1

ATA DA 207ª REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS LINGUÍSTICOS

2

Ao décimo dia do mês de julho de dois mil e dezessete, às 14:00 horas, na sala 4031 da FALE, foi realizada

3

a ducentésima sétima reunião do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Estudos Linguísticos,

4

presidida pela Profa. Dra. Glaucia Muniz Proença Lara, Coordenadora do Poslin. Estiveram presentes os

5

seguintes membros do Colegiado: Profa. Dra. Ana Larissa Adorno Marciotto Oliveira (representante da área

6

de Linguística Teórica e Descritiva), Profa. Maria do Carmo Viegas (representante da área de Linguística

7

Teórica e Descritiva), Prof. Gustavo Ximenes Cunha (representante da área de Linguística do Texto e do

8

Discurso), Profa. Júnia de Carvalho Fidelis Braga (representante da área de Linguística Aplicada), Cláudia

9

Brandão Vieira (representante discente) e Marcus Vinícius Pereira das Dores (representante discente).

10

EXPEDIENTE: Aprovadas as atas das 205ª e 206ª reuniões, realizadas em 26/05/2017 e 12/06/2017,

11

respectivamente. ORDEM DO DIA: I – COMUNICAÇÕES: 1. A presidente apresentou a prestação de contas

12

feita pela coordenadora anterior, Profa. Emília Mendes Lopes, e mencionou a carta da referida professora,

13

dirigida ao Colegiado do POSLIN, solicitando a aquisição de uma máquina Nikon D7200, no valor de

14

R$5.900,00 (cinco mil e novecentos reais), como forma de ressarci-la de prejuízos financeiros resultates de

15

passagens

16

REFERENDAMENTOS: 1. Liberação/composição de Bancas de Defesa de Tese/Dissertação e de Exames

17

de Qualificação: a) referendada a indicação da banca examinadora de defesa de dissertação do mestrando

18

Rubens Souza da Cunha, composta pelos professores Heliana Ribeiro de Mello (orientadora) – UFMG, Tufi

19

Neder Neto – UFMG, Lucia de Almeida Ferrari – UFMG, como titulares, e Tommaso Raso – UFMG, como

20

suplente. Data da defesa: 12 de maio de 2017; b) referendada a indicação da banca examinadora de defesa

21

de dissertação do mestrando José Alves Pereira Júnior, composta pelos professores Miriam Lúcia dos

22

Santos Jorge (orientadora) – UFMG, Andrea Machado de Almeida Mattos – UFMG, Leina Cláudia Viana

23

Jucá – UFOP, como titulares, e Sarah Luana Vieira Vilaça – UFMG, como suplente. Data da defesa: 16 de

24

maio de 2017; c) referendada a indicação da banca examinadora de defesa de dissertação da mestranda

25

Raquel Rossini Martins Cardoso, composta pelos professores Ana Larissa Adorno Marciotto Oliveira

26

(orientadora) – UFMG, Marisa Mendonça Carneiro – UFMG, Vládia Maria Cabral Borges – UFC, como

27

titulares, e Bárbara Malveira Orfanó – UFMG, como suplente. Data da defesa: 24 de maio de 2017; d)

28

referendada a indicação da banca examinadora de defesa de dissertação da mestranda Júlia Ferreira Veado,

29

composta pelos professores Helcira Maria Rodrigues de Lima (orientadora) – UFMG, Gustavo Ximenes

30

Cunha – UFMG, Carla Barbosa Moreira – CEFET/MG, como titulares, e Glaucia Muniz Proença Lara –

31

UFMG, como suplente. Data da defesa: 29 de maio de 2017; e) referendada a indicação da banca

32

examinadora de defesa de dissertação da mestranda Polyana Prates de Oliveira Plais, composta pelos

33

professores Mário Alberto Perini (orientador) – UFMG, Eliane Mourão – UFOP, Heliana Ribeiro de Mello –

34

UFMG, como titulares, e Sueli Maria Coelho – UFMG, como suplente. Data da defesa: 29 de maio de 2017; f)

35

referendada a indicação da banca examinadora de defesa de dissertação da mestranda Isabel Martins Reis,

36

composta pelos professores Elzimar Goettenauer de Marins Costa (orientadora) – UFMG, Antonio Ferreira

37

da Silva Júnior – CEFET/RJ, Cristiano Silva de Barros – UFMG, como titulares, e Daniel Mazzaro Vilar de

38

Almeida – UNIFAL/MG, como suplente. Data da defesa: 14 de junho de 2017; g) referendada a indicação da

