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ATA DA 260ª REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS LINGUÍSTICOS 
Ao décimo dia do mês de outubro do ano de 2022, segunda-feira, presencialmente, na sala da Coordenação 
do Poslin, foi realizada a ducentésima sexagésima primeira 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. Márcia Rumeu, Prof. Leonardo Antônio Soares e Profa. Marisa 
Mendonça Carneiro (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. Maria Cândida Trindade Costa de Seabra (representante da área de Linguística Teórica e Descritiva), 
Rafael Gonçalves Silva, Cássio  (representante discente). EXPEDIENTE: Aprovada a ata da 260ª reunião, 
realizada no dia 12 de setembro de 2022. ORDEM DO DIA: I) COMUNICAÇÕES:1) Resultado das eleições 
para representantes docentes junto ao Programa de Pós-graduação em Estudos Linguísticos. O coordenador 
relatou o resultado da eleição que recompôs a representação da área 2.  2) ANPOLL: O coordenador relatou 
sua participação no Congresso da ANPOLL em Niterói, enfatizando as discussões sobre o resultado da 
quadrienal 2017-2020 e a necessidade de ampliação da discussão da área sobre a avaliação de livros, 
realizada pela primeira vez adotando os critérios do Qualis Livros, que produziu um impacto significativo na 
avaliação dos cursos, inclusive do Poslin, que teve, conforme mapeamento realizado, 79 produtos não 
classificados no quadriênio. A coordenação informou também que entrou com pedido de reconsideração da 
nota atribuída ao programa, cujo maior argumento foi, justamente, a quantidade de livros e capítulos de livros 
não classificados, o que interferiu negativamente na mediana do programa. 3) Ações imediatas de ajustes na 
estrutura do corpo docente permanente do Poslin. A coordenação apresentou ao colegiado a necessidade de 
organizar, até o final do ano de 2022, a composição do corpo docente permanente do programa, de modo a 
iniciarmos 2023 com o corpo docente que atua efetivamente no perfil de permanente. Isso incluirá solicitar a 
passagem de um ou outro docente para a condição de colaborador, pedir à prpg o desligamento excepcional 
de docentes aposentados não mais atuantes, ainda que seus credenciamentos não tenham expirado, em 
comum acordo com os mesmos. II) REFERENDAMENTOS: 1) Bancas examinadoras / Liberação de defesas: 
a)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; b)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; 
c)referendada a indicação da banca examinadora de defesa de tese da doutoranda Suelen Cristina da Silva, 
composta pelos professores Eduardo Tadeu Roque Amaral (orientador) - UFMG, Maria Alice Mota - 
Unimontes, Márcia Cristina de Brito Rumeu - UFMG, Soelis Teixeira do Prado Mendes - UFOP e Valter 
Pereira Romano - UFSC (titulares) e Clézio Roberto Gonçalves - UFOP e Leandro Silveira de Araujo - UFU 
(suplentes). Data da defesa: 30 de setembro de 2022; d)referendada a indicação da banca examinadora de 
defesa de tese do doutorando Thiago Fernandes Peixoto, composta pelos professores Ana Larissa Adorno 
Marciotto Oliveira (presid.) (orientadora) - UFMG, Wander Emediato de Souza - UFMG, Rodrigo Seixas 
Pereira Barbosa - UFG, Fábio Ávila Arcanjo - Unicamp e Renan Belmonte Mazzola - UFMG (titulares) e 
Raquel Lima Abreu Aoki - UFMG e Luciano Magnoni Tocaia - UFMG (suplentes). Data da defesa: 17 de 
outubro de 2022; e)referendada a indicação da banca do exame de qualificação da doutoranda Graciele 
Kerlen Pereira Maia, composta pelos professores Elidea Lúcia Almeida Bernardino (orientador) - UFMG, 
Charley Pereira Soares - UFV e Sandra Patrícia de Faria do Nascimento - UnB (titulares) e Giselli Mara da 
Silva - UFMG (suplente). Data da defesa: 31 de outubro de 2022. 2) Projetos definitivos de tese/dissertação - 
aprovação: a)referendado o parecer da Profa. Daniela Mara Lima Oliveira Guimarães que aprova na íntegra 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; b)referendado o parecer da Profa. Leina Claudia Viana Jucá que aprova na íntegra o projeto definitivo 
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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; c)referendado o parecer 
da Profa. Ida Lúcia Machado que aprova na íntegra 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; d)referendado o parecer da Profa. Heliana Ribeiro de Mello que aprova na 
íntegra o projeto definitivo de tese do doutorando Janailton Mick Vitor da Silva, "Style in academia: a corpus-
based study on  douglas biber and  ken hylands academic writing", sob a orientação da Profa. Deise Prina 
Dutra. 3) Projetos definitivos de tese/dissertação - indicação de parecerista: a)referendada 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; b)referendada 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; c)referendada a indicação da Profa. 
