1

ATA DA 217ª REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS LINGUÍSTICOS

2

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

3

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

4

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

5

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

6

Maria Antonieta Cohen e Profa. Thaís Cristófaro Alves da Silva (representantes da área de Linguística

7

Teórica e Descritiva); Prof. Renato de Mello e Prof. Ronaldo Correa Gomes Junior (representantes da área

8

de Linguística do Texto e do Discurso); Prof. Leandro Rodrigues Alves Diniz e Profa. Maralice de Souza

9

Neves (representantes da área de Linguística Aplicada); Marcus Vinícius Pereira das Dores e Leandro da

10

Silva Moura (representantes discentes). EXPEDIENTE: 1. Aprovada a ata da 216ª reunião realizada em

11

11/06/2018. ORDEM DO DIA: I – COMUNICAÇÕES: foi comunicado o desligamento do mestrando André

12

Alves Fernandes, orientando do Prof. Gustavo Ximenes Cunha, a pedido do próprio aluno. II -

13

REFERENDAMENTOS: 1. Estágio de docência na graduação: referendada a aprovação do plano de estágio

14

de docência do doutorando Fábio Ávila Arcanjo, junto ao curso de graduação em Letras da FALE, no 1º

15

semestre de 2018 (60 h/a), sob a supervisão da Profa. Helcira Maria Rodrigues de Lima (orientadora). 2.

16

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

17

referendada a indicação da banca do exame de qualificação da doutoranda Letícia Lucinda Meirelles,

18

composta pelos professores Márcia Maria Cançado Lima (orientadora) – UFMG, Luana Lopes Amaral –

19

UFMG, Luisa Andrade Gomes Godoy – UFVJM, como titulares, e Seung Hwa Lee – UFMG, como suplente.

20

Data do exame: 05 de julho de 2018; b) referendada a indicação da banca examinadora de defesa de

21

dissertação do mestrando Eduardo Assis Martins, composta pelos professores Célia Maria Magalhães

22

(orientadora) – UFMG, Igor Antônio Lourenço da Silva – UFU, Roberta Rego Rodrigues – UFPEL, como

23

titulares, e Kícila Ferreguetti de Oliveira – UFMG, como suplente. Data da defesa: 06 de agosto de 2018; c)

24

referendada a indicação da banca examinadora de defesa de tese da doutoranda Cassiane Josefina de

25

Freitas, composta pelos professores Maria Cândida Trindade Costa de Seabra (orientadora) – UFMG, Márcia

26

Maria Duarte dos Santos – UFMG, Ana Paula Mendes Alves de Carvalho – IFMG, Ana Paula Antunes Rocha

27

– UFF, Márcia Verônica Ramos de Macedo – UFAC, como titulares, e Vander Lúcio de Souza – UFMG e

28

Mônica Emmanuelle Ferreira de Carvalho Nogueira – UFMG, como suplentes. Data da defesa: 31 de julho

29

de 2018. 3. Indicação de pareceristas: a) referendada a indicação da Profa. Ana Larissa Adorno Marciotto

30

Oliveira como parecerista para o projeto definitivo de dissertação do mestrando Henrique Alvarenga

31

Cosenza, intitulado “A poesia de Augusto de Campos sob a ótica da linguística cognitiva: a interpretação

32

descrita", sob a orientação do Prof. Luiz Francisco Dias; b) referendada a indicação da Profa. Márcia Cristina

33

de Brito Rumeu como parecerista para o projeto definitivo de tese da doutoranda Emanoela Cristina Lima

34

Cotta, intitulado "A sociotoponímia em Minas Gerais", sob a orientação da Profa. Maria Cândida Trindade

35

Costa de Seabra; c) referendada a indicação da Profa. Carla Viana Coscarelli como parecerista para o

36

projeto definitivo de tese da doutoranda Roberta Garcia, intitulado Pesquisa na Web: o processo investigativo

37

como estratégia para o desenvolvimento do Letramento Digital, sob a orientação da Profa. Vera Lúcia

38

Menezes de Oliveira e Paiva; d) referendada a indicação da Profa. Reinildes Dias como parecerista para o

39

projeto definitivo de tese da doutoranda Regina Célia Lopes Brito, intitulado Youtubers: troca de

40

conhecimentos e culturas em uma aprendizagem não linear, multilateral e multimodal, sob a orientação da

41

Profa. Sônia Maria de Oliveira Pimenta. 4. Pareceres de projetos de dissertação/tese - aprovação: a)
1

1

referendado o parecer do Prof. Elias Ribeiro da Silva (UNIFAL/MG) que aprova na íntegra o projeto definitivo

2

de dissertação da mestranda Silvana Maria Mamani, intitulado A formação de professores de Português

3

como Língua Adicional na República Argentina: um percurso histórico, sob a orientação do Prof. Leandro

