1

ATA DA 208ª REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS LINGUÍSTICOS

2

Ao vigésimo primeiro dia do mês de agosto de dois mil e dezessete, às 14:00 horas, na sala 4031 da FALE,

3

foi realizada a ducentésima oitava reunião do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Estudos

4

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

5

presentes os seguintes membros do Colegiado: Profa. Dra. Vera Lucia Menezes de Oliveira e Paiva

6

(subcoordenadora do Poslin), Profa. Dra. Ana Larissa Adorno Marciotto Oliveira (representante da área de

7

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

8

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

9

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

10

Brandão Vieira (representante discente). EXPEDIENTE: Aprovada a atas da 207ª reunião realizada em

11

10/07/2017. ORDEM DO DIA: I – COMUNICAÇÕES: 1. A presidente apresentou a Resolução

12

Complementar nº02/2017, que trata das novas Normas Gerais de Pós-Graduação 2. Foi também

13

apresentado o Edital nº 053/2017- relativo às eleições de representantes de áreas -Linguística Teórica e

14

Descritiva, Linguística do Texto e do Discuso. REFERENDAMENTOS: 1. Liberação/composição de Bancas

15

de Defesa de Tese/Dissertação e de Exames de Qualificação: a) referendada a indicação da banca

16

examinadora de defesa de dissertação da mestranda Sabriny Suelen dos Santos, composta pelos

17

professores doutores Emília Mendes Lopes (orientadora) – UFMG, Maria Carmen Aires Gomes – UFV, Ivan

18

Vasconcelos Figueiredo – UFSJ, como titulares, e Tânia Maria de Oliveira Gomes – UFMG, como suplente.

19

Data da defesa: 18 de agosto de 2017 b) referendada a indicação da banca do exame de qualificação da

20

doutoranda Cassiane Josefina de Freitas, composta pelos professores doutores Maria Cândida Trindade

21

Costa de Seabra (orientadora) – UFMG, Ana Paula Mendes Alves de Carvalho - IFMG, Márcia Maria Duarte

22

dos Santos – UFMG, como titulares, e Vander Lúcio de Souza – UFMG, como suplente. Data do exame: 21

23

de julho de 2017; c) referendada a indicação da banca do exame de qualificação da doutoranda Mirian

24

Lúcia Brandão Mendes, composta pelos professores doutores Emília Mendes Lopes (orientadora) – UFMG,

25

Dylia Lysardo-Dias - UFSJ, Cláudio Humberto Lessa – CEFET-MG, como titulares, e Elisson Ferreira Morato

26

– UFMG, como suplente. Data do exame: 22 de agosto de 2017; d) referendada a indicação da banca

27

examinadora de defesa de dissertação da mestranda Carolina Barbosa Passig Martins, composta pelos

28

professores doutores Ulrike Agathe Schröder (orientadora) – UFMG, Elisabetta Santoro – USP, Gustavo

29

Ximenes Cunha – UFMG, como titulares, e Ana Larissa Adorno Marciotto de Oliveira – UFMG, como

30

suplente. Data da defesa: 31 de agosto de 2017; e) referendada a indicação da banca examinadora de

31

defesa de dissertação do mestrando Lucas Eugênio de Oliveira, composta pelos professores doutores

32

Janice Helena Silva de Resende Chaves Marinho (orientadora) – UFMG, Gustavo Ximenes Cunha – UFMG,

33

Daniel Mazzaro Vilar de Almeida – UNIFAL-MG, como titulares, e Maria Lúcia Jacob Dias de Barros –

34

UFMG, como suplente. Data da defesa: 28 de agosto de 2017; f) referendada a indicação da banca do

35

exame de qualificação da doutoranda Kícila Ferreguetti de Oliveira, composta pelos professores doutores

36

Adriana Silvina Pagano (orientadora) – UFMG, Giacomo Patrocinio Figueredo- UFOP, Leonardo Pereira

37

Nunes – UFMG, como titulares, e Kelen Cristina Sant Anna de Lima– UFMG, como suplente. Data do exame:

38

21 de setembro de 2017; g) referendada a indicação da banca do exame de qualificação da doutoranda

39

Flávia Ferreira de Paula, composta pelos professores doutores Adriana Silvina Pagano (orientadora) –

