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ATA DA 239ª REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS LINGUÍSTICOS 

Ao décimo dia do mês de agosto de dois mil e vinte, por votação remota, foi realizada a ducentésima trigésima 

nona reunião do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Estudos Linguísticos, presidida pelo Prof. 

Wander Emediato de Souza, coordenador do Poslin. Votaram os seguintes membros do Colegiado: Prof. 

Wander Emediato de Souza (coordenador do Poslin), Profa. Ana Larissa Adorno Marciotto Oliveira 

(Subcoordenadora), Prof. Aderlande Pereira Ferraz (representante da área de Linguística Aplicada), Profa. 

Maria Cândida Trindade Costa de Seabra e Prof. Fábio Bonfim Duarte (representantes da área de Linguística 

Teórica e Descritiva), João Henrique Santos de Souza e Francieli Silvéria Oliveira (representantes discentes). 

EXPEDIENTE: Aprovada a ata da 238ª reunião realizada em 13/07/2020. ORDEM DO DIA: 

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

de Qualificação: a) referendada a indicação da banca do exame de qualificação do doutorando Jackson Santos 

Vitória de Almeida, composta pelos professores Maralice de Souza Neves (orientadora) - UFMG, Ricardo 

Carvalho de Figueiredo - UFMG, Liberia Rodrigues Neves - UFMG e Vanderlice dos Santos Andrade Sól - 

UFOP (titulares) e Gisele Fernandes Loures - IFAL (suplente). Data da defesa: 20 de julho de 2020; b) 

referendada a indicação da banca examinadora de defesa de tese do doutorando Anderson Francisco 

Guimarães Maia, composta pelos professores Wander Emediato de Souza (Presidente da banca em 

substituição ao orientador - Prof. Ricardo de Souza - em razão deste último estar afastado para realização de 

pós-doutorado) - UFMG, Janaina Weissheimer - UFRN, Vicente Aguimar Parreiras - CEFET-MG, Deise Prina 

Dutra - UFMG e Ana Larissa Adorno Marciotto Oliveira - UFMG (titulares) e Jamila Viega Rodrigues - UFLA e 

Luciana Lucente - UFMG (suplentes). Data da defesa: 03 de agosto de 2020; c) referendada a indicação da 

banca examinadora de defesa de tese da doutoranda Cristiane Silva Fontes, composta pelos professores 

Adriana Silvina Pagano (orientadora) - UFMG, Igor Antônio Lourenço da Silva (coorientador) - UFU, Gleiton 

Malta Magalhães - UnB, José Luiz Vila Real Gonçalves - UFOP, Norma Barbosa de Lima Fonseca - IFSP-

Sorocaba e Kícila Ferreguetti de Oliveira - UFMG (titulares) e Kelen Cristina Sant Anna de Lima - UFMG e 

Leonardo Pereira Nunes - UFMG (suplentes). Data da defesa: 13 de agosto de 2020; d) referendada a 

indicação da banca examinadora de defesa de tese do doutorando Gustavo Augusto Fonseca Silva, composta 

pelos professores Heliana Ribeiro de Mello (presidente da banca) (orientadora) - UFMG, Adriana Tavares 

Maurício Lessa - UFRRJ, Arabie Bezri Hermont - PUC-MG, Maria Angélica Furtado da Cunha - UFRN e Adriana 

Maria Tenuta de Azevedo - UFMG (titulares) e Maira Avelar Miranda - UESB e Larissa Santos Ciríaco - UFMG 

(suplentes). Data da defesa: 18 de agosto de 2020; e) referendada a indicação da banca do exame de 

qualificação do doutorando Lucas Cassimiro Braga, composta pelos professores Wander Emediato de Souza 

(orientador) - UFMG, Glaucia Muniz Proença Lara - UFMG e Lucas Piter Alves Costa - UFMG (titulares) e 

Eduardo Assunção Franco - UFMG (suplente). Data da defesa: 31 de agosto de 2020. 2. Indicação de 

pareceristas: Foi referendada a indicação dos seguintes pareceristas: a) Profa. Glaucia Muniz Proença Lara 

como parecerista para o projeto definitivo de tese da doutoranda Mariza Gabriela de Lacerda, intitulado "As 

funções da polêmica na construção de identidades discursivas: uma abordagem enunciativo-argumentativa 

sobre a temática do Programa Escola sem Partido na esfera midiática", sob a orientação do Prof. Wander 

