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ATA DA 256ª REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS LINGUÍSTICOS 

Ao décimo primeiro dia do mês de abril do ano de 2022, segunda-feira, por videoconferência, foi realizada 
a ducentésima quinquagésima sexta 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 
(representante da área de Linguística Aplicada), Profa. Márcia Cristina de Brito Rumeu (representante da 
área de Linguística Teórica e Descritiva), Elisa Mattos de Sá (representante discentes). EXPEDIENTE: 
Aprovada a ata da 255ª reunião, realizada no dia 14 de fevereiro de 2022. ORDEM DO DIA: I) 
COMUNICAÇÃO: O coordenador do Poslin, Prof. Wander Emediato, relatou a situação dos professores 
do Poslin que foram contemplados com bolsas no programa Capes/Print para realização do pós-
doutorado e que não receberam seus benefícios. Os docentes tiveram de arcar com recursos próprios e 
tiveram seus pedidos de reembolso negados, o que constitui, segundo o coordenador, uma grave violação 
dos acordos assumidos. Lembrou que o Poslin aderiu ao programa Capes/Print e, em razão da adesão, 
seus docentes ficaram impedidos de pleitear bolsas nos editais da Capes. O fato foi reportado à pró-
reitora de pós-graduação, que ficou de analisar os casos e dar uma resposta. II) REFERENDAMENTOS: 
1. Bancas examinadoras / Liberação de defesas: a) referendada a indicação da banca examinadora de 
defesa de tese da doutoranda Francieli Silvéria Oliveira, composta pelos professores Adriana Silvina 
Pagano (orientadora) - UFMG, Giacomo Patrocinio Figueredo (coorientador) - UFOP, Jennifer Sarah 
Cooper - UFRN, Cristiane Fuzer - UFSM, Igor Antônio Lourenço da Silva - UFU e Kícila Ferreguetti de 
Oliveira - UFMG (titulares) e Ariel Novodvorski - UFU e Arthur de Melo Sá - UFMG (suplentes). Data da 
defesa: 03 de março de 2022; b) referendada a indicação da banca examinadora de defesa de tese da 
doutoranda Júlia Santos Nunes Rodrigues, composta pelos professores Adriana Silvina Pagano 
(orientadora) - UFMG, Giacomo Patrocinio Figueredo - UFOP, Igor Antônio Lourenço da Silva - UFU, 
Leonardo Pereira Nunes - UFMG e Kícila Ferreguetti de Oliveira - UFMG (titulares) e Ariel Novodvorski - 
UFU e Arthur de Melo Sá - UFMG (suplentes). Data da defesa: 31 de março de 2022; c) referendada a 
indicação da banca examinadora de defesa de tese da doutoranda Bruna Rodrigues Fontoura, composta 
pelos professores Ricardo Augusto de Souza (orientador) - UFMG, Cândido Samuel Fonseca de Oliveira 
(coorientador) - CEFET-MG, Mailce Borges Mota - UFSC, Amanda Post da Silveira - UFSCar, Deise Prina 
Dutra - UFMG e Marisa Mendonça Carneiro - UFMG (titulares) e Luciana Lucente - UFAL e Mahayana 
Cristina Godoy - UFRN (suplentes). Data da defesa: 04 de abril de 2022; d) 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, Leina Claudia Viana Jucá - UFMG 
e Henrique Rodrigues Leroy - UFMG (titulares) e Érika Amâncio Caetano - UFMG (suplente). Data da 
defesa: 07 de abril de 2022; e) referendada a indicação da banca examinadora de defesa de dissertação 
da mestranda Brenda Michelle Buhr Pedro, composta pelos professores Ronaldo Corrêa Gomes Junior 
(orientador) - UFMG, Jairo Venício Carvalhais Oliveira - UFMG e Sandra Maria Silva Cavalcante - PUC-
MG (titulares) e Carla Viana Coscarelli - UFMG (suplente). Data da defesa: 25 de abril de 2022; f) 
referendada a indicação da banca examinadora de defesa de tese da doutoranda Alessandra Folha Mós 
Landim, composta pelos professores Glaucia Muniz Proença Lara (orientadora) - UFMG, André William 
Alves de Assis - UEM, Maria Magda de Lima Santiago - Centro Universitário Una, Wander Emediato de 
Souza - UFMG e Fábio Ávila Arcanjo - UFMG (titulares) e Rafael Batista Andrade - IFMG e Tatiana 
Emediato Corrêa - UFMG (suplentes). Data da defesa: 27 de abril de 2022; g) referendada a indicação da 
banca examinadora de defesa de dissertação da mestranda Ericka Camila de Oliveira Rodrigues, 
composta pelos professores Andréa Machado de Almeida Mattos (orientadora) - UFMG, Leina Claudia 
Viana Jucá - UFMG e Isis Rodrigues Pordeus (titulares) e Érika Amâncio Caetano - UFMG (suplente). 