Heliana Ribeiro de Mello como parecerista para o projeto definitivo de tese do doutorando Janailton Mick Vitor 
da Silva, intitulado "Style in academia: a corpus-based study on  douglas biber and  ken hylands academic 
writing", sob a orientação da Profa. Deise Prina Dutra. 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 tese da doutoranda Bárbara Guimarães Rocha, intitulado "Introducing 
arguments: revisited", sob a orientação do Prof. Fábio Bonfim Duarte. 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 doutoranda Shirlene Ferreira Coelho, para defesa da tese até 31 de março de 
2023. 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 do doutorando Luiz Egíto de Souza Ramos 
para realização de exame de Qualificação até 21 de dezembro de 2022; b)referendado o parecer da CDIS 
favorável à aprovação da solicitação de prorrogação de prazo da doutoranda Graciele Kerlen Pereira Maia 
para realização de exame de Qualificação até 31 de outubro de 2022. 7. Integralização/Aproveitamento de 
créditos: a)referendada a aprovação da solicitação da mestranda Ana Luisa dos Anjos Resende Guimarães 
de integralização de 4 créditos cursados como disciplina eletiva no Poslin/FALE/UFMG, em 2021/02, com 
anuência de sua orientadora, Adriana Silvina Pagano; b)referendada a aprovação da solicitação da 
doutoranda Andreza Santos Xavier Rodrigues de Carvalho de integralização de 16 créditos, cursados no 
programa de mestrado da POSLIN/FALE/UFMG (08 créditos), cursados como disciplina eletiva na 
FAE/UFMG (04 créditos) e cursados como disciplina isolada no POSLIT/UFMG (04 créditos), entre 2009/01 e 
2021/01, com anuência de sua orientadora, Glaucia Muniz Proença Lara; c)referendada a aprovação da 
solicitação do mestrando Carlos Henrique Rodrigues Valadares de integralização de 4 créditos, cursados 
como disciplina eletiva na FAE/UFMG, em 2021/01, com anuência de seu orientador, Ronaldo Corrêa Gomes 
Júnior; d)referendar a aprovação da solicitação da mestranda Laís Mariana do Nascimento de integralização 
de 04 créditos cursados como disciplina eletiva FAE/UFMG, em 2021/01, com anuência de sua orientadora, 
Andréa Machado de Almeida Mattos; e)referendada a aprovação da solicitação da doutoranda Manuela Maria 
Cyrino Viana de integralização de 16 créditos cursados no programa de mestrado da Universidade Federal do 
Maranhão, entre 2015/01 e 2015/02, com anuência de sua orientadora, Elidéa Lucia Almeida Bernardino; 
f)referendada a aprovação da solicitação da mestranda Juliana Cristina Ramos Vaz de integralização de 4 
créditos cursados disciplina isolada na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, em 2021/02, com anuência 
de seu orientador, Aderlande Pereira Ferraz; g)referendada a aprovação da solicitação da mestranda Tania 
Benedita Fortunato Silva de integralização de 4 créditos cursados como disciplina eletiva no Profletras/UFMG, 
em 2022/1, com anuência de sua orientadora, Daniela Mara Lima Oliveira Guimarães. 8) Mudança de 
orientação: a) referendada a solicitação de mudança de orientação da doutoranda Luiza Francisca Ferreira da 
Silva da Profa. Márcia Cristina de Brito Rumeu para o Prof. Eduardo Tadeu Roque Amaral, com a anuência de 
ambos professores; b)referendada a solicitação de mudança de orientação da doutoranda Ludmila Reis 
Pinheiro da Profa. Márcia Cristina de Brito Rumeu para a Profa. Maria Cândida Trindade Costa Seabra, com a 
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anuência de ambas professoras. 9) Cadastramento de coorientador: a) referendada a não aprovação da 
solicitação da Profa. Adriana Pagano de cadastramento do Prof. Yohan Bonescki Gumiel como coorientador 
de seu orientando, o mestrando Rivaney Felix de Oliveira Junior; b) referendada a não aprovação da 
solicitação da Profa. Adriana Pagano de cadastramento do Prof. Yohan Bonescki Gumiel como coorientador 
de sua orientanda, a mestranda Tayane Arantes Soares; c) referendada a aprovação da solicitação da Profa. 
Heliana Ribeiro de Mello de cadastramento do Prof. Crysttian Arantes Paixão como coorientador de seu 
orientando, o mestrando João Victor Pessoa Rocha. 10) Pós-doutorado – encerramento: a)referendada a 
aprovação do relatório final da pesquisa de pós-doutorado intitulada “Da materialidade dos textos aos 
posicionamentos: análise de discursos de graduandos de IES mineiras sobre seu processo de formação 
acadêmica e profissional ”, de  Ev’Ângela Batista Rodrigues de Barros, desenvolvida sob a supervisão do 
Prof. Wander Emediato de Souza, no período de 01/09/2021 a 30/08/2022. 10)Trancamento de matrícula: 
a)referendada a solicitação da mestranda Silvia Raquel Barbosa Castelo Branco de trancamento total de 
matrícula no segundo semestre de 2022, por questões financeiras e profissionais; b)referendada a solicitação 
da doutoranda Nayara Domingues Cardoso de trancamento total de matrícula no primeiro semestre de 2022, 
por questões financeiras e profissionais. 11)Mudança de nível – mestrado-doutorado: a)referendado o nome 
dos professores: Márcia Cristina de Brito Rumeu, Soelis Teixeira do Prado Mendes (UFOP), Luana Lopes 
Amaral e Eduardo Tadeu Roque Amaral (suplente), indicados pela CDIS para compor a banca destinada à 
avaliação do pedido de mudança de nível de Glaucia Peçanha Alves, orientanda de Sueli Maria Coelho. 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, 10 de outubro de 
2022.  
 
Prof. Dr. Wander Emediato de Souza                                    
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