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ATA DA 219ª REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS LINGUÍSTICOS 1 

Ao décimo dia do mês de setembro de dois mil e dezoito, às 14:00 horas, na sala 4031 da FALE, foi 2 

realizada a ducentésima décima nona reunião do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Estudos 3 

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

presentes os seguintes membros do Colegiado: Profa. Thaís Cristófaro Alves da Silva (representante da área 5 

de Linguística Teórica e Descritiva); Prof. Gustavo Ximenes Cunha e Profa. Helcira Maria Rodrigues de Lima 6 

(representantes da área de Linguística do Texto e do Discurso); Profa. Bárbara Malveira Orfanó 7 

(representante da área de Linguística Aplicada); Marcus Vinícius Pereira das Dores e Leandro da Silva 8 

Moura (representantes discentes). EXPEDIENTE: 1. Aprovada a ata da 218ª reunião realizada em 9 

13/08/2018. I - REFERENDAMENTOS: 1. Liberação/composição de Bancas de Defesa de Tese/Dissertação 10 

e de Exames de Qualificação: a) referendada a indicação da banca do exame de qualificação da doutoranda 11 

Cláudia Brandão Vieira, composta pelos professores Ricardo Augusto de Souza (orientador) – UFMG, 12 

Mahayana Cristina Godoy – UFRN, Thaís Maíra Machado de Sá – UFMG, como titulares, e Larissa Santos 13 

Ciríaco – UFMG, como suplente. Data do exame: 28 de agosto de 2018; b) referendada a indicação da 14 

banca examinadora de defesa de dissertação da mestranda Adriana Alves Pinto, composta pelos 15 

professores Adriana Silvina Pagano (orientadora) – UFMG, Igor Antônio Lourenço da Silva – UFU, Leonardo 16 

Pereira Nunes – UFMG, como titulares, e Kícila Ferreguetti de Oliveira – UFMG, como suplente. Data da 17 

defesa: 31 de agosto de 2018; c) referendada a indicação da banca examinadora de defesa de dissertação 18 

da mestranda Ludmila Correa Pinto Rodrigues, composta pelas professoras Andréa Machado de Almeida 19 

Mattos (orientadora) – UFMG, Leina Claudia Viana Jucá – UFOP, Erika Amancio Caetano – UFVJM, como 20 

titulares, e Miriam Lúcia dos Santos Jorge – UFMG, como suplente. Data da defesa: 30 de agosto de 2018; 21 

2. Indicação de pareceristas: a) referendada indicação da Profa. Andréa Machado de Almeida Mattos como 22 

parecerista para o projeto definitivo de tese da doutoranda Isis Rodrigues Pordeus, intitulado “Letramentos 23 

Acadêmicos em Português como Língua Adicional: escrita e identidade”, sob a orientação da Profa. Regina 24 

Lúcia Péret Dell’Isola; b) referendada a indicação da Profa. Ida Lucia Machado como parecerista para o 25 

projeto definitivo de dissertação da mestranda Tatiana Silveira de Aguiar Souza, intitulado “Delta de Vênus: 26 

Análise do discurso erótico e pornográfico na obra de Anais Nin”, sob a orientação do Prof. Renato de Mello; 27 

c) referendada a indicação da Profa. Maria Carmen Aires Gomes como parecerista para o projeto definitivo 28 

de tese da doutoranda Gisele Aparecida da Luz, intitulado “Cartografia de uma retórica emancipatória: a 29 

viagem pelo olhar de Cecília Meireles, Gabrielle Roy, Margaret Ursula Mee e Virginie Hériot”, sob a 30 

orientação da Profa. Emília Mendes Lopes; d) referendada a indicação da Profa. Carolina P. Barcellos (UnB) 31 

como parecerista para o projeto definitivo de tese da doutoranda Taís Paulilo Blauth, intitulado 32 