39

banca examinadora de defesa de dissertação da mestranda Bárbara Guimarães Rocha, composta pelos

40

professores Jania Martins Ramos (orientadora) – UFMG, Ricardo Augusto de Souza – UFMG, Heloisa

41

Moreira Lima Salles – UnB, como titulares, e Ev`Ângela Batista Rodrigues de Barros – PUC/MG, como

aéreas

canceladas pelo

POSLIN que

não

são

pagas pelo

PROEX-CAPES. II

-

1

1

suplente. Data da defesa: 31 de julho de 2017; h) referendada a indicação da banca do exame de

2

qualificação do doutorando Geraldo José Rodrigues Liska, composta pelos professores Aderlande Pereira

3

Ferraz (orientador) – UFMG, Daniela Mara Lima Oliveira Guimarães – UFMG, Celso Ferrarezi Júnior –

4

UNIFAL, como titulares, e Sebastião Camelo da Silva Filho – UFMG, como suplente. Data do exame: 02 de

5

maio de 2017; i) referendada a indicação da banca examinadora de defesa de tese da doutoranda Crysna

6

Bomjardim da Silva Carmo, composta pelos professores Heliana Ribeiro de Mello (orientadora) – UFMG,

7

Mário Alberto Perini – UFMG, Bruno Neves Rati de Melo Rocha – UFMG, Pedro Perini Frizzera da Mota

8

Santos – UFVJM, Luiz Fernando Matos Rocha – UFJF, como titulares, e Mauriceia Silva de Paula Vieira –

9

UFLA e Márcia Cristina de Brito Rumeu – UFMG, como suplentes. Data da defesa: 05 de maio de 2017; j)

10

referendada a indicação da banca examinadora de defesa de tese da doutoranda Maria Bernadete Baggio

11

Rehfeld Santos, composta pelos professores Aderlande Pereira Ferraz (orientador) – UFMG, Elis de Almeida

12

Cardoso Caretta – USP, Eliana Dias – UFU, Daniela Mara Lima Oliveira Guimarães – UFMG, Sebastião

13

Camelo da Silva Filho – UFMG, como titulares, e Delaine Cafiero Bicalho – UFMG e Maria Cristina Parreira

14

da Silva – UNESP, como suplentes. Data da defesa: 15 de maio de 2017; k) referendada a indicação da

15

banca examinadora de defesa de tese da doutoranda Cristia Rodrigues Miranda, composta pelos

16

professores Wander Emediato de Souza (orientador) – UFMG, Ida Lucia Machado – UFMG, Glaucia Muniz

17

Proença Lara – UFMG, André William Alves de Assis – UNEP, Giani David Silva – CEFET/MG, como

18

titulares, e Clarice Lage Gualberto de Abreu – UFMG e Bruno Focas Vieira Machado – UFMG, como

19

suplentes. Data da defesa: 30 de maio de 2017; l) referendada a indicação da banca do exame de

20

qualificação do doutorando Fernando Antônio Pereira Lemos, composta pelos professores Maria do Carmo

21

Viegas (orientadora) – UFMG, Marco Antonio de Oliveira – PUC/MG, Marlúcia Maria Alves – UFU, como

22

titulares, e Melina Rezende Dias

23

referendada a indicação da banca do exame de qualificação da doutoranda Christiane Miranda Buthers,

24

composta pelos professores Fábio Bonfim Duarte (orientador) – UFMG, Jaqueline dos Santos Peixoto –

25

UFRJ, Eloisa Nascimento Silva Pilati – UNB, como titulares, e Lorenzo Teixeira Vitral – UFMG, como

26

suplente. Data do exame: 14 de junho de 2017; 2. Indicação de pareceristas: Foi referendada a indicação

27

dos seguintes pareceristas: a) prof. Gustavo Ximenes Cunha para o projeto definitivo de dissertação da

28

mestranda Flavia Fidelis de Paula intitulado “O estudo do silêncio à luz da Análise da Conversa”, sob a

29

orientação da professora Ulrike Agathe Schröder; b) prof. Rui Rothe-Neves para o projeto definitivo de

30

dissertação da mestranda Bruna Rodrigues Fontoura intitulado “A Language Processing Study of Inflectional

31

Morphemes regarding English Users’Working Memory”, sob a orientação do professor Ricardo Augusto de

32

Souza; c) prof. Gilvan Müller de Oliveira para o projeto definitivo de tese da doutoranda Karen Kênnia Couto

33

Silva intitulado “Políticas linguísticas do português na Guiana Francesa: Quem planeja o quê, para quem e

