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ATA DA 214ª REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS LINGUÍSTICOS 1 

Ao nono dia do mês de abril de dois mil e dezoito, às 14:00 horas, na sala 4031 da FALE, foi realizada a 2 

ducentésima décima quarta reunião do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Estudos Linguísticos, 3 

presidida pela Profa. Glaucia Muniz Proença Lara, coordenadora do Poslin. Estiveram presentes os 4 

seguintes membros do Colegiado: Profa. Vera Lúcia Menezes de Oliveira e Paiva (subcoordenadora), Profa. 5 

Ana Larissa Adorno Marciotto Oliveira (representante da área de Linguística Teórica e Descritiva); Prof. 6 

Gustavo Ximenes Cunha e Profa. Helcira Maria Rodrigues de Lima (representantes da área de Linguística do 7 

Texto e do Discurso); Profa. Andréa Machado de Almeida Mattos, Profa. Luciane Corrêa Ferreira e Prof. 8 

Leandro Rodrigues Alves Diniz (representantes da área de Linguística Aplicada); Thiago da Cunha 9 

Nascimento e Marcus Vinícius Pereira das Dores (representantes discentes). EXPEDIENTE: Aprovada a ata 10 

da reunião extraordinária realizada em 27/03/2018. ORDEM DO DIA: I - REFERENDAMENTOS: 1. 11 

Liberação/composição de Bancas de Defesa de Tese/Dissertação e de Exames de Qualificação: a) 12 

referendada a indicação da banca examinadora de defesa de dissertação da mestranda Mariana Tavares 13 

Silva, composta pelas professoras Miriam Lúcia dos Santos Jorge (orientadora) – UFMG, Andréa Machado 14 

de Almeida Mattos – UFMG, Patricia Mara de Carvalho Costa Leite – Up and Go English School, como 15 

titulares, e Erika Amancio Caetano – UNI-BH, como suplente. Data da defesa: 26 de abril de 2018; b) 16 

referendada a indicação da banca examinadora de defesa de dissertação do mestrando Renaldo César 17 

Bueno Alves da Silva, composta pelas professoras Maria do Carmo Viegas (orientadora) – UFMG, Sueli 18 

Maria Coelho – UFMG, Pâmella Alves Pereira – UFVJM, como titulares, e Maria Antonieta Amarante de 19 

Mendonça Cohen – UFMG, como suplente. Data da defesa: 20 de abril de 2018; c) referendada a indicação 20 

da banca do exame de qualificação da doutoranda Leila Rachel Barbosa Alexandre, composta pelas 21 

professoras Carla Viana Coscarelli (orientadora) – UFMG, Gláucia Maria dos Santos Jorge – UFOP, Adriana 22 

Fischer – Universidade Regional de Blumenau, como titulares, e Daniervelin Renata Marques Pereira – 23 

UFMG, como suplente. Data do exame: 24 de março de 2018; d) referendada a indicação da banca do 24 

exame de qualificação da doutoranda Marcela Dezotti Cândido, composta pelos professores Regina Lúcia 25 

Péret Dell'Isola (orientadora) – UFMG, Norimar Pasini Mesquita Judice – UFF, Leandro Rodrigues Alves 26 

Diniz – UFMG, como titulares, e Jerônimo Coura Sobrinho – CEFET-MG, como suplente. Data do exame: 04 27 

de maio de 2018; e) referendada a indicação da banca examinadora de defesa de tese da doutoranda Ana 28 

Elisa Costa Novais, composta pelos professores Vera Lúcia Menezes de Oliveira e Paiva (orientadora) – 29 

UFMG, Ana Elisa Ferreira Ribeiro – CEFET-MG, Júlio César Rosa de Araújo – UFC, Carla Viana Coscarelli – 30 

UFMG, Sandra Maria Silva Cavalcante – PUC-MG, como titulares, e Vicente Aguimar Parreiras – CEFET-MG 31 

e Ronaldo Corrêa Gomes Junior – UFMG, como suplentes. Data da defesa: 10 de abril de 2018; f) 32 

referendada a indicação da banca examinadora de defesa de tese da doutoranda Flávia Ferreira de Paula, 33 

composta pelos professores Adriana Silvina Pagano (orientadora) – UFMG, Ariel Novodvorski – UFU, Kelen 34 

Cristina Sant Anna de Lima – UFMG, Leonardo Pereira Nunes – UFMG, Giacomo Patrocinio Figueredo – 35 

UFOP, como titulares, e Jean-Claude Lucien Miroir – UnB e Flávia Affonso Mayer – UFMG, como suplentes. 36 

Data da defesa: 17 de abril de 2018; g) referendada a indicação da banca examinadora de defesa de tese da 37 

doutoranda Kícila Ferreguetti de Oliveira, composta pelos professores Adriana Silvina Pagano (orientadora) – 38 

UFMG, Igor Antônio Lourenço da Silva – UFU, Kelen Cristina Sant Anna de Lima – UFMG, Leonardo Pereira 39 

Nunes – UFMG, Giacomo Patrocinio Figueredo – UFOP, como titulares, e Jean-Claude Lucien Miroir – UnB 40 

e Flávia Affonso Mayer – UFMG, como suplentes. Data da defesa: 17 de abril de 2018; h) referendada a 41 
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indicação da banca examinadora de defesa de tese do doutorando Fernando Antônio Pereira Lemos, 1 

composta pelos professores Maria do Carmo Viegas (orientadora) – UFMG, Maria Antonieta Amarante 2 

Mendonça Cohen – UFMG, Daniela Mara Lima Oliveira Guimarães – UFMG, Marco Antônio de Oliveira – 3 

PUC-MG, Marlúcia Maria Alves – UFU, como titulares, e César Nardelli Cambraia – UFMG e Pâmella Alves 4 