4

Rodrigues Alves Diniz; b) referendado o parecer do Prof. Leandro Rodrigues Alves Diniz que aprova na

5

íntegra o projeto definitivo de dissertação da mestranda Érica Sarsur Câmara, intitulado A exposição a

6

línguas estrangeiras e seus impactos sobre a autoestima de alunos pré-adolescentes de escola pública, sob

7

a orientação do Prof. Christian Jean-Marie Regis Degache; c) referendado o parecer da Profa. Reinildes Dias

8

que aprova na íntegra o projeto definitivo de dissertação da mestranda Jacyara Sheyla dos Santos Martins

9

Xavier, intitulado A representação das vilãs nos seriados: uma análise a partir da abordagem multimodal e da

10

semiótica social de ONCE UPON A TIME, sob a orientação da Profa. Sônia Maria de Oliveira Pimenta. 5.

11

Pareceres de projetos de dissertação/tese – reformulação: referendado o parecer da Profa. Ana Larissa

12

Adorno Marciotto Oliveira que solicita reformulação parcial do projeto definitivo de dissertação do mestrando

13

Henrique Alvarenga Cosenza, intitulado A poesia de Augusto de Campos sob a ótica da linguística cognitiva:

14

a interpretação descrita, sob a orientação do Prof. Luiz Francisco Dias. 6. Integralização/Aproveitamento de

15

créditos: a) referendada a aprovação da solicitação do mestrando Antônio Jorge de Souza de

16

aproveitamento de 04 créditos referentes à disciplina eletiva “Processos e discursos educacionais II” (60

17

horas-aula/04 créditos), cursada no Programa de Pós-Graduação em Educação: Conhecimento e Inclusão

18

Social da FaE/UFMG, com anuência de seu orientador, Prof. Aderlande Pereira Ferraz; b) referendada a

19

aprovação da solicitação da mestranda Thaís Fernanda Carvalho Bechir de aproveitamento de 04 créditos

20

referentes à disciplina eletiva “STV em Linguística Teórica e Descritiva: Introdução à Semântica Lexical:

21

papéis temáticos, aspecto lexical e decomposição de predicados” (60 horas-aula/04 créditos), cursada no

22

Programa de Pós-Graduação em Estudos Linguísticos, com anuência de sua orientadora, Profa. Márcia

23

Maria Cançado Lima; c) referendada a aprovação da solicitação do doutorando Wellington Araújo Mendes

24

Junior de integralização de 16 créditos cumpridos no Mestrado em Estudos Linguísticos (Linguística Teórica

25

e Descritiva) do PosLin, com anuência de sua orientadora, Profa. Thaís Cristófaro Alves da Silva; d)

26

referendada a aprovação da solicitação do doutorando Cliver Gonçalves Dias de integralização de 16

27

créditos cumpridos no Mestrado em Estudos Linguísticos (Linguística Aplicada) do PosLin, com anuência de

28

sua orientadora, Profa Célia Maria Magalhães; e) referendada a aprovação da solicitação da doutoranda

29

Regina Célia Lopes Brito de integralização de 16 créditos cumpridos no Mestrado em Estudos Linguísticos

30

(Linguística Aplicada) do PosLin, com anuência de sua orientadora, Profa. Sônia Maria de Oliveira Pimenta;

31

f) referendada a aprovação da solicitação da doutoranda Andreia Chagas Rocha Toffolo de integralização de

32

08 créditos cumpridos no mestrado do Programa de Pós-Graduação em Psicologia, referentes às disciplinas

33

“Aquisição da linguagem” (60 horas-aula/4 créditos) e “Leitura e escrita: processos e desenvolvimento” (60

34

horas-aula/4 créditos), e de integralização de 05 créditos referentes às disciplinas isoladas “STV em

35

Lingüística Aplicada: aquisição da escrita, ortografia e ensino” (60 horas-aula/4 créditos) e “STV em

36

Linguística Aplicada: a ação construída na Libras: recursos usados no particionamento do corpo e na

37

expressão do ponto de vista” (15 horas-aula/01 crédito), com anuência de sua orientadora, Profa. Daniela

38

Mara Lima Oliveira Guimarães. 7. Prorrogação de prazo de conclusão do curso: referendada a solicitação de

39

prorrogação de prazo para conclusão do curso da mestranda Adriana Alves Pinto para defesa de dissertação

40

até 17/08/2018. 8. Prorrogação de prazo de exame de qualificação: referendado o indeferimento da

41

solicitação de prorrogação de prazo da doutoranda Tatiana Affonso Ferreira para realização de exame de
2

1

Qualificação até 31/10/2018. 9. Trancamento de matrícula: aprovada a solicitação da doutoranda Janaina

2

Henriques de Oliveira de trancamento total de matrícula no 1º semestre de 2018 por licença maternidade. 10.

