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ATA DA 259ª REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS LINGUÍSTICOS 

Ao décimo primeiro dia do mês de julho do ano de 2022, segunda-feira, por videoconferência, foi realizada 

a ducentésima quinquagésima nona 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. Helcira Maria Rodrigues de Lima e Profa. Glaucia Muniz Proença 

Lara (representantes da área de Linguística do Texto e do Discurso), Prof. Ronaldo Corrêa Gomes Junior 

(representante da área de Linguísticas Aplicadas), Prof. Aroldo Leal de Andrade e Profa. Márcia Cristina 

de Brito Rumeu (representantes da área de Linguística Teórica e Descritiva), Rafael Gonçalves Silva  

(representante discente). EXPEDIENTE: Aprovada a ata da 258ª reunião, realizada no dia 13 de junho de 

2022. ORDEM DO DIA: I) COMUNICAÇÕES: SETED: Rafael Gonçalves Silva. Online. Nacional. 

Comissão organizadora, representantes discentes. Ebook. Professores debatedores externos. Monitoria. 

Chamada para monitores. Pedir indicações de palestrante. 8 a 11 de novembro. Terça a sexta. Contratar 

Ricardo para o site. Intérprete de Libras. II) REFERENDAMENTOS: 1. Bancas examinadoras / Liberação 

de defesas: a) referendada a indicação da banca examinadora de defesa de tese da doutoranda Ana 

Paula de Araújo Lopez, composta pelos professores Leandro Rodrigues Alves Diniz (orientador) - UFMG, 

Cristine Gorski Severo - UFSC, Jael Sânera Sigales Gonçalves - UNICAMP, Sílvia Maria Martins Melo 

Pfeifer - Universität Hamburg - Alemanha e Maria Onice Payer - UNIVAS/CNPq (titulares) e Ana Cecilia 

Cossi Bizon - UNICAMP e Mónica Graciela Zoppi Fontana - UNICAMP (suplentes). Data da defesa: 27 de 

junho de 2022; b) referendada a indicação da banca examinadora de defesa de tese da doutoranda 

Natália Silva Giarola de Resende, composta pelos professores Ana Cristina Fricke Matte (orientadora) - 

UFMG, Conrado Moreira Mendes (coorientador) - PUC-MG, Luciano Magnoni Tocaia - UFMG, Daniervelin 

Renata Marques Pereira - UFMG, Alexandre Marcelo Bueno - Universidade Presbiteriana Mackenzie e 

Yvana Carla Fechine de Brito - UFPE (titulares) e Glaucia Muniz Proença Lara - UFMG e Eliane Soares 

de Lima - USP (suplentes). Data da defesa: 30 de junho de 2022; c) referendada a indicação da banca 

examinadora de defesa de dissertação da mestranda Kenya Tatiana Frade Morais, composta pelos 

professores Igor Antônio Lourenço da Silva (orientador) - UFU, Érika Amâncio Caetano (coorientadora) - 

UFMG, Valeska Virgínia Soares Souza - UFU e Valdeni da Silva Reis - UFMG (titulares) e Junot Maia - 

UFMG (suplente). Data da defesa: 30 de junho de 2022; d) referendada a indicação da banca 

examinadora de defesa de tese da doutoranda Vivian Pinto Riolo, composta pelos professores Ana 

Cristina Fricke Matte (orientadora) - UFMG, Luciano Novaes Vidon (coorientador) - UFES, Glaucia Muniz 

Proença Lara - UFMG, Luciane de Paula - UNESP/Araraquara, Helcira Maria Rodrigues de Lima - UFMG 

e Regina Souza Gomes - UFRJ (titulares) e Rodrigo de Seixas Pereira Barbosa - UFG e Júlia Maria Costa 

de Almeida - UFES (suplentes). Data da defesa: 04 de julho de 2022; e) referendada a indicação da 

banca do exame de qualificação da doutoranda Celina Gontijo Cunha, composta pelos professores Ida 

