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ATA DA 257ª REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS LINGUÍSTICOS 

Ao nono dia do mês de maio do ano de 2022, segunda-feira, por videoconferência, foi realizada a 

ducentésima quinquagésima sétima 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), Rafael Gonçalves Silva  e João Pedro Cirino Marques 

(representantes discentes). EXPEDIENTE: Aprovada a ata da 256ª reunião, realizada no dia 11 de abril 

de 2022. ORDEM DO DIA: I) COMUNICAÇÃO: 1. Indicação, pelo Diretório Acadêmico (D.A.), dos alunos 

Andreza Santos Xavier Rodrigues de Carvalho (suplente), João Pedro Cirino Marques (titular), Pedro 

Henrique dos Santos Malafaia (suplente) como representantes discentes no Colegiado desde 14/05/2022 

até o fim do processo eleitoral do D.A., e a indicação do discente Rafael Gonçalves Silva (titular) em 

substituição da discente Elisa Mattos de Sá, atuando desde 09/05/2022 até o fim do processo eleitoral do 

D.A. 2. Projeto Institucional de Pesquisa de Pós-graduação do POSLIN na Chamada CNPq Nº 07/2022 - 

Apoio à Pesquisa Científica, Tecnológica e de Inovação: Bolsas de Mestrado e Doutorado - Ciclo 2022 1º 

e 2º SEMESTRES/2022. II) REFERENDAMENTOS: 1. Bancas examinadoras / Liberação de defesas: a) 

referendada a indicação da banca examinadora de defesa de dissertação da mestranda Fernanda 

Tavares Paiva, composta pelos professores Ronaldo Corrêa Gomes Junior (orientador) - UFMG, Raquel 

Lima Abreu Aoki - UFMG e Ana Elisa Costa Novais - IFMG Ouro Preto (titulares) e Junot de Oliveira Maia - 

UFMG (suplente). Data da defesa: 25 de maio de 2022; b) referendada a indicação da banca 

examinadora de defesa de dissertação da mestranda Tamires Bessa da Silva Britto, composta pelos 

professores José Luiz Vila Real Gonçalves (orientador) - UFOP, Guilherme Lourenço de Souza - UFMG e 

Carlos Henrique Rodrigues - UFSC (titulares) e Dayse Garcia Miranda - UFOP (suplente). Data da defesa: 

27 de maio de 2022; c) referendada a indicação da banca do exame de qualificação da doutoranda 

Camila Vilela de Queiroz, composta pelos professores Júnia de Carvalho Fidelis Braga (orientadora) - 

UFMG, Antônio Carlos Soares Martins - IFNMG e Ronaldo Corrêa Gomes Junior - UFMG (titulares) e 

Adriana Gouvea Dutra Teixeira (suplente). Data da defesa: 28 de abril de 2022; d) referendada a 

indicação da banca do exame de qualificação da doutoranda Ana Claudia Menezes Araujo, composta 

pelos professores Fábio Bonfim Duarte (orientador) - UFMG, Rozana Reigota Naves - UnB e Janayna 

Maria da Rocha Carvalho - UFMG (titulares) e Aroldo Leal de Andrade - UFMG (suplente). Data da 

defesa: 13 de maio de 2022; e) referendada a indicação da banca do exame de qualificação do 

doutorando Leonardo Rodrigo Soares, composta pelos professores Júnia de Carvalho Fidelis Braga 

(orientadora) - UFMG, Antônio Carlos Soares Martins - IFNMG e Vera Lúcia Menezes de Oliveira e Paiva - 

UFMG (titulares) e Marcos Racilan Andrade - CEFET-MG (suplente). Data da defesa: 23 de maio de 2022; 

f) referendada a indicação da banca do exame de qualificação da doutoranda Ligia Cristina Domingos 

Araujo, composta pelos professores Maralice de Souza Neves (orientadora) - UFMG, Carla Nunes Vieira 

Tavares - UFU e Valdeni da Silva Reis - UFMG (titulares) e Leina Claudia Viana Jucá - UFMG (suplente). 

