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ATA DA 260ª REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS LINGUÍSTICOS 

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

a ducentésima sexagésima 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), Prof. 

Luciano Magnoni Tocaia e Profa. Glaucia Muniz Proença Lara (representantes da área de Linguística do Texto 

e do Discurso), Prof. Ronaldo Corrêa Gomes Junior e Elzimar Goettenauer de Marins Costa (representantes 

das áreas de Linguísticas Aplicadas), Profa. Márcia Cristina de Brito Rumeu (representante da área de 

Linguística Teórica e Descritiva), Rafael Gonçalves Silva  e Cássio Biz Morosini Filho (representantes discente). 

EXPEDIENTE: Aprovada a ata da 259ª reunião, realizada no dia 11 de julho de 2022. ORDEM DO DIA: 

I)COMUNICAÇÕES: 1.Resultado preliminar da Avaliação quadrienal 2017-2020; 2.Descadastramento da 

professora Elidéa Lúcia Almeida Bernardino da linha 3A - Ensino/Aprendizagem de Línguas Estrangeiras. 

II)REFERENDAMENTOS: 1.Bancas examinadoras / Liberação de defesas: a)referendada a indicação da 

banca do exame de qualificação da doutoranda Janaina Vieira Taillade Abud, composta pelos professores Igor 

Antônio Lourenço da Silva (orientador) - UFU, Vera Lúcia Santiago Araújo - UECE e Pedro Henrique Lima 

Praxedes Filho - UECE (titulares) e Marisa Ferreira Aderaldo - UECE (suplente). Data da defesa: 26 de julho de 

2022; b)referendada a indicação da banca examinadora de defesa de tese da doutoranda Ana Paula Andrade 

Duarte, composta pelos professores Christian Jean-Marie Regis Degache (orientador) - UFMG, Regina Celia 

da Silva - Unicamp, Leandro Rodrigues Alves Diniz - UFMG, Laura Janaina Dias Amato - UNILA e Kátia 

Bernardon de Oliveira - Université Grenoble Alpes (titulares) e Josilene Pinheiro Mariz - UFCG e Angela María 

Erazo Munoz - UFPB (suplentes). Data da defesa: 22 de agosto de 2022; c)referendada a indicação da banca 

examinadora de defesa de tese da doutoranda Jaqueline dos Santos Batista Soares, composta pelos 

professores Wander Emediato de Souza (orientador) - UFMG, Glaucia Muniz Proença Lara - UFMG, Paulo 

Henrique Aguiar Mendes - UFOP, Antônio Augusto Braico Andrade - CEFET-MG e Rodrigo Seixas Pereira 

Barbosa - UFG (titulares) e Eduardo Assunção Franco - UFMG e Frederico Rios Cury dos Santos - UFMG 

(suplentes). Data da defesa: 22 de agosto de 2022; d)referendada a indicação da banca examinadora de 

defesa de dissertação da mestranda Luciene de Macedo Gomes Viana, composta pelos professores Guilherme 

Lourenço de Souza (orientador) - UFMG, Marcelo Wagner de Lima e Souza - UFMG e Diego Maurício Barbosa 

- UFG (titulares) e Anderson Almeida da Silva - UFPI (suplente). Data da defesa: 22 de agosto de 2022; 

e)referendada a indicação da banca examinadora de defesa de tese da doutoranda Graciele Martins Lourenço, 

composta pelos professores Sônia Maria de Oliveira Pimenta (orientadora) - UFMG, Záira Bomfante dos 

Santos - UFES, Denise Giarola Maia - IFMG, Gustavo Ximenes Cunha - UFMG e Raquel Lima Abreu Aoki - 

UFMG (titulares) e Ana Carolina Reis - UFV e Cláudia Natividade - FEAD/ Ciências Médicas (suplentes). Data 

da defesa: 23 de agosto de 2022; f)referendada a indicação da banca examinadora de defesa de tese da 

doutoranda Jaqueline Aparecida Nogueira, composta pelos professores Wander Emediato de Souza 

(orientador) - UFMG, Cláudio Humberto Lessa - CEFET-MG, William Augusto Menezes - UFOP, Giani David 

Silva - CEFET-MG e Fábio Ávila Arcanjo - UFMG (titulares) e Crístia Rodrigues Miranda - UFMG e Adriana do 

Carmo Figueiredo - FUNDAÇÃO CEFET-MINAS (suplentes). Data da defesa: 23 de agosto de 2022; 

g)referendada a indicação da banca examinadora de defesa de dissertação da mestranda Amanda Noronha 