Data da defesa: 28 de abril de 2022; h) referendada a indicação da banca examinadora de defesa de tese 
da doutoranda Thalita Nogueira Dias, composta pelos professores Luiz Francisco Dias (orientador) - 
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UFMG, Luciani Dalmaschio - UFSJ, Waldemar Duarte de Alencar Neto - IFPI, Sueli Maria Coelho - UFMG 
e Eduardo Roberto Junqueira Guimarães - Unicamp (titulares) e Priscila Brasil Gonçalves Lacerda - UFMG 
e Neuza Benedita da Silva Zattar - UNEMAT (suplentes). Data da defesa: 03 de maio de 2022 i) 
referendada a indicação da banca examinadora de defesa de dissertação da mestranda Mariana Luisa 
Barros Soares, composta pelos professores Elidea Lúcia Almeida Bernardino (orientador) - UFMG, Giselli 
Mara da Silva - UFMG e Júnia de Carvalho Fidelis Braga - UFMG (titulares) e Guilherme Lourenço de 
Souza - UFMG (suplente). Data da defesa: 29 de abril de 2022; j) referendada a indicação da banca 
examinadora de defesa de tese da doutoranda Maíra Ferreira Sant'Ana, composta pelos professores 
Glaucia Muniz Proença Lara (orientadora) - UFMG, Marluza Terezinha da Rosa - UFSM, Eliane Righi de 
Andrade - PUC-Campinas, Ariana de Carvalho - UFMG e Ida Lúcia Machado - UFMG (titulares) e 
Pollyanna Júnia Fernandes Maia Reis - IFMG e Tatiana Emediato Corrêa - UFMG (suplentes). Data da 
defesa: 02 de maio de 2022. 2. Projetos definitivos de tese/dissertação - aprovação: a) referendado o 
parecer da Profa. Deise Prina Dutra que aprova na íntegra 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; b) referendado o parecer do Prof. Wander Emediato de Souza que aprova na íntegra 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; c) referendado o parecer do Prof. Leonardo 
Pereira Nunes que aprova na íntegra 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; d) referendado o parecer do Prof. André 
Vinícius Lopes Coneglian que aprova na íntegra o projeto definitivo de tese da doutoranda Thaís Fernanda 
Carvalho Bechir, intitulado "A complementaridade maneira/resultado  na lexicalização de verbos do 
português brasileiro", sob a orientação da Profa. Márcia Maria Cançado Lima; e) referendado o parecer do 
Prof. Luciano Magnoni Tocaia que aprova na íntegra o projeto definitivo de dissertação do mestrando 
Davidson Henrique da Silva Padrão, intitulado "Fake News: um estudo dos mecanismos discursivos de 
notícias falsas relacionadas à pandemia de COVID-19", sob a orientação da Profa. Glaucia Muniz Proença 
Lara; f) referendado o parecer da Profa. Reinildes Dias que aprova na íntegra o projeto definitivo de 
dissertação da mestranda Elaine Teixeira da Silva, intitulado "Análise de recursos educacionais abertos 
para o ensino de espanhol como segunda língua no brasil:  multiletramentos e multimodalidade", sob a 
orientação da Profa. Daniervelin Renata Marques Pereira. 3. Projetos definitivos de tese/dissertação - 
indicação de parecerista: a) referendada a indicação do Prof. Leonardo Pereira Nunes 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; b) referendada a indicação do Prof. André Vinícius Lopes Coneglian como 
parecerista para o projeto definitivo de tese da doutoranda Thaís Fernanda Carvalho Bechir, intitulado "A 
complementaridade maneira/resultado  na lexicalização de verbos do português brasileiro", sob a 
orientação da Profa. Márcia Maria Cançado Lima; c) referendada a indicação do Prof. Henrique Rodrigues 