34

como?”, sob a orientação do professor Leandro Rodrigues Alves Diniz; d) profa. Jânia Martins Ramos para o

35

projeto definitivo de tese da doutoranda Vivian Canella Seixas intitulado “As abreviaturas na escrita

36

setecentista: pistas gráficas como recurso de caracterização sociolinguítsica do escrevente”, sob a

37

orientação da professora Sueli Maria Coelho; e) profa. Carla Viana Coscarelli para o projeto definitivo de tese

38

do doutorando Anderson Francisco Guimarães Maia intitulado “O desenvolvimento da produção oral em

39

língua inglesa como língua estrangeira através do aplicativo móvel de mensagens instantâneas whatsapp:

40

um estudo de gamificação”, sob a orientação da professora Vera Lúcia Menezes de Oliveira e Paiva. 3.

41

Pareceres de projetos de dissertação/tese - aprovação: a) referendado o parecer do prof. Ricardo Augusto

– IFF, como suplente. Data do exame: 12 de junho de 2017; m)

2

1

de Souza que aprova na íntegra o projeto definitivo de dissertação da mestranda Paula Louback Ventura

2

Verneque intitulado “Categorização perceptiva de vogais: investigações psicofisiológicas”, sob a orientação

3

do Prof. Rui Rothe-Neves; b) referendado o parecer da profa. Andréa Machado de Almeida Mattos que

4

aprova na íntegra o projeto definitivo de dissertação da mestranda Mariana Tavares Silva intitulado “As

5

potencialidades do youtube na educação: contribuições pedagógicas da rede social na formação crítica de

6

professores e alunos de língua estrangeira”, sob a orientação da Profa. Míriam Lúcia dos Santos Jorge; c)

7

referendado o parecer da profa. Maria Carmen Aires Gomes que aprova na íntegra o projeto definitivo de

8

dissertação da mestranda Patricia Silva de Moura intitulado “Afinal, o que dizem professores de língua

9

espanhola sobre o livro didático que utilizam?”, sob a orientação da Profa. Elzimar Goettenauer de Marins

10

Costa; d) referendado o parecer do prof. Rui Rothe-Neves que aprova na íntegra o projeto definitivo de

11

dissertação da mestranda Bárbara Helohá Falcão Teixeira intitulado “Correlatos acústicos das fronteiras

12

prosódicas na fala espontânea”, sob a orientação do Prof. Tommaso Raso; e) referendado o parecer da

13

profa. Larissa Santos Ciríaco que aprova na íntegra o projeto definitivo de dissertação do mestrando Alberto

14

Gallo Araújo Penzin intitulado “O processamento do objeto duplo por monolíngues do PB e bilíngues do par

15

PB-inglês”, sob a orientação do Prof. Ricardo Augusto de Souza; f) referendado o parecer da profa. Ana

16

Larissa Adorno Marciotto Oliveira que aprova na íntegra o projeto definitivo de dissertação do mestrando

17

Alonso Erick Gomez Trujillo intitulado “Spanish-English Bilinguals’ Syntactic Processing: the Lexical

18

Causative Sentences”, sob a orientação do Prof. Ricardo Augusto de Souza; g) referendado o parecer da

19

profa. Heliana Ribeiro de Mello que aprova na íntegra o projeto definitivo de tese do doutorando Frederico

20

Amorim Cavlcante intitulado “The Non-illocutionary Textual Information Units in Spontaneaus American

21

English Speech – a Corpus-based Study”, sob a orientação do Prof. Tommaso Raso; h) referendado o

22

parecer do prof. Rui Rothe-Neves que aprova na íntegra o projeto definitivo de dissertação da mestranda

23

Bruna Rodrigues Fontoura intitulado “A Language Processing Study of Inflectional Morphemes Regarding

24

English Users’Working Memory”, sob a orientação do Prof. Ricardo Augusto de Souza; 4. Pareceres de

25

projetos de dissertação/tese - reformulação: referendado o parecer da profa. Jânia Martins Ramos que

26

solicita reformulação parcial do projeto definitivo de tese da doutoranda Vivian Canella Seixas intitulado “As

27

abreviaturas na escrita setecentista: pistas gráficas como caracterização soci olinguística do escrevente”,

28

orientada pela Profa. Sueli Maria Coelho. 5. Pós-doutorado – acolhimento: a) referendada a solicitação de

29

acolhimento da pesquisa de pós-doutorado intitulada “Complemento nominal versus adjunto adnominal: uma

30

análise diacrônica”, de Anya Karina Campos D`Almeida e Pinho, a ser desenvolvida sob a supervisão da