Pereira – UFVJM, como suplentes. Data da defesa: 02 de maio de 2018. 2. Indicação de pareceristas: Foi 5 

referendada a indicação dos seguintes pareceristas: a) Profa. Emília Mendes Lopes como parecerista para o 6 

projeto definitivo de dissertação da mestranda Danielle Cristine Fullan intitulado “Narrativas de sobrevivência: 7 

a (re)construção da identidade no documentário “Que bom te ver viva””, sob a orientação da profa. Eliana 8 

Amarante de Mendonça Mendes; b) Prof. Gustavo Ximenes Cunha como parecerista para o projeto definitivo 9 

de dissertação do mestrando Allyson Afonso Alves Pereira intitulado “Ethos, Pathos e Doxa no Olhar da 10 

Testemunha em um processo de homicídio”, sob a orientação da profa. Helcira Maria Rodrigues de Lima; c) 11 

Profa. Ana Cristina Fricke Matte como parecerista para o projeto definitivo de tese da doutoranda Luciana 12 

Cristina Santos Mazur intitulado “Práticas de leitura em ambientes digitais: o site Redigir na Sala de Aula sob 13 

a ótica do letramento digital”, sob a orientação da profa. Carla Viana Coscarelli; d) Profa. Glaucia Muniz 14 

Proença Lara como parecerista para o projeto definitivo de tese da doutoranda Adriana do Carmo Figueiredo 15 

intitulado “Narrativas de vida de Antígona (Sófocles), Sor Juana e Olympe de Gouges: a Justiça no divã da 16 

Análise do Discurso”, sob a orientação da profa. Ida Lúcia Machado; e) Profa. Ana Larissa Adorno Marciotto 17 

Oliveira como parecerista para o projeto definitivo de dissertação da mestranda Amália Esmeralda de Araujo 18 

Perna intitulado “Análise da interlíngua de estudantes italianos de língua inglesa: aspectos coesivos e estudo 19 

do sujeito”, sob a orientação da profa. Adriana Maria Tenuta de Azevedo; f) Profa. Vera Lúcia Menezes de 20 

Oliveira e Paiva como parecerista para o projeto definitivo de dissertação da mestranda Flávia Alvarenga de 21 

Oliveira intitulado “Priming Metafórico: uma análise do processamento por falantes do português brasileiro”, 22 

sob a orientação do prof. Ricardo Augusto de Souza; g) Profa. Adriana Maria Tenuta de Azevedo como 23 

parecerista para o projeto definitivo de dissertação da mestranda Clarice Fernandes dos Santos intitulado 24 

“Processing of causative-have by Brazilian Portuguese-English Bilinguals: a study of implicit and explicit 25 

representations”, sob a orientação do prof. Ricardo Augusto de Souza; h) profa. Daniela Mara Lima Oliveira 26 

Guimarães como parecerista para o projeto definitivo de dissertação da mestranda Francine de Souza 27 

Andrade intitulado “A interação assíncrona em AVA: Interatividade e Construção do conhecimento”, sob a 28 

orientação da profa. Vera Lúcia Menezes de Oliveira e Paiva; i) Profa. Reinildes Dias como parecerista para 29 

o projeto definitivo de dissertação da mestranda Jacyara Sheyla dos Santos Martins Xavier intitulado “A 30 

representação das vilãs nos seriados: uma análise a partir da Abordagem Multimodal e da Semiótica Social 31 

de Once Upon a Time”, sob a orientação da profa. Sônia Maria de Oliveira Pimenta; j) Profa. Valdeni Reis 32 

como parecerista para o projeto definitivo de dissertação da mestranda Kely Cristina Silva intitulado “Efeito(s) 33 

de Sentido(s) do Ensino de Inglês na Rede Municipal de Nova Lima”, sob a orientação da profa. Maralice de 34 

Souza Neves. 3. Pareceres de projetos de dissertação/tese - aprovação: a) referendado o parecer da profa. 35 

Andrea Machado de Almeida Mattos que aprova na íntegra o projeto definitivo de dissertação da mestranda 36 

Lígia Cristina Domingos Araújo intitulado “A sala de aula de estágio curricular supervisionado: um estudo no 37 

contexto da formação inicial de professores de língua inglesa”, sob a orientação da Profa. Míriam Lúcia dos 38 

Santos Jorge; b) referendado o parecer do prof. Aderlande Pereira Ferraz que aprova na íntegra o projeto 39 

definitivo de dissertação da mestranda Ires Figueredo de Souza intitulado “Variação Linguística: O enfoque 40 

dos livros didáticos de Língua Portuguesa da Educação de Jovens e Adultos”, sob a orientação da Profa. 41 
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Daniela Mara Lima Oliveira Guimarães; c) referendado o parecer do prof. Ronaldo Corrêa Gomes Junior que 1 

aprova na íntegra o projeto definitivo de dissertação do mestrando Demétrius Faria dos Santos intitulado “O 2 

uso de aplicativos móveis em sequências didáticas no ensino fundamental: agência e aprendizagem de 3 

inglês”, sob a orientação da Profa. Júnia de Carvalho Fidélis Braga; d) referendado o parecer da profa. 4 

Luciana Oliveira Silva (FALE/UFMG) que aprova na íntegra o projeto definitivo de dissertação da mestranda 5 

Camila Vilela de Queiroz intitulado “Difusão tecnológica, letramento digital e docência: o uso da tecnologia 6 

móvel no ensino de língua portuguesa”, sob a orientação da Profa. Júnia de Carvalho Fidelis Braga; e) 7 

referendado o parecer do prof. Aderlande Pereira Ferraz que aprova na íntegra o projeto definitivo de 8 

dissertação da mestranda Mariana de Franco Gomes intitulado “Geomorfotopônimos históricos”, sob a 9 

orientação da Profa. Maria Cândida Trindade Costa de Seabra; f) referendado o parecer da profa. Márcia 10 