Leroy como parecerista para o projeto definitivo de dissertação da mestranda Mariana Adriele Coura, 
intitulado "Memória, pós-memória e letramento crítico: como eventos históricos traumáticos podem 
influenciar na construção da identidade de professores e em suas práticas de ensino", sob a orientação da 
Profa. Andréa Machado de Almeida Mattos; d) referendada a indicação da Profa. Leina Claudia Viana Jucá 
como parecerista para o projeto definitivo de dissertação da mestranda Laís Mariana do Nascimento, 
intitulado "Reflexões críticas sobre o envelhecimento na sala de aula de língua inglesa", sob a orientação 
da Profa. Andréa Machado de Almeida Mattos; e) referendada a indicação do Prof. Luciano Magnoni 
Tocaia como parecerista para o projeto definitivo de dissertação do mestrando Davidson Henrique da Silva 
Padrão, intitulado "Fake news: um estudo dos mecanismos discursivos de notícias falsas relacionadas à 
pandemia de COVID-19", sob a orientação da Profa. Glaucia Muniz Proença Lara; f) referendada a 
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indicação da Profa. Reinildes Dias como parecerista para o projeto definitivo de dissertação da mestranda 
Elaine Teixeira da Silva, intitulado "Análise de recursos educacionais abertos para o ensino de espanhol 
como segunda língua no brasil:  multiletramentos e multimodalidade", sob a orientação da Profa. 
Daniervelin Renata Marques Pereira; g) referendada a indicação da Profa. Júnia de Carvalho Fidelis 
Braga como parecerista para o projeto definitivo de dissertação da mestranda Carolina Duarte Garcia, 
intitulado "Letramento digital e docência: os gêneros digitais na aula de língua portuguesa", sob a 
orientação do Prof. Ronaldo Corrêa Gomes Junior; h) referendada a indicação do Prof. Aroldo Leal de 
Andrade como parecerista para o projeto definitivo de dissertação do mestrando Gilmar Araujo de Oliveira, 
intitulado "Uma forma colorida de falar: estudo sociolinguístico do léxico gay em Belo Horizonte - MG", sob 
a orientação do Prof. Eduardo Tadeu Roque Amaral; i) referendada a indicação do Prof. Jairo Venício 
Carvalhais Oliveira como parecerista para o projeto definitivo de dissertação do mestrando João Pedro 
Cirino Marques, intitulado "Graus de (in) formalidade em redes sociais em língua russa", sob a orientação 
da Profa. Ana Larissa Adorno Marciotto Oliveira; j) referendada a indicação da Profa. Maria Cândida 
Trindade Costa de Seabra como parecerista para o projeto definitivo de tese do doutorando Mauricio Alves 
de Souza Pereira, intitulado "Ramos, carvões, saberes e tradições: o léxico das benzedeiras na região de 
salinas - MG", sob a orientação do Prof. Eduardo Tadeu Roque Amaral; k) referendada a indicação do 
Prof. Márcia Sipavicius Seide como parecerista para o projeto definitivo de tese do doutorando Welber 
Nobre dos Santos, intitulado "Um estudo sócio-onomástico de nomes de urna no português brasileiro", sob 
a orientação do Prof. Eduardo Tadeu Roque Amaral. 4. Projetos definitivos de tese/dissertação - 
reformulação parcial: a) referendado o parecer do Prof. Aroldo Leal de Andrade que solicita reformulação 
parcial do projeto definitivo de dissertação do mestrando Gilmar Araujo de Oliveira, intitulado "Uma forma 
colorida de falar: estudo sociolinguístico do léxico gay em Belo Horizonte - MG", sob a orientação do Prof. 