31

Profa. Sueli Maria Coelho, no período de 01/08/17 a 31/07/2018; b) referendada a solicitação de acolhimento

32

da pesquisa de pós-doutorado intitulada “Por uma linguística aplicada Queer: subvertendo a ideologia de

33

gênero e o ensino da língua espanhola”, de Daniel Mazzaro Vilar de Almeida, a ser desenvolvida sob a

34

supervisão da Profa. Elzimar Goettenauer de Marins Costa, no período de 07/08/17 a 31/07/2018. 6. Pós-

35

doutorado – relatório final: a) referendado o relatório final da pesquisa de pós-doutorado de Jônio Machado

36

Bethônico, desenvolvida sob a supervisão da profa. Carla Viana Coscarelli, de março de 2016 a março de

37

2017. 7. Bolsa de estudos – cancelamento: referendado o cancelamento da bolsa de estudos CNPq,

38

modalidade doutorado, de Vanessa Cristina Oliveira Wright Nitsch, a pedido da própria aluna, uma vez que,

39

conforme dispõe a resolução de bolsas nº 03/2015, em seu artigo 2º, parágrafo 9º, todos os alunos deverão

40

satisfazer as seguintes determinações: “fixar residência na cidade onde realiza o curso, ou seja, em Belo

41

Horizonte. No caso de residentes da grande BH, o aluno deve apresentar uma declaração assegurando que
3

1

a distância [...] de sua residência em relação à localização da UFMG, Campus Pampulha, não é um

2

empecilho para estar presente todos os dias na FALE/UFMG”, e a doutoranda não cumpre tais requisitos. 8.

3

Estágio de docência na graduação – solicitação de dispensa: a) referendado o pedido de dispensa de

4

estágio docência na graduação do doutorando Maurício Rubens de Carvalho Guilherme, visto que já exerceu

5

a docência no ensino superior em 2013/2, 2014/1, 2014/2 e 2015/1, conforme declaração apresentada; b)

6

referendado o pedido de dispensa de estágio docência na graduação da doutoranda Tatiana Martins

7

Mendes, uma vez que já exerceu a docência no ensino superior em 2013/2, 2014/1, 2014/2 , 2015/1, 2015/2

8

e 2016/2, conforme declaração apresentada. 9. VI Concurso ALED – indicação de tese para concorrer ao

9

prêmio: referendado o parecer emitido pela comissão composta pelos professores Elzimar Goettenauer de

10

Marins Costa (presidente), Ana Larissa Adorno Marciotto Oliveira e Gustavo Ximenes Cunha, que indicou a

11

tese intitulada “O universo flaubertiano e a pathernização especular”, de autoria de Renata Aiala de Melo,

12

como a melhor tese defendida no POSLIN de março de 2015 a março de 2017, para concorrer ao prêmio do

13

VI Concurso ALED para pesquisas em Estudos do Discurso. 10. Trancamento de matrícula: a) referendada a

14

solicitação da doutoranda Renata Amaral de Matos Rocha de trancamento total de matrícula no primeiro

15

semestre de 2017 por motivos pessoais; b) referendada a solicitação da doutoranda Ludmila Corrêa Pinto

16

Rodrigues de trancamento total de matrícula no primeiro semestre de 2017 por maternidade. 11. Prorrogação

17

de prazo de conclusão do curso: referendada a solicitação de prorrogação de prazo para conclusão do curso

18

do doutorando Jairo Venício Carvalhais Oliveira para defesa de tese até 30/09/2017. 12. Mudança de

19

orientação: referendada a solicitação de mudança de orientação do mestrando Maikel Fontes de Melo da

20

profa. Reinildes Dias para a profa. Carla Viana Coscarelli, com a anuência de ambas as professoras. 13.

21

Credenciamento de coorientação: referendada, com abstenção da Profa. Júnia de Carvalho F. Braga, a

22

solicitação da professora Vera Lúcia Menezes de Oliveira e Paiva para o credenciamento da profa. Júnia

23

Carvalho de Fidélis Braga como coorientadora do doutorando Anderson Francisco Guimarães Maia, no

24

projeto intitulado “O desenvolvimento da produção oral em língua inglesa como língua estrangeira através do

25

aplicativo móvel de mensagens instantâneas whatsapp: um estudo de gamificação”. 14. Credenciamentos e

26

recredenciamentos de professores: a) referendada a aprovação do parecer da CDOC (Comissão de

27

Docentes)-POSLIN favorável ao recredenciamento do prof. Fábio Alves da Silva Júnior como docente

28

permanente Mestrado e Doutorado; b) referendada a aprovação do parecer da CDOC-POSLIN favorável ao