Emediato de Souza; b) Profa. Maria Carmen Aires Gomes como parecerista para o projeto definitivo de tese 

do doutorando Henrique Campos Freitas, intitulado "Base Nacional Comum Curricular e (novos) currículos: 

análise discursivo-crítica acerca dos discursos instaurados sobre e na Base pelo viés da Análise Crítica do 
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Discurso", sob a orientação da Profa. Sônia Maria de Oliveira Pimenta; c) Profa. Kícila Ferreguetti de Oliveira 

como parecerista para o projeto definitivo de tese da doutoranda Janaina Vieira Taillade Abud, intitulado "A 

expressão de sentimentos no curta-metragem Bravura e em sua audiodescrição: um estudo comparativo da 

função interpessoal no visual e da valoração no verbal", sob a orientação da Profa. Célia Maria Magalhães; d) 

Profa. Júnia de Carvalho Fidelis Braga como parecerista para o projeto definitivo de tese do doutorando 

Leonardo Rodrigo Soares, intitulado "O ensino da língua inglesa e o trabalho remoto emergencial docente em 

época de pandemia: um sistema adaptativo complexo", sob a orientação da Profa. Vera Lúcia Menezes de 

Oliveira e Paiva; e) Prof. César Nardelli Cambraia como parecerista para o projeto definitivo de tese da 

doutoranda Christiane Benones de Oliveira, intitulado "Vocabulário Ilustrado De Abreviaturas: primeiro 

copiador das respostas dos senhores governadores desta capitania [MINAS GERAIS] ÀS ORDENS DE S[U]A 

MAG[ESTA]DE, E CONTAS QUE LHE DERÃO QUE PRINCIPIA NO GOVERNO DO SEN[H]OR ANTONIO 

DE ALBUQUERQUE COELHO", sob a orientação da Profa. Alexia Teles Duchowny; f) Profa. Maria Cândida 

Trindade Costa de Seabra como parecerista para o projeto definitivo de tese da doutoranda Shirlene Aparecida 

da Rocha, intitulado "Léxico Toponímico do Médio Jequitinhonha-MG: revelação de aspectos históricos e 

socioculturais", sob a orientação da Profa. Maria Antonieta Amarante Mendonça Cohen; g) Prof. Eduardo 

Tadeu Roque Amaral como parecerista para o projeto definitivo de tese da doutoranda Andreza Marcião dos 

Santos, intitulado "O léxico e a cultura do projeto de assentamento São Francisco no sul do Amazonas", sob 

a orientação da Profa. Maria Antonieta Amarante Mendonça Cohen; h) Prof. Jairo Venício Carvalhais Oliveira 

como parecerista para o projeto definitivo de dissertação da mestranda Paloma Bernardino Braga, intitulado 

"O papel do comentário metadiscursivo em debate eleitoral presidencial: estratégia discursiva no jogo de 

faces", sob a orientação do Prof. Gustavo Ximenes Cunha. 3. Pareceres de projetos de dissertação/tese - 

aprovação: a) referendado o parecer da Profa. Maria Carmen Aires Gomes que aprova na íntegra o projeto 

definitivo de tese do doutorando Henrique Campos Freitas, intitulado "Base Nacional Comum Curricular e 

(novos) currículos: análise discursivo-crítica acerca dos discursos instaurados sobre e na Base pelo viés da 

Análise Crítica do Discurso", sob a orientação da Profa. Sônia Maria de Oliveira Pimenta; b) referendado o 

parecer do Prof. Eduardo Tadeu Roque Amaral que aprova na íntegra o projeto definitivo de tese da doutoranda 

Andreza Marcião dos Santos, intitulado "O léxico e a cultura do projeto de assentamento São Francisco no sul 

do Amazonas", sob a orientação da Profa. Maria Antonieta Amarante Mendonça Cohen. 4. Projetos definitivos 

de tese/dissertação - reformulação parcial: referendar o parecer do Prof. César Nardelli Cambraia que solicita 

reformulação parcial do projeto definitivo de tese da doutoranda Christiane Benones de Oliveira, intitulado 