Eduardo Tadeu Roque Amaral; b) referendado o parecer da Profa. Júnia de Carvalho Fidelis Braga que 
solicita reformulação parcial do projeto definitivo de dissertação da mestranda Carolina Duarte Garcia, 
intitulado "Letramento digital e docência: os gêneros digitais na aula de língua portuguesa", sob a 
orientação do Prof. Ronaldo Corrêa Gomes Junior. 5. 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 mestranda Milena Dias Breder, para defesa da dissertação até 28 de maio de 
2022; b) referendado o parecer da CDIS favorável à aprovação da solicitação de prorrogação de prazo 
para conclusão do curso da doutoranda Danúbia da Costa Teixeira, para defesa da tese até 28 de julho de 
2022; c) referendado o parecer da CDIS favorável à aprovação da solicitação de prorrogação de prazo 
para conclusão do curso da doutoranda Júlia Santos Nunes Rodrigues, para defesa da tese até 1º de abril 
de 2022; d) referendado o parecer da CDIS favorável à aprovação da solicitação de prorrogação de prazo 
para conclusão do curso da doutoranda Bruna Rodrigues Fontoura, para defesa da tese até 04 de abril de 
2022; e) referendado o parecer da CDIS favorável à aprovação da solicitação de prorrogação de prazo 
para conclusão do curso da doutoranda Rossana da Cunha Flores, para defesa da tese até 20 de maio de 
2023; f) referendado o parecer da CDIS favorável à aprovação da solicitação de prorrogação de prazo 
para conclusão do curso do doutorando Thiago Fernandes Peixoto, para defesa da tese até 28 de agosto 
de 2022. 6. 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 Clarice Fernandes dos 
Santos para realização de exame de Qualificação até 22 de julho de 2022; b)referendado o parecer da 
CDIS favorável à aprovação da solicitação de prorrogação de prazo da doutoranda Flávia Fidelis de Paula 
para realização de exame de Qualificação até 10 de agosto de 2022; c) referendado o parecer da CDIS 
favorável à aprovação da solicitação de prorrogação de prazo da doutoranda Nayara Domingues Cardoso 
para realização de exame de Qualificação até 15 de dezembro de 2022. 7. Prorrogação de prazo de 
entrega de projeto definitivo: a) referendado o parecer da CDIS favorável à aprovação da solicitação de 
prorrogação de prazo para entrega de projeto definitivo da doutoranda Luciana Fiuza de Sousa até 1º de 
julho de 2022; b) referendado o parecer da CDIS favorável à aprovação da solicitação de prorrogação de 
prazo para entrega de projeto definitivo da doutoranda Graciele Kerlen Pereira Maia até 15 de abril de 
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2022. 8. Integralização/Aproveitamento de créditos: a) referendada a aprovação da solicitação da 
mestranda Camila de Souza Moisés de integralização de 16 créditos cursados no programa de mestrado 
do Poslin/FALE/UFMG, entre 2018/01 e 2018/2, com anuência de seu orientador, Luiz Francisco Dias; b) 
referendada a aprovação da solicitação da mestranda Carolina Duarte Garcia de integralização de 1 
crédito, cursado como disciplina isolada no CEFET/MG, em 2021/01, com anuência de seu orientador, 
Ronaldo Corrêa Gomes Júnior; c) referendada a aprovação da solicitação da doutoranda Carolina 
Gonçalves Manoel de integralização de 5 créditos cursados no programa de mestrado da UFRJ (3 
créditos), em 2021/1, e como disciplina isolada na UFPR (2 créditos), em 2021/1, com anuência de sua 
orientadora, Thaïs Cristófaro Silva; d) referendada a aprovação da solicitação do mestrando Elder 
Henrique Atalla e Paiva de integralização de 12 créditos cursados como disciplinas eletivas no 
POSLIN/FALE/UFMG, entre 2020/01 e 2020/2,com anuência de seu orientador, Lorenzo Teixeira Vitral; e) 