3

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

4

intitulada Estudo da acomodação pressuposicional em microcorpus, de Ernesto Perini Santos, a ser

5

desenvolvida sob a supervisão da Profa. Heliana Ribeiro de Mello, no período de 01/08/18 a 31/12/2018; b)

6

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

7

interlinguística das metáforas de mãe terra no Brasil e nos EUA”, de Lacey Okonski, a ser desenvolvida sob

8

a supervisão da Profa. Luciane Corrêa Ferreira, no período de 06/07/18 a 31/12/2018. 11. Credenciamentos

9

e recredenciamentos: a) referendada a aprovação do parecer da comissão de assuntos docentes do POSLIN

10

favorável ao recredenciamento da profa. Maralice de Souza Neves como docente permanente de Mestrado e

11

Doutorado; b) referendada a aprovação do parecer da comissão de assuntos docentes do POSLIN favorável

12

ao credenciamento inicial da profa. Marisa Mendonça Carneiro como docente permanente de Mestrado. 12.

13

Mudança de orientação: referendada a solicitação de mudança de orientação da mestranda Danielle Cristine

14

Fullan da Profa. Eliana Amarante de Mendonça Mendes para o Prof. Gustavo Ximenes Cunha, com a

15

anuência de ambos os professores. 13. Credenciamento de coorientação: a) referendada a solicitação da

16

Profa. Luciane Corrêa Ferreira para o credenciamento da Profa. Elidea Lúcia Almeida Bernardino como

17

coorientadora da doutoranda Michelle Andrea Murta; b) referendada a solicitação da Profa. Elzimar

18

Goettenauer de Marins Costa para o credenciamento da Profa. Luciana Maria Almeida de Freitas como

19

coorientadora da doutoranda Mariana Ferreira Ruas. III - HOMOLOGAÇÕES: 1. Exames de Qualificação: a)

20

homologada a ata da banca do exame de qualificação da doutoranda Gabriela da Cunha Barbosa Saldanha,

21

composta pelas professoras Laura Stella Miccoli (orientadora) – UFMG, Vera Lúcia Menezes de Oliveira e

22

Paiva - UFMG, Climene Fernandes Brito Arruda – UFMG, como titulares, e Maria Raquel de Andrade

23

Bambirra – CEFET/MG, como suplente. A banca considerou a aluna aprovada; b) homologada a ata da

24

banca do exame de qualificação da doutoranda Regina Celia Vago, composta pelos professores Janice

25

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

26

UFMG, Micheline Mattedi Tomazi – UFES e Janaína de Assis Rufino – IFSEMG, como titulares, e Ana

27

Larissa Adorno Marciotto de Oliveira – UFMG, como suplente. A banca considerou a aluna aprovada; c)

28

homologada a ata da banca do exame de qualificação da doutoranda Eliane Aparecida Goulart Mendes,

29

composta pelos professores Maria do Carmo Viegas (orientadora) – UFMG, Melina Rezende Dias - IFF,

30

Fernando Antônio Pereira Lemos – CEFET/MG, como titulares, e Pâmella Alves Pereira – UFVJM, como

31

suplente. A banca considerou a aluna aprovada; d) homologada a ata da banca do exame de qualificação da

32

doutoranda Maryelle Joelma Cordeiro, composta pelos professores Maria Cândida Trindade Costa de Seabra

33

(orientadora) – UFMG, Ana Paula Mendes Alves de Carvalho - IFMG, Marcia Maria Duarte dos Santos –

34

UFMG, como titulares, e Vander Lúcio de Souza – UFMG, como suplente. A banca considerou a aluna

35

aprovada; e) homologada a ata da banca do exame de qualificação da doutoranda Letícia Lucinda Meirelles,

36

composta pelos professores Márcia Maria Cançado Lima (orientadora) – UFMG, Luana Lopes Amaral -

37

UFMG, Luisa Andrade Gomes Godoy – UFVJM, como titulares, e Seung Hwa Lee – UFMG, como suplente.

38

A banca considerou a aluna aprovada. IV. DELIBERAÇÕES: 1. Defesas por Skype. Proposta do Prof.