Lúcia Machado (orientadora) - UFMG, Wander Emediato de Souza - UFMG e William Augusto Menezes - 

UFOP (titulares) e Maira Guimarães - UEMG (suplente). Data da defesa: 13 de julho de 2022; f) 

referendada a indicação da banca examinadora de defesa de tese da doutoranda Alcione de Jesus 

Santos, composta pelos professores Rui Rothe-Neves (orientador) - UFMG, Vera Pacheco (coorientadora) 

- UESB, Marian dos Santos Oliveira - UESB, Daniela Mara Lima Oliveira Guimarães - UFMG, Camila 

Tavares Leite - UFU e Luciana Mendonça Alves - UFMG (titulares) e Luciana Lucente - UFAL e Natália 

Cristine Prado - UNIR (suplentes). Data da defesa: 14 de julho de 2022; g) referendada a indicação da 

banca examinadora de defesa de tese da doutoranda Fernanda Carla de Oliveira, composta pelos 

professores Eduardo Tadeu Roque Amaral (orientador) - UFMG, Alexia Teles Duchowny - UFMG, Janayna 

Maria da Rocha Carvalho - UFMG, Clézio Roberto Gonçalves - UFOP e Maria Filomena Candeias 

Gonçalves - Universidade de Évora (titulares) e Luana Lopes Amaral - UFMG e Valter de Carvalho Dias - 

IFBA (suplentes). Data da defesa: 20 de julho de 2022; h) referendada a indicação da banca examinadora 

de defesa de tese do doutorando Edson Lemos Pereira, composta pelos professores Maria Cândida 

Trindade Costa de Seabra (orientadora) - UFMG, Conceição de Maria de Araujo Ramos - UFMA, 

Aderlande Pereira Ferraz - UFMG, Aparecida Negri Isquerdo - UFMS, Karylleila dos Santos Andrade - 
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UFT e Bruno de Assis Freire de Lima - IFMG - Sabará (titulares) e Ana Paula Mendes Alves de Carvalho - 

IFMG e José de Ribamar Mendes Bezerra - UFMA (suplentes). Data da defesa: 25 de julho de 2022; i) 

referendada a indicação da banca examinadora de defesa de tese da doutoranda Sineide Gonçalves, 

composta pelos professores Ulrike Agathe Schröder (orientadora) - UFMG, Regina Celia Fernandes Cruz - 

UFPA, Thiago da Cunha Nascimento - UFMG, Clézio Roberto Gonçalves - UFOP e Anna Ladilova - 

University of Gießen (titulares) e Adriana Fernandes Barbosa - UFPEL e Adriana Maria Tenuta de Azevedo 

- UFMG (suplentes). Data da defesa: 27 de julho de 2022; j) referendada a indicação da banca 

examinadora de defesa de dissertação da mestranda Laura Silva de Andrade, composta pelos 

professores Alexia Teles Duchowny (orientadora) - UFMG, Simone Fonseca Gomes Duarte Guimarães - 

UFMG, Maria Antonieta Amarante Mendonça Cohen - UFMG e Marta Francisca Topel - USP (titulares) e 

Ulrike Agathe Schröder - UFMG (suplente). Data da defesa: 02 de agosto de 2022. 2. Projetos definitivos 

de tese/dissertação - aprovação: a) referendado o parecer da Profa. Adriane Teresinha Sartori que aprova 

na íntegra o projeto definitivo de dissertação da mestranda Melany Maria Baliza Lasmar, intitulado "As 

barreiras de ordem linguística na resolução de enunciados de questões escolares: um olhar sobre o 

processo de produção de sentidos", sob a orientação do Prof. Luiz Francisco Dias; b) referendado o 

parecer da Profa. Ida Lúcia Machado que aprova na íntegra o projeto definitivo de dissertação do 

mestrando Leandro Pereira Landim, intitulado "Presidenciáveis no programa Roda Viva da TV cultura: 

uma análise do funcionamento linguístico-discursivo da entrevista política", sob a orientação do Prof. 