"Vocabulário Ilustrado De Abreviaturas: PRIMEIRO COPIADOR DAS RESPOSTAS DOS SENHORES 

GOVERNADORES DESTA CAPITANIA [MINAS GERAIS] ÀS ORDENS DE S[U]A MAG[ESTA]DE, E CONTAS 

QUE LHE DERÃO QUE PRINCIPIA NO GOVERNO DO SEN[H]OR ANTONIO DE ALBUQUERQUE 

COELHO", sob a orientação da Profa. Alexia Teles Duchowny. 5. Mudança de orientação: a) referendada a 

mudança de orientação da doutoranda Patricia Christina dos Reis da Profa. Miriam Lúcia dos Santos Jorge 

para a Profa. Valdeni da Silva Reis; b) referendada a mudança de orientação da doutoranda Kelly Cristina 

Torres de Barros Ferreira da Profa. Miriam Lúcia dos Santos Jorge para a Profa. Andréa Machado de Almeida 

Mattos; c) referendada a mudança de orientação da mestranda Ericka Camila de Oliveira Rodrigues da Profa. 

Maralice de Souza Neves para a Profa. Andréa Machado de Almeida Mattos. 6. Credenciamento de 

coorientação: referendar o credenciamento do Prof. Luciano Novaes Vidon (UFES) como coorientador da 
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doutoranda Vivian Pinto Riolo, com anuência de sua orientadora, Profa. Ana Cristina Fricke Matte. 7. 

Prorrogação de prazo de conclusão de curso: referendados os pareceres da CDIS favoráveis à aprovação das 

seguintes solicitações de prorrogação de prazo para conclusão do curso: a) solicitação de prorrogação de 

prazo para conclusão do curso da mestranda Paula Silva Abreu, para defesa de dissertação até 31/05/2020; 

b) solicitação de prorrogação de prazo para conclusão do curso do mestrando Mauricio Teixeira Mendes, para 

defesa de dissertação até 31/05/2020; c) solicitação de prorrogação de prazo para conclusão do curso do 

mestrando Braulio Brandão de Oliveira Lopes, para defesa de dissertação até 31/05/2020; d) solicitação de 

prorrogação de prazo para conclusão do curso da mestranda Veronique Douzaka Pahim, para defesa de 

dissertação até 31/05/2020. Referendado o parecer da CDIS contrário à aprovação da solicitação de 

prorrogação de prazo para conclusão do curso da doutoranda Silvane Aparecida Gomes, para defesa de tese 

até 31/08/2023. 8. Integralização/Aproveitamento de créditos: a) referendada a aprovação da solicitação da 

doutoranda Shirlene Ferreira Coelho de integralização de 08 créditos cursados no mestrado em Estudos 

Linguísticos do Poslin/UFMG em 2016/1, com anuência de sua orientadora, Profa. Sueli Maria Coelho; b) 

referendada a aprovação da solicitação da mestranda Bruna Amarante de Mendonça Cohen de integralização 

de 08 créditos cursados como disciplinas eletivas no Poslin/UFMG em 2016/1 e 2017/2, com anuência de sua 

orientadora, Profa. Regina Lúcia Péret Dell`Isolla; c) referendada a aprovação da solicitação do doutorando 

Anderson Nunes Rocha de integralização de 18 créditos cursados no mestrado em educação da FAE/UFMG 

em 2017/1, 2017/2, 2018/1, 2018/2 e 2019/1 com anuência de sua orientadora, Profa. Junia de Carvalho Fidelis 

Braga; d) referendada a aprovação da solicitação da mestranda Débora Marques Ferreira Araújo de 

integralização de 08 créditos cursados como disciplinas isoladas no Poslin/UFMG em 2017/1 e 2019/2 com 

anuência de sua orientadora, Profa. Marisa Mendonça Carneiro; e) referendada a aprovação da solicitação do 

doutorando Vagno Vales Lacerda de integralização de 16 créditos cursados no mestrado em Estudos 

Linguísticos do Programa de Pós-Graduação em Linguística da UFES em 2018/1 e no Programa de Pós-

Graduação em Estudos de Linguagens do CEFET/MG em 2019/2, com anuência de sua orientadora, Profa. 

