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ATA DA 255ª REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS LINGUÍSTICOS 

Ao décimo quarto dia do mês de fevereiro do ano de 2022, segunda-feira, por videoconferência, foi realizada 

a ducentésima quinquagésima quinta reunião do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Estudos 

Linguísticos, presidida pelo Prof. Wander Emediato de Souza, coordenador do Poslin. Estiveram presentes 

os seguintes membros do Colegiado: Profa. Ana Larissa Adorno Marciotto Oliveira (subcoordenadora do 

Poslin), Profa. Helcira Maria Rodrigues de Lima e Profa. Glaucia Muniz Proença Lara (representantes da 

área de Linguística do Texto e do Discurso), Prof. Ronaldo Corrêa Gomes Junior e Prof. Leandro Rodrigues 

Alves Diniz (representantes da área de Linguística Aplicada), Profa. Márcia Cristina de Brito Rumeu e Prof. 

Giselli Mara da Silva  - suplente (representantes da área de Linguística Teórica e Descritiva), Elisa Mattos 

de Sá (representante discente). EXPEDIENTE: Aprovada a ata da 254ª reunião, realizada no dia 13 de 

dezembro de 2021. ORDEM DO DIA: I) REFERENDAMENTOS: 1. Bancas examinadoras / Liberação de 

defesas: a) referendada a indicação da banca do exame de qualificação da doutoranda Verônica Vinecký, 

composta pelos professores Leandro Rodrigues Alves Diniz (orientador) - UFMG, Mariana Jafet Cestari - 

Cefet/MG e Valdeni da Silva Reis - UFMG (titulares) e Alan Silvio Ribeiro Carneiro - UNIFESP (suplente). 

Data da defesa: 17 de dezembro de 2021; b) referendada a indicação da banca examinadora de defesa de 

dissertação da mestranda Anna Beatriz Mormetto Alvarenga, composta pelos professores Leonardo 

Antônio Soares (orientador) - UFMG, Daniervelin Renata Marques Pereira - UFMG e Ulisses Tadeu Vaz de 

Oliveira - UFMS (titulares) e Aroldo Leal de Andrade - UFMG (suplente). Data da defesa: 10 de fevereiro de 

2022; c) referendada a indicação da banca do exame de qualificação da doutoranda Camila Oliveira 

Fonseca, composta pelos professores Andréa Machado de Almeida Mattos (orientadora) - UFMG, Lynn 

Mario Trindade Menezes de Souza - USP e Miriam Lúcia dos Santos Jorge - UMSL (titulares) e Leina 

Claudia Viana Jucá - UFMG (suplente). Data da defesa: 10 de fevereiro de 2022; d) referendada a indicação 

da banca do exame de qualificação da doutoranda Jessica Nayra Sayão de Paula, composta pelos 

professores Maria Cândida Trindade Costa de Seabra (orientadora) - UFMG, Celina Márcia de Souza 

Abbade - UNEB e Ana Paula Mendes Alves de Carvalho - IFMG (titulares) e Aderlande Pereira Ferraz - 

UFMG (suplente). Data da defesa: 15 de fevereiro de 2022; e) referendada a indicação da banca do exame 

de qualificação da doutoranda Denise Alves Soares Veridiano, composta pelos professores Júnia de 

Carvalho Fidelis Braga (orientadora) - UFMG, Antônio Carlos Soares Martins - IFNMG e Ronaldo Corrêa 

Gomes Junior - UFMG (titulares) e Luciana de Oliveira Silva - UFMG (suplente). Data da defesa: 15 de 

fevereiro de 2022; f) referendada a indicação da banca do exame de qualificação da doutoranda Marianna 

de Franco Gomes, composta pelos professores Maria Cândida Trindade Costa de Seabra (orientadora) - 

UFMG, Celina Márcia de Souza Abbade - UNEB e Francisco Eduardo de Andrade - UFOP (titulares) e Ana 

Paula Mendes Alves de Carvalho - IFMG (suplente). Data da defesa: 16 de fevereiro de 2022; g)referendada 

a indicação da banca examinadora de defesa de tese do doutorando André Luiz Rosa Teixeira, composta 

pelos professores Adriana Silvina Pagano (orientadora) - UFMG, Thiago Castro Ferreira (coorientador) - 

UFMG, Yohan Bonescki Gumiel - PUC-PR, Igor Antônio Lourenço da Silva - UFU, Evandro Landulfo 

Teixeira Paradela Cunha - UFMG e Kícila Ferreguetti de Oliveira - UFMG (titulares) e Fabio Alves da Silva 

Júnior - UFMG e Flávia Affonso Mayer - UFPB (suplentes). Data da defesa: 17 de fevereiro de 2022; h) 

referendada a indicação da banca examinadora de defesa de dissertação da mestranda Kelly Cesário de 

Oliveira, composta pelos professores Cândido Samuel Fonseca de Oliveira (orientador) - UFMG, Ricardo 

Augusto de Souza - UFMG e Arabie Bezri Hermont - PUC-MG (titulares) e Thaís Maíra Machado de Sá - 

UFMG (suplente). Data da defesa: 18 de fevereiro de 2022; i) referendada a indicação da banca 

examinadora de defesa de dissertação da mestranda Rute Ferreira Fraga, composta pelos professores 

Glaucia Muniz Proença Lara (orientadora) - UFMG, Rafael Batista Andrade - IFMG e Tatiana Emediato 

Corrêa - UFMG (titulares) e Ariana de Carvalho - UFMG (suplente). Data da defesa: 18 de fevereiro de 