40

UFMG, Giacomo Patrocinio Figueredo - UFOP, Leonardo Pereira Nunes – UFMG, como titulares, e Kelen

41

Cristina Sant Anna de Lima – UFMG, como suplente. Data do exame: 21 de setembro de 2017; h)
1

1

referendada a indicação da banca do exame de qualificação da doutoranda Karina Sarto Szpak, composta

2

pelos professores doutores Fábio Alves da Silva Júnior (orientador) – UFMG, José Luiz Vila Real Gonçalves -

3

UFOP, Igor Antônio Lourenço da Silva – UFU, como titulares, e Adriana Silvina Pagano – UFMG, como

4

suplente. Data do exame: 25 de agosto de 2017; i) referendada a indicação da banca do exame de

5

qualificação da doutoranda Pollyanna Júnia Fernandes Maia Reis, composta pelos professores doutores

6

Ida Lúcia Machado (orientadora) – UFMG, Aline Torres Sousa Carvalho - IFTM, William Augusto Menezes –

7

UFOP, como titulares, e Raquel Lima de Abreu Aoki – UFMG, como suplente. Data do exame: 12 de

8

setembro de 2017; 2. Indicação de pareceristas: Foi referendada a indicação dos seguintes pareceristas: a)

9

profa. Helcira Maria Rodrigues de Lima para o projeto definitivo de tese da doutoranda Ariana de Carvalho

10

intitulado “O estudo de sentenças de injúria racial - uma abordagem sociodiscursiva da temática do

11

preconceito”, orientada pela professora Glaucia Muniz Proença Lara; b) profa. Glaucia Muniz Proença Lara

12

para o projeto definitivo de dissertação da mestranda Thalita Santos Felício de Almeida intitulado “A

13

construção do aluno-autor no Congresso Nacional Universidade EAD e Software Livre”, orientada pela

14

professora Ana Cristina Fricke Matte ;c) prof. Seung Hwa Lee para o projeto definitivo de dissertação da

15

mestranda Millena Lopes Pitanguy intitulado “Reconsiderando a retração acentual”, orientada pelo

16

professor Rui Rothe-Neves; d) profa. Elidea Lúcia Almeida Bernardino para o projeto definitivo de tese do

17

doutorando Guilherme Lourenço de Souza intitulado “Estrutura argumental e concordância em língua

18

brasileira de sinais”, orientado pelo professor Fábio Bonfim Duarte; e) profa. Marlúcia Maria Alves (UFU) para

19

o projeto definitivo de dissertação da mestranda Vanêssa Aparecida de Almeida Dornelas intitulado

20

“Trocando meia por seis: indícios de progressão da variante seis em Conselheiro Lafaiete - MG”, orientada

21

pela professora Maria do Carmo Viegas; f) prof. Leonardo Pereira Nunes para o projeto definitivo de

22

dissertação da mestranda Adriana Alves Pinto intitulado “Estudo comparativo de relações coesivas em

23

meta-textos em inglês e em português brasileiro”, orientada pela professora Adriana Silvina Pagano. 3.

24

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

25

Cunha que aprova na íntegra o projeto definitivo de dissertação da mestranda Flávia Fidelis de Paula

26

intitulado “O estudo do silêncio à luz da Análise da Conversa”, orientado pela Profa. Ulrike Schröder; b)

27

referendado o parecer da profa. Reinildes Dias que aprova na íntegra o projeto definitivo de tese do

28

doutorando Felipe José Fernandes Macedo intitulado “O Brasil no olhar do outro: sustentabilidade,

29

multimodalidade e complexidade”, orientado pela Profa. Sônia Maria de Oliveira Pimenta; c) referendado o

30

parecer da profa. Carla Viana Coscarelli que aprova na íntegra o projeto definitivo de tese do doutorando

31

Anderson Francisco Guimarães Maia intitulado “O desenvolvimento da produção oral em língua inglesa

32

como língua estrangeira através do aplicativo móvel de mensagens instantâneas Whatsapp: um estudo de

33

gamificação”, orientado pela Profa. Vera Lúcia Menezes de Oliveira e Paiva; d) referendado o parecer do