Data da defesa: 26 de maio de 2022; g) referendada a indicação da banca do exame de qualificação da 

doutoranda Andreza Marcião dos Santos, composta pelos professores Maria Antonieta Amarante 

Mendonça Cohen (orientadora) - UFMG, Eduardo Tadeu Roque Amaral - UFMG e Soelis Teixeira do 

Prado Mendes - UFOP (titulares) e Idalena Oliveira Chaves - UFV (suplente). Data da defesa: 27 de maio 

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

Aparecida da Rocha, composta pelos professores Maria Antonieta Amarante Mendonça Cohen 

(orientadora) - UFMG, Maria Cândida Trindade Costa de Seabra - UFMG e Idalena Oliveira Chaves - UFV 

(titulares) e Soelis Teixeira do Prado Mendes - UFOP (suplente). Data da defesa: 30 de maio de 2022; i) 

referendada a indicação da banca do exame de qualificação do doutorando Matheus Freitas Gomes, 
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composta pelos professores Thaïs Cristófaro Alves da Silva (orientadora) - UFMG, Maria Mendes Cantoni 

- UFMG e Felipe Kupske - UFBA (titulares) e Daniela Mara Lima Oliveira Guimarães - UFMG (suplente). 

Data da defesa: 05 de maio de 2022; j) referendada a indicação da banca examinadora de defesa de tese 

da doutoranda Cláudia Ribeiro Rodrigues, composta pelos professores Luiz Francisco Dias (orientador) - 

UFMG, Silvia Rodrigues Vieira - UFRJ, Elke Beatriz Félix Pena - IFET-Ouro Preto, Aderlande Pereira 

Ferraz - UFMG e Adriane Teresinha Sartori - UFMG (titulares) e Gabriele Cristine Carvalho - IFET-MG e 

Igor Caixeta Trindade Guimarães - PBH (suplentes). 2. Projetos definitivos de tese/dissertação - 

aprovação: a) referendado o parecer da Profa. Cilene Aparecida Nunes Rodrigues que aprova na íntegra 

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; b) referendado o parecer da Profa. Júnia de Carvalho Fidelis Braga que aprova na íntegra 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; c) referendado o parecer da Profa. Márcia Sipavicius Seide que aprova na íntegra 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; d) 

referendado o parecer do Prof. Tommaso Raso que aprova na íntegra o projeto definitivo de dissertação 

do mestrando Joao Victor Pessoa Rocha, intitulado "Perfilamento sociolinguístico do português brasileiro: 

uma análise linguístico-computacional", sob a orientação da Profa. Heliana Ribeiro de Mello; e) 

referendado o parecer da Profa. Ana Larissa Adorno Marciotto Oliveira que aprova na íntegra o projeto 

definitivo de dissertação do mestrando Vinícius Pereira de Souza Cruz, intitulado "O mercado da bola e a 

variação antroponímica entre os jogadores do futebol brasileiro", sob a orientação do Prof. Eduardo Tadeu 

Roque Amaral; f) referendado o parecer da Profa. Glaucia Muniz Proença Lara que aprova na íntegra o 

projeto definitivo de dissertação do mestrando Ricardo Bibiano Dias Filho, intitulado "O enigma da 

sexualidade à luz da semiótica francesa: uma leitura da obra variações enigma de André Aciman", sob a 

orientação do Prof. Luciano Magnoni Tocaia; g) referendado o parecer do Prof. Charley Pereira Soares 

que aprova na íntegra o projeto definitivo de tese da doutoranda Graciele Kerlen Pereira Maia, intitulado 

"A libras sob a perspectiva das figuras de linguagem: um estudo sobre o uso da língua de sinais", sob a 

orientação do Prof. Fábio Bonfim Duarte; h) referendado o parecer da Profa. Leina Claudia Viana Jucá 

que aprova na íntegra 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. 3. Projetos definitivos de tese/dissertação - indicação de 

parecerista: a) 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; b) 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; c) referendada a indicação da Profa. Soelis Teixeira do Prado Mendes 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; d) referendada a indicação do Prof. Tommaso Raso 

como parecerista para o projeto definitivo de dissertação do mestrando Joao Victor Pessoa Rocha, 

intitulado "Perfilamento sociolinguístico do português brasileiro: uma análise linguístico-computacional", 

sob a orientação da Profa. Heliana Ribeiro de Mello; e) referendada a indicação da Profa. Ana Larissa 

Adorno Marciotto Oliveira como parecerista para o projeto definitivo de dissertação do mestrando Vinícius 

