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ATA DA 262ª REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS LINGUÍSTICOS 
Ao sétimo dia do mês de novembro do ano de 2022, segunda-feira, virtualmente, foi realizada a ducentésima 
sexagésima 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. Márcia Rumeu, Prof. Leonardo Antônio Soares e Profa. Glaucia Muniz Proença Lara 
(representantes da área de Linguística do Texto e do Discurso), Leandro Rodrigues Alves Diniz – suplente 
(representante da área de Linguística Aplicada), Profa. Maria Cândida Trindade Costa de Seabra 
(representante da área de Linguística Teórica e Descritiva), Rafael Gonçalves Silva e Cássio Biz Morosini Filho  
(representantes discentes). EXPEDIENTE: Aprovada a ata da 261ª reunião, realizada no dia 10 de outubro de 
2022. ORDEM DO DIA: I) COMUNICAÇÕES: 1. Auxílios financeiros para publicação e outros. II) 
REFERENDAMENTOS: 1. Bancas examinadoras / Liberação de defesas: a) 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; b) referendada a indicação da banca examinadora de defesa de tese do doutorando Vitor Cordeiro 
Costa, composta pelos professores Luciane Corrêa Ferreira (orientadora) - UFMG, André Vinícius Lopes 
Coneglian - UFMG, Fernanda Carneiro Cavalcanti - UERJ, Argus Romero Abreu de Morais - UFRJ e Heliana 
Ribeiro de Mello - UFMG (titulares) e Ricardo Jose Gualda - UFBA e Eduardo Tadeu Roque Amaral - UFMG 
(suplentes). Data da defesa: 31 de outubro de 2022; c) 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 - UFVJM e Sandra Patrícia de Faria do Nascimento - 
UnB (titulares) e Giselli Mara da Silva - UFMG (suplente). Data da defesa: 31 de outubro de 2022; d) referendada 
a indicação da banca do exame de qualificação do doutorando Saulo Mendes Santos, composta pelos 
professores Tommaso Raso (orientador) - UFMG, Albert Olivier Blaise Rilliard - Université Paris Saclay, Bruno 
Neves Rati de Melo Rocha - UFMG, Anne Vilnat - Université Paris Saclay e Alessandro Panunzi - Università di 
Firenze (titulares) e Heliana Ribeiro de Mello - UFMG (suplente). Data da defesa: 09 de novembro de 2022; e) 
referendada a indicação da banca examinadora de defesa de dissertação da mestranda Ana Paula Rabelo de 
Freitas, composta pelos professores Sueli Maria Coelho (orientadora) - UFMG, Alcione Gonçalves - CEFET-MG e 
Anya Karina Campos d Almeida e Pinho - TRT-MG (titulares) e Arabie Bezri Hermont - PUC-MG (suplente). Data 
da defesa: 17 de novembro de 2022; f) referendada a indicação da banca do exame de qualificação da 
doutoranda Letícia Gantzias Abreu, composta pelos professores Carla Viana Coscarelli (orientadora) - UFMG, 
Hércules Tolêdo Corrêa - UFOP e Miguel Rettenmaier da Silva - UPF (titulares) e Ronaldo Corrêa Gomes Junior - 
UFMG (suplente). Data da defesa: 22 de novembro de 2022; g) referendada a indicação da banca do exame de 
qualificação da doutoranda Isabela de Oliveira Campos, composta pelos professores Valdeni da Silva Reis 
(orientadora) - UFMG, Elaine Fernandes Mateus - UEL e Vanderlice dos Santos Andrade Sól - UFOP (titulares) e 
Maralice de Souza Neves - UFMG (suplente). Data da defesa: 23 de novembro de 2022. 2. Projetos definitivos de 
tese/dissertação - indicação de parecerista: a) referendada a indicação do Prof. Leonardo Pereira Nunes como 
parecerista para o projeto definitivo de tese da doutoranda Thaís Rios de Aguiar, intitulado "Orações Mentais Em 
Traduções De Memórias Póstumas De Brás Cubas Para A Língua Inglesa", sob a orientação do Prof. Igor Antônio 
Lourenço da Silva; b) referendada a indicação do Prof. Ronaldo Corrêa Gomes Junior como parecerista para o 
projeto definitivo de tese da doutoranda Andressa Biancardi Puttin, intitulado "Educação em língua inglesa na 
BNCC: diretrizes para práticas discursivas multimodais ou para uma colonialidade da linguagem? De uma análise 
documental à investigação da prática docente", sob a orientação da Profa. Reinildes Dias; c) referendada a 
indicação do Prof. Leandro Rodrigues Alves Diniz como parecerista para o projeto definitivo de tese do 
doutorando Lucas Francisco Ferreira de Oliveira, intitulado "O trabalho com questões sensíveis a grupos sociais 
minoritarizados: reflexões e propostas para a formação docente no ensino de Língua Portuguesa", sob a 
orientação do Prof. Luciano Magnoni Tocaia; d) referendada a indicação da Profa. Ida Lúcia Machado como 
parecerista para o projeto definitivo de tese do doutorando Stener Carvalho Fernandes Barbosa, intitulado 
"Análise do discurso e a onda conservadora: heterogeneidade enunciativa e os pontos de vista autoritários nos 
projetos de lei (PL) no Brasil", sob a orientação do Prof. Wander Emediato de Souza; e) referendada a indicação 