34

prof. Gilvan Müller de Oliveira (UFSC), que aprova na íntegra o projeto definitivo de tese da doutoranda

35

Karen Kênnia Couto Silva intitulado “Políticas linguísticas do Português na Guiana Francesa: quem planeja

36

o quê, para quem e como?”, orientado pelo Prof. Leandro Rodrigues Alves Diniz; 4. Pareceres de projetos de

37

dissertação/tese - reformulação: referendado o parecer da profa. Sueli Maria Coelho que solicita

38

reformulação parcial do projeto definitivo de dissertação da mestranda Thássia Poliana de Almeida

39

intitulado “Variação na expressão dos nomes de parentesco no português falado em Santa Luzia/MG”,

40

orientada pela Prof. Eduardo Tadeu Roque Amaral. 5. Pós-doutorado – acolhimento: a) referendada a

41

solicitação de acolhimento da pesquisa de pós-doutorado intitulada “Valoração em contos de James Joyce e
2

1

em duas de suas traduções para o português do Brasil sob a ótica dos adjuntos modais”, de Roberta Rego

2

Rodrigues, a ser desenvolvida sob a supervisão da Profa. Célia Maria Magalhães, no período de 01/04/18 a

3

31/03/2019; b) referendada a solicitação de acolhimento da pesquisa de pós-doutorado intitulada “Interação

4

fictiva como construção linguística e estratégia comunicativa”, de Luiz Fernando Matos Rocha, a ser

5

desenvolvida sob a supervisão da Profa. Heliana Ribeiro de Mello, no período de 01/09/17 a 31/07/2018; c)

6

referendada a solicitação de acolhimento da pesquisa de pós-doutorado intitulada “Aplicativos de cursos de

7

línguas, com foco no ensino/aprendizado de língua inglesa e língua espanhola, para dispositivos móveis”, de

8

Marcus Guilherme Pinto de Faria Valadares, a ser desenvolvida sob a supervisão da Profa. Vera Lúcia

9

Menezes de Oliveira e Paiva, no período de 01/08/17 a 31/07/2018; d) referendada a solicitação de

10

acolhimento da pesquisa de pós-doutorado intitulada “Categorização perceptiva de vogais: investigações

11

psicofisiológicas” de Daniel Márcio Rodrigues Silva, a ser desenvolvida sob a supervisão do Prof. Rui

12

Rothe-Neves, no período de 01/08/17 a 31/07/2018 6. Pós-doutorado – relatório final: a) referendado o

13

relatório final da pesquisa de pós-doutorado de Kelen Cristina Sant’anna de Lima, desenvolvida sob a

14

supervisão da profa. Adriana Silvina Pagano, de 03 fevereiro de 2014 a 31 janeiro de 2017 7. Estágio de

15

docência na graduação – comprovação: a) referendado a comprovação de estágio docência na graduação

16

do doutorando Thiago da Cunha Nascimento, uma vez que já exerceu a docência no ensino superior em

17

2016/1 e 2016/2, conforme declaração apresentada; b) referendado a comprovação de estágio docência na

18

graduação do doutorando Agnaldo Almeida de Jesis, uma vez que já exerceu a docência no ensino

19

superior em 2016/1 e 2017/1, conforme declaração apresentada. 8. Prorrogação de prazo de conclusão do

20

curso: a) referendada a aprovação da solicitação de prorrogação de prazo para conclusão do curso da

21

mestranda Lívia Miranda de Lima Santos Alencar para defesa de dissertação até 30/09/2017; b)

22

referendada a aprovação da solicitação de prorrogação de prazo para conclusão do curso da mestranda

23

Sabriny Suelen dos Santos para defesa de dissertação até 18/08/2017; c) referendado o indeferimento da

24

solicitação de prorrogação de prazo para conclusão do curso da doutoranda Vanessa Leite Barreto para

25

defesa de doutorado até 10/12/2017 9. Mudança de orientação: a) referendada a solicitação de mudança de

26

orientação do doutorando Marco Aurélio Cunha Camargos, da profa. Heliana Ribeiro de Mello para o prof.