2022; j) referendada a indicação da banca examinadora de defesa de dissertação da mestranda Isabelle 

Marine Rabelo Schieber, composta pelos professores Érika Amâncio Caetano (orientadora) - UFMG, 

Andréa Machado de Almeida Mattos - UFMG e Marcelo Augusto Nery Medes - UNI-BH (titulares) e Junot 

de Oliveira Maia - UFMG (suplente). Data da defesa: 21 de fevereiro de 2022; k) referendada a indicação 
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da banca examinadora de defesa de dissertação da mestranda Ana Clara Teixeira Ferreira, composta pelos 

professores Adriana Maria Tenuta de Azevedo (orientadora) - UFMG, Sueli Maria Coelho - UFMG e Norma 

Barbosa de Lima Fonseca - CMBH (titulares) e Érika Amâncio Caetano - UFMG (suplente). Data da defesa: 

22 de fevereiro de 2022; l) referendada a indicação da banca examinadora de defesa de dissertação do 

mestrando Fillipe Dias Araújo Vieira, composta pelos professores Márcia Cristina de Brito Rumeu 

(orientadora) - UFMG, Thiago Laurentino de Oliveira - UFRJ e Lorenzo Teixeira Vitral - UFMG (titulares) e 

Maria Cândida Trindade Costa de Seabra - UFMG (suplente). Data da defesa: 22 de fevereiro de 2022; m) 

referendada a indicação da banca examinadora de defesa de dissertação da mestranda Karla Mariana 

Souza e Santos, composta pelos professores Leonardo Antônio Soares (orientador) - UFMG, Jairo Venício 

Carvalhais Oliveira - UFMG e Záira Bomfante dos Santos - UFES (titulares) e Leonardo Pereira Nunes - 

UFMG (suplente). Data da defesa: 23 de fevereiro de 2022; n) referendada a indicação da banca do exame 

de qualificação da doutoranda Vanessa Tiburtino, composta pelos professores Elzimar Goettenauer de 

Marins Costa (orientadora) - UFMG, Ronaldo Corrêa Gomes Junior - UFMG e Clarice Lage Gualberto - 

UFMG (titulares) e Záira Bomfante dos Santos - UFES (suplente). Data da defesa: 23 de fevereiro de 2022; 

o) referendada a indicação da banca examinadora de defesa de tese da doutoranda Cristina Lazzerini de 

Souza, composta pelos professores Célia Maria Magalhães (orientadora) - UFMG, Igor Antônio Lourenço 

da Silva - UFU, Telma Borges da Silva - UFMG, Lia Araujo Miranda de Lima - UFMG e Flaviane Faria 

Carvalho - UNIFAL-MG (titulares) e Ariel Novodvorski - UFU e Denise Regina de Sales - UFRGS 

(suplentes). Data da defesa: 24 de fevereiro de 2022; p)referendada a indicação da banca examinadora de 

defesa de tese do doutorando Jackson Santos Vitória de Almeida, composta pelos professores Maralice de 

Souza Neves (orientadora) - UFMG, Ricardo Carvalho de Figueiredo (coorientador) - EBA/UFMG, Liberia 

Rodrigues Neves - FaE/UFMG, Gisele Fernandes Loures - IFSULDEMINAS, Vanderlice dos Santos 

Andrade Sól - UFOP e Leina Claudia Viana Jucá - UFMG (titulares) e Valdeni da Silva Reis - UFMG e Adélia 

Aparecida da Silva Carvalho - UNIFAP (suplentes). Data da defesa: 24 de fevereiro de 2022; q) referendada 

a indicação da banca examinadora de defesa de tese do doutorando Cliver Gonçalves Dias, composta pelos 

professores Célia Maria Magalhães (orientadora) - UFMG, Denise Regina de Sales - UFRGS, Pedro 

Henrique Lima Praxedes Filho - UECE, Leonardo Pereira Nunes - UFMG e Ariel Novodvorski - UFU 

(titulares) e Igor Antônio Lourenço da Silva - UFU e Adriana Silvina Pagano - UFMG (suplentes). Data da 

defesa: 24 de fevereiro de 2022; r) referendada a indicação da banca examinadora de defesa de dissertação 

da mestranda Bruna Amarante de Mendonca Cohen, composta pelos professores Regina Lúcia Péret 

Dell'Isola (orientadora) - UFMG, Joelma Rezende Xavier - CEFET-MG e Luiz Antonio dos Prazeres - UFOP 

(titulares) e Jairo Venício Carvalhais Oliveira - UFMG (suplente). Data da defesa: 24 de fevereiro de 2022; 

s) referendada a indicação da banca examinadora de defesa de dissertação do mestrando Marcos 

Alexandre dos Santos, composta pelos professores César Nardelli Cambraia (orientador) - UFMG, Fábio 

César Montanheiro - UFOP e Maria da Conceição Reis Teixeira - UNEB (titulares) e Sueli Maria Coelho - 

UFMG (suplente). Data da defesa: 24 de fevereiro de 2022; t) referendada a indicação da banca do exame 

de qualificação do doutorando Phelippe Nathaniel Ribeiro Oliveira, composta pelos professores Andréa 

Machado de Almeida Mattos (orientadora) - UFMG, Érika Amâncio Caetano - UFMG e Henrique Rodrigues 

Leroy - UFMG (titulares) e Isis Rodrigues Pordeus (suplente). Data da defesa: 24 de fevereiro de 2022; u) 

referendada a indicação da banca examinadora de defesa de tese da doutoranda Gislane Aparecida Martins 