Oliveira, composta pelos professores Márcia Maria Cançado Lima (orientadora) - UFMG, Sergio de Moura 

Menuzzi - UFRGS e Luana Lopes Amaral - UFMG (titulares) e André Vinícius Lopes Coneglian - UFMG 

(suplente). Data da defesa: 23 de agosto de 2022; h)referendada a indicação da banca examinadora de defesa 

de dissertação da mestranda Adriana Aparecida de Oliveira, composta pelos professores Daniela Mara Lima 

Oliveira Guimarães (orientadora) - UFMG, Giselli Mara da Silva - UFMG e Andreia Chagas Rocha Toffolo - 

UFOP (titulares) e Barbara Neves Salviano de Paula - UFMG (suplente). Data da defesa: 25 de agosto de 

2022; i)referendada a indicação da banca do exame de qualificação da doutoranda Mariza Gabriela de 

Lacerda, composta pelos professores Wander Emediato de Souza (orientador) - UFMG, Rubens Damasceno 

Morais - UFG e Lucas Piter Alves Costa - UFMG (titulares) e Helcira Maria Rodrigues de Lima - UFMG 

(suplente). Data da defesa: 25 de agosto de 2022; j)referendada a indicação da banca examinadora de defesa 

de tese da doutoranda Priscilla Tulipa da Costa, composta pelos professores Climene Fernandes Brito Arruda 

(repres. do orient) (orientadora) - UFMG, Érika Amâncio Caetano - UFMG, Marisa Mendonça Carneiro - UFMG, 

Norma Barbosa de Lima Fonseca - CMBH e Suelen Érika Costa da Silva - CEFET-MG (titulares) e Júnia de 
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Carvalho Fidelis Braga - UFMG e Luciana de Oliveira Silva - UFMG (suplentes). Data da defesa: 26 de agosto 

de 2022; k)referendada a indicação da banca examinadora de defesa de tese da doutoranda Márcia Adriana de 

Souza Verona, composta pelos professores Maria Beatriz Nascimento Decat (orientadora) - UFMG, Gustavo 

Ximenes Cunha - UFMG, Nilza Barrozo Dias - UFF, Geovane Fernandes Caixeta - UNIPAM e Cristina Mara 

França Pinto Fonseca - FAPAM (titulares) e Danubia Aline Silva Sampaio - SEMED/MG e Regina Lúcia Péret 

Dell'Isola - UFMG (suplentes). Data da defesa: 26 de agosto de 2022; l)referendada a indicação da banca 

examinadora de defesa de tese da doutoranda Leticia Rodrigues Guimarães Mendes, composta pelos 

professores Maria Cândida Trindade Costa de Seabra (orientadora) - UFMG, Aderlande Pereira Ferraz - 

UFMG, Celina Márcia de Souza Abbade - UNEB, Ana Paula Mendes Alves de Carvalho - IFMG e Glauciane da 

Conceição dos Santos Faria - IFNMG (titulares) e Bruno de Assis Freire de Lima - IFMG e Maria do Socorro 

Vieira Coelho - Unimontes (suplentes). Data da defesa: 29 de agosto de 2022; m)referendada a indicação da 

banca do exame de qualificação da doutoranda Flávia Alvarenga de Oliveira, composta pelos professores 

Ricardo Augusto de Souza (orientador) - UFMG, Mara Passos Guimarães (coorientadora) - UFMG, Heliana 

Ribeiro de Mello - UFMG e Gilson de Paulo Iannini - FAFICH/UFMG (titulares) e Larissa Santos Ciríaco - UFMG 

(suplente). Data da defesa: 29 de agosto de 2022; n)referendada a indicação da banca do exame de 

qualificação da doutoranda Christiane Benones de Oliveira, composta pelos professores Alexia Teles 

Duchowny (orientadora) - UFMG, Maria Helena Matue Ochi Flexor - UFBA e Soelis Teixeira do Prado Mendes - 

UFOP (titulares) e Sueli Maria Coelho - UFMG (suplente). Data da defesa: 30 de agosto de 2022; 

o)referendada a indicação da banca examinadora de defesa de tese do doutorando Felipe José Fernandes 

Macedo, composta pelos professores Sônia Maria de Oliveira Pimenta (orientadora) - UFMG, Clarice Lage 

Gualberto (coorientadora) - UFMG, Francisco Osvanilson Dourado Veloso - UFAC, Marcos Pereira Feitosa - 

UFSJ, Denise Giarola Maia - IFMG e Júnia de Carvalho Fidelis Braga - UFMG (titulares) e Gasperim Ramalho 

de Souza - UFLA e Maria Beatriz Nascimento Decat - UFMG (suplentes). Data da defesa: 31 de agosto de 