27

Ricardo Augusto de Souza, com a anuência de ambos os professores b) suspensa a solicitação de mudança

28

de orientação da doutoranda Lígia Cristina Domingos Araújo, da profa. Andréa Machado de Almeida

29

Mattos para a profa. Míriam Lucia dos Santos Jorge, até que o recredenciamento da profa. Miriam Lucia dos

30

Santos Jorge seja realizado; 10. Credenciamento de coorientação: referendada a solicitação do professor

31

Tommaso Raso para o credenciamento do prof. Plínio Almeida Barbosa como coorientador do doutorando

32

Frederico Amorim Cavalcante, no projeto intitulado “The Non-ilocucionary, Textual Information Units in

33

Spontaneous American English Speech: a Corpus-based Study". 11. Integralização/Aproveitamento de

34

créditos: a) referendada a aprovação da solicitação da doutoranda Juliana Machado Anastácio de

35

integralização de 16 créditos cumpridos no mestrado da Faculdade de Letras da UFMG (Prof-Letras),

36

referentes às disciplinas “Produção de material didático para o ensino de língua portuguesa como adicional”

37

(45 horas-aula/3 créditos), “Aspectos sociocognitivos e metacognitivos da leitura e da escrita” (45 horas-

38

aula/3 créditos), “Ensino da escrita, didatização e avaliação” (45 horas-aula/3 créditos), “Gêneros

39

discursivos/textuais e práticas sociais” (45 horas-aula/3 créditos), “Alfabetização e letramento” (30 horas-

40

aula/2 créditos) e “Elaboração de projetos e tecnologia educacional” (30 horas-aula/2 créditos) b)

41

referendada a aprovação da solicitação da doutoranda Roberta Garcia de integralização de 16 créditos
3

1

cumpridos no mestrado da Faculdade de Letras da UFMG (Prof-Letras), referentes às disciplinas “Produção

2

de material didático para o ensino de língua portuguesa como adicional” (45 horas-aula/3 créditos),

3

“Aspectos sociocognitivos e metacognitivos da leitura e da escrita” (45 horas-aula/3 créditos), “Ensino da

4

escrita, didatização e avaliação” (45 horas-aula/3 créditos), “Gêneros discursivos/textuais e práticas sociais”

5

(45 horas-aula/3 créditos), “Alfabetização e letramento” (30 horas-aula/2 créditos) e “Elaboração de projetos

6

e tecnologia educacional” (30 horas-aula/2 créditos) c) referendada a aprovação da solicitação do

7

doutorando Frederico Amorim Cavalcante de integralização de 12 créditos cumpridos no mestrado em

8

Linguística Teórica e Descritiva do Poslin d) referendada a aprovação da solicitação da doutoranda Monique

9

Vieira Miranda de integralização de 16 créditos cumpridos no mestrado em Linguística Teórica e Descritiva

10

do Poslin e) referendada a aprovação da solicitação do mestrando Demétrius Faria dos Santos de

11

aproveitamento de 02 créditos referentes à disciplina isolada “STV em Linguística Aplicada: - Aprendizagem

12

Móvel” (30 horas-aula/2 créditos), com anuência de sua orientadora, Profa. Júnia de Carvalho Fidelis Braga

13

f) referendada a aprovação da solicitação da mestranda Camila Vilela de Queiroz de aproveitamento de 08

14

créditos referentes às disciplinas isoladas “Leitura em Ambientes Digitais” (60 horas-aula/04 créditos) e

15

“Fundamento de Linguística do Texto e do Discurso I: Textualização e Gêneros” (60 horas-aula/04 créditos),

16

com anuência de sua orientadora, Profa. Júnia de Carvalho Fidelis Braga g) referendada a aprovação da

17

solicitação do mestrando Marcos Paulo Santos de aproveitamento de 01 crédito referente à disciplina

18

eletiva “Seminário de tópico variável em linguística teórica e descritiva: Gramaticalização, pragmaticalização

19

e lexicalização no domínio nominal” (15 horas-aula/01 crédito), com anuência de seu orientador, Prof.