Cristina de Brito Rumeu que aprova na íntegra o projeto definitivo de tese da doutoranda Geisa Mara Batista 11 

intitulado “A noção de “cordialidade” e as formas de tratamento nominais e pronomiais no português do 12 

Brasil”, sob a orientação do Prof. Lorenzo Teixeira Vitral; g) referendado o parecer da profa. Ida Lúcia 13 

Machado que aprova na íntegra o projeto definitivo de dissertação do mestrando Denilson Gonçalves 14 

Cajazeiro intitulado “Outros olhares sobre a política: imaginários sociodiscursivos no programa documental 15 

Galáxias”, sob a orientação da Profa. Glaucia Muniz Proença Lara; h) referendado o parecer da profa. 16 

Heliana Ribeiro de Mello que aprova na íntegra o projeto definitivo de dissertação do mestrando Oliver 17 

Renato Araujo Gobbo intitulado “Marcadores discursivos como unidades informacionais marcadas 18 

prosodicamente”, sob a orientação do Prof. Tommaso Raso; i) referendado o parecer da profa. Glaucia 19 

Muniz Proença Lara que aprova na íntegra o projeto definitivo de tese da doutoranda Adriana do Carmo 20 

Figueiredo intitulado “Narrativas de vida de Antígona (Sófocles), Sor Juana e Olympe de Gouges: a Justiça 21 

no divã da Análise do Discurso”, sob a orientação da profa. Ida Lúcia Machado; j) referendado o parecer do 22 

prof. Gustavo Ximenes Cunha que aprova na íntegra o projeto definitivo de dissertação do mestrando Allyson 23 

Afonso Alves Pereira intitulado “Ethos, Pathos e Doxa no Olhar da Testemunha em um processo de 24 

homicídio”, sob a orientação da Profa. Helcira Maria Rodrigues de Lima; k) referendado o parecer da profa. 25 

Daniela Mara Lima Oliveira Guimarães que aprova na íntegra o projeto definitivo de dissertação do 26 

mestrando Matheus Henrique Duarte intitulado “As formações neológicas mais frequentes em comentários 27 

online: contribuições para o ensino do português”, sob a orientação do Prof. Aderlande Pereira Ferraz; l) 28 

referendado o parecer da profa. Daniela Mara Lima Oliveira Guimarães que aprova na íntegra o projeto 29 

definitivo de dissertação do mestrando Matheus Freitas Gomes intitulado “Representação fonológica e 30 

ortografia: a emergência”, sob a orientação da Profa. Thais Cristófaro Alves da Silva; m) referendado o 31 

parecer da profa. Maria Mendes Cantoni que aprova na íntegra o projeto definitivo de dissertação da 32 

mestranda Cecília Valle Souza Toledo intitulado “Redução segmental de vogais altas distintas em final de 33 

palavra no português de Belo Horizonte”, sob a orientação da Profa. Thais Cristófaro Alves da Silva; n) 34 

referendado o parecer da profa. Jaqueline dos Santos Peixoto (UFRJ) que aprova na íntegra o projeto 35 

definitivo de dissertação do mestrando João Henrique Santos de Souza intitulado “A Marcação diferencial do 36 

sujeito e do objeto em línguas do grupo Timbira: o sistema de Caso e suas características ergativas”, sob a 37 

orientação do Prof. Fábio Bonfim Duarte; o) referendado o parecer da profa. Ana Larissa Adorno Marciotto 38 

Oliveira que aprova na íntegra o projeto definitivo de dissertação da mestranda Amália Esmeralda de Araújo 39 

Perna intitulado “Análise da interlíngua de estudantes italianos de língua inglesa: aspectos coesivos e estudo 40 

do sujeito”, sob a orientação da Profa. Adriana Maria Tenuta de Azevedo; p) referendado o parecer da profa. 41 
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Emília Mendes Lopes que aprova na íntegra o projeto definitivo de dissertação da mestranda Danielle Fullan 1 

intitulado “Narrativas de sobrevivência: a (re)construção da identidade no documentário “Que bom te ver 2 

viva””, sob a orientação da Profa. Eliana Amarante de Mendonça Mendes; q) referendado o parecer da profa. 3 

Daniela Mara Lima Oliveira Guimarães que aprova na íntegra o projeto definitivo de dissertação da 4 

mestranda Cristiane Aparecida Soares da Silva Rozenfeld intitulado “Análise de expressões idiomáticas da 5 

língua portuguesa sob a perspectiva pedagógica”, sob a orientação do Prof. Aderlande Pereira Ferraz; r) 6 

referendado o parecer da profa. Vera Lúcia Menezes de Oliveira e Paiva que aprova na íntegra o projeto 7 

definitivo de dissertação da mestranda Flávia Alvarenga de Oliveira intitulado “Priming metafórico: uma 8 

análise do processamento por falantes do português brasileiro”, sob a orientação do Prof. Ricardo Augusto 9 

de Souza. 4. Pareceres de projetos de dissertação/tese – reformulação: referendado o parecer da profa. 10 

Miriam Lúcia dos Santos Jorge que solicita reformulação parcial do projeto definitivo de tese do doutorando 11 

Carlos Andre Gati Robles intitulado “Desenvolvimento de novas identidades em um programa de intercâmbio 12 

de ensino médio na Nova Zelândia”, sob a orientação da Profa. Vera Lúcia Menezes de Oliveira e Paiva. 5. 13 

Pós-doutorado – acolhimento: a) referendada a solicitação de acolhimento da pesquisa de pós-doutorado 14 

intitulada “Estudo toponímico bilíngue (português/libras) dos patrimônios arquitetônicos tombados de Feira de 15 