Wander Emediato de Souza; c) referendado o parecer da Profa. Giselli Mara da Silva que aprova na 

íntegra o projeto definitivo de dissertação do mestrando Timóteo de Souza Brasil, intitulado "As 

Construções Bitransitivas em Português Brasileiro", sob a orientação da Profa. Larissa Santos Ciríaco; d) 

referendado o parecer do Prof. André Vinícius Lopes Coneglian que aprova na íntegra o projeto definitivo 

de dissertação da mestranda Glaucia Peçanha Alves, intitulado "A multifuncionalidade do item feito no 

português brasileiro e no português europeu contemporâneos", sob a orientação da Profa. Sueli Maria 

Coelho; e) referendado o parecer do Prof. Leandro Rodrigues Alves Diniz que aprova na íntegra o projeto 

definitivo de dissertação da mestranda Lívia Elisa Lemos Melo, intitulado "Identidade e ensino 

aprendizagem de português como língua de acolhimento: um estudo de caso com um falante de língua 

materna oriental", sob a orientação da Profa. Luciane Corrêa Ferreira; f) referendado o parecer da Profa. 

Fernanda Rosa da Silva que aprova na íntegra o projeto definitivo de dissertação do mestrando Emerson 

Gonçalves de Souza, intitulado "As relações entre força quantificacional e posição sintática: uma análise 

sintático-semântica de verbos existenciais", sob a orientação da Profa. Luana Lopes Amaral; g) 

referendado o parecer da Profa. Maria Crisina da Cunha Pereira-Yoshioka que aprova na íntegra o projeto 

definitivo de dissertação do mestrando Isaias Caldeira Viana, intitulado "A importância da interação 

linguística nos processos de aquisição do conhecimento: estudo de caso.", sob a orientação do Prof. 

Elidea Lúcia Almeida Bernardino; h) referendado o parecer da Profa. Kícila Ferreguetti de Oliveira que 

aprova na íntegra o projeto definitivo de dissertação do mestrando Rivaney Felix de Oliveira Junior, 

intitulado "Caracterização da linguagem na construção de significados de emoção em corpus de textos de 

compartilhamento de experiências em mídia social", sob a orientação da Profa. Adriana Silvina Pagano; i) 

referendado o parecer da Profa. Mahayana Cristina Godoy que aprova na íntegra o projeto definitivo de 

dissertação da mestranda Carolina Coelho Rosa Nunes, intitulado "A Construção Passiva Adjetival em 

Português Brasileiro: análise de corpus", sob a orientação da Profa. Larissa Santos Ciríaco; j) referendado 

o parecer da Profa. Daniela Mara Lima Oliveira Guimarães que aprova na íntegra o projeto definitivo de 

dissertação da mestranda Maria Amorim Vieira Castro, intitulado "O estudo da palavra nos anos finais do 

ensino fundamental da educação de jovens e adultos (EJA)", sob a orientação do Prof. Aderlande Pereira 

Ferraz; k) referendado o parecer do Prof. Leonardo Pereira Nunes que aprova na íntegra o projeto 

definitivo de dissertação da mestranda Jessica Oliveira de Carvalho, intitulado "Aspectos teóricos e 

metodológicos para seleção e desenho de materiais de leitura para ESP: um estudo de caso", sob a 

orientação da Profa. Bárbara Malveira Orfanò; l) referendado o parecer da Profa. Luana Lopes Amaral que 

aprova na íntegra o projeto definitivo de tese da doutoranda Letícia Pena Silveira, intitulado "Um estudo 

diacrônico das construções [V1acabar + V2gerúndio] e [V1acabar + Preppor + V2infinitivo] à luz da teoria 
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da Gramática de Construções e da Teoria da Mesclagem", sob a orientação da Profa. Sueli Maria Coelho. 