“Reinstanciação interlingual e a construção de personagens: variações de valoração e envolvimento em um 33 

texto ficcional contemporâneo”, sob a orientação da Profa. Célia Maria Magalhães; e) referendada a 34 

indicação da Profa. Leina Claudia Viana Jucá (UFOP) como parecerista para o projeto definitivo de tese da 35 

doutoranda Yara Carolina Campos de Miranda, intitulado “Caminhos, encontros e saberes: um estudo de 36 

caso sobre a formação de professores de português como língua de acolhimento para estudantes do ensino 37 

regular em escolas municipais de Belo Horizonte”, sob a orientação do Prof. Leandro Rodrigues Alves Diniz; 38 

f) referendada a indicação da Profa. Miriam Lúcia dos Santos Jorge como parecerista para o projeto definitivo 39 

de tese da doutoranda Ana Claudia Turcato de Oliviera, intitulado “Um estudo sobre a influência das 40 

identidades do professor na construção de suas emoções sobre o ensino de inglês na escola pública”, sob a 41 
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orientação da Profa. Andrea Machado de Almeida Mattos; g) referendada a indicação da Profa. Valdeni da 1 

Silva Reis como parecerista para o projeto definitivo de tese da doutoranda Natália Mariloli Santos Giarola 2 

Castro, intitulado “Constituição identitária de futuros professores de língua inglesa: participação de 3 

graduandos em projetos de educação continuada”, sob a orientação da Profa. Maralice de Souza Neves; h) 4 

referendada a indicação do Prof. Bruno Focas Vieira Machado como parecerista para o projeto definitivo de 5 

tese da doutoranda Arabela Vieira dos Santos Silva e Franco, intitulado “Afetos e efeitos subjetivos no 6 

processo de ensino e aprendizagem de português como língua de acolhimento (PLAc) para crianças 7 

migrantes”, sob a orientação da Profa. Maralice de Souza Neves; i) referendada a indicação da Profa. Juliana 8 

R. Schoffen (UFRGS) como parecerista para o projeto definitivo de tese da doutoranda Natália Moreira 9 

Tosatti, intitulado “O desempenho de examinandos de países africanos de língua oficial portuguesa no 10 

Certificado de Proficiência em Língua Portuguesa para Estrangeiros (Celpe-Bras)”, sob a orientação do Prof. 11 

Leandro Rodrigues Alves Diniz; j) referendada a indicação da Profa. Ida Lucia Machado como parecerista 12 

para o projeto definitivo de tese da doutoranda Izamara Barbosa Arcanjo Ferreira Silva, intitulado “Memória 13 

do jornalismo mineiro: representações e imaginários na produção discursiva de jornalistas intelectuais (1930-14 

1960)”, sob a orientação do Prof. Wander Emediato de Souza; k) referendada a indicação da Profa. Hermínia 15 

Lima (CP/UFMG) como parecerista para o projeto definitivo de tese da doutoranda Caroline Martins dos 16 

Santos, intitulado “A singularidade do professor de língua inglesa crítico”, sob a orientação da Profa. Maralice 17 

de Souza Neves; l) referendada a indicação do Prof. Ricardo Augusto de Souza como parecerista para o 18 

projeto definitivo de tese da doutoranda Ana Rachel Carvalho Leão, intitulado “Leitura em língua portuguesa 19 

por surdos: uma análise do uso de metáforas”, sob a orientação da Profa. Luciane Corrêa Ferreira; m) 20 

referendada a indicação da Profa. Heliana Ribeiro de Mello como parecerista para o projeto definitivo de 21 

dissertação da mestranda Laura Moreira dos Santos Rocha, intitulado “The Present Perfect in Brazilian 22 

Learner Corpus”, sob a orientação da Profa. Deise Prina Dutra; n) referendada a indicação da Profa. Heliana 23 

Ribeiro de Mello como parecerista para o projeto definitivo de tese do doutorando André Luiz Rosa Teixeira, 24 

intitulado “Modelagem do domínio experiencial de autocuidado em diabetes com base em ontologia superior: 25 

emprego de recursos de geração de linguagem natural nos estudos da tradução”, sob a orientação da Profa. 26 

Adriana Silvina Pagano. 3. Pareceres de projetos de dissertação/tese - aprovação: a) referendado o parecer 27 

da Profa. Maralice de Souza Neves que