Santana-BA”, de Liliane Lemos Santana Barreiros, a ser desenvolvida sob a supervisão da Profa. Maria 16 

Cândida Trindade Costa de Seabra, no período de 01/03/2018 a 28/02/2019; b) referendada a solicitação de 17 

acolhimento da pesquisa de pós-doutorado intitulada “Perspectivas Críticas sobre Memória e Pós-memória 18 

no Ensino de Inglês: repensando as identidades dos professores de língua inglesa no Brasil”, de Érika 19 

Amâncio Caetano, a ser desenvolvida sob a supervisão da Profa. Andréa Machado de Almeida Mattos, no 20 

período de 05/04/2018 a 04/04/2019; 6. Prorrogação de prazo de entrega de projeto definitivo: a) 21 

referendada a solicitação de prorrogação de prazo para entrega de projeto definitivo da mestranda Francine 22 

de Souza Andrade até 10/04/2018; b) referendada a solicitação de prorrogação de prazo para entrega de 23 

projeto definitivo da mestranda Clarice Fernandes dos Santos até 31/03/2018; c) referendada a solicitação de 24 

prorrogação de prazo para entrega de projeto definitivo da mestranda Tatiana Silveira de Aguiar Souza até 25 

10/07/2018. 7. Prorrogação de prazo de conclusão do curso: a) referendada a solicitação de prorrogação de 26 

prazo para conclusão do curso da doutoranda Kícila Ferreguetti de Oliveira para defesa de tese até 27 

30/04/2018; b) referendada a solicitação de prorrogação de prazo para conclusão do curso da doutoranda 28 

Flávia Ferreira de Paula para defesa de tese até 30/04/2018; c) referendada a solicitação de prorrogação de 29 

prazo para conclusão do curso da doutoranda Adriana dos Santos Sales para defesa de tese até 30/05/2018. 30 

8. Prorrogação de prazo de realização de Exame de Qualificação: a) referendada a solicitação de 31 

prorrogação de prazo da doutoranda Tatiana Affonso Ferreira Paiva para realização de exame de 32 

Qualificação até 30/08/2018; b) referendada a solicitação de prorrogação de prazo da doutoranda Cláudia 33 

Brandão Vieira para realização de exame de Qualificação até 28/08/2018. 9. Mudança de orientação: a) 34 

referendada a solicitação de mudança de orientação da mestranda Giovana Garcia Gonçalves Gutierrez, da 35 

profa. Vera Lúcia Menezes de Oliveira e Paiva para o prof. Ronaldo Corrêa Gomes Junior, com a anuência 36 

de ambos os professores; b) referendada a solicitação de mudança de orientação da doutoranda Juliana 37 

Machado Anastácio Souza, da profa. Luciane Corrêa Ferreira para a profa. Vera Lúcia Menezes de Oliveira e 38 

Paiva, com a anuência de ambas as professoras; c) referendada a solicitação de mudança de orientação da 39 

doutoranda Roberta Garcia, da profa. Luciane Corrêa Ferreira para a profa. Vera Lúcia Menezes de Oliveira 40 

e Paiva, com a anuência de ambas as professoras; d) referendada a solicitação de mudança de orientação 41 
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da doutoranda Ana Paula Andrade Duarte, da profa. Júnia de Carvalho Fidelis Braga para o prof. Christian 1 

Jean Marie Regis Degache, com a anuência de ambos os professores. 10. Credenciamentos e 2 

recredenciamentos: a) referendada a aprovação do parecer da CDoc favorável ao recredenciamento do prof. 3 

Luiz Francisco Dias como docente permanente de Doutorado; b) referendada a solicitação da professora 4 

Daniela Mara Lima Oliveira Guimarães de credenciamento na linha de pesquisa Fonologia, área 1 5 

(Linguística Teórica e Descritiva); c) referendada a solicitação da professora Vera Lúcia Menezes de Oliveira 6 

e Paiva de credenciamento na linha de pesquisa Retórica, área 2 (Linguística do Texto e do Discurso); d) 7 

referendada a solicitação da professora Vera Lúcia Menezes de Oliveira e Paiva de desligamento da linha de 8 

pesquisa Ensino e Aprendizagem de Línguas Estrangeiras, área 3 (Linguística Aplicada). 11. 9 

Integralização/Aproveitamento de créditos: a) referendada a aprovação da solicitação da doutoranda Cláudia 10 

Ribeiro Rodrigues de integralização de 16 créditos cumpridos no mestrado em Linguagens e Letramentos da 11 

Faculdade de Letras da UFMG (ProfLetras), referentes às disciplinas “Fonologia, variação e ensino” (45 12 

horas-aula/3 créditos), “Gramática, variação e ensino” (45 horas-aula/3 créditos), “Aspectos sociocognitivos e 13 

metacognitivos da leitura e da escrita” (45 horas-aula/3 créditos), “Linguagens, práticas sociais e ensino” (45 14 

horas-aula/3 créditos) e “STV em Linguística Aplicada: aquisição da escrita, ortografia e ensino” (60 horas-15 

aula/4 créditos), com anuência de seu orientador, prof. Luiz Francisco Dias; b) referendada a aprovação da 16 

solicitação da doutoranda Bárbara Helohá Falcão Teixeira de integralização de 16 créditos cumpridos no 17 

mestrado em Linguística Teórica e Descritiva do Poslin; c) referendada a aprovação da solicitação da 18 

doutoranda Jaqueline dos Santos Batista Soares de integralização de 16 créditos cumpridos no mestrado em 19 

Linguística do Texto e do Discurso do Poslin; d) referendada a aprovação da solicitação da doutoranda 20 

Arabela Vieira dos Santos Silva e Franco de integralização de 16 créditos cumpridos no mestrado em 21 