Pereira de Souza Cruz, intitulado "O mercado da bola e a variação antroponímica entre os jogadores do 

futebol brasileiro", sob a orientação do Prof. Eduardo Tadeu Roque Amaral; f) referendada a indicação da 

Profa. Ida Lúcia Machado como parecerista para o projeto definitivo de dissertação do mestrando Leandro 
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Pereira Landim, intitulado "Presidenciáveis no programa roda viva da tv cultura: uma análise do 

funcionamento linguístico-discursivo da entrevista política", sob a orientação do Prof. Wander Emediato de 

Souza; g) referendada a indicação da Profa. Glaucia Muniz Proença Lara como parecerista para o projeto 

definitivo de dissertação do mestrando Ricardo Bibiano Dias Filho, intitulado "O enigma da sexualidade à 

luz da semiótica francesa: uma leitura da obra variações enigma de André Aciman", sob a orientação do 

Prof. Luciano Magnoni Tocaia; h) referendada a indicação do Prof. Charley Pereira Soares como 

parecerista para o projeto definitivo de tese da doutoranda Graciele Kerlen Pereira Maia, intitulado "A 

libras sob a perspectiva das figuras de linguagem: um estudo sobre o uso da língua de sinais", sob a 

orientação do Prof. Fábio Bonfim Duarte; i) referendada a indicação do Prof. Marcos Racilan Andrade 

como parecerista para o projeto definitivo de dissertação do mestrando Carlos Henrique Rodrigues 

Valadares, intitulado "Tomando o Controle: affordances para ensinar e aprender línguas adicionais com 

videogames", sob a orientação do Prof. Ronaldo Corrêa Gomes Junior. 4. Projetos definitivos de 

tese/dissertação - reformulação parcial: a) referendado o parecer da Profa. Maria Carmen Aires Gomes 

que solicita reformulação parcial do 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; b) referendado o parecer da 

Profa. Soelis Teixeira do Prado Mendes que solicita reformulação parcial do 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. 5. 

Prorrogação de prazo de conclusão do curso: referendado o parecer da CDIS favorável à aprovação da 

solicitação de prorrogação de prazo para conclusão do curso da doutoranda Graciele Martins Lorenço, 

para defesa da tese até 31 de agosto de 2022. 6. Prorrogação de prazo de realização de exame de 

Qualificação: referendado o parecer da CDIS de indeferimento da solicitação de prorrogação de prazo da 

doutoranda Marilene Gonçalves Dias Machado para realização de exame de Qualificação, mantendo-se o 

prazo inicial de até 30 de maio de 2022. 7. Integralização/Aproveitamento de créditos: a) referendada a 

aprovação da solicitação da doutoranda Fernanda Kelly Mineiro Fernandes de integralização de 18 

créditos cursados no programa de mestrado na UFOP, entre 2019/01 e 2020/1, com anuência de seu 

orientador Eduardo Tadeu Amaral; b) referendada a aprovação da solicitação da doutoranda Letícia 

Freitas de Assis de integralização de 16 créditos, cursados no programa de mestrado na UFC, entre 

2019/01 e 2019/02, com anuência do seu orientador Fábio Alves da Silva Júnior; c) referendada a 

aprovação da solicitação da mestranda Juliana Cristina Ramos Vaz de integralização de 4 créditos 

cursados como disciplina isolada no programa de pós-graduação da UERJ, em 2021/1; e de 4 créditos 

cursados como disciplina eletiva no programa de pós-graduação da FAE/UFMG em 2021/01, com 

anuência do seu orientador Aderlande Pereira Ferraz; d) referendada a aprovação da solicitação da 

mestranda Luíza Vignoli Lacerda de integralização de 4 créditos cursados como disciplina eletiva no 

PROFLETRAS/UFMG, em 2021/2, com anuência de sua orientadora, Daniela Mara Lima Oliveira 

Guimarães; e) referendada a aprovação da solicitação do mestrando Juliano Gustavo Vieira Strabeli de 

integralização de 08 créditos cursados como disciplina isolada no POSLIN/FALE/UFMG, em 2021/02, com 

anuência de seu orientador Igor Antônio Lourenço da Silva; f) referendada a aprovação da solicitação da 

doutoranda Valdiene Aparecida Gomes de integralização de 18 créditos cursados no programa de 

mestrado profissional PROFLETRAS/UFMG, entre 2017/01 e 2018/01, com anuência de seu orientador, 

Ronaldo Gomes Correa Júnior; g) referendar a aprovação da solicitação da doutoranda Jacqueline Helen 

de Lima 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 Maria Cândida Costa de Seabra. 8. 