2022; p)referendada a indicação da banca examinadora de defesa de tese da doutoranda Patrícia de Cassia 

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

Aderlande Pereira Ferraz - UFMG, Celina Márcia de Souza Abbade - UNEB, Ana Paula Mendes Alves de 

Carvalho - IFMG e Ana Paula Antunes Rocha - UFF (titulares) e Cassiane Josefina de Freitas - IFMG e 

Maryelle Joelma Cordeiro - UFMG (suplentes). Data da defesa: 31 de agosto de 2022; q)referendada a 

indicação da banca examinadora de defesa de dissertação da mestranda Thaynara Nascimento Santos, 

composta pelos professores César Nardelli Cambraia (orientador) - UFMG, Maria Cândida Trindade Costa de 

Seabra - UFMG e Sandro Marcío Drumond Alves Marengo - UFS (titulares) e Evandro Landulfo Teixeira 

Paradela Cunha - UFMG (suplente). Data da defesa: 31 de agosto de 2022; r)referendada a indicação da 

banca do exame de qualificação do doutorando Gabriel Campos Fernandino, composta pelos professores 

Helcira Maria Rodrigues de Lima (orientadora) - UFMG, Wander Emediato de Souza - UFMG e Maria das 

Graças Soares Rodrigues - UFRN (titulares) e Fábio Ávila Arcanjo - UFMG (suplente). Data da defesa: 31 de 

agosto de 2022; s)referendada a indicação da banca examinadora de defesa de tese da doutoranda Sirlene 

Antonia Rodrigues Costa, composta pelos professores Alexia Teles Duchowny (orientadora) - UFMG, Clézio 

Roberto Gonçalves - UFOP, Márcia Cristina de Brito Rumeu - UFMG, Vanessa Regina Duarte Xavier - UFCAT e 

Vânia Cristina Casseb Galvão - UFG (titulares) e Mauricio Sartori Resende - UFMG e Mayara Nicolau de Paula 

- UFMG (suplentes). Data da defesa: 09 de setembro de 2022; t)referendada a indicação da banca do exame 

de qualificação da doutoranda Flavia Fidelis de Paula, composta pelos professores Ulrike Agathe Schröder 

(orientadora) - UFMG, Adriana Fernandes Barbosa - UESB e Thiago da Cunha Nascimento - UFMG (titulares) e 

Anna Ladilova - University of Gießen (suplente). Data da defesa: 09 de setembro de 2022; u)referendada a 

indicação da banca do exame de qualificação da doutoranda Giovanna Cristina Rodrigues Alves Rafael, 

composta pelos professores Sueli Maria Coelho (orientadora) - UFMG, Mariângela Rios de Oliveira - UFF e 

Luana Lopes Amaral - UFMG (titulares) e Lorenzo Teixeira Vitral - UFMG (suplente). Data da defesa: 14 de 

setembro de 2022; v)referendada a indicação da banca examinadora de defesa de dissertação da mestranda 

Alessandra Emanuelle Macieira Silva, composta pelos professores Giulia Bossaglia (orientadora) - UFMG, 

Janayna Maria da Rocha Carvalho - UFMG, Bruno Neves Rati de Melo Rocha - UFMG e Luis Filipe Lima e 

Silva (titulares) e Lucia de Almeida Ferrari - UFMG (suplente). Data da defesa: 23 de setembro de 2022; 

w)referendada a indicação da banca examinadora de defesa de dissertação da mestranda Julia Macedo de 
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Almeida Nunes, composta pelos professores Adriana Silvina Pagano (orientadora) - UFMG, Alexandra Frazão 

Seoane - UECE, Flávia Affonso Mayer - UFPB e Kícila Ferreguetti de Oliveira - UFMG (titulares) e Arthur de 

Melo Sá - UFMG (suplente). Data da defesa: 27 de setembro de 2022. 2.Projetos definitivos de 

tese/dissertação - aprovação: a)referendado o parecer da Prof. Mateus Cruz Maciel de Carvalho que aprova na 

íntegra o projeto de pesquisa do pós-doutorando Eli Gomes Castanho, intitulado "O Português como língua 

adicional no Instituto Federal de São Paulo (IFSP): implantação e desdobramentos a partir do programa PLA 

em Rede”, sob a orientação do Prof. Leandro Rodrigues Alves Diniz; b)referendado o parecer da Profa. Maria 

Carmen Aires Gomes que aprova na íntegra 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; c)referendado o parecer do Prof. 