Linguística Aplicada do Poslin; e) referendada a aprovação da solicitação da doutoranda Júlia Santos Nunes 22 

Rodrigues de integralização de 16 créditos cumpridos no mestrado em Linguística Aplicada do Poslin; f) 23 

referendada a aprovação da solicitação do doutorando Jackson Santos Vitória de Almeida de integralização 24 

de 16 créditos cumpridos no mestrado em Linguística Aplicada do Poslin; g) referendada a aprovação da 25 

solicitação da doutoranda Francieli Silvéria Oliveira de integralização de 16 créditos cumpridos no mestrado 26 

em Linguística Aplicada do Poslin; h) referendada a aprovação da solicitação da doutoranda Jozelma de 27 

Oliveira Ramos de integralização de 04 créditos cumpridos no mestrado em Literatura Brasileira do Poslit, 28 

referentes à disciplina “Seminário de Teoria da Literatura e outras disciplinas: imagem e memória” (60 horas-29 

aula/04 créditos), e a reprovação da solicitação de integralização de 12 créditos cumpridos no mestrado em 30 

Literatura Brasileira do Poslit, referentes às disciplinas “Crítica Literária Brasileira” (60 horas-aula/04 31 

créditos), “Seminário de Literatura Brasileira: ficção anos 30 e 40” (60 horas-aula/04 créditos) e “Seminário 32 

de Literatura Grega 1: ação heroica e intervenção divina na Ilíada” (60 horas-aula/04 créditos), com anuência 33 

de seu orientador, prof. Christian Jean Marie Regis Degache; i) referendada a aprovação da solicitação da 34 

doutoranda Ana Paula Andrade Duarte de integralização de 16 créditos cumpridos no mestrado em 35 

Linguística Aplicada do Poslin; j) referendada a aprovação da solicitação da doutoranda Priscilla Tulipa da 36 

Costa de integralização de 12 créditos cumpridos no mestrado em Linguística Teórica e Descritiva do Poslin, 37 

além de 04 créditos referentes à disciplina isolada “Fundamentos de Linguagem Teórica e Descritiva III: 38 

Semântica” (60 horas-aula/04 créditos), com anuência da sua orientadora Adriana Maria Tenuta de Azevedo; 39 

k) referendada a aprovação da solicitação do doutorando Geraldo Emanuel de Abreu Silva de integralização 40 

de 16 créditos cumpridos no mestrado em Linguística Aplicada do Poslin; l) referendada a aprovação da 41 
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solicitação do doutorando Marcelo de Castro de aproveitamento de 08 créditos cumpridos no mestrado em 1 

Educação da UFOP, referentes às disciplinas “Multiletramentos e Formação de Professores” (60 horas-2 

aula/4 créditos) e “Tópicos de Linguística Aplicada: Prática de Leitura em Língua Francesa” (60 horas-aula/4 3 

créditos), e de 08 créditos referentes às disciplinas isoladas “STV em Linguística Aplicada: aquisição da 4 

escrita, ortografia e ensino” (60 horas-aula/4 créditos) e “Tópicos Especiais de Educação II: fundamentos 5 

teóricos metodológicos em pesquisas de educação e linguagem” (60 horas-aula/4 crédito), com anuência de 6 

sua orientadora, profa. Daniela Mara Lima Oliveira Guimarães; m) referendada a aprovação da solicitação da 7 

doutoranda Suelen Cristina da Silva de aproveitamento de 16 créditos cumpridos no mestrado em Letras: 8 

Estudos da Linguagem da UFOP, referentes às disciplinas “Memória, Arquivo e Representação” (60 horas-9 

aula/4 créditos), “Seminário de Estudos Linguísticos” (60 horas-aula/4 créditos), “Tópicos em Teoria e 10 

Análise Linguísticas” (60 horas-aula/4 créditos) e “Linguagem e Prática Social” (60 horas-aula/4 créditos), 11 

com anuência de seu orientador, prof. Eduardo Tadeu Roque Amaral; n) referendada a aprovação da 12 

solicitação da mestranda Ana Luiza de Souza Couto de aproveitamento de 04 créditos referentes à disciplina 13 

isolada “STV em Linguística Aplicada: aquisição da escrita, ortografia e ensino” (60 horas-aula/04 créditos), 14 

com anuência de sua orientadora, Profa. Daniela Mara Lima Oliveira Guimarães; o) referendada a aprovação 15 

da solicitação da doutoranda Alessandra Folha Mós Landim de aproveitamento de 04 créditos cumpridos no 16 

mestrado em Letras: Estudos da Linguagem da UFOP, referentes à disciplina “Seminário em Linguagem, 17 

Identidades e Cultura” (60 horas-aula/4 créditos), com anuência de sua orientadora, profa. Glaucia Muniz 18 

Proença Lara; p) referendada a aprovação da solicitação da mestranda Telma Almeida Nascimento de 19 

aproveitamento de 08 créditos referentes às disciplinas eletivas “Fundamentos de Linguística Teórica e 20 

Descritiva II: Sintaxe” (60 horas-aula/04 créditos) e “STV em Linguística Teórica e Descritiva: Métodos de 21 

experimentos comportamentais” (60 horas-aula/04 créditos), com anuência de sua orientadora, Profa. 22 

Luciane Corrêa Ferreira; q) referendada a aprovação da solicitação da mestranda Cristiane Aparecida 23 

Soares da Silva Rozenfeld de aproveitamento de 02 créditos referentes às disciplinas isoladas “STV em 24 

Linguística Teórica e Descritiva: ferramentas computacionais para a pesquisa terminológica em corpora” (15 25 

horas-aula/01 crédito) e “STV em Linguística Teórica e Descritiva: gramaticalização, pragmaticalização e 26 

lexicalização no domínio nominal” (15 horas-aula/01 crédito), com anuência de seu orientador, Prof. 27 