3. Projetos definitivos de tese/dissertação - indicação de parecerista: a) referendada a indicação do Prof. 

Marcos Racilan Andrade como parecerista para o projeto definitivo de dissertação do mestrando Carlos 

Henrique Rodrigues Valadares, intitulado "Tomando o Controle: affordances para ensinar e aprender 

línguas adicionais com videogames", sob a orientação do Prof. Ronaldo Corrêa Gomes Junior; b) 

referendada a indicação do Prof. Thiago da Cunha Nascimento como parecerista para o projeto definitivo 

de dissertação da mestranda Letícia Nogueira Melo Theodoro, intitulado "A Comunicação no Controle do 

Espaço Aéreo à luz da Linguística Interacional", sob a orientação da Profa. Ulrike Agathe Schröder; c) 

referendada a indicação da Profa. Mahayana Cristina Godoy como parecerista para o projeto definitivo de 

dissertação da mestranda Carolina Coelho Rosa Nunes, intitulado "A Construção Passiva Adjetival em 

Português Brasileiro: análise de corpus", sob a orientação da Profa. Larissa Santos Ciríaco; d) 

referendada a indicação da Profa. Maria Mendes Cantoni como parecerista para o projeto definitivo de 

dissertação da mestranda Carolina Gonçalves Manoel, intitulado "A produção de consoantes finais em 

Português Brasileiro e Inglês (IL2)", sob a orientação da Profa. Thaïs Cristófaro Alves da Silva; e) 

referendada a indicação da Profa. Daniela Mara Lima Oliveira Guimarães como parecerista para o projeto 

definitivo de dissertação da mestranda Amana Maris Ribeiro Greco, intitulado "Redução Segmental de 

Sequências átonas em formas nominais do PB falado em Belo Horizonte: uma análise sobre a redução de 

diminutivos à luz da Fonologia de Uso", sob a orientação da Profa. Thaïs Cristófaro Alves da Silva; f) 

referendada a indicação do Prof. Leonardo Pereira Nunes como parecerista para o projeto definitivo de 

dissertação da mestranda Jessica Oliveira de Carvalho, intitulado "Aspectos teóricos e metodológicos 

para seleção e desenho de materiais de leitura para ESP: um estudo de caso", sob a orientação da Profa. 

Bárbara Malveira Orfanò; g) referendada a indicação do Prof. Gustavo Ximenes Cunha como parecerista 

para o projeto definitivo de dissertação da mestranda Camila de Souza Moisés, intitulado "Enunciar o 

vocativo:  uma análise dos discursos do ex-presidente Lula", sob a orientação do Prof. Luiz Francisco 

Dias; h) referendada a indicação da Profa. Kícila Ferreguetti de Oliveira como parecerista para o projeto 

definitivo de tese da doutoranda Juliana Maria Gonçalves da Silva, intitulado "Get Ready to Talk: um 

chatbot para a prática de habilidades de produção oral por aprendizes de língua inglesa como L2", sob a 

orientação da Profa. Adriana Silvina Pagano; i) referendada a indicação da Profa. Luana Lopes Amaral 

como parecerista para o projeto definitivo de tese da doutoranda Letícia Pena Silveira, intitulado "Um 

estudo diacrônico das construções [V1acabar + V2gerúndio] e [V1acabar + Preppor + V2infinitivo] à luz da 

teoria da Gramática de Construções e da Teoria da Mesclagem", sob a orientação da Profa. Sueli Maria 

Coelho; j) referendada a indicação da Profa. Giselli Mara da Silva como parecerista para o projeto 

definitivo de tese da doutoranda Luciana Fiuza de Sousa, intitulado "Análise dos efeitos da idade de 

aquisição de L1 em surdos bilíngues do par Libras-português", sob a orientação do Prof. Ricardo Augusto 

de Souza. 4. Projetos definitivos de tese/dissertação - reformulação parcial: a) referendado o parecer da 

Profa. Valdeni da Silva Reis que solicita reformulação parcial do projeto definitivo de dissertação da 

mestranda Janaína Lilian da Silva, intitulado "A relevância social do ensino de Língua Espanhola para 

alunos da Educação de Jovens e Adultos", sob a orientação da Profa. Elzimar Goettenauer de Marins 