Marcos Racilan Andrade que aprova na íntegra 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; d)referendado o parecer 

do Prof. Aroldo Leal de Andrade que aprova na íntegra o projeto definitivo de dissertação do mestrando Elder 

Henrique Attala e Paiva, intitulado "Accusativus cum infinitivo: uma abordagem gerativa.", sob a orientação do 

Prof. Lorenzo Teixeira Vitral; e)referendado o parecer do Prof. Thiago da Cunha Nascimento que aprova na 

íntegra o projeto definitivo de dissertação da mestranda Letícia Nogueira Melo Theodoro, intitulado "A 

Comunicação no Controle do Espaço Aéreo à luz da Linguística Interacional", sob a orientação da Profa. Ulrike 

Agathe Schröder; f)referendado o parecer da Profa. Adriana Silvina Pagano que aprova na íntegra o projeto 

definitivo de dissertação da mestranda Letícia Grossi Dornelas, intitulado "Representação semântico-

computacional de objetos multimodais em curta-metragem:  análise audiodescritiva e audiovisual em termos de 

frames semânticos", sob a orientação do Prof. Fabio Alves da Silva Júnior; g)referendado o parecer da Profa. 

Fernanda Peçanha Carvalho que aprova na íntegra o projeto definitivo de dissertação da mestranda Thaiane 

Gomes, intitulado "(Des)encontros com as experiências: histórias de vida de alunos idosos e os (des)encantos 

com a língua inglesa", sob a orientação da Profa. Valdeni da Silva Reis; h)referendado o parecer do Prof. Alan 

Silvio Ribeiro Carneiro que aprova na íntegra o projeto definitivo de dissertação do mestrando Pedro Henrique 

dos Santos Malafaia, intitulado "Gregos e Troianos: desafios e possibilidades de construção de um curso de 

PLA aberto à comunidade migrante promovido por entidade LGBTQIA+", sob a orientação do Prof. Leandro 

Rodrigues Alves Diniz; i)referendado o parecer da Profa. Deise Prina Dutra que aprova na íntegra o projeto 

definitivo de dissertação do mestrando Rubens Rodrigues Viegas Junior, intitulado "Investigating Stative verbs 

usage by Brazilian Learners of English as a Second Language: a Corpus Based Study", sob a orientação da 

Profa. Heliana Ribeiro de Mello; j)referendado o parecer da Profa. Maria Mendes Cantoni que aprova na íntegra 

o projeto definitivo de dissertação da mestranda Carolina Gonçalves Manoel, intitulado "A produção de 

consoantes finais em Português Brasileiro e Inglês (IL2)", sob a orientação da Profa. Thaïs Cristófaro Alves da 

Silva; k)referendado o parecer do Prof. Gustavo Ximenes Cunha que aprova na íntegra o projeto definitivo de 

dissertação da mestranda Camila de Souza Moisés, intitulado "Enunciar o vocativo:  uma análise dos discursos 

do ex-presidente lula", sob a orientação do Prof. Luiz Francisco Dias; l)referendado o parecer da Profa. Kícila 

Ferreguetti de Oliveira que aprova na íntegra 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; m)referendado 

o parecer da Profa. Giselli Mara da Silva que aprova na íntegra o projeto definitivo de tese da doutoranda 

Luciana Fiuza de Sousa, intitulado "Análise dos efeitos da idade de aquisição de L1 em surdos bilíngues do par 

Libras-português", sob a orientação do Prof. Ricardo Augusto de Souza; n)referendado o parecer do Prof. 

Elidea Lúcia Almeida Bernardino que aprova na íntegra o projeto definitivo de tese da doutoranda Rosani 

Kristine Paraíso Garcia, intitulado "As construções negativas em Libras: um estudo baseado em corpus", sob a 

orientação do Prof. Guilherme Lourenço de Souza; o)referendado o parecer do Prof. Michelle Andrea Murta que 

aprova na íntegra o projeto definitivo de dissertação da mestranda Crislaine Barbosa Santos, intitulado "A 

marcação de telicidade nos verbos em Libras: um estudo na interface fonologia-semântica", sob a orientação 

do Prof. Guilherme Lourenço de Souza; p)referendado o parecer da Profa. Valdeni da Silva Reis que aprova na 

íntegra o projeto definitivo de dissertação da mestranda Janaína Lilian da Silva, intitulado "A relevância social 

do ensino de Língua Espanhola para alunos da Educação de Jovens e Adultos", sob a orientação da Profa. 