Aderlande Pereira Ferraz; r) referendada a aprovação da solicitação da mestranda Jucilene Alcântara do 28 

Nascimento Mota de aproveitamento de 08 créditos referentes às disciplinas isoladas “STV em Linguística do 29 

Texto e do Discurso: marcadores do discurso e conectores” (60 horas-aula/04 créditos) e “Fundamentos de 30 

Linguística do Texto e do Discurso I: textualização e gêneros” (60 horas-aula/04 créditos), com anuência de 31 

sua orientadora, Profa. Janice Helena Silva de R. Chaves Marinho; s) referendada a aprovação da 32 

solicitação da mestranda Tatiana Silveira de Almeida de aproveitamento de 06 créditos referentes às 33 

disciplinas isoladas “STV em linguística do texto e do discurso – Semiótica Social, a abordagem da 34 

multimodalidade e a gramática do design visual” (60 horas-aula/04 créditos) e STV em linguística do texto e 35 

do discurso – Identidades, imaginários sociais, emoções na Analise do Discurso” (30 horas-aula/02 créditos), 36 

cursadas no Poslin em 2016/1. II - HOMOLOGAÇÕES: 1. Exames de Qualificação: a) homologada a ata da 37 

banca do exame de qualificação da doutoranda Acassia dos Anjos Santos Rosa, composta pelas professoras 38 

Miriam Lúcia dos Santos Jorge (orientadora) – UFMG, Andréa Machado de Almeida Mattos – UFMG, Lívia 39 

Márcia Tiba Rádis Baptista – UFBA, como titulares, e Rita Cristina Lima Lages e Silva – UFOP, como 40 

suplente. A banca considerou a aluna aprovada; b) homologada a ata da banca do exame de qualificação da 41 
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doutoranda Josiane Brunetti Cani Ferrari, composta pelos professores Carla Viana Coscarelli (orientadora) – 1 

UFMG, Luciana de Oliveira Silva – UFMG, Simão Pedro Pinto Marinho – PUC-MG, como titulares, e Juliane 2 

Corrêa – UFMG, como suplente. A banca considerou a aluna aprovada; c) homologada a ata da banca do 3 

exame de qualificação da doutoranda Maira Guimarães, composta pelos professores Emília Mendes Lopes 4 

(orientadora) – UFMG, Helcira Maria Rodrigues de Lima – UFMG, Daniel Mazzaro Vilar de Almeida – 5 

UNIFAL, como titulares, e Leonardo Coelho Corrêa Rosado – UFMG, como suplente. A banca considerou a 6 

aluna aprovada. IV. DELIBERAÇÕES: 1. Processo seletivo 2019: após a saída do representante discente 7 

Marcus Pereira das Dores da sala de reunião, uma vez que ele é um possível candidato ao processo seletivo 8 

2019, o Colegiado decidiu, com abstenção do representante discente Thiago da Cunha Nascimento, que o 9 

processo seletivo 2019 será constituído de duas etapas: análise do projeto de pesquisa, para o Mestrado e 10 

Doutorado, de caráter eliminatório; prova escrita para o Mestrado e defesa oral do projeto de pesquisa, para 11 

o Doutorado. 2. Resolução nº 01, de 09 de abril de 2018, que reedita a Resolução nº 03/2013, que dispõe 12 

sobre o uso de línguas estrangeiras em dissertações e teses: após sugestões de alterações no texto da 13 

Resolução nº 01 de 2018, que reedita a Resolução nº 03/2013, que dispõe sobre o uso de línguas 14 

estrangeiras em dissertações e teses, o Colegiado decidiu retirar a questão de pauta para consultar a Pró-15 

Reitoria de Pós-Graduação acerca do uso do termo “língua adicional”, ao invés de “língua estrangeira”. 3. 16 

Resolução nº 02, de 09 de abril de 2018, que dispõe sobre o número máximo de orientandos por orientador 17 

(docente permanente) e os critérios para alocação de vagas para orientação pelo corpo docente: o Colegiado 18 

aprovou, com alteração no art. 1º, o texto da resolução nº 02, de 09 de abril de 2018. O art. 1º passou a ter a 19 

seguinte redação: cada docente permanente pode ter, no máximo, 8 (oito) orientandos no Programa. 4. 20 

Resolução nº 03, de 09 de abril de 2018, que dispõe sobre critérios para mudança de nível do mestrado para 21 

o doutorado: o Colegiado aprovou, com alteração no preâmbulo, no CAPUT do art. 3º, no CAPUT e no §2º 22 

do art. 4º, o texto da resolução nº 03, de 09 de abril de 2018. O CAPUT do art. 3º passou a ter a seguinte 23 

redação: o discente que tiver a sua solicitação deferida será submetido a exame de qualificação, nos moldes 24 

do exame de qualificação do doutorado. O CAPUT do art. 4º passou a ter a seguinte redação: nos pedidos 25 

de mudança de nível do Mestrado para o Doutorado que incluam defesa de dissertação, exige-se ainda que 26 

o discente tenha 24 (vinte e quatro) créditos integralizados e que a defesa de dissertação ocorra até 90 27 

(noventa) dias após a aprovação da mudança pela PRPG. O §2º do art. 4º foi alterado para: o discente 28 

deverá apresentar novo projeto para a pesquisa de doutorado, no prazo máximo de 4 (quatro) meses após a 29 

defesa. 5.Indicação de substituto para a professora Júnia Fidelis Braga na comissão Editorial da Câmara de 30 

Pesquisa: o colegiado aprovou a indicação do Prof. César Nardelli Cambraia como suplente da professora 31 

Luciane Corrêa na comissão Editorial da Câmara de Pesquisa, em razão da impossibilidade do Prof. 32 

Eduardo Amaral, indicado na última reunião do Colegiado. 6.Orientação do Poslin aos pós-graduandos 33 

quanto a possível comprometimento da “originalidade” de suas dissertações/teses diante da publicação, 34 

prévia à defesa, de artigos/capítulos: o Colegiado acatou a sugestão do Prof. Leandro Rodrigues Alves Diniz 35 

de que os alunos não fossem orientados oficialmente pelo Programa a não publicar, previamente à defesa, 36 

artigos ou capítulos relacionados ao tema de sua dissertação ou tese. 7. Solicitação de auxílio financeiro dos 37 

Professores Bárbara Malveira Orfanó e Leonardo Pereira Nunes : o Colegiado aprovou a solicitação dos 38 

professores Bárbara Malveira Orfanó e Leonardo Pereira Nunes de auxílio financeiro para custear duas 39 

diárias para a  Profa. Heloísa Brito de Albuquerque Costa, da Universidade Estadual de São Paulo. A 40 

professora Heloísa proferirá a palestra de encerramento da I Jornada do Núcleo de Línguas para Fins 41 
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Acadêmicos, no dia 25 de maio de 2018. Atualmente, o núcleo conta com oito professores do Poslin 1 

desenvolvendo pesquisas na área de ensino e aprendizagem de Línguas para Fins Acadêmicos. A 2 

participação da professora no evento contribuirá, de forma relevante, para a expansão e a consolidação das 3 

pesquisas realizadas no núcleo. 8. Aprovação dos gastos da verba PROEX/CAPES com vigência de 4 

01/04/2017 a 31/03/2018: aprovado o relatório dos gastos da verba PROEX/CAPES, com vigência de 01 de 5 

abril de 2017 a 31 de março de 2018, apresentado pela servidora Renata Martins e pela coordenadora deste 6 

Programa, Profa. Glaucia Muniz Proença Lara e arquivado nesta secretaria. 9. Solicitação da professora 7 

Emília Mendes Lopes de credenciamento como professora colaboradora: aprovada a solicitação da 8 

professora Emília Mendes Lopes de credenciamento como professora colaboradora, uma vez que ela não 9 

possui publicações suficientes para o seu recredenciamento como professora permanente. 10. Solicitação 10 

das professoras Adriana Maria Tenuta de Azevedo e Sueli Maria Coelho de auxílio financeiro para a vinda da 11 

Profa. Hanna Batoréo: aprovado o pagamento de passagens e duas diárias para a Profa. Hanna Krystyna 12 

Jakubowicz Batoréo, da Universidade Aberta de Lisboa, solicitado pelas Profas. Adriana Maria Tenuta de 13 

Azevedo e Sueli Maria Coelho. A Profa. Hanna proferirá duas palestras, sendo uma delas no dia 10 de maio 14 

e outra no dia 11 de maio, abertas para alunos de graduação e pós. 11. Indicação de um(a) representante do 15 

PosLin para integrar uma chapa com um(a) representante do Poslit, para representar os PPGs no CEPE: 16 

aprovada a indicação dos nomes dos professores Célia Maria Magalhães e Luiz Francisco Dias, para 17 

integrarem uma chapa com um representante do POSLIT, para representar os programas de pós-graduação 18 

no CEPE. 12. Prorrogação de prazo de conclusão do curso: aprovada a solicitação de prorrogação de prazo 19 

para conclusão do curso da doutoranda Égina Glauce Santos Pereira para defesa de tese até 30/06/2018. 20 

13. Credenciamento de coorientação: a) aprovada a solicitação da professora Sônia Maria de Oliveira 21 

Pimenta para o credenciamento da profa. Clarice Lage Gualberto como coorientadora da doutoranda 22 

Valdirécia de Rezende Taveira; b) aprovada a solicitação da professora Sônia Maria de Oliveira Pimenta 23 

para o credenciamento da profa. Clarice Lage Gualberto como coorientadora da mestranda Jacyara Sheyla 24 

dos Santos Martins Xavier; c) aprovada a solicitação da professora Sônia Maria de Oliveira Pimenta para o 25 

credenciamento da profa. Clarice Lage Gualberto como coorientadora da mestranda Nayara Anne da Silva 26 

Bastos Magalhães. 14. Estágio de docência na graduação: a) aprovado o pedido de dispensa de estágio de 27 

docência na graduação da doutoranda Karen Kennia Couto Silva, uma vez que ela já exerceu a docência no 28 

ensino superior em 2016/1, na Faculdade de Letras da UFMG, conforme declaração apresentada; b) 29 

aprovado o pedido de dispensa de estágio de docência na graduação da doutoranda Ariana de Carvalho, 30 

uma vez que ela já exerceu a docência no ensino superior em 2017/1 e 2017/2, na Faculdade de Letras da 31 

UFMG, conforme declaração apresentada; c) aprovado o pedido de dispensa de estágio de docência na 32 

graduação da doutoranda Yara Carolina Campos de Miranda, uma vez que ela já exerceu a docência no 33 

ensino superior em 2017/1 e 2017/2, na Faculdade de Letras da UFMG, conforme declaração apresentada; 34 

d) aprovado o pedido de dispensa de estágio de docência na graduação do doutorando Mário André Coelho 35 

da Silva, uma vez que ele já exerceu a docência no ensino superior em 2015/2, na Faculdade de Letras da 36 

UFMG, conforme declaração apresentada; e) aprovado o pedido de dispensa de estágio de docência na 37 

graduação do doutorando Venan Lucas de Oliveira Alencar, uma vez que ele já exerceu a docência no 38 

ensino superior em 2017/2, na Faculdade de Letras da UFMG, conforme declaração apresentada; f) 39 

aprovado o pedido de dispensa de estágio de docência na graduação da doutoranda Adriana Fernandes 40 

Barbosa, uma vez que ela já exerceu a docência no ensino superior em 2016/2 e 2017/1, na Faculdade de 41 
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Letras da UFMG, conforme declaração apresentada; g) aprovado o pedido de dispensa de estágio de 1 

docência na graduação da doutoranda Vivian Canella Seixas, uma vez que ela já exerceu a docência no 2 

ensino superior em 2017/1, na Faculdade de Letras da UFMG, conforme declaração apresentada; h) 3 

aprovado o pedido de dispensa de estágio de docência na graduação da doutoranda Desirée de Almeida 4 

Oliveira, uma vez que ela já exerceu a docência no ensino superior em 2016/1 e 2016/2, na Faculdade de 5 

Letras da UFMG, conforme declaração apresentada; i) aprovado o pedido de dispensa de estágio de 6 

docência na graduação da doutoranda Giselle Aparecida da Luz, uma vez que ela já exerceu a docência no 7 

ensino superior em 2017/2, na Faculdade de Letras da UFMG, conforme declaração apresentada; j) 8 

aprovado o pedido de dispensa de estágio de docência na graduação do doutorando Eduardo Lacerda Faria 9 

Rocha, uma vez que ele já exerceu a docência no ensino superior em 2017/2, na Faculdade de Letras da 10 

UFMG, conforme declaração apresentada; k) aprovado o pedido de dispensa de estágio de docência na 11 

graduação da doutoranda Thaís Franco de Paula, uma vez que ela já exerceu a docência no ensino superior 12 

em 2015/1, 2015/2 e 2016/1, na UEMG – Unidade Divinópolis, conforme declaração apresentada; l) 13 

aprovado o pedido de dispensa de estágio de docência na graduação da doutoranda Pauline Freire Pimenta, 14 

uma vez que ela já exerceu a docência no ensino superior em 2017/1, na Faculdade de Letras da UFMG, 15 

conforme declaração apresentada; m) aprovado o plano de estágio de docência na graduação da mestranda 16 

Isabela de Oliveira Campos, que o cumprirá no curso de graduação em Letras da FALE, sob a supervisão de 17 

sua orientadora, Profa. Valdeni da Silva Reis, no primeiro semestre de 2018. A aluna ministrará 60 horas-18 

aula; n) aprovado o plano de estágio de docência na graduação da mestranda Elisa Mattos de Sá, que o 19 

cumprirá no curso de graduação em Letras da FALE, sob a supervisão da Profa. Barbara Malveira Orfanó, 20 

com anuência de sua orientadora Profa. Deise Prina Dutra, no primeiro semestre de 2018. A aluna ministrará 21 

60 horas-aula; o) aprovado o plano de estágio de docência na graduação da mestranda Jessica Maria da 22 

Silva Queiroz, que o cumprirá no curso de graduação em Letras da FALE, sob a supervisão da Profa. 23 

Climene Fernandes Brito Arruda, com anuência de sua orientadora Profa. Deise Prina Dutra, no primeiro 24 

semestre de 2018. A aluna ministrará 60 horas-aula; p) aprovado o plano de estágio de docência na 25 

graduação do doutorando Luis Filipe Lima e Silva, que o cumprirá no curso de graduação em Letras da 26 

FALE, sob a supervisão de sua orientadora, Profa. Heliana Ribeiro de Mello, no primeiro semestre de 2018. 27 

O aluno ministrará 60 horas-aula; q) aprovado o plano de estágio de docência na graduação da doutoranda 28 

Yara Carolina Campos de Miranda, que o cumprirá no curso de graduação em Letras da FALE, sob a 29 

supervisão de seu orientador, Prof. Leandro Rodrigues Alves Diniz, no primeiro semestre de 2018. A aluna 30 

ministrará 60 horas-aula; r) aprovado o plano de estágio de docência na graduação da doutoranda Letícia 31 

Lucinda Meirelles, que o cumprirá no curso de graduação em Letras da FALE, sob a supervisão da Profa. 32 

Luana Lopes Amaral, com anuência de sua orientadora Profa. Márcia Maria Cançado Lima, no primeiro e 33 

segundo semestres de 2018. A aluna ministrará 60 horas-aula por semestre; s) aprovado o plano de estágio 34 

de docência na graduação da doutoranda Giselle Aparecida da Luz, o cumprirá no curso de graduação em 35 

Letras da FALE, sob a supervisão de sua orientadora, Profa. Emília Mendes Lopes, no primeiro semestre de 36 

2018. A aluna ministrará 60 horas-aula; t) aprovado o plano de estágio de docência na graduação da 37 

mestranda Silvana Maria Mamani, o cumprirá no curso de graduação em Letras da FALE, sob a supervisão 38 

de seu orientador, Prof. Leandro Rodrigues Alves Diniz, no primeiro semestre de 2018. A aluna ministrará 60 39 

horas-aula; u) aprovado o plano de estágio de docência na graduação da mestranda Isabelle Pereira de 40 

Sousa, o cumprirá no curso de graduação em Letras da FALE e no curso de Francês para fins acadêmicos, 41 
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no primeiro semestre de 2018, totalizando 24 horas aulas semanais. Nada mais havendo a tratar, foi 1 

encerrada a sessão, da qual eu, Fábio Guimarães Miranda Barbosa, secretário do Programa de Pós-2 

Graduação em Estudos Linguísticos, lavrei a presente ata que será datada e assinada por mim e por todos 3 

os membros presentes.   4 

Belo Horizonte, 09 de abril de 2018. 5 

 

Profa. Dra. Glaucia Muniz Proença Lara 

Coordenadora 

 

Profa. Dra. Vera Lúcia Menezes de Oliveira e Paiva 

Subcoordenadora 

  

 

Fábio Guimarães Miranda Barbosa 

Secretário 
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