Júnia de Carvalho Fidelis Braga; f) referendada a aprovação da solicitação da mestranda Maria Augusta de 

Matos Cruz de integralização de 10 créditos cursados como disciplinas eletivas e isoladas na UFMG e na USP 

em 2018/1, 2019/1 e 2019/2 com anuência de sua orientadora, Profa. Andréa Machado de Almeida Mattos; g) 

referendada a aprovação da solicitação da mestranda Mariana Luisa Barros Soares de integralização de 04 

créditos cursados na Universidade Federal do Espírito Santo em 2019/2, com anuência de sua orientadora, 

Profa. Elidéa Lúcia Almeida Bernardino; h) referendada a aprovação da solicitação da doutoranda Isabelle 

Deolinda Pereira de Sousa de integralização de 06 créditos cursados no mestrado em Estudos Linguísticos do 

Poslin/UFMG em 2017/1 e 2018/1, com anuência de seu orientador, Prof. Ricardo Augusto de Souza. 9. Pós-

doutorado - renovação: a) referendado o relatório parcial da pesquisa de pós-doutorado de Vanderlice dos 

Santos Andrade Sól, desenvolvida sob a supervisão da Profa. Valdeni da Silva Reis, no período de 01/08/2019 

a 31/07/2020, além do requerimento de renovação de residência pós-doutoral, para o período de 01/08/2020 

a 01/02/2021; b) referendado o relatório parcial da pesquisa de pós-doutorado de Thiago Castro Ferreira, 

desenvolvida sob a supervisão da Profa. Adriana Silvina Pagano, no período de 02/09/2019 a 01/08/2020, 

além do requerimento de renovação de residência pós-doutoral, para o período de 02/08/2020 a 31/08/2021; 

c) referendado o relatório parcial da pesquisa de pós-doutorado de Igor Antônio Lourenço da Silva, 

desenvolvida sob a supervisão do Prof. Fábio Alves da Silva Júnior, no período de 01/08/2019 a 31/07/2020, 
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além do requerimento de renovação de residência pós-doutoral, para o período de 01/08/2020 a 30/11/2020. 

10. Pós-doutorado - relatório final: referendado o relatório final da pesquisa de pós-doutorado de Daniela 

Gomes de Araújo Nóbrega, desenvolvida sob a supervisão da Profa. Reinildes Dias, no período de 05/08/19 a 

05/07/20. 11. Estágio de docência na graduação: a) referendada a aprovação da dispensa de estágio de 

docência do doutorando Arthur de Melo Sá, junto ao curso de graduação em Letras da FALE, sob a supervisão, 

orientação e anuência da Profa. Célia Maria Magalhães, com anuência de sua orientadora, no 2º semestre de 

2019; b) referendada a aprovação da dispensa de estágio de docência da doutoranda Ana Paula Andrade 

Duarte, junto ao curso de graduação em Letras da FALE, sob a supervisão, orientação e anuência do Prof. 

Christian Degache, no período de maio a julho de 2018. 12. Redação de tese em língua inglesa: referendada 

a aprovação da solicitação da Profa. Reinildes Dias de redação da tese em inglês de sua orientanda Vânia 

Castro. 13. Prorrogação de prazo de entrega de projeto definitivo: referendado o parecer da CDIS favorável à 

aprovação da solicitação de prorrogação de prazo para entrega do projeto definitivo de Celina Gontijo Cunha 

até 31/12/2020. 14. Oferecimento de curso de especialização: a) referendada a aprovação da proposta de 

oferecimento do curso de especialização à distância em ensino e gramática: a interação entre a visão 

gramatical e as abordagens contemporâneas - 2021- 2023; b) referendada a aprovação da proposta de 

oferecimento do Curso de Especialização em Língua Inglesa – ELI/CEI  –  2021/2022. Nada mais havendo a 

tratar, foi encerrada a sessão, da qual eu, Fábio Guimarães Miranda Barbosa, lavrei a presente ata que será 

datada e assinada por mim e por todos os membros presentes.   

 

Belo Horizonte, 10 de agosto de 2020. 

 

 

 
Prof. Dr. Wander Emediato de Souza                                     

Coordenador 

 

Fábio Guimarães Miranda Barbosa 

Secretário 

 

 

 