39

Ricardo Agusto de Souza: o Colegiado aprovou, com voto contrário dos professores Renato de Mello e Maria

40

Antonieta Amarante Mendonça Cohen, a proposta do Prof. Ricardo Augusto de Souza para que seja

41

permitido ao participante via Skype de bancas de mestrado e doutorado e de exames de qualificação do
3

1

Poslin o envio por escrito, com antecedência, das perguntas a serem feitas ao mestrando/doutorando, para o

2

caso de haver problemas com energia elétrica na UFMG. A questão deverá ser submetida para consulta à

3

PRPG. 2. Mudança de linha de pesquisa: aprovada a mudança do mestrando Ângelo Augusto Peixoto

4

Coutinho da linha 1D: Estudos Lingüísticos baseados em Corpora para a linha de pesquisa 3A:

5

Ensino/Aprendizagem de Línguas Estrangeiras, já que o aluno passou a ser orientado pela Profa. Andréa

6

Machado de Almeida Mattos (orientação anterior: Heliana Ribeiro de Mello). O Colegiado sugeriu que fosse

7

acrescentado ao formulário de mudança de orientação do Poslin um campo para que seja especificado se

8

haverá alteração de área de concentração e/ou linha de pesquisa. 3. Solicitação da Profa. Adriana Maria

9

Tenuta de Azevedo de auxílio financeiro para professora convidada: indeferida a solicitação da Profa.

10

Adriana Maria Tenuta de Azevedo de auxílio financeiro para a Profa. Maria Fabiola Vasconcelos Lopes, que

11

ministrará duas palestras no Poslin, uma no dia 20 de setembro de 2018 e outra no dia 21 de setembro de

12

2018. O pedido foi indeferido porque a Profa. Mara Fabiola é pós-doutoranda do Programa, não podendo,

13

portanto, receber auxílio financeiro para esta finalidade. 4. Indicação de nomes para a composição da Cdis e

14

da Cgesf: o Colegiado do Poslin aprovou a indicação do nome do discente Marcus Vinícius Pereira das

15

Dores em substituição ao discente Thiago da Cunha Nascimento como membro titular da Cdis - Comissão de

16

assuntos discentes do Poslin. O Colegiado aprovou a indicação do nome do discente Leandro da Silva

17

Moura como suplente da discente Cláudia Brandão Vieira na Cgesf – Comissão de gestão financeira do

18

Poslin. 5. Prorrogação de prazo de conclusão do curso: a) aprovada a solicitação de prorrogação de prazo

19

para conclusão do curso da doutoranda Maria Magda de Lima Santiago para defesa de tese até 03/10/2018;

20

b) aprovada a solicitação de prorrogação de prazo para conclusão do curso do doutorando Waldemar Duarte

21

de Alencar Neto para defesa de tese até 03/08/2018; c) aprovada, com abstenção do Prof. Renato de Mello,

22

a solicitação de prorrogação de prazo para conclusão do curso da mestranda Carla Eliane Quaresma para

23

defesa de dissertação até 30/09/2018; d) aprovada, com abstenção do Prof. Renato de Mello, a solicitação

24

de prorrogação de prazo para entrega do exemplar definitivo da mestranda Tatiana Silveira de Aguiar Souza

25

até 10/08/2018; e) aprovada a solicitação de prorrogação de prazo para conclusão do curso da doutoranda

26

Tâmara Lyz Milhomem de Oliveira para defesa de tese até 30/10/2018. O Colegiado lembrou a coordenação

27

da necessidade de fazer valer o regulamento do Programa, particularmente no que diz respeito aos prazos

28

regulamentares dos alunos. 6. Disciplina Elaboração de Trabalhos Finais: Os Professores Leandro

29

Rodrigues Alves Diniz e Andréa Machado de Almeida Mattos solicitaram ao Poslin que modificassem o

30

regulamento para que alunos que já concluíram seus créditos, mas ainda não tiveram seu projeto de

31

pesquisa aprovado, possam se matricular em uma disciplina que não valha créditos (como Elaboração de

32

Trabalhos Finais ou análoga), sem a necessidade de cursarem novas disciplinas. A professora Gláucia

33

Muniz Proença Lara informou que chamará uma assembleia para que os professores do Poslin apresentem

34

suas sugestões em relação ao regulamento recém-aprovado, a fim de que, posteriormente, seja feita uma

35

consulta à PRPG sobre esse e outros pontos. 7. Carta da Profa. Virgínia Colares Soares Figueirêdo Alves

36

sobre a defesa de tese de Giovana de Sousa Rodrigues: a coordenadora do Poslin, Profa. Glaucia Muniz

37

Proença Lara, realizou a leitura da carta da Profa. Virgínia Colares Soares Figueirêdo Alves (UNICAP) sobre

38

a defesa de tese de Giovana de Sousa Rodrigues. Na carta, a Profa. Virgínia registrou sua perplexidade

39

diante da não submissão do trabalho da doutoranda ao COEP, já que a pesquisa envolvia seres humanos. O

40

Colegiado sugeriu que a coordenação agradecesse o alerta e informasse que o Programa ficaria mais atento

41

de agora em diante. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, da qual eu, Fábio Guimarães
4

1

Miranda Barbosa, secretário do Programa de Pós-Graduação em Estudos Linguísticos, lavrei a presente ata

2

que será datada e assinada por mim e por todos os membros presentes.

3

Belo Horizonte, 09 de julho de 2018.

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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