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ATA DA 242ª REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS LINGUÍSTICOS 

Ao nono dia do mês de novembro de dois mil e vinte, às 14:00 horas, por videoconferência, foi realizada a 

ducentésima quadragésima segunda 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. Gustavo Ximenes Cunha e Profa. Helcira Maria Rodrigues de Lima (representantes da área de Linguística 

do Texto e do Discurso), Prof. Aderlande Pereira Ferraz (representante da área de Linguística Aplicada), Profa. 

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

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

EXPEDIENTE: Aprovada a ata da 241ª reunião realizada em 05/10/2020. ORDEM DO DIA: I. 

COMUNICAÇÕES: Relato sobre Fórum de Coordenadores do Sudeste e fechamento do quadriênio. II. 

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

do exame de qualificação da doutoranda Rossana da Cunha Flores, composta pelos professores Fabio Alves 

da Silva Júnior (orientador) - UFMG, Thiago Castro Ferreira - UFMG, Igor Antônio Lourenço da Silva - UFU e 

Ivandre Paraboni - USP (titulares) e Adriana Silvina Pagano - UFMG (suplente). Data da defesa: 15 de outubro 

de 2020; b) referendada a indicação da banca do exame de qualificação da doutoranda Janaina Henriques de 

Oliveira, composta pelos professores Deise Prina Dutra (orientadora) - UFMG, Valdênia de Carvalho e Almeida 

- UFV e Bárbara Malveira Orfanó - UFMG (titulares) e Leonardo Pereira Nunes - UFMG (suplente). Data da 

defesa: 06 de novembro de 2020; c) referendada a indicação da banca examinadora de defesa de dissertação 

da mestranda Crislaine Junqueira Aguiar Silva, composta pelos professores Ana Cristina Fricke Matte 

(orientadora) - UFMG, Adelma Lúcia de Oliveira Silva Araújo - UFOP e Geraldo José Rodrigues Liska - UFMG 

(titulares) e Adriane Teresinha Sartori - UFMG (suplente). Data da defesa: 11 de novembro de 2020; d) 

referendada a indicação da banca examinadora de defesa de tese da doutoranda Tatiana Emediato Corrêa, 

composta pelos professores Gustavo Ximenes Cunha (orientador) - UFMG, Micheline Mattedi Tomazi - UFES, 

Janaína de Assis Rufino - IF Sudeste MG, Ida Lúcia Machado - UFMG e Luciano Magnoni Tocaia - UFMG 

(titulares) e Helcira Maria Rodrigues de Lima - UFMG e Jairo Venício Carvalhais Oliveira - UFMG (suplentes). 

Data da defesa: 17 de novembro de 2020; e) referendada a indicação da banca do exame de qualificação da 

doutoranda Gislane Aparecida Martins Siqueira, composta pelos professores César Nardelli Cambraia 

(orientador) - UFMG, Evandro Landulfo Teixeira Paradela Cunha - UFMG e Victor Hugo Barbosa Ramalho - 

Escola Naval (titulares) e Sueli Maria Coelho - UFMG (suplente). Data da defesa: 26 de novembro de 2020; f) 

referendada a indicação da banca examinadora de defesa de tese da doutoranda Ana Rachel Carvalho Leão, 

composta pelos professores Luciane Corrêa Ferreira (orientadora) - UFMG, Giselli Mara da Silva 

(coorientadora) - UFMG, Elidea Lúcia Almeida Bernardino - UFMG, Rômulo Francisco de Souza - CEFET-MG, 

Josiane Marques da Costa - UFLA e Lacey Okonski - University of UMEA (titulares) e Leandro Rodrigues Alves 

Diniz - UFMG e Desirée de Almeida Oliveira - UFJF (suplentes). Data da defesa: 27 de novembro de 2020; g) 

referendada a indicação da banca do exame de qualificação do doutorando Geraldo Emanuel de Abreu Silva, 

composta pelos professores Eduardo Tadeu Roque Amaral (representante da orientadora) - UFMG, Luciano 

Magnoni Tocaia - UFMG e Diego da Silva Vargas - UNIRIO (titulares) e Luiza Santana Chaves Miconi Ferreira 

- UFMG (suplente). Data da defesa: 03 de dezembro de 2020; h) referendada a indicação da banca do exame 

de qualificação da doutoranda Giovana Perini Frizera de Morais Loureiro, composta pelos professores Ana 
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Larissa Adorno Marciotto Oliveira (orientadora) - UFMG, Ana Lucia Tinoco Cabral - USP e Gustavo Ximenes 

Cunha - UFMG (titulares) e Jairo Venício Carvalhais Oliveira - UFMG (suplente). Data da defesa: 16 de 

dezembro de 2020. 2. Projetos definitivos de tese/dissertação – indicação de parecerista: a) referendada a 

indicação do Prof. Woodson Fiorini de Carvalho como parecerista para o projeto definitivo de dissertação da 

mestranda Ludmilla Teixeira Lima, intitulado "IM NOT A ROBOT - Linguagem, chatbots e código: Construção 

e desconstrução do sentido na relação entre comment hackers e o comportamento do robô conversacional 

Tay", sob a orientação da Profa. Ana Cristina Fricke Matte; b) referendada a indicação da Profa. Marisa 

Mendonça Carneiro como parecerista para o projeto definitivo de tese da doutoranda Marilene Gonçalves Dias 

Machado, intitulado "A REALIZAÇÃO DO SUJEITO EM DISTINÇÃO DE FIGURA E FUNDO NARRATIVOS NO 

PORTUGUÊS BRASILEIRO", sob a orientação da Profa. Adriana Maria Tenuta de Azevedo; c) referendada a 

indicação da Profa. Janayna Maria da Rocha Carvalho como parecerista para o projeto definitivo de tese da 

doutoranda Ana Claudia Menezes Araujo, intitulado "PROPRIEDADES SINTÁTICO-SEMÂNTICAS DAS 

RAÍZES VERBAIS NA LÍNGUA TENETEHÁRA", sob a orientação do Prof. Fábio Bonfim Duarte; d) referendada 

a indicação do Prof. Lorenzo Teixeira Vitral como parecerista para o projeto definitivo de tese da doutoranda 

Giovanna Cristina Rodrigues Alves Rafael, intitulado "CONSTRUÇÕES DE VERBO AUXILIAR RESULTANTES 

DA GRAMATICALIZAÇÃO DE VERBOS INACUSATIVOS NA LÍNGUA PORTUGUESA: DESCRIÇÃO E 

FUNCIONALIDADE", sob a orientação da Profa. Sueli Maria Coelho; e) referendada a indicação da Profa. 

Gisele Fernandes Loures como parecerista para o projeto definitivo de tese da doutoranda Ligia Cristina 

Domingos Araujo, intitulado "ENSINO REMOTO EMERGENCIAL NO ESTÁGIO SUPERVISIONADO DE 

LÍNGUA INGLESA: EXPERIÊNCIAS SUBJETIVAS EM TEMPOS INFAMILIARES", sob a orientação da Profa. 

Maralice de Souza Neves; f) referendada a indicação da Profa. Luciana de Oliveira Silva como parecerista 

para o projeto definitivo de tese do doutorando Demétrius Faria dos Santos, intitulado "AGÊNCIA E 

AFFORDANCES DE APRENDIZAGEM DE LÍNGUA INGLESA NO WHATSAPP CHATCLASS", sob a 

orientação da Profa. Júnia de Carvalho Fidelis Braga; g) referendada a indicação do Prof. Maxwell Gomes 

Miranda como parecerista para o projeto definitivo de tese do doutorando João Henrique Santos de Souza, 

intitulado "Caso, Estrutura Argumental e Ergatividade em Pykobjê", sob a orientação do Prof. Fábio Bonfim 

Duarte; h) referendada a indicação da Profa. Ana Larissa Adorno Marciotto Oliveira como parecerista para o 

projeto definitivo de dissertação da mestranda Debora Marques Ferreira Araujo, intitulado "A MODALIZAÇÃO 

COMO ESTRATÉGIA ARGUMENTATIVA PARA A IMPOLIDEZ EM COMENTÁRIOS DE NOTÍCIAS 

PUBLICADAS NO FACEBOOK", sob a orientação da Profa. Marisa Mendonça Carneiro. 3. Projetos definitivos 

de tese/dissertação - aprovação: a) referendado o parecer da Profa. Clarice Lage Gualberto que aprova na 

íntegra o projeto definitivo de tese da doutoranda Vanessa Tiburtino, intitulado "A MULTIMODALIDADE NO 

LIVRO DIDÁTICO DE LÍNGUA INGLESA: DIÁLOGO ENTRE A PAISAGEM SEMIÓTICA DOS TEXTOS E AS 

ORIENTAÇÕES DIRECIONADAS AO PROFESSOR E AO ALUNO", sob a orientação da Profa. Elzimar 

Goettenauer de Marins Costa; b) referendado o parecer do Prof. Magnun Rochel Madruga que aprova na 

íntegra o projeto definitivo de tese do doutorando Matheus Freitas Gomes, intitulado "Efeitos de ortografia na 

produção e na percepção da apócope no português brasileiro", sob a orientação da Profa. Thaïs Cristófaro 

Alves da Silva; c) referendado o parecer da Profa. Marisa Mendonça Carneiro que aprova na íntegra o projeto 

definitivo de tese da doutoranda Marilene Gonçalves Dias Machado, intitulado "A REALIZAÇÃO DO SUJEITO 

EM DISTINÇÃO DE FIGURA E FUNDO NARRATIVOS NO PORTUGUÊS BRASILEIRO", sob a orientação da 
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Profa. Adriana Maria Tenuta de Azevedo; d) referendado o parecer da Profa. Daniela Mara Lima Oliveira 

Guimarães que aprova na íntegra o projeto definitivo de tese da doutoranda Cecília Valle Souza Toledo, 

intitulado "A relação bidirecional entre fala e escrita: um estudo sobre erros ortográficos relacionados a 

diferentes fenômenos fonológicos", sob a orientação da Profa. Thaïs Cristófaro Alves da Silva; e) referendado 

o parecer da Profa. Janayna Maria da Rocha Carvalho que aprova na íntegra o projeto definitivo de tese da 

doutoranda Ana Claudia Menezes Araujo, intitulado "PROPRIEDADES SINTÁTICO-SEMÂNTICAS DAS 

RAÍZES VERBAIS NA LÍNGUA TENETEHÁRA", sob a orientação do Prof. Fábio Bonfim Duarte; f) referendado 

o parecer do Prof. Aderlande Pereira Ferraz que aprova na íntegra o projeto definitivo de tese da doutoranda 

Michelle Nogueira Lara Prado, intitulado "APRENDER ORTOGRAFIA: ANÁLISE DO IMPACTO DA 

INSTRUÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRÁTICAS", sob a orientação da Profa. Daniela Mara Lima Oliveira 

Guimarães; g) referendado o parecer do Prof. Lorenzo Teixeira Vitral que aprova na íntegra o projeto definitivo 

de tese da doutoranda Nayara Domingues Cardoso, intitulado "As estratégias de complementação verbal de 

2ª pessoa em missivas pessoais mineiras (séculos XIX-XX)", sob a orientação da Profa. Márcia Cristina de 

Brito Rumeu; h) referendado o parecer do Prof. Lorenzo Teixeira Vitral que aprova na íntegra o projeto definitivo 

de tese da doutoranda Giovanna Cristina Rodrigues Alves Rafael, intitulado "CONSTRUÇÕES DE VERBO 

AUXILIAR RESULTANTES DA GRAMATICALIZAÇÃO DE VERBOS INACUSATIVOS NA LÍNGUA 

PORTUGUESA: DESCRIÇÃO E FUNCIONALIDADE", sob a orientação da Profa. Sueli Maria Coelho. 4. 

Projetos definitivos de tese/dissertação - reformulação parcial: a) referendado o parecer do Prof. Woodson 

Fiorini de Carvalho que solicita reformulação parcial do projeto definitivo de dissertação da mestranda Ludmilla 

Teixeira Lima, intitulado "IM NOT A ROBOT - Linguagem, chatbots e código: Construção e desconstrução do 

sentido na relação entre comment hackers e o comportamento do robô conversacional Tay", sob a orientação 

da Profa. Ana Cristina Fricke Matte. 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 do doutorando 

Rodrigo Araújo e Castro, para defesa de tese até 31/12/2020; b) referendado o parecer da CDIS favorável à 

aprovação da solicitação de prorrogação de prazo para conclusão do curso do doutorando Venan Lucas de 

Oliveira Alencar, para defesa de tese até 31/05/2021; c) referendado o parecer da CDIS favorável à aprovação 

da solicitação de prorrogação de prazo para conclusão do curso da doutoranda Mariana Ferreira Ruas, para 

defesa de tese até 30/04/2021; d) referendado o parecer da CDIS favorável à aprovação da solicitação de 

prorrogação de prazo para conclusão do curso da doutoranda Giselle Aparecida da Luz, para defesa de tese 

até 31/05/2021; e) referendado o parecer da CDIS favorável à aprovação da solicitação de prorrogação de 

prazo para conclusão do curso da mestranda Clarice Batista Farina, para defesa de dissertação até 

28/02/2021; f) referendado o parecer da CDIS favorável à aprovação da solicitação de prorrogação de prazo 

para conclusão do curso da mestranda Nayara Anne da Silva Bastos Magalhães, para defesa de dissertação 

até 31/05/2021. 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 da doutoranda Verônica Vinecky para 

realização de exame de Qualificação até 31/03/2021. 7. 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 

do projeto definitivo da doutoranda Carolina Barbosa Passig Martins até 31/12/2020. O professor Gustavo 

Ximenes absteve-se do voto. 8. Integralização/Aproveitamento de créditos: a) referendada a aprovação da 

solicitação da mestranda Ana Paula Rabelo de Freitas de integralização de 4 créditos cursado como disciplina 
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eletiva na FALE/UFMG, em 2019/2, com anuência de sua orientadora, Profa. Sueli Maria Coelho; b) 

referendada a aprovação da solicitação da doutoranda Ludmila Reis Pinheiro de integralização de 8 créditos 

cursados como disciplinas isoladas no Poslin/UFMG em 2013/2 e 2016/1, com anuência de sua orientadora, 

Profa. Márcia Cristina de Brito Rumeu; c) referendada a aprovação da solicitação da mestranda Giulia Soster 

Caminha de integralização de 4 créditos cursados como disciplina eletiva na FAE/UFMG em 2019/2, com 

anuência de sua orientadora, Profa. Andrea Machado de Almeida Mattos; d) referendada a aprovação da 

solicitação da mestranda Bárbara Luiza da Silva Andrade de integralização de 4 créditos cursados como 

disciplina isolada no CEFET/MG em 2019/2, com anuência de sua orientadora, Profa. Junia de Carvalho Fidelis 

Braga. 9. Pós-doutorado – acolhimento: a) referendada a aprovação de acolhimento da pesquisa de pós-

doutorado intitulada “Teoria do Caos e Sistemas Adaptativos Complexos em Linguística Aplicada: O Estado da 

Arte na Linguística Brasileira” de Antônio Duarte Fernades Távora, a ser desenvolvida sob a supervisão da 

Profa. Vera Lúcia Menezes de Oliveira e Paiva, no período de 07/12/20 a 31/10/2021; b) referendada a 

aprovação de acolhimento da pesquisa de pós-doutorado intitulada “Implicações das relações retóricas no 

processo de textualização de alguns gêneros discursivos” de Emanuel da Silva Fontel, a ser desenvolvida sob 

a supervisão da Profa. Maria Beatriz Nascimento Decat, no período de 01/08/2021 a 31/07/2022. 10. Pós-

doutorado – renovação: a) referendada a aprovação do relatório parcial da pesquisa de pós-doutorado de 

Norma Barbosa de Lima Fonseca, desenvolvida sob a supervisão da Profa. Célia Maria Magalhães, no período 

de 30/08/2019 a 30/08/2020, além do requerimento de renovação de residência pós-doutoral, para o período 

de 31/08/2020 a 31/08/2021; b) referendada a aprovação do relatório parcial da pesquisa de pós-doutorado 

de Eduardo Assunção Franco, desenvolvida sob a supervisão do Prof. Wander Emediato de Souza, no período 

de 01/12/2019 a 31/10/2020, além do requerimento de renovação de residência pós-doutoral, para o período 

de 01/11/2020 a 31/10/2021, com prorrogação de bolsa PNPD/CAPES. 11. Cadastramento de coorientação: 

a) referendada a aprovação da solicitação do Prof. Fábio Alves da Silva Júnior de cadastramento da Profª. 

Adriana Silvina Pagano como coorientador de sua orientanda Rossana da Cunha Flores. 12. Trancamento de 

matrícula: a) referendada a aprovação da solicitação da doutoranda Flávia Fidelis de Paula de trancamento 

total de matrícula no primeiro semestre de 2020 em razão de cunho pessoal/saúde parente; b) referendada a 

aprovação da solicitação da doutoranda Luciana Fiuza de Sousa de trancamento total de matrícula no primeiro 

semestre de 2020 em razão de saúde; c) referendada a aprovação da solicitação da mestranda Isabelle Marine 

Rabelo Schieber de trancamento total de matrícula no segundo semestre de 2020 em razão de licença 

maternidade; d) referendada a aprovação da solicitação da doutoranda Thaís Fernanda Carvalho Bechir de 

trancamento total de matrícula no segundo semestre de 2020 em razão de saúde. 13. Recredenciamentos e 

credenciamentos: a) referendado o parecer da CDIS contrário ao credenciamento da profa. Elidéa Lucia 

Almeida Bernardino como docente permanente Doutorado. O professor Fábio Bonfim foi contrário ao parecer. 

III. DELIBERAÇÕES: 1. Pedidos de auxílio para publicação: a) Aprovada a solicitação de pedido de auxilio 

financeiro para o pós-doutorando Lucas Piter Alves Costa, que deseja contratar um serviço de editoração e 

publicação em versão e-book de um livro com 223 páginas, 3 capítulos definidos, 56 imagens, 1 tabelas, 5 

diagramas e 2 entrevistas; b) aprovadas as solicitações de pedidos de auxilio financeiro para os professores 

Helcira Maria Rodrigues de Lima, Leandro Rodrigues Alves Diniz, Wander Emediato de Souza, Sueli Maria 

Coelho, que desejam contratar individualmente serviços de editoração e publicação para um livro; c) aprovada 

a solicitação de pedido de auxílio financeiro para a Revista de Estudos da Linguagem - RELIN, solicitação 
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realizada pelo professor Gustavo Ximenes Cunha, editor-chefe do referido periódico, para contratar um serviço 

de tradução de um número temático completo da revista, número composto por 15 artigos; d) aprovada a 

solicitação de pedido de auxilio financeiro para os discentes participantes do evento SETED-2020, que 

desejam contratar serviços de editoração e publicação para um livro; e) aprovada a solicitação de pedido de 

auxilio financeiro para o professor Luiz Francisco Dias, que contratou um serviço de tradução da língua 

portuguesa para língua francesa, Texto da área da Linguística contendo 16 páginas, no valor de R$ 960,00; f) 

aprovada a contratação de serviço técnico de editoração e normalização de periódicos realizado por Alda 

Lopes Durães Ribeiro, no valor de R$ 11.440,00. 2. Previsão orçamentária: aprovada a previsão orçamentária 

do Poslin 2020-2021, conforme tabela abaixo: 

 

(1) SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA INFORMATIZAÇÃO 

Proponente Objeto Previsão de despesa 

POSLIN NOVO SITE R$  2.450,00 

POSLIN SERVIÇOS DE 
INFORMÁTICA Contrato 
Galvão consultoria Poslin 

2021 

R$  10.640,00 

   

   

Sub- total estimado  R$ 13.090,00 

   

   

(2) PEDIDOS DE AUXÍLIO PUBLICAÇÃO 

Proponente Objeto Previsão de despesa 

Gustavo Ximenes Revista Relin Tradução R$ 21.000,00 

Lucas Piter PNPD Livro R$  3.000,00 

Leandro Diniz Livro R$ 20.000,00 

Helcira Lima Livro - Pontes R$ 10.000,00 (estimativa) 

Wander Emediato Livro - Pontes R$ 10.000,00 (estimativa) 

Luiz Francisco Dias Tradução artigo R$     960,00 

Sueli Coelho Livro R$ 3.000,00 

SETED Livro R$ 5.000,00 

Serviços Revisão ALDA Revistas da FALE R$ 11.440,00 

   

Total estimado Publicação 
(2) 

 R$ 84.400,00 

Total de outros serviços (1)  R$ 13.090,00 

TOTAL GERAL ESTIMADO  R$ 97.490,00 

 
 

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, 09 de novembro de 2020. 

 
Prof. Dr. Wander Emediato de Souza                                     

Coordenador 

Flávia da Fonseca Almeida 

Secretária 

 

 

 