 
 

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

   2 
 

 

da Profa. Glaucia Muniz Proença Lara como parecerista para o projeto definitivo de tese do doutorando Marcos 
Filipe Zandonai, intitulado "A gestão interacional dos pontos de vista em vídeos do YouTube que divulgam e 
debatem ciência", sob a orientação do Prof. Wander Emediato de Souza; f)referendada a indicação da Profa. 
Luana Lopes Amaral como parecerista para o projeto definitivo de tese da doutoranda Lorena Mariano Borges de 
Figueiredo, intitulado "Verbos Psicológicos em Libras", sob a orientação do Prof. Guilherme Lourenço de Souza; 
g)referendada a indicação da Profa. Fernanda Peçanha Carvalho ( indicar instituição), como parecerista para o 
projeto definitivo de tese do doutorando Carlos Guedes Pinto Junior, intitulado "Formação inicial e a experiência 
no processo de ser/tornar-se professor de Língua Inglesa", sob a orientação da Profa. Valdeni da Silva Reis. 3. 
Prorrogação de prazo de entrega de projeto definitivo: a) referendada a solicitação de prorrogação de prazo para 
entrega de projeto definitivo do doutorando Newton Vieira Lima Neto até 20 de dezembro de 2022. 4. 
Integralização/Aproveitamento de créditos: a) referendada a aprovação da solicitação da doutoranda Bárbara 
Tuanni Veloso da Silva de integralização de 8 créditos cursados como disciplinas eletivas na FAFICH/UFMG, em 
2022/01, com anuência de sua orientadora, Helcira Maria Rodrigues de Lima; b) referendada a aprovação da 
solicitação do mestrando Paulo Lobemvein Heidenreich Júnior de integralização de 8 créditos, cursados como 
disciplinas isoladas no POSLIN/FALE/UFMG, em  2021/02, com anuência de sua orientadora, Maria Antonieta 
Cohen; c) referendada a aprovação da solicitação do mestrando Beatriz Latini Gomes Neta de integralização de 
9 créditos, cursados como disciplinas isoladas na UNESP, em  2022/01, com anuência de seu orientador, 
Aderlande Pereira Ferraz. 5. Recredenciamentos e credenciamentos: a) referendada a aprovação do parecer da 
comissão de credenciamento e recredenciamento do POSLIN favorável ao credenciamento permanente do 
professor André Vinícius Lopes Coneglian em nível de Mestrado. 6. Pós-doutorado – encerramento: a) 
referendada a aprovação do relatório final da pesquisa de pós-doutorado intitulada “O papel dos recursos 
corporificados em interações virtuais em tempos de (pós)pandemia”, de  Thiago da Cunha Nascimento, 
desenvolvida sob a supervisão do Profa. Ulrike Schröder, no período de 01/04/2021 a 31/08/2022. 7. 
Trancamento de matrícula: a) referendado o indeferimento de solicitação da mestranda Júlia Camila de Sousa  
de trancamento total de matrícula no segundo semestre de 2022, por motivo do trabalho. O colegiado entende 
que, de acordo com a regulamento, o trancamento total só deve ocorrer em casos excepcionais e o trabalho não 
pode ser um desses casos, já que muitos estudantes do Poslin também trabalham e, quando se matriculam no 
programa, conhecem as normas e os horários das disciplinas. Embora o programa oferte eventualmente 
disciplinas remotas, se trata de um curso presencial e o Poslin não pode garantir ao aluno a oferta constante de 
disciplinas não presenciais em razão do trabalho. Além disso, o trancamento total abre a perspectiva de mais 6 
meses ao aluno, já que o semestre trancado não entra no cômputo de semestres para integralização. Os atrasos 
nas defesas trazem vários impactos: inibe a abertura de novas vagas nos processos seletivos, podem impactar a 
distribuição de bolsas, já que os não bolsistas aguardam as defesas dos bolsistas para verem bolsas liberadas, 
além de trazer impacto negativo à média de prazos de titulação do programa;  b) referendada a solicitação da 
doutoranda Isabelle Deolinda Pereira de Sousa de trancamento total de matrícula no segundo semestre de 2022, 
por razão médica. III) DELIBERAÇÕES: 1.Aprovada a oferta de disciplinas para o primeiro semestre de 2023. 2. 
Aprovado o pagamento de 5 (cinco) diárias para o professor Marcel Burger, da Universidade de Lausanne, que 
estará na Faculdade de Letras, no período de 17 a 21 de abril de 2023, para ministrar a disciplina: Seminário de 
Tópico Variável em Linguística do Texto e do Discurso: Discursos digitais e cidadania: análise comparada da 
desinformação, deep fake news, mensagens que afetam identidades públicas e privadas (contexto, Brasil, 
Europa, China), de 15h/1 crédito, juntamente com professor Wander Emediato de Sousa. 3. Aprovada a 
solicitação de auxílio financeiro do professor Wander Emediato de Sousa para a publicação de coletânea com 
resultados de pesquisa do Núcleo de Análise do Discurso e convidados de outras instituições. O livro, intitulado 
“Interações polêmicas e violência verbal em temas sociais sensíveis em diferentes meios”, terá 12 capítulos e 
aproximadamente 250 páginas, e custo não ultrapassará R$10.000,00 (dez mil reais). 4.Aprovado o pagamento 
do XII SETED, no valor de R$2.900,00 (dois mil e novecentos reais) referente à diagramação e R$1.150,00 (mil 
cento e cinquenta reais) referente à produção do DOI, conforme notas anexas. 5. Pedido de mudança de nível de 
Glaucia Peçanha Alves: o colegiado referendou o parecer da banca avaliadora desfavorável ao pedido.  De 
acordo com o voto da comissão avaliadora, os membros da comissão foram desfavoráveis à mudança do nível 
do Mestrado para o Doutorado, ainda que reconheçam o legítimo mérito da orientadora e da orientanda, 
respectivamente, para a confecção e conclusão de uma excelente Dissertação de Mestrado no âmbito do PosLin. 
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6. O colegiado aprovou, por unanimidade, que eventuais pedidos de credenciamento inicial no Poslin, entre o ano 
de 2023 e o final de 2024, só poderão ser deferidos para o  Estatuto de Docente Colaborador. A medida busca 
evitar que novos credenciados no estatuto de docente permanente produzam impacto negativo na avaliação do 
programa, tendo em vista que já estamos caminhando para o segundo biênio da avaliação quadrienal e a 
produção seria fragmentada, além de não haver tempo suficiente para os novos docentes selecionarem 
orientandos. Os professores que solicitarem credenciamentos como permanente, se tiverem o mérito aprovado 
pela CDOC, serão credenciados como colaborador por dois anos e passarão ao estatuto de docente permanente 
no início de 2025. 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, 07 
de novembro de 2022.  
 
Prof. Dr. Wander Emediato de Souza                                    

Coordenador 

Flávia da Fonseca Almeida 

Secretária 
 

 
 