referendada a aprovação da solicitação da doutoranda Emmanuelle Pereira da Costa de integralização de 
18 créditos cursados no programa de mestrado do POSLIN/FALE/UFMG, entre 2018/01 e  2019/01, com 
anuência de sua orientadora, Deise Prina Dutra; f) referendada a aprovação da solicitação da doutoranda 
Fernanda Roque Amendoeira de integralização de 18 créditos cursados no programa de mestrado do 
POSLIN/FALE/UFMG, entre 2019/01 e  2019/02, com anuência de sua orientadora, Ulrike Agathe 
Schröder; g) referendada a aprovação da solicitação da mestranda Isabella Amarante Maciel de 
integralização de 8 créditos cursados como disciplinas eletivas na POSLIN/FALE/UFMG, entre 2021/01 
2021/2, com anuência de sua orientadora, Larissa Santos Ciríaco; h) referendada a aprovação da 
solicitação do mestrando João Victor Pessoa Rocha de integralização de 11 créditos cursados como 
disciplinas eletivas no POSLIN/FALE/UFMG, entre 2019/02 e 2020/02, com anuência de sua orientadora, 
Heliana Ribeiro de Mello; i) referendada a aprovação da solicitação da doutoranda  Juliana Maria 
Gonçalves da Silva de integralização de 4 créditos cursados no programa de mestrado do 
POSLIN/FALE/UFMG, em 2014/02, com anuência de sua orientadora, Adriana Silvina Pagano; j) 
referendada a aprovação da solicitação da doutoranda Livia de Faria Terra de integralização de 18 
créditos cursados no programa de mestrado do POSLIN/FALE/UFMG, entre 2017/01 e 2017/02, com 
anuência de sua orientadora, Barbara Malveira Orfanó; k) referendada a aprovação da solicitação do 
mestrando Rivaney Féliz de Oliveira Junior de integralização de 9 créditos cursados como disciplinas 
isoladas no POSLIN/FALE/UFMG, entre 2020/1 e 2020/02, com anuência de sua orientadora, Adriana 
Silvina Pagano; l) indeferida a solicitação da mestranda Solange Maria Moreira De Campos de 
integralização de 8 créditos cursados como disciplinas eletiva (4 créditos) na FAE/UFMG e isolada (4 
créditos) na UERJ, ambas em 2021/1, com anuência de seu orientador, Aderlande Pereira Ferraz. A aluna 
já possui 16 créditos aproveitados e esta aprovação ultrapassaria o permitido; m) referendada a 
aprovação da solicitação do doutorando Stener Carvalho Fernandes Barbosa de integralização de 12 
créditos cursados no programa de mestrado do POSLIN/FALE/UFMG, entre 2018/01 e 2018/02, com 
anuência de seu orientador, Wander Emediato de Souza; n) referendada a aprovação da solicitação do 
mestrando Valdemar Barbosa Lima Júnior de integralização de 7 créditos cursados como disciplinas 
isoladas no POSLIN/FALE/UFMG, entre 2018/01 e 2021/01, com anuência de sua orientadora, Elidéa 
Lúcia Almeida Bernardino; o) referendada a aprovação da solicitação do mestrando André Alexandre 
Santos Tavares de integralização de 8 créditos cursados como disciplinas isoladas na UFOP (4 créditos), 
em 2021/2, e  no CEFET/MG (4 créditos), em 2021/02, com anuência de seu orientador, Luciano Magnoni 
Tocaia; p) referendada a aprovação da solicitação da doutoranda Beatriz Latini Gomes Neta de 
integralização de 8 créditos cursados como disciplinas isoladas no POSLIN/FALE/UFMG, entre 2014/01 e 
2020/02, com anuência de seu orientador, Aderlande Pereira Ferraz; q) referendada a aprovação da 
solicitação do doutorando Rodrigo Augusto Ferreira de integralização de 4 créditos cursados como 
disciplina isolada no POSLIN/FALE/UFMG, em 2021/02, com anuência de seu orientador, Guilherme 
Lourenço; r) referendada a aprovação da solicitação da doutoranda Silvana Maria Mamani de 
integralização de 18 créditos cursados no programa de mestrado do POSLIN/FALE/UFMG, entre 2017/01 
e 2018/01, com anuência de seu orientador, Leandro Rodrigues Alves Diniz; s)referendada a aprovação 
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da solicitação da doutoranda Lorena da Silva Chaves de integralização de 8 créditos cursados cursadas 
como disciplinas isoladas no POSLIN/FALE/UFMG, em 2020/2, com anuência de sua orientadora, Luana 
Lopes Amaral; t) indeferida a solicitação da doutoranda Maria José D'Alessandro Nogueira de 
integralização de 1 crédito cursado como disciplina isolada na UNICAMP, em 2021/2, com anuência de 
sua orientadora, Ulrike Agathe Schröder. A aluna já aproveitou os 18 créditos possíveis no curso; u) 
indeferida a solicitação do mestrando Vinícius Sáez de Oliveira Coelho de integralização de 8 créditos 
cursados como disciplina eletiva na FAE/UFMG (4 créditos) e disciplina isolada na UERJ (4 créditos), 
ambas em 2021/1, com anuência de seu orientador, Aderlande Pereira Ferraz. O aluno possui 17 créditos 
aproveitados e esta aprovação ultrapassaria o limite permitido; v) referendada a aprovação da solicitação 
da mestranda Josiane Aparecida De Pádua Inácio Soriano de integralização de 14 créditos cursados 
como disciplinas isoladas na POSLIN/FALE/UFMG (8 créditos) e disciplinas isoladas no CEFET/MG (6 
créditos), entre 2013/02 e 2021/2, com anuência de sua orientadora, Daniervelin Renata Marques Pereira.  
9. Recredenciamentos e credenciamentos: a) referendada a aprovação do parecer da comissão de 
credenciamento e recredenciamento do POSLIN favorável ao recredenciamento permanente da 
professora Ana Cristina Fricke Matte em nível de Mestrado e Doutorado; b) referendada a aprovação do 
parecer da comissão de credenciamento e recredenciamento do POSLIN favorável ao recredenciamento 
permanente do professor Igor Antônio Lourenço da Silva em nível de Mestrado e Doutorado; 
c)referendada a aprovação do parecer da comissão de credenciamento e recredenciamento do POSLIN 
favorável ao recredenciamento permanente da professora Thaïs Cristófaro Silva em nível de Mestrado e 
Doutorado; d)referendada a aprovação do parecer da comissão de credenciamento e recredenciamento 
do POSLIN favorável ao recredenciamento permanente do professor Luiz Francisco Dias em nível de 
Mestrado e Doutorado. 10. Estágio de docência na graduação: a) referendada a aprovação do estágio de 
docência da doutoranda Priscilla Tulipa da Costa, junto ao curso de graduação em Letras da FALE, como 
bolsista Capes, na disciplina de Inglês Instrumental II (60h/a), a ser ministrada no 1º semestre de 2022; b) 
referendada a aprovação do estágio de docência da doutoranda Thaís Fernanda Carvalho Bechir, junto ao 
curso de graduação em Letras da FALE, como bolsista Capes, na disciplina de Introdução à Linguística: 
Fundamentos de Semântica e Pragmática (60h/a), a ser ministrada no 1º semestre de 2022. 11. 
Cumprimento e dispensa no estágio de docência na graduação: referendada a aprovação do estágio de 
docência da doutoranda Ana Luiza de Souza Couto, junto ao curso de graduação em Letras da FALE, 
como bolsista Capes, na disciplina Introdução à Pesquisa Científica (60h/a), ministrada no 2º semestre de 
2021. 12. Mudança de orientação: a) referendada a aprovação da solicitação de mudança de orientação 
da mestranda Bárbara Godinho de Oliveira da Profa. Thaís Cristófaro Silva para a Profa. Maria Mendes 
Cantoni, com a anuência de ambas as professoras; b) referendada a aprovação da solicitação de 
mudança de orientação do doutorando Newton Vieira Lima Neto da Profa. Luciane Corrêa Ferreira para a 
Profa. Valdeni da Silva Reis, com a anuência de ambas  as professoras; c) referendada a aprovação da 
solicitação de mudança de orientação da mestranda Luísa de Castro Fajardo do Prof. Leandro Rodrigues 
Alves Diniz para a Profa. Giselli Mara da Silva, com a anuência de ambos os professores. 13. 
Cadastramento de coorientador: a) referendada a aprovação da Comissão Docente do Poslin – CDOC, da 
solicitação da Profa. Célia Maria Magalhães de cadastramento do Prof. Igor Antônio Lourenço da Silva 
como coorientador de sua orientanda, a doutoranda Thaís Rios Aguiar. 14. Pós-doutorado – 
encerramento: a) referendada a aprovação do relatório final da pesquisa de pós-doutorado intitulada 
“Português língua adicional (pla) no contexto da amazônia: políticas linguísticas e institucionais de difusão 
e de formação de professores”, de  Rosivaldo Gomes, desenvolvida sob a supervisão do Prof. Leandro 
Rodrigues Alves Diniz, no período de 01/08/2021 e 28/02/2022; b) referendada a aprovação do relatório 
final da pesquisa de pós-doutorado intitulada “Mensuração de interações lexêmicas e lemáticas em 
aprendizes tardios do português como língua estrangeira”, de  Thaís Maíra Machado de Sá desenvolvida 
sob a supervisão do Prof. Ricardo Augusto de Souza, no período de 01/03/2020 a 01/03/2022; c) 
referendada a aprovação do relatório final da pesquisa de pós-doutorado intitulada “A pertinência 
enunciativa das nominalizações em textos dissertativo-argumentativos”, de  Waldemar Duarte de Alencar 
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Neto desenvolvida sob a supervisão do Prof. Luiz Francisco Dias, no período de 03/03/2021 a 02/03/2022. 
15. Pós-doutorado – acolhimento: a) referendada a aprovação de acolhimento da pesquisa de pós-
doutorado intitulada “Letramento e multimodalidade do livro literário infantil na formação do professor 
mediador de leitura” de Denise Giarola Maia, a ser desenvolvida sob a supervisão da Profa. Sônia Maria 
de Oliveira Pimenta, no período de 26/03/2022 a 26/02/2023; b) referendada a aprovação de acolhimento 
da pesquisa de pós-doutorado intitulada “Acusar e Defender: Uma Análise Enunciativa” de Rivânia Maria 
Trotta Sant'Ana, a ser desenvolvida sob a supervisão do Prof. Luiz Francisco Dias, no período de 
01/03/2022 a 31/08/2022. 16. Pós-doutorado – renovação: a) referendada a aprovação de renovação da 
pesquisa de pós-doutorado intitulada “Para a união entre a gramática gerativa e a linguística cognitiva na 
biolinguística: formalismo, cognitivismo e conceitualismo na estrutura semântica da linguagem” de 
Gustavo Augusto Fonseca Silva, desenvolvida sob a supervisão da Profa. Heliana Ribeiro de Mello, pelo 
período de 09/03/2022 a 08/03/2023. 17. Trancamento de matrícula: a) referendada a aprovação da 
solicitação da doutoranda Amanda Fernandes Ivo  de trancamento total de matrícula no primeiro semestre 
de 2022, em razão do trabalho que afetaria o desempenho de seus estudos; b)referendada a solicitação 
do doutorando Carlos Antônio de Souza Perini de trancamento total de matrícula no segundo semestre de 
2021, por razão médica; c) referendada a aprovação da solicitação da doutoranda Juliana Maria 
Gonçalves da Silva de trancamento total de matrícula no segundo semestre de 2021, por razão de ajuste 
ao conteúdo de sua pesquisa; d) referendada a aprovação da solicitação da mestranda Ana Paula Rabelo 
de Freitas de trancamento total de matrícula no primeiro semestre de 2022, por razão médica. Bolsista 
Capes. III) DELIBERAÇÕES: 1. Aprovado o pedido de cotutela de tese de  Liliane Francisca Batista, 
doutoranda do Poslin, na Université Grenoble Alpes, tendo como orientador no Brasil o Prof. Leandro 
Rodrigues Alves Diniz e como supervisor na França o Prof. Christian Jean-Marie Regis Degache. 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, 11 de abril 
de 2022.  
 
Prof. Dr. Wander Emediato de Souza                                    

Coordenador 

Flávia da Fonseca Almeida 

Secretária 
 

 