Recredenciamentos e credenciamentos: referendada a aprovação do parecer da comissão de 

credenciamento e recredenciamento do POSLIN favorável ao recredenciamento permanente do professor 

Leonardo Antônio Soares em nível de Mestrado e Doutorado. 9. Dispensa de estágio de docência na 

graduação: a) referendada a aprovação de dispensa de estágio de docência da doutoranda Suelen 

Cristina da Silva por ter atuado como docente de ensino superior junto ao curso de graduação em Letras 

da FALE, ministrando a disciplina de “Introdução à pesquisa científica” (60h/a), no 1º semestre de 2021; b) 
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referendada a aprovação de dispensa de estágio de docência da doutoranda Celina Gontijo Cunha por ter 

atuado como docente de ensino superior junto ao curso de graduação em Letras da UFOP, ministrando a 

disciplina de “Sociolinguística” (60h/a), no 1º semestre de 2017. 10. Mudança de orientação: a) 

referendada a aprovação da solicitação de mudança de orientação da doutoranda Janaína Vieira Taillade 

Abud da Profa. Celia Maria Magalhães para o Prof. Igor Antônio Lourenço da Silva, com a anuência de 

ambos os professores; b) referendada a aprovação da solicitação de mudança de orientação da 

doutoranda Thais Rios de Aguiar da Profa. Celia Maria Magalhães para o Prof. Igor Antônio Lourenço da 

Silva, com a anuência de ambos os professores; c) referendada a aprovação da solicitação de mudança 

de orientação da doutoranda Alícia Calderon Verde do Prof. Fábio Bonfim Duarte para o Prof. Guilherme 

Lourenço de Souza, com a anuência de ambos os professores. 11. Pós-doutorado – encerramento: 

referendada a aprovação do relatório final da pesquisa de pós-doutorado intitulada “Análise crítica do 

discurso e a multimodalidade em notícias internacionais acerca do enfrentamento da pandemia da 

COVID-19 no Brasil”, de Sara de Paula Lima, desenvolvida sob a supervisão da Profa. Elzimar 

Goettenauer de Marins Costa, no período de 01/09/2021 a 01/03/2022. 12. Pós-doutorado – acolhimento: 

referendado o indeferimento, pela CDIS, da solicitação de acolhimento da pesquisa de pós-doutorado 

intitulada “Documentação Histórica da Psicolinguística e suas Interfaces em Minas Gerais” de Thaís Maira 

Machado de Sá, que seria desenvolvida sob a supervisão do Prof. Ricardo Augusto de Souza, no período 

de 04/05/2022 a 03/05/2023. 13. Trancamento de matrícula: a)referendada a aprovação da solicitação da 

doutoranda Fernanda Rodrigues Marçal de trancamento total de matrícula no primeiro semestre de 2022, 

por razão médica. 14. Prêmio CAPES 2022: aprovada a ata de indicação da tese “Narrativas em curso: 

subsídios para a formação de professores de português em contexto de acolhimento a estudantes 

migrantes e refugiados no ensino básico brasileiro”, de Yara Carolina Campos de Miranda, defendida em 

24 de março de 2021, sob a orientação do Prof. Leandro Rodrigues Alves Diniz, para o Prêmio CAPES de 

Tese - Edição 2022 (Edital nº11/2022). III) DELIBERAÇÕES: Aprovado o pedido de auxílio de passagem 

internacional para a França da profa. Helcira Maria Rodrigues de Lima (Pós-doutorado). Nada mais 

havendo a tratar, foi encerrada a sessão, da qual eu, Renata Martins da Silva, lavrei a presente ata que 

será datada e assinada por mim e por todos os membros presentes.  Belo Horizonte, 09 de maio de 2022.  

 
Prof. Dr. Wander Emediato de Souza                                     

Coordenador 

Renata Martins 

Secretária 

 
 
 
 