20

Eduardo Tadeu Roque Amara III - HOMOLOGAÇÕES: 1. Exames de qualificação: a) homologada a ata da

21

banca do exame de qualificação da doutoranda Cassiane Josefina de Freitas, composta pelos professores

22

doutores Maria Cândida Trindade Costa de Seabra (orientadora) – UFMG, Ana Paula Mendes Alves de

23

Carvalho – IFMG, Márcia Maria Duarte dos Santos – UFMG, como titulares, e Vander Lúcio de Souza –

24

UFMG, como suplente. A banca considerou a aluna aprovada. IV. DELIBERAÇÕES: 1. Proposta de redação

25

da resolução nª 03/2017 - Critérios para concessão de bolsas: Foram apontadas novas sugestões para a

26

elaboração da resolução, sendo necessário maior prazo para discussão e elaboração dos novos critérios de

27

concessão de bolsas. 2. Parecer de avaliação de projetos/Processo seletivo 2018 : Foi aprovado o formulário

28

que a banca avaliadora do processo seletivo 2018 utilizará para pontuar os projetos dos candidatos.3.Pós-

29

doutorado - acolhimento a) Aprovada a solicitação de acolhimento da pesquisa de pós-doutorado intitulada

30

“A hipótese da evidência negativa” de Cândido Samuel Fonseca de Oliveira, a ser desenvolvida sob a

31

supervisão do Prof. Ricardo Augusto de Souza, no período de 23/08/17 a 22/08/2018; b) Aprovada a

32

solicitação de acolhimento da pesquisa de pós-doutorado intitulada “O processamento de definidos genéricos

33

e fracos de falantes nativos em PB, falantes nativos em IA e em bilíngues PB/IA” de Thaís Maíra Machado

34

de Sá, a ser desenvolvida sob a supervisão do Prof. Ricardo Augusto de Souza, no período de 21/08/17 a

35

21/08/18 4.Pós-doutorado – relatório final: aprovada o relatório final da pesquisa de pós-doutorado de

36

Aparecida de Araújo Oliveira, desenvolvida sob a supervisão do prof. Mário Alberto Perini, de 15 agosto de

37

2015 a 31 julho de 2017 5. Pós-doutorado/renovação: Aprovação do requerimento de renovação de

38

residência pós-doutoral da aluna Natália Carolina Alencar de Resende, com a pesquisa intitulada “Priming

39

Morfossintático na compreensão de sentenças em português e inglês: uma abordagem conexionista”, a ser

40

desenvolvida sob a supervisão do Prof. Ricardo Augusto de Souza, no período de 01/09/17 a 31/08/18. 6.

41

Credenciamentos e recredenciamentos de professores: a) Aprovado o parecer da Comissão de Docentes
4

1

(CDOC) do POSLIN favorável ao recredenciamento do prof. Lorenzo Vitral como docente permanente de

2

Mestrado e Doutorado; b) Foi Aprovado o parecer da comissão de docentes (CDOC) do POSLIN favorável

3

ao credenciamento do prof. Ronaldo Corrêa Gomes Júnior como docente permanente de Mestrado; c) Foi

4

Aprovado o parecer da Comissão de Docentes (CDOC) do POSLIN favorável ao recredenciamento da profa.

5

Célia Maria Magalhães como docente permanente Mestrado e Doutorado; d) Foi aprovado o parecer da

6

comissão de Comissão de Docentes (CDOC) do POSLIN favorável ao recredenciamento do prof. César

7

Nardelli Cambraia como docente permanente Mestrado e Doutorado ; e) Foi aprovado o parecer da

8

comissão de Comissão de Docentes (CDOC) do POSLIN favorável ao recredenciamento do prof. Rui Rothe-

9

Neves como docente permanente de Mestrado e Doutorado. 7. Estágio de docência na graduação –

10

comprovação: a) Aprovada a comprovação de estágio docência na graduação da doutoranda Cláudia

11

Brandão Vieira, uma vez que já exerceu a docência no ensino superior em 2013/1, 2013/2, 2016/1 e 2017/1,

12

conforme declaração apresentada. 8. Credenciamento de coorientação: Aprovada a solicitação da

13

professora Júnia de Carvalho Fidelis Braga para o credenciamento do prof. Ronaldo Corrêa Gomes Jr. como

14

coorientador da mestranda Rafaela de Andrade Paiva, no projeto intitulado “Metáforas sobre ensino e

15

aprendizagem de línguas por meio de tecnologias móveis”. Belo Horizonte, 21 de agosto de 2017.
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