29

recredenciamento da profa. Deise Prina Dutra como docente permanente Mestrado e Doutorado. III -

30

HOMOLOGAÇÕES: 1. Exames de qualificação: a) homologada a ata da banca do exame de qualificação da

31

doutoranda Christiane Miranda Buthers, composta pelos professores Fábio Bonfim Duarte (orientador) –

32

UFMG, Jaqueline dos Santos Peixoto – UFRJ, Eloisa Nascimento Silva Pilati – UnB, como titulares, e

33

Lorenzo Teixeira Vitral – UFMG, como suplente. A banca considerou a aluna aprovada; b) homologada a ata

34

da banca do exame de qualificação da doutoranda Danúbia Aline Silva Sampaio, composta pelos

35

professores Maria Beatriz Nascimento Decat (orientadora) – UFMG, Sonia Maria de Oliveira Pimenta –

36

UFMG, Zaira Bonfante dos Santos – UFES, Rosane Cassia Santos e Campos – UFMG, como titulares, e

37

Violeta Virginia Rodrigues – UFRJ, como suplente. A banca considerou a aluna aprovada; c) homologada a

38

ata da banca do exame de qualificação da doutoranda Adriana Sales Zardini, composta pelos professores

39

Vera Lucia Menezes de Oliveira e Paiva (orientadora) – UFMG, Thais Flores Nogueira Diniz – UFMG, Raquel

40

da Cunha Recuero – UFPEL, Vicente Aguimar Parreiras – CEFET/MG, como titulares, e Junia de Carvalho

41

Fidelis Braga – UFMG, como suplente. A banca considerou a aluna reprovada; d) homologada a ata da
4

1

banca do exame de qualificação do doutorando Fernando Antônio Pereira Lemos, composta pelos

2

professores Maria do Carmo Viegas (orientadora) – UFMG, Marco Antonio de Oliveira – PUC/MG, Marlúcia

3

Maria Alves – UFU, como titulares, e Melina Rezende Dias – IFF, como suplente. A banca considerou o

4

aluno aprovado. IV. DELIBERAÇÕES: 1. Prorrogação de prazo de exame de qualificação: aprovada a a

5

solicitação de prorrogação de prazo para a realização do exame de qualificação da doutoranda Maria Magda

6

de Lima Santiago até o dia 30/09/2017. 2. Prorrogação de prazo de conclusão do curso: aprovada a

7

solicitação de prorrogação de prazo para conclusão do curso da doutoranda Tatiana Martins Mendes

8

Silvestrow para defesa de tese até 23/11/2017. 3. Pós-doutorado – relatório final: aprovado, com abstenção

9

da Profa. Glaucia Muniz Proença Lara, o relatório final da pesquisa de pós-doutorado de Rony Petterson

10

Gomes do Vale, desenvolvida sob a supervisão da profa. Glaucia Muniz Proença Lara, de janeiro de 2017 a

11

junho de 2017. 4. Pedido de acúmulo de bolsa CAPES com bolsa de estudos internacional: aprovado o

12

pedido do doutorando Rodrigo Seixas Pereira Barbosa de acumular a sua bolsa de estudos da CAPES,

13

modalidade doutorado, com bolsa de estudos relativa a um estágio de doutoramento de quatro meses, na

14

Université du Québec à Montréal, com orientação oficial do professor Dominique Garand, mas com ajuda

15

também do professor Marc Angenot. A bolsa é de sete mil e duzentos dólares para quatro meses de estudo.

16

5. Alteração da resolução de bolsas do Poslin: aprovada a proposta da Profa. Gláucia Muniz Proença Lara

17

para que se inclua na redação da resolução de bolsas do Programa o critério socioeconômico, com

18

bonificação sobre a nota final de vinte por cento para o nível um, quinze por cento para o nível dois, dez por

19

cento para o nível três e cinco por cento para o nível quatro, de acordo com os níveis de classificação da

20

FUMP. Aprovada também a alteração do artigo primeiro, parágrafo sexto da referida resolução, para se

21

retirar a vedação do acúmulo de bolsas de estudos da CAPES com bolsa concedida por organismo

22

internacional. 6. Proposta do Eduardo Galvão para manutenção do site do POSLIN: aprovada a proposta do

23

Eduardo Paci Galvão de oferecer suporte para o site do Programa por seis meses, de julho a dezembro de

24

2017, pelo valor total de quatro mil reais, quatrocentos e noventa e oito reais, conforme planilha apresentada.

25

Belo Horizonte, 10 de julho de 2017.
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