Elzimar Goettenauer de Marins Costa. 3.Projetos definitivos de tese/dissertação - indicação de parecerista: 
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a)aprovada a indicação da Profa. Maria Carmen Aires Gomes 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; 

b)aprovada a indicação do Prof. Aroldo Leal de Andrade como parecerista para o projeto definitivo de 

dissertação do mestrando Elder Henrique Attala e Paiva, intitulado "Accusativus cum infinitivo: uma abordagem 

gerativa.", sob a orientação do Prof. Lorenzo Teixeira Vitral; c)aprovada a indicação do Prof. Thiago da Cunha 

Nascimento como parecerista para o projeto definitivo de dissertação da mestranda Letícia Nogueira Melo 

Theodoro, intitulado "A Comunicação no Controle do Espaço Aéreo à luz da Linguística Interacional", sob a 

orientação da Profa. Ulrike Agathe Schröder; d)aprovada a indicação da Profa. Valdeni da Silva Reis como 

parecerista para o projeto definitivo de dissertação da mestranda Janaína Lilian da Silva, intitulado "A 

relevância social do ensino de Língua Espanhola para alunos da Educação de Jovens e Adultos", sob a 

orientação da Profa. Elzimar Goettenauer de Marins Costa; e)aprovada a indicação do Prof. Alan Silvio Ribeiro 

Carneiro como parecerista para o projeto definitivo de dissertação do mestrando Pedro Henrique dos Santos 

Malafaia, intitulado "Gregos e Troianos: desafios e possibilidades de construção de um curso de PLA aberto à 

comunidade migrante promovido por entidade LGBTQIA+", sob a orientação do Prof. Leandro Rodrigues Alves 

Diniz; f)aprovada a indicação da Profa. Maria Mendes Cantoni como parecerista para o projeto definitivo de 

dissertação da mestranda Carolina Gonçalves Manoel, intitulado "A produção de consoantes finais em 

Português Brasileiro e Inglês (IL2)", sob a orientação da Profa. Thaïs Cristófaro Alves da Silva; g)aprovada a 

indicação da Profa. Daniela Mara Lima Oliveira Guimarães como parecerista para o projeto definitivo de 

dissertação da mestranda Amana Maris Ribeiro Greco, intitulado "Redução Segmental da Sequência /iɲo/ em 

Diminutivos e Não-Diminutivos", sob a orientação da Profa. Thaïs Cristófaro Alves da Silva; h)aprovada a 

indicação do Prof. Elidea Lúcia Almeida Bernardino como parecerista para o projeto definitivo de tese da 

doutoranda Rosani Kristine Paraíso Garcia, intitulado "As construções negativas em Libras: um estudo baseado 

em corpus", sob a orientação do Prof. Guilherme Lourenço de Souza; i)aprovada a indicação do Prof. Michelle 

Andrea Murta como parecerista para o projeto definitivo de dissertação da mestranda Crislaine Barbosa 

Santos, intitulado "A marcação de telicidade nos verbos em Libras: um estudo na interface fonologia-

semântica", sob a orientação do Prof. Guilherme Lourenço de Souza; j)aprovada a indicação da Profa. Leina 

Claudia Viana Jucá como parecerista para o projeto definitivo de tese da doutoranda Lilian Aparecida Vimieiro 

Pascoal, intitulado "Impactos da BNCC na formação de professores de LI", sob a orientação da Profa. Andréa 

Machado de Almeida Mattos; k)aprovada a indicação do Prof. Aroldo Leal de Andrade como parecerista para o 

projeto definitivo de tese da doutoranda Bárbara Guimarães Rocha, intitulado "Introducing arguments: 

revisited", sob a orientação do Prof. Fábio Bonfim Duarte; l)aprovada a indicação da Profa. Ida Lúcia Machado 

como parecerista para o projeto definitivo de tese da doutoranda Andreza Santos Xavier Rodrigues de 

Carvalho, intitulado "Investigações sobre personagens negros e seus interlocutores em narrativas dos kits de 

literatura afro-brasileira da prefeitura de belo horizonte", sob a orientação da Profa. Glaucia Muniz Proença 

Lara. 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 do doutorando Thiago Fernandes Peixoto, 

para defesa da tese até 28 de setembro de 2022; b)referendado o parecer da CDIS favorável à aprovação da 

solicitação de prorrogação de prazo para conclusão do curso da doutoranda Priscila Tulipa da Costa, 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 do doutorando Leandro da Silva Moura, para 

defesa da tese até 28 de outubro de 2022; d)referendado o parecer da CDIS favorável à aprovação da 

solicitação de prorrogação de prazo para conclusão do curso da mestranda Júlia Macedo de Almeida Nunes, 

para defesa da dissertação até 28 de setembro de 2022; e)referendado o parecer da CDIS favorável à 

aprovação da solicitação de prorrogação de prazo para conclusão do curso da doutoranda Ana Luiza de Souza 

Couto, para defesa da tese até 02 de abril de 2024; f)referendado o parecer da CDIS favorável à aprovação da 

solicitação de prorrogação de prazo para conclusão do curso do doutorando Vitor Cordeiro Costa, para defesa 

da tese até 31 de outubro de 2022. 5.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 do doutorando Rafael Luciano Pinto até 15 de dezembro de 2022; b)referendado o parecer da CDIS 

favorável à aprovação da solicitação de prorrogação de prazo para entrega de projeto definitivo da mestranda 



 
 

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

    

5 
 

Janaína Lilian da Silva até 18 de agosto de 2022; c)referendado o parecer da CDIS favorável à aprovação da 

solicitação de prorrogação de prazo para entrega de projeto definitivo do doutorando Carlos Guedes Pinto 

Junior até 30 de outubro de 2022. 6.Prorrogação de prazo de realização de exame de Qualificação: 

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

Luciana Fiúza de Sousa para realização de exame de Qualificação até 21 de dezembro de 2022. 

7.Integralização/Aproveitamento de créditos: a)referendada a aprovação da solicitação da doutoranda Bárbara 

Mano de Faria de integralização de 10 créditos cursados no programa de mestrado no Poslin/FALE/UFMG, 

entre 2018/01 e 2019/1, com anuência de seu orientador, Leandro Rodrigues Alves Diniz; b)referendada a 

aprovação da solicitação da doutoranda Camila de Souza Santos de integralização de 14 créditos, cursados 

como disciplinas eletivas no POSLIN/FALE/UFMG, entre 2018/02 e 2019/01, com anuência de sua orientadora, 

Luciane Correa Ferreira; c)referendada a aprovação da solicitação da doutoranda Laís Mariana do Nascimento 

de integralização de 4 créditos, cursados como disciplina isolada na Universidade Estadual do Mato Grosso, 

em 2021/01, com anuência de sua orientadora, Andréa Machado de Almeida Mattos; d)referendada a 

aprovação da solicitação da doutoranda Luiza Francisca Ferreira da Silva de integralização de 16 créditos 

cursados no programa de mestrado no POSLIN/FALE/UFMG, entre 2015/01 e 2016/01, com anuência de sua 

orientadora, Márcia Cristina de Brito Rumeu; e)referendada a aprovação da solicitação da doutoranda Naira 

Gomes Lamarão de integralização de 10 créditos cursados como disciplina isolada no POSLIN/FALE/UFMG (2 

créditos), em  2019/02, e cursados no programa de mestrado da Universidade Federal de Roraima (8 créditos), 

entre 2015/01 e 2015/02, com anuência de sua orientadora, Luciane Correa Ferreira; f)referendada a 

aprovação da solicitação do doutorando Rafael Luciano Pinto de integralização de 8 créditos cursados no 

programa de mestrado do POSLIN/FALE/UFMG, entre 2014/01 e 2015/01, com anuência de sua orientadora, 

Ulrike Agathe Schröder; g)referendada a aprovação da solicitação do doutorando Rodrigo Augusto Ferreira de 

integralização de 14 créditos cursados no programa de mestrado na Universidade Federal do Tocantins, entre 

2018/2 e 2019/1, com anuência de seu orientador, Guilherme Lourenço de Souza; h)referendada a aprovação 

da solicitação da doutoranda Stefani Moreira Aquino Toledo 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, 

Érika Amâncio Caetano; i)referendada a aprovação da solicitação da doutoranda Tielle Alves Souto de 

integralização de 17 créditos cursados no programa de mestrado da UFLA, entre 2020/01 e 2020/02, com 

anuência de sua orientadora, Ana Cristina Fricke Matte; j)referendada a aprovação da solicitação do mestrando 

Valdemar Barbosa Lima Júnior de integralização de 8 créditos cursados como disciplinas isoladas no 

CEFET/MG, entre 2011/01 e 2016/02, com anuência de sua orientadora, Elidéa Lúcia Almeida Bernardino; 

k)referendada a aprovação da solicitação do mestrando Guilherme Henrique Ribeiro Costa de integralização de 

4 créditos cursados como disciplina isolada na USP, em 2022/01, com anuência de sua orientadora, Alexia 

Teles Duchowny; l)referendada a aprovação da solicitação do mestrando Leandro Pereira Landim de 

integralização de 6 créditos cursados como disciplinas isoladas no POSLIN/FALE/UFMG, entre 2019/01 e 

2019/02, com anuência de seu orientador, Wander Emediato de Souza; m)referendada a aprovação da 

solicitação da mestranda Maria Amorim Vieira Castro de integralização de 12 créditos cursados como 

disciplinas eletivas na FAE/UFMG (8 créditos), em 2021/01,  e como disciplinas isolada na UERJ (4 créditos), 

em 2021/01,  com anuência de seu orientador, Aderlande Perreira Ferraz; n)referendada a aprovação da 

solicitação da mestranda Francys Silva Araújo de integralização de 18 créditos cursados no programa de 

mestrado do POSLIN/FALE/UFMG, entre 2018/01 e 2019/01, com anuência de seu orientador, Luiz Francisco 

Dias; o)referendada a aprovação da solicitação da mestranda Mateus Emerson de Souza Miranda de 

integralização de 15 créditos cursados no programa de mestrado do University of Limerick (12 créditos), entre 

2017/02 e 2018/01, e como disciplina eletiva na California State University (3 créditos), em 2014/01, com 

anuência de sua orientadora, Marisa Mendonça Carneiro; p)referendada a aprovação da solicitação da 

mestranda Mariana Adrielle Coura de integralização de 8 créditos cursados como disciplinas eletivas na 

FAE/UFMG, em 2021/01, com anuência de sua orientadora, Andrea Machado De Almeida Mattos. 

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

credenciamento e recredenciamento do POSLIN favorável ao credenciamento permanente da professora Leina 

Cláudia Viana Jucá em nível de Mestrado. 9.Estágio de docência na graduação: referendada a aprovação de 

dispensa de estágio de docência da doutoranda Shirlene Ferreira Coelho por ter atuado como docente de 

ensino superior junto ao curso de graduação em Letras da FALE, ministrando a disciplina de “Metodologia do 
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Trabalho científico” (60h/a), no 1º semestre de 2019 e “Fundamentos da Sintaxe” (30h/a), no 2º semestre de 

2019. 10.Mudança de orientação: a)referendada a solicitação de mudança de orientação da doutoranda 

Manuela Maria Cyrino Viana da Profa. Erika Amancio Caetano para a Profa. Elidéa Lúcia Almeida Bernardino, 

alterando a sua linha de pesquisa para 3 – E: Plurilinguismo, Políticas e Educação Bilíngue, com a anuência de 

ambas professoras; b)referendada a solicitação de mudança de orientação da mestranda Flora Dilza Ngunga 

do Prof.Aroldo Leal de Andrade para a Profa. Maria Mendes Cantoni, com a anuência de ambos professores; 

c)referendada a solicitação de mudança de orientação da doutoranda Graciele Kerlen Pereira Maia do Prof. 

Fabio Bonfim Duarte para a Profa. Elidéa Lúcia Almeida Bernardino, alterando a sua linha de pesquisa para 1 – 

B: Linguística Teórica e Descritiva: Estudos da Língua em Uso, com a anuência de ambos professores. 

11.Cadastramento de coorientador: referendada a aprovação da solicitação da Prof. Igor Antônio Lourenço da 

Silva de cadastramento da Profa. Alexandra Frazão Seoane como coorientadora de sua orientanda, a 

mestranda Mariana Musse Furtado. 12.Pós-doutorado – encerramento: a)referendada a aprovação do relatório 

final da pesquisa de pós-doutorado intitulada “Atuação no verboWeb, alternância de sujeito locativo e 

experiência docente”, de  Letícia Lucinda Meirelles, desenvolvida sob a supervisão da Profa. Márcia Cançado, 

no período de 02/01/2019 a 31/07/2022; b)referendada a aprovação do relatório final da pesquisa de pós-

doutorado intitulada “Opiniões políticas em polêmicas digitais: a busca por uma metodologia de análise 

argumentativa integrada”, de  Rodrigo Seixas Pereira Barbosa, desenvolvida sob a supervisão da Profa. 

Wander Emediato Souza, no período de 26/07/2021 a 25/07/2022. 13.Pós-doutorado – acolhimento: 

a)referendada a aprovação de acolhimento da pesquisa de pós-doutorado intitulada “O português como língua 

adicional no Instituto Federal de São Paulo (IFSP): implantação e desdobramentos a partir do programa PLA 

em rede” de Eli Gomes Castanho, a ser desenvolvida sob a supervisão do Prof. Leandro Rodrigues Alves Diniz, 

no período de 01/08/2022 a 31/07/2023; b)referendada a aprovação de acolhimento da pesquisa de pós-

doutorado intitulada “A programática no corpus literário: uma contribuição metodológica para a análise da 

impolidez e para o trabalho de imagem” de Fabiana Meireles de Oliveira, a ser desenvolvida sob a supervisão 

do Profa. Ana Larissa Adorno Marciotto Oliveira, no período de 01/09/2022 a 31/07/2023; c)referendada a 

aprovação de acolhimento da pesquisa de pós-doutorado intitulada “A Dimensão Discursiva do Carisma 

Político” de Jader Gontijo Maia, a ser desenvolvida sob a supervisão do Prof. Wander Emediato de Souza, no 

período de 22/08/2022 a 22/08/2023; d)referendada a aprovação de acolhimento da pesquisa de pós-

doutorado intitulada “Internacionalização no Ensino Superior: experiências, projetos e parcerias na formação 

crítica de professores de línguas estrangeiras/adicionais” de Kleber Aparecido da Silva, a ser desenvolvida sob 

a supervisão do Profa. Reinildes Dias, no período de 01/09/2022 a 31/06/2023; e)referendada a não aprovação 

de acolhimento da pesquisa de pós-doutorado intitulada “O vocabulário do linho na comunidade quilombola de 

Santa Maria, Alcantra, Maranhão: linguagem, cultura e identidade” de Raquel Pires Costa, a ser desenvolvida 

sob a supervisão do Profa. Maria Cândida Trindade Costa de Seabra, no período de 03/10/2022 a 03/10//2023; 

f)referendada a aprovação de acolhimento da pesquisa de pós-doutorado intitulada “A topomínia das 

comunidades quilombolas de Minas Gerais” de Emanoela Cristina Lima Cotta a ser desenvolvida sob a 

supervisão do Profa. Maria Cândida Trindade Costa de Seabra, no período de 15/09/2022 a 15/09/2023. 

14.Pós-doutorado – prorrogação: referendada a aprovação de prorrogação da pesquisa de pós-doutorado 

intitulada “Acusar e defender: uma análise enunciativa” de Rivânia Maria Trotta Sant’ana, desenvolvida sob a 

supervisão do Prof. Luiz Francisco Dias, pelo período de 01/09/2022 a 28/02/2023. 15.Trancamento de 

matrícula: a)referendada a solicitação do doutorando Guilherme Henrique Ribeiro da Costa de trancamento 

total de matrícula no primeiro semestre de 2022, por razão médica; b)referendada a solicitação da doutoranda 

Janaina Henriques de Oliveira de trancamento total de matrícula no primeiro semestre de 2022, por razão 

médica; c)referendada a solicitação do doutorando Gabriel Lucas de Ávila e Silva de trancamento total de 

matrícula no primeiro semestre de 2022, por razão médica. III) DELIBERAÇÕES: 1.Aprovado o cadastramento 

do professora Elidéa Lúcia Almeida Bernardino na linha 3E - Plurilinguismo, Políticas Linguísticas e Educação 

Bilíngue, transferindo, também, para a mesma linha, seus orientandos: Athena Menezes Ferreira, Gabriella 

Coelho Motta Pizzani, Gabriel Lucas de Ávila e Silva, Isaias Caldeira Viana e Stéfanie Veríssimo Bastos; 

2.Aprovada a indicação dos representantes discentes Bárbara Guimarães Rocha (Suplente), Cássio Biz 

Morosini Filho (Titular) e Igor Alexsander Pereira (Suplente) para a representação discente no Colegiado do 

Poslin, com mandato até 09 de maio de 2023; 3. Aprovada a indicação do representante discente Cássio Biz 
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Morosini Filho para a composição da Comissão de Gestão Financeira (CGESF), com mandato até 09 de maio 

de 2023; 4.Aprovada a nova resolução de bolsas, nº.01/2022; 5.Aprovada a proposta orçamentária de serviços 

de informática de Eduardo Paci Galvão (Sistema CAPG), pelo período de janeiro a dezembro de 2023. 

6.Aprovada a proposta de criação do curso de “Especialização em Linguagem Organizacional” para o ano de 

2023, sob a coordenação dos professores Ana Larissa Adorno Marciotto Oliveira e Luiz Francisco Dias. 

7.Aprovada a proposta de reoferecimento do curso de “Especialização em Língua Portuguesa: Teorias e 

Práticas de Ensino de Leitura e Produção de Textos” para o ano de 2023, sob a coordenação do professor Luiz 

Francisco Dias. 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, 

12 de setembro de 2022.  

 
Prof. Dr. Wander Emediato de Souza                                     

Coordenador 

Flávia da Fonseca Almeida 

Secretária 

 

  