Costa; b) referendado o parecer do Prof. Alan Silvio Ribeiro Carneiro que solicita reformulação parcial do 

projeto definitivo de dissertação do mestrando Pedro Henrique dos Santos Malafaia, intitulado "Gregos e 

Troianos: desafios e possibilidades de construção de um curso de PLA aberto à comunidade migrante 

promovido por entidade LGBTQIA+", sob a orientação do Prof. Leandro Rodrigues Alves Diniz; c) 

referendado o parecer da Profa. Deise Prina Dutra que solicita reformulação parcial do projeto definitivo 

de dissertação do mestrando Rubens Rodrigues Viegas Junior, intitulado "Investigating Stative verbs 

usage by Brazilian Learners of English as a Second Language: a Corpus Based Study", sob a orientação 

da Profa. Heliana Ribeiro de Mello. 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 mestranda Laura Silva de Andrade, para defesa da dissertação até 30 de junho de 2022; b) 

referendado o parecer da CDIS favorável à aprovação da solicitação de prorrogação de prazo para 

conclusão do curso da mestranda Adriana Aparecida Oliveira, para defesa da dissertação até 28 de julho 
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de 2022; c) referendado o parecer da CDIS favorável à solicitação de prorrogação de prazo para 

conclusão do curso da mestranda Luciene Gomes de Macedo Viana, para defesa da dissertação até 30 

de agosto de 2022. Obs: Abstenção de Ronaldo Corrêa Gomes Junior, Ana Larissa Adorno Marciotto 

Oliveira e Rafael Gonçalves Silva, os demais membros concederam o prazo à aluna  até 30 de agosto 

diante da manifestação do Prof. Guilherme Lourenço de Souza (orientador) garantindo a conclusão do 

trabalho nesse novo prazo concedido; d) referendado o parecer da CDIS favorável à solicitação de 

prorrogação de prazo para conclusão do curso da doutoranda Danúbia da Costa Teixeira, para defesa da 

tese até 12 de dezembro de 2022. 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 Alexandra Aparecida de Oliveira para realização de Exame de Qualificação até 31 de 

dezembro de 2022; b) referendado o parecer da CDIS favorável à aprovação da solicitação de 

prorrogação de prazo da doutoranda Flávia Fidelis de Paula para realização de Exame de Qualificação 

até 09 de setembro de 2022. 7. Integralização/Aproveitamento de créditos: a) referendada a aprovação da 

solicitação do doutorando Marcelo Rodrigues de Lima de integralização de 16 créditos cursados no 

programa de mestrado na Universidade Federal de Viçosa (8 créditos), em 2017, e disciplinas isoladas no 

POSLIN/FALE/UFMG, (8 créditos), em 2021/02, com anuência de sua orientadora, Adriane Teresinha 

Sartori; b) referendada a aprovação da solicitação do doutorando Samuel de Sá Ribeiro de integralização 

de 16 créditos, cursados no programa de mestrado na Universidade Federal de Viçosa, entre 2018/01 e 

2018/02, com anuência de sua orientadora, Maria Carmen Aires Gomes; c) referendada a aprovação da 

solicitação do doutorando Paulo Ricardo Sousa Ferreira de integralização de 18 créditos cursados no 

programa de mestrado no PUC/MG, entre 2019/1 e 2019/2, com anuência de sua orientadora, Luana 

Lopes Amaral; d) referendada a aprovação da solicitação do doutorando Matheus Freitas Gomes de 

integralização de 16 créditos cursados no programa de mestrado no POSLIN/UFMG (8 créditos), em 

2017/2 e 2018/1, e disciplina isolada na USP (8 créditos), em 2020/02, com anuência de sua orientadora, 

Thaïs Cristófaro Alves da Silva; e) referendada a aprovação da solicitação do mestrando Antônio Artur de 

Souza de integralização de 16 créditos cursados como disciplinas eletivas no POSLIN/UFMG, em 2020/1 

e 2021/2, com anuência de sua orientadora, Adriana Silvina Pagano. 8. Recredenciamentos e 

credenciamentos: a) referendada a aprovação do parecer da comissão de credenciamento e 

recredenciamento do POSLIN favorável ao recredenciamento como colaboradora da professora Maralice 

de Souza Neves em nível de Mestrado e Doutorado; b) referendada a aprovação do parecer da comissão 

de credenciamento e recredenciamento do POSLIN favorável ao recredenciamento permanente da 

professora Ulrike Agathe Schröder em nível de Mestrado e Doutorado; c) referendada a aprovação do 

parecer da comissão de credenciamento e recredenciamento do POSLIN favorável ao recredenciamento 

permanente da professora Márcia Maria Cançado Lima em nível de Mestrado e Doutorado; d) 

referendada a aprovação do parecer da comissão de credenciamento e recredenciamento do POSLIN 

favorável ao recredenciamento permanente do professor Aderlande Pereira Ferraz em nível de Mestrado 

e Doutorado; e) referendada a aprovação do parecer da comissão de credenciamento e recredenciamento 

do POSLIN favorável ao recredenciamento permanente da professora Maria Cândida Trindade Costa de 

Seabra em nível de Mestrado e Doutorado. 9. Estágio de docência na graduação: a) referendada a 

aprovação de dispensa de estágio de docência do doutorando Matheus Freitas Gomes por ter atuado 

como docente de ensino superior junto ao curso de graduação em Letras da Universidade Federal de 

Alfenas (UNIFAL-MG), ministrando a disciplina de “Fonética e Fonologia do Português” (60h/a), no 2º 

semestre de 2021. 10. Mudança de orientação: a) referendada a solicitação de mudança de orientação da 

doutoranda Fernanda Kelly Mineiro Fernandes do Prof. Eduardo Tadeu Roque do Amaral para a Profa. 

Maria Cândida Trindade Costa de Seabra, com a anuência de ambos os professores. 11. Cadastramento 

de coorientador: a) referendada a aprovação da solicitação da Profa. Ida Lúcia Machado de 

cadastramento da Profa. Telma de Souza Birchal como coorientadora de seu orientando, o doutorando 

Ângelo Pereira de Fonseca Neto; b) referendada a não aprovação da solicitação do Prof. Fábio Bonfim 

Duarte de cadastramento da Profa. Janayna Maria da Rocha Carvalho como coorientadora de sua 

orientanda, a doutoranda Ana Claudia Menezes Araujo. 12. Trancamento total de matrícula: a) 
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referendada a solicitação da doutoranda Alana Cristina da Silva de trancamento total de matrícula no 

primeiro semestre de 2022, para participar de Programa no exterior com bolsa; b) referendada a 

solicitação da mestranda Milena Dias Breder de trancamento total de matrícula no primeiro semestre de 

2022, por motivo de saúde. 13. Pós-doutorado – acolhimento: a) referendada a aprovação de acolhimento 

da pesquisa de pós-doutorado intitulada “A multi-dimensional analysis on (im)politeness and social norms” 

de Monique Vieira Miranda, a ser desenvolvida sob a supervisão da Profa. Ana Larissa Adorno Marciotto 

Oliveira, no período de 01/08/2022 a 31/07/2023. III) DELIBERAÇÕES: 1. Acolhida a recomendação da 

banca de defesa da mestranda Debora Marques Ferreira Araújo para que seja concedido um prazo de 06 

meses para aluna apresentar uma nova defesa de dissertação, conforme regimento do Programa. 2. 

Acolhida a recomendação da banca de defesa da mestranda Kenya Tatiana Frade Morais para que seja 

concedido um prazo de 06 meses para a aluna apresentar uma nova defesa de dissertação, conforme 

regimento do Programa. 3. Aprovada a candidatura do Professor Eduardo Amaral à mobilidade do 

Programa Erasmus na Universidade de Bucareste, Romênia. 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, 11 de julho de 2022. 

 

Prof. Dr. Wander Emediato de Souza                                     

Coordenador 

Flávia da Fonseca Almeida 

Secretária 

 