Siqueira, composta pelos professores César Nardelli Cambraia (orientador) - UFMG, Victor Hugo Barbosa 

Ramalho - Escola Naval, Manoel Mourivaldo Santiago Almeida - USP, Sueli Maria Coelho - UFMG e Cynthia 

Elias de Leles Vilaça - UERJ (titulares) e Sandro Marcío Drumond Alves Marengo - UFS e Fábio César 

Montanheiro - UFOP (suplentes). Data da defesa: 25 de fevereiro de 2022; v) referendada a indicação da 

banca examinadora de defesa de tese do doutorando José Carlos da Costa Junior, composta pelos 

professores Heliana Ribeiro de Mello (orientadora) - UFMG, Bruno Neves Rati de Melo Rocha (coorientador) 

- UFMG, Tommaso Raso - UFMG, João Vinicius Salgado - UFMG, Waldemar Ferreira Netto - USP e Natália 

Bezerra Mota - UFRJ (titulares) e Ricardo Augusto de Souza - UFMG e Luiz Fernando Matos Rocha - UFJF 

(suplentes). Data da defesa: 25 de fevereiro de 2022; w) referendada a indicação da banca examinadora 
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de defesa de tese do doutorando Marcelo de Castro, composta pelos professores Daniela Mara Lima 

Oliveira Guimarães (orientadora) - UFMG, Adriane Teresinha Sartori - UFMG, Raquel Márcia Fontes Martins 

- UFLA, Camila Tavares Leite - UFU e Delaine Cafiero Bicalho - UFMG (titulares) e Leandra Batista Antunes 

- UFOP e Adriana Nascimento Bodolay - UFVJM (suplentes). Data da defesa: 25 de fevereiro de 2022; 

x)referendada a indicação da banca examinadora de defesa de tese da doutoranda Wilma Maria Pereira, 

composta pelos professores Helcira Maria Rodrigues de Lima (pres. da banca) - UFMG, Alexandre José 

Pinto Cadilhe de Assis Já - UFJF, Paulo Roberto Gonçalves Segundo - USP, Ana Larissa Adorno Marciotto 

Oliveira - UFMG e Jairo Venício Carvalhais Oliveira - UFMG (titulares) e Regina Lúcia Péret Dell'Isola - 

UFMG e Daniervelin Renata Marques Pereira - UFMG (suplentes). Data da defesa: 25 de fevereiro de 2022; 

y) referendada a indicação da banca examinadora de defesa de dissertação da mestranda Jessica Ceritello 

Alves, composta pelos professores Deise Prina Dutra (orientadora) - UFMG, Lucia de Almeida Ferrari - 

UFMG e Ana Elisa Pereira Bocorny - UFRGS (titulares) e Gustavo Leal Teixeira - UFMG (suplente). Data 

da defesa: 25 de fevereiro de 2022; z) referendada a indicação da banca examinadora de defesa de 

dissertação da mestranda Ludmilla Teixeira Lima, composta pelos professores Daniervelin Renata Marques 

Pereira (orientadora) - UFMG, Luciano Magnoni Tocaia - UFMG e Luciana Maria Crestani - Universidade 

de Passo Fundo (titulares) e Carolina Tomasi - USP (suplente). Data da defesa: 28 de fevereiro de 2022; 

aa) referendada a indicação da banca examinadora de defesa de tese da doutoranda Andreia Chagas 

Rocha Toffolo, composta pelos professores Daniela Mara Lima Oliveira Guimarães (orientadora) - UFMG, 

Cristina Broglia Feitosa de Lacerda - UFSCAR, Giselli Mara da Silva - UFMG, Elidea Lúcia Almeida 

Bernardino - UFMG e Michelle Nave Valadão - UFV (titulares) e Maria Clara Maciel de Araújo Ribeiro - 

UNIMONTES e Dayse Garcia Miranda - UFOP (suplentes). Data da defesa: 03 de março de 2022; bb) 

referendada a indicação da banca examinadora de defesa de tese do doutorando Fernando Suarez de 

Oliveira, composta pelos professores Maria Beatriz Nascimento Decat (orientadora) - UFMG, Maria Eduarda 

Giering - UNISINOS, Emanuel da Silva Fontel - UFPA, Rosane Cassia Santos e Campos - UFMG e Jairo 

Venício Carvalhais Oliveira - UFMG (titulares) e Maria Risolina de Fátima Ribeiro Correia - Secretaria de 

Estado da Educação de MG e Regina Lúcia Péret Dell'Isola - UFMG (suplentes). Data da defesa: 04 de 

março de 2022; cc) referendada a indicação da banca examinadora de defesa de tese da doutoranda Kelly 

Cristina Torres de Barros Ferreira, composta pelos professores Andréa Machado de Almeida Mattos 

(orientadora) - UFMG, Miriam Lúcia dos Santos Jorge - UMSL, Shirlene Bemfica de Oliveira - IFMG, Leina 

Claudia Viana Jucá - UFMG e Patricia Mara de Carvalho Costa Leite - UFSJ (titulares) e Érika Amâncio 

Caetano - UFMG e Vanderlice dos Santos Andrade Sól - UFOP (suplentes). Data da defesa: 04 de março 

de 2022; dd) referendada a indicação da banca do exame de qualificação da doutoranda Shirlene Ferreira 

Coelho, composta pelos professores Sueli Maria Coelho (orientadora) - UFMG, Afranio Gonçalves Barbosa 

- UFRJ e Daniela Mara Lima Oliveira Guimarães - UFMG (titulares) e César Nardelli Cambraia - UFMG 

(suplente). Data da defesa: 04 de março de 2022; ee) referendada a indicação da banca do exame de 

qualificação da doutoranda Cecília Valle Souza Toledo, composta pelos professores Thaïs Cristófaro Alves 

da Silva (orientadora) - UFMG, Daniela Mara Lima Oliveira Guimarães - UFMG e José Sueli de Magalhães 

- UFU (titulares) e Raquel Márcia Fontes Martins - UFLA (suplente). Data da defesa: 10 de março de 2022. 

2. Projetos definitivos de tese/dissertação - aprovação: a) referendado o parecer do Prof. Eduardo Tadeu 

Roque Amaral que aprova na íntegra o projeto definitivo de tese da doutoranda Juraci da Silva Carmo, 

intitulado "A identidade lexical de Cláudio, Minas Gerais: uma análise baseada no uso", sob a orientação 

da Profa. Alexia Teles Duchowny; b) referendado o parecer da Profa. Maria Carlota Amaral Paixão (UFRJ) 

Rosa que aprova na íntegra o projeto definitivo de tese do doutorando Diogo Souto Simões, intitulado 

"Gentio de angola sufficientemente intruido nos mysterios de nossa santa fé:  edição e estudo", sob a 

orientação da Profa. Alexia Teles Duchowny; c) referendado o parecer da Profa. Luciana Lucente que 

aprova na íntegra o projeto definitivo de tese da doutoranda Isabelle Deolinda Pereira de Sousa, intitulado 

"Competição fonológica e semântica no acesso lexical de bilíngues tardios do par português brasileiro-

francês", sob a orientação do Prof. Ricardo Augusto de Souza; d) referendado o parecer da Profa. Kícila 

Ferreguetti de Oliveira (UFMG – Residente pós-doutoral) que aprova na íntegra o projeto definitivo de tese 
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da doutoranda Juliana Maria Gonçalves da Silva, intitulado "Get Ready to Talk: um chatbot para a prática 

de habilidades de produção oral por aprendizes de língua inglesa como L2", sob a orientação da Profa. 

Adriana Silvina Pagano; e) referendado o parecer do Prof. Wander Emediato de Souza que aprova na 

íntegra o projeto definitivo de tese do doutorando Gabriel Campos Fernandino, intitulado "A homoafetividade 

no discurso da igreja católica: um estudo a partir de textos publicados entre 1995 e 2021 pela Santa Sé", 

sob a orientação da Profa. Helcira Maria Rodrigues de Lima. 3. Projetos definitivos de tese/dissertação - 

indicação de parecerista: a) referendada a indicação do Prof. Eduardo Tadeu Roque Amaral como 

parecerista para o projeto definitivo de tese da doutoranda Juraci da Silva Carmo, intitulado "A identidade 

lexical de Cláudio, Minas Gerais: uma análise baseada no uso", sob a orientação da Profa. Alexia Teles 

Duchowny; b) referendada a indicação da Profa. Maria Carlota Amaral Paixão Rosa (UFRJ) como 

parecerista para o projeto definitivo de tese do doutorando Diogo Souto Simões, intitulado "Gentio de angola 

sufficientemente intruido nos mysterios de nossa santa fé:  edição e estudo", sob a orientação da Profa. 

Alexia Teles Duchowny; c) referendada a indicação da Profa. Maria Carmen Aires Gomes (UFV) como 

parecerista para o projeto definitivo de tese do doutorando Guilherme Rocha Brent, intitulado "Marcas 

avaliativas em notícias verbo-visuais: a linguagem da avaliação nas semioses visual e linguística", sob a 

orientação da Profa. Sônia Maria de Oliveira Pimenta; d) referendada a indicação da Profa. Kícila Ferreguetti 

de Oliveira(Residente UFMG)  como parecerista para o projeto definitivo de tese da doutoranda Juliana 

Maria Gonçalves da Silva, intitulado "Get Ready to Talk: um chatbot para a prática de habilidades de 

produção oral por aprendizes de língua inglesa como L2", sob a orientação da Profa. Adriana Silvina 

Pagano; e) referendada a indicação do Prof. Wander Emediato de Souza como parecerista para o projeto 

definitivo de tese do doutorando Gabriel Campos Fernandino, intitulado "A homoafetividade no discurso da 

igreja católica: um estudo a partir de textos publicados entre 1995 e 2021 pela Santa Sé", sob a orientação 

da Profa. Helcira Maria Rodrigues de Lima; f) referendada a indicação do Prof. Cilene Aparecida Nunes 

Rodrigues como parecerista para o projeto definitivo de tese do doutorando Danilo de Albuquerque Furtado, 

intitulado "A Relação entre as Projeções Funcionais Pragmáticas do DP e CP no Grego Antigo", sob a 

orientação do Prof. Fábio Bonfim Duarte; g) referendada a indicação da Profa. Deise Prina Dutra como 

parecerista para o projeto definitivo de dissertação da mestranda Carolina Godoi de Faria Marques, 

intitulado "Uma análise multidimensional do lex-br-ius, um corpus  representativo da legislação federal 

brasileira", sob a orientação do Prof. Lucia de Almeida Ferrari; h) referendada a indicação do Prof. Wander 

Emediato de Souza como parecerista para o projeto definitivo de tese do doutorando Rodrigo Pires Paula, 

intitulado "Estratégias enunciativas na formação de territórios: memórias discursivas, narrativas de vida e 

escrevivências em Conceição Evaristo e Grada Kilomba", sob a orientação da Profa. Ida Lúcia Machado; 

i)Referendada a indicação do Prof. Giacomo Patrocinio Figueredo (UFOP) como parecerista para o projeto 

definitivo de dissertação da mestranda Tauani Chaves Lavarini de Freitas, intitulado "Unidades 

fraseológicas da língua inglesa sob as perspectivas diacrônica e diatópica", sob a orientação da Profa. 

Alexia Teles Duchowny. 4. Prorrogação de prazo de conclusão do curso: a) referendado o parecer da CDIS 

favorável à aprovação da solicitação de prorrogação de prazo para conclusão do curso da doutoranda 

Sineide Gonçalves, para defesa da tese até 31 de julho de 2022; b) referendado o parecer da CDIS favorável 

à aprovação da solicitação de prorrogação de prazo para conclusão do curso da mestranda  Amanda 

Noronha Oliveira, para defesa da tese até 28 de agosto de 2022; c) referendado o parecer da CDIS favorável 

à aprovação da solicitação de prorrogação de prazo para conclusão do curso da mestranda Julia Macedo 

de Almeida Nunes, para defesa da tese até 28 de agosto de 2022; d) referendado o parecer da CDIS 

favorável à aprovação da solicitação de prorrogação de prazo para conclusão do curso da doutoranda 

Letícia Rodrigues Guimaraes Mendes, para defesa da tese até 28 de agosto de 2022; e) referendado o 

parecer da CDIS favorável à aprovação da solicitação de prorrogação de prazo para conclusão do curso da 

doutoranda Patrícia de Cássia Mendes Pimentel, para defesa da tese até 31 de agosto de 2022; f) 

referendado o parecer da CDIS favorável à aprovação da solicitação de prorrogação de prazo para 

conclusão do curso da doutoranda Maíra Ferreira Santana, para defesa da tese até 2 de maio de 2022; g) 

referendado o parecer da CDIS favorável à aprovação da solicitação de prorrogação de prazo para 
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conclusão do curso da mestranda Mariana Luisa Barros Soares, para defesa da tese até 30 de abril de 

2022; h) referendado o parecer da CDIS favorável à aprovação da solicitação de prorrogação de prazo para 

conclusão do curso da doutoranda Fernanda Carla de Oliveira, para defesa da tese até 31 de julho de 2022; 

i) referendado o parecer da CDIS favorável à aprovação da solicitação de prorrogação de prazo para 

conclusão do curso da mestranda Débora Marques Ferreira Araújo, para defesa da tese até 30 de junho de 

2022; j) referendado o parecer da CDIS favorável à aprovação da solicitação de prorrogação de prazo para 

conclusão do curso da mestranda Éricka Camila de Oliveira Rodrigues, para defesa da tese até 30 de abril 

de 2022; k) referendado o parecer da CDIS favorável à aprovação da solicitação de prorrogação de prazo 

para conclusão do curso da doutoranda Sirlene Antônia Rodrigues Costa, para defesa da tese até 28 de 

agosto de 2022; l) referendado o parecer da CDIS favorável à aprovação da solicitação de prorrogação de 

prazo para conclusão do curso da doutoranda Ana Paula Andrade Duarte, para defesa da tese até 31 de 

agosto de 2022; m) referendado o parecer da CDIS favorável à aprovação da solicitação de prorrogação 

de prazo para conclusão do curso do mestrando Rafael de Sousa Lopes Nascimento, para defesa da tese 

até 30 de junho de 2022; n) referendado o parecer da CDIS favorável à aprovação da solicitação de 

prorrogação de prazo para conclusão do curso da doutoranda Thalita Nogueira Dias, para defesa da tese 

até 29 de abril de 2022; o) referendado o parecer da CDIS favorável à aprovação da solicitação de 

prorrogação de prazo para conclusão do curso da mestranda Luciene de Macedo Gomes Viana, para 

defesa da tese até 30 de junho de 2022; p) referendado o parecer da CDIS favorável à aprovação da 

solicitação de prorrogação de prazo para conclusão do curso da doutoranda Ana Paula de Araújo Lopez, 

para defesa da tese até 30 de junho de 2022; q) referendado o parecer da CDIS favorável à aprovação da 

solicitação de prorrogação de prazo para conclusão do curso da doutoranda Verônica Vinechý, para defesa 

da tese até 31 de julho de 2022; r) referendado o parecer da CDIS favorável à aprovação da solicitação de 

prorrogação de prazo para conclusão do curso da doutoranda Cláudia Ribeiro Rodrigues, para defesa da 

tese até 31 de maio de 2022; s) referendado o parecer da CDIS favorável à aprovação da solicitação de 

prorrogação de prazo para conclusão do curso da mestranda Kenya Tatiana Frade Morais, para defesa da 

tese até 30 de junho de 2022; t) referendado o parecer da CDIS favorável à aprovação da solicitação de 

prorrogação de prazo para conclusão do curso do doutorando Leandro da Silva Moura, para defesa da tese 

até 28 de agosto de 2022; u) referendado o parecer da CDIS favorável à aprovação da solicitação de 

prorrogação de prazo para a conclusão do curso da doutoranda Priscilla Tulipa da Costa, para defesa até 

28 de julho de 2022; w) referendado o parecer da CDIS favorável à aprovação da solicitação de prorrogação 

de prazo para a conclusão do curso da doutoranda Alessandra Folha Mós Landim, para a defesa até 30 de 

abril de 2022; v) referendado o parecer da CDIS favorável à aprovação da solicitação de prorrogação de 

prazo para a conclusão do curso do doutorando Edson Lemos Pereira, para a defesa até 31 de julho de 

2022; y) referendado o parecer da CDIS favorável à aprovação da solicitação de prorrogação de prazo para 

conclusão do curso da mestranda Carolina Gabriele Lima Moreira, para defesa da tese até 30 de junho de 

2022; z) referendado o parecer da CDIS favorável à aprovação da solicitação de prorrogação de prazo para 

conclusão do curso da mestranda Tamires Bessa da Silva Britto, para defesa da tese até 31 de maio de 

2022; aa) referendado o parecer da CDIS favorável à aprovação da solicitação de prorrogação de prazo 

para conclusão do curso da mestranda Adriana Aparecida de Oliveira, para defesa da tese até 28 de julho 

de 2022; bb) referendado o parecer da CDIS favorável à aprovação da solicitação de prorrogação de prazo 

para conclusão do curso do mestrando Gabriel Lucas de Ávila e Silva, para defesa da tese até 23 de julho 

de 2022; cc) referendado o parecer da CDIS favorável à aprovação da solicitação de prorrogação de prazo 

para a conclusão do curso do doutorando Vitor Cordeiro Costa, para a defesa até 30 de junho de 2022. 5. 

Prorrogação de prazo de realização de exame de Qualificação: a) referendado o parecer da CDIS favorável 

à aprovação da solicitação de prorrogação de prazo da doutoranda Lígia Cristina Domingos Araújo para 

realização de exame de Qualificação até 30 de maio de 2022; b) referendado o parecer da CDIS favorável 

à aprovação da solicitação de prorrogação de prazo da doutoranda Janaína Vieira Taillade Abud para 

realização de exame de Qualificação até 28 de agosto de 2022; c) referendado o parecer da CDIS favorável 

à aprovação da solicitação de prorrogação de prazo da doutoranda Shirlene Aparecida da Rocha para 
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realização de exame de Qualificação até 31 de maio de 2022; d) referendado o parecer da CDIS favorável 

à aprovação da solicitação de prorrogação de prazo da doutoranda Andreza Marcião dos Santos para 

realização de exame de Qualificação até 31 de maio de 2022; e) referendado o parecer da CDIS favorável 

à aprovação da solicitação de prorrogação de prazo da doutoranda Ana Cláudia Menezes Araújo para 

realização de exame de Qualificação até 20 de abril de 2022; f) referendado o parecer da CDIS favorável à 

aprovação da solicitação de prorrogação de prazo da doutoranda João Henrique Santos de Souza para 

realização de exame de Qualificação até 31 de maio de 2022; g) referendado o parecer da CDIS favorável 

à aprovação da solicitação de prorrogação de prazo da doutoranda Matheus Freitas Gomes para realização 

de exame de Qualificação até 26 de abril de 2022; h) referendado o parecer da CDIS favorável à aprovação 

da solicitação de prorrogação de prazo da doutoranda Camila Vilela de Queiroz para realização de exame 

de Qualificação até 30 de abril de 2022; i) referendado o parecer da CDIS favorável à aprovação da 

solicitação de prorrogação de prazo do doutorando Leonardo Rodrigues Soares para realização de exame 

de Qualificação até 30 de maio de 2022. 6. Integralização/Aproveitamento de créditos: a) referendada a 

aprovação da solicitação do mestrando Emerson Gonçalves de Souza de integralização de 8 créditos 

cursados como disciplinas eletivas no Poslin/FALE/UFMG, entre 2018/2 e 2019/1, com anuência de sua 

orientadora, Luana Lopes Amaral; b) referendada a aprovação da solicitação da mestranda Amana Maris 

Ribeiro Greco de integralização de 8 créditos, cursados como disciplinas isoladas no POSLIN/FALE/UFMG, 

em 2020/2, com anuência de sua orientadora, Thais Cristófaro Silva; c) referendada a aprovação da 

solicitação da doutoranda Amanda Fernandes Ivo de integralização de 18 créditos cursados no programa 

de mestrado no POSLIN/FALE/UFMG, entre 2019/01 e 2020/1, com anuência de sua orientadora, Thaís 

Cristófaro Alves da Silva; d) referendada a aprovação da solicitação da doutoranda Flávia Fidelis de Paula 

de integralização de 11 créditos cursados no programa de mestrado no POSLIN/FALE/UFMG, entre 

2016/01 e 2017/1, com anuência de sua orientadora, Ulrike Schröder; e) referendada a aprovação da 

solicitação do doutorando Vinícius Saéz de Oliveira Coelho de integralização de 8 créditos cursados como 

disciplina isolada na Unicamp, em 2021/2, com anuência de seu orientador, Aderlande Pereira Ferraz; f) 

referendada a aprovação da solicitação do doutorando Mauricio Alves de Souza Pereira de integralização 

de 18 créditos cursados no curso de mestrado do Poslin/FALE/UFMG (14 créditos), entre 2019/1 e 2020/1, 

e como disciplina isolada na UFRJ (4 créditos), em 2020/1, com anuência de seu orientador, Eduardo Tadeu 

Roque Amaral. 7. Recredenciamentos e credenciamentos: a) referendada a aprovação do parecer da 

comissão de credenciamento e recredenciamento do POSLIN desfavorável ao recredenciamento 

permanente da professora Maria Beatriz Nascimento Decat em nível de Mestrado e Doutorado. 

Observação: O parecer da CDOC, desfavorável ao recredenciamento da professora Maria Beatriz 

Nascimento Decat como docente permanente foi aprovado pelo colegiado, em consonância com os critérios 

da resolução 01/2021. No entanto, o Colegiado ressaltou a importância da docente para o Programa, sua 

excelente contribuição ao longo dos anos para a consolidação do Poslin e de sua área de atuação, bem 

como sua produção significativa em todos os momentos, inclusive no período atual, com várias teses 

levadas à defesa e publicações relevantes. Nesse sentido, o Colegiado avaliou que o perfil da docente 

neste momento é mais compatível como o estatuto de professor Colaborador, o que dará maior flexibilidade 

à atuação da professora, sem a exigência que há, para o docente permanente, de atuar em todas as 

atividades do programa. Para o colegiado, a permanência da professora Beatriz Decat como docente 

colaboradora será de grande relevância para o Poslin, a exemplo de outros docentes que atuam nesse 

perfil. O colegiado aprovou a proposta de recredenciar a professora Beatriz Decat como docente 

COLABORADOR. b) referendada a aprovação do parecer da comissão de credenciamento e 

recredenciamento do POSLIN favorável ao credenciamento permanente da professora Érika Amâncio 

Caetano em nível de Doutorado. 8. Dispensa de estágio de docência na graduação: a) referendada a 

aprovação de dispensa de estágio de docência da doutoranda Alcione de Jesus Santos, por ter atuado 

como docente de ensino superior junto ao curso de graduação da Universidade Estadual do Sudoeste da 

Bahia, ministrando a disciplina de “Modelos de Análises Fonológicas” (60h/a), no 2° semestre de 2020, 

como bolsista da Capes; b) referendada a aprovação de dispensa de estágio de docência do doutorando 



 
 

Universidade Federal de Minas Gerais 
Faculdade de Letras 
Programa de Pós-Graduação em Estudos Linguísticos 

    

7 

 

Edson Lemos Pereira por ter atuado como docente de ensino superior junto ao curso de graduação na 

Universidade Estadual do Maranhão, ministrando a disciplina de “Oficina de Língua Portuguesa: Leitura e 

Produção de Textos” (60h/a), entre 01/09/2016 e 01/09/2017, como bolsista da Capes; c) referendada a 

aprovação de dispensa de estágio de docência do doutorando Leandro Da Silva Moura por ter atuado como 

docente de ensino superior junto ao curso de graduação FALE/UFMG, ministrando as disciplinas de 

“FUNDAMENTOS DE FONÉTICA” (30h/a), no primeiro semestre de 2019, e “RETÓRICA E 

ARGUMENTAÇÃO”, (60h/a), no primeiro semestre de 2020, como bolsista da Capes; d) referendada a 

aprovação de dispensa de estágio de docência da doutoranda Letícia Rodrigues Guimarães Mendes por 

ter atuado como docente de ensino superior junto ao curso de graduação na Faculdade de Pedro Leopoldo, 

ministrando disciplinas relacionadas à área de Língua Portuguesa, entre 01 de fevereiro de 2010 a 03 de 

março de 2020, como bolsista da Capes; e) referendada a aprovação de dispensa de estágio de docência 

da doutoranda Alessandra Folha Mós Landim por ter atuado como docente de ensino superior junto ao 

curso de graduação FALE/UFMG, ministrando as disciplinas de “Oficina de texto: língua, texto e discurso” 

(30h/a), no primeiro semestre de 2019, e “Oficina de textos: introdução aos gêneros acadêmicos” (30h/a), 

no primeiro semestre de 2019, como bolsista da Capes; f) referendada a aprovação de dispensa de estágio 

de docência da doutoranda Sineide Gonçalves por ter atuado como docente de ensino superior junto ao 

curso de graduação da UFOP, ministrando disciplinas no Departamento de Letras, entre 12/09/2016 a 

31/07/2018, como bolsista da Capes; g) referendada a aprovação de dispensa de estágio de docência da 

doutoranda Cristina Lazzerini de Souza por ter atuado como docente de ensino superior junto ao curso de 

graduação FALE/UFMG, ministrando a disciplina de “Estudos de tradução II: Equivalência tradutória” 

(60h/a), no segundo semestre de 2020, como bolsista da Capes. 9. Cumprimento do estágio docência na 

graduação: a) referendada a aprovação do estágio de docência do doutorando Marcelo De Castro, junto ao 

curso de graduação em Letras da FALE, na disciplina de “Metodologia do Trabalho Científico (60h/a)”, 

ministrada no 1º semestre de 2021, como bolsista da Capes; b) referendada a aprovação do estágio de 

docência da doutoranda Natália Silva Giarola De Resende, junto ao curso de graduação em Relações 

Públicas na Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, na disciplina de “Introdução à 

Linguística (60h/a)”, ministrada no primeiro semestre de 2021. 10. Mudança de orientação: a) referendada 

a aprovação da solicitação de mudança de orientação da doutoranda Paola Santos Lima Soares do Profa. 

Alexya Teles Duchowny para o Prof. Lorenzo Teixeira Vitral, com a anuência de ambos os professores. 11. 

Pós-doutorado – encerramento: a) referendada a aprovação do relatório final da pesquisa de pós-doutorado 

intitulada “Teorias do Caos e Sistemas Adaptativos Complexos em Linguística Aplicada: o Fluxo de 

Produção de Conhecimento a Partir das Condições iniciais Inauguradas por Vera Menezes de Oliveira e 

Paiva”, de Antônio Duarte Fernandes Távora, desenvolvida sob a supervisão do Profa. Junia de Carvalho 

Fidelis Braga, no período de 07/12/2020 a 06/12/2021. 12. Pós-doutorado – acolhimento: a) referendada a 

aprovação de acolhimento da pesquisa de pós-doutorado intitulada “A Retórica da Guerra Cultural no 

discurso diplomático brasileiro: de Lula a Bolsonaro” de Frederico Rios Cury dos Santos, a ser desenvolvida 

sob a supervisão da Profa. Helcira Maria Rodrigues de Lima, no período de 01/03/2022 a 28/02/2023; b) 

referendada a aprovação de acolhimento da pesquisa de pós-doutorado intitulada “Mulçumana e lésbica: 

narrativas de vida e construção identitária no livro de Fatima Daas” de Tatiana Emediato Correa, a ser 

desenvolvida sob a supervisão da Profa. Glaucia Muniz Proença Lara, no período de 01/06/2022 a 

31/05/2023; c) referendada a aprovação de acolhimento da pesquisa de pós-doutorado intitulada “Quick 

Response Code (QR Code) promovendo leitura crítica e aprendizagem no Ensino Superior: contribuições 

da Análise do Discurso” de Bárbara Amaral da Silva, a ser desenvolvida sob a supervisão da Profa. Carla 

Viana Coscarelli, no período de 06/06/2022 a 31/05/2023. 13. Pós-doutorado – renovação: a) referendada 

a aprovação de renovação da pesquisa de pós-doutorado intitulada “Banco de dados VerboWeb e 

elaboração de material didático” de Letícia Lucinda Meirelles, desenvolvida sob a supervisão da Profa. 

Márcia Cançado, pelo período de 22/12/2021 a 31/07/2022; b) referendada a aprovação de renovação da 

pesquisa de pós-doutorado intitulada “O papel dos recursos corporificados em interações virtuais em 

tempos de (pós)pandemia” de Thiago da Cunha Nascimento, desenvolvida sob a supervisão da Profa. 
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Ulrike Schröder, pelo período de 01/01/2022 a 31/08/2022. 14. Trancamento total de matrícula: a) 

referendada a aprovação da solicitação do doutorando Carlos Guedes Pinto Junior de trancamento total de 

matrícula no segundo semestre de 2021, por razão pessoal; b) referendada a aprovação da solicitação do 

doutorando Felipe José Fernandes Macedo de trancamento total de matrícula no segundo semestre de 

2021, por razão médica; c) referendada a aprovação da solicitação da doutoranda  Janaína Henriques de 

Oliveira de trancamento total de matrícula no segundo semestre de 2021, por razão médica. II) 

DELIBERAÇÕES: 1. Aprovado o calendário do Poslin para o primeiro e segundo semestre letivo do 

exercício 2022. 2. Aprovada a proposta de alteração nominal da linha 1C para “Processamento e 

Emergência de Construções Linguísticas”, com a seguinte descrição: “Esta linha reúne projetos de pesquisa 

que enfatizam o papel da rede de construções linguísticas, entendidas como pareamentos de forma e 

função, na aprendizagem e no processamento da linguagem por crianças e adultos, em populações típicas 

e atípicas, e em contextos monolíngues ou bi/plurilíngues. Mais especificamente, as pesquisas orientam-se 

pela busca de: (1) detalhamento das relações entre os níveis de organização das construções linguísticas; 

(2) detalhamento das interações das alterações emergentes na forma e no uso dessas construções com as 

bases perceptuais, os contatos interlinguísticos, as modalidades de memória, as funções executivas e/ou 

psíquicas e os contextos de sociabilidade que regulam os processos cognitivos e socioafetivos de seus 

usuários; e (3) detalhamento do papel de fatores funcionais na explicação do uso criativo e ao mesmo 

tempo restrito das construções linguísticas pelos usuários da língua. Sob o ponto de vista metodológico, a 

linha acolhe propostas de pesquisas que almejam: (1) a descrição de construções linguísticas por meio da 

análise qualitativa e/ou quantitativa de dados de corpora gerais ou específicos; (2) a verificação de 

hipóteses sobre mecanismos moduladores da aprendizagem e do processamento da linguagem a partir de 

técnicas experimentais online e/ou off-line (ou seja, em tempo real ou não), de modelagem computacional 

e de procedimentos psicométricos; e (3) a realização de estudos de meta-análise ou de revisões 

sistemáticas de resultados acumulados na pesquisa empírica. Por fim, desde que motivadas pelo 

cotejamento teórico-descritivo com manifestações linguísticas explícitas, a linha também acolhe propostas 

de caráter translacional ou aplicável a intervenções de teor educacional, clínico e/ou voltado à promoção 

de acessibilidade às práticas sociais de linguagem, nos vernáculos ou em línguas adicionais”, proposta 

pelos professores da referida linha. 3. Aprovada a solicitação de auxílio financeiro do professor Eduardo 

Tadeu Roque Amaral para apresentação no evento “IX. Internationale Arbeitstagung "Romanisch-deutscher 

und innerromanischer Sprachvergleich", na Áustria, no limite máximo de R$3.000,00 três mil reais. 4. 

Aprovada a oferta de disciplinas do primeiro semestre 2022 do Poslin. 5. Aprovado o orçamento do POSLIN 

para 2022. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, da qual eu, Flávia da Fonseca Almeida, 

lavrei a presente ata que será datada e assinada por mim e por todos os membros presentes.  Belo 

Horizonte, 14 de fevereiro de 2022.  

 
Prof. Dr. Wander Emediato de Souza                                     

Coordenador 

Flávia da Fonseca Almeida 

Secretária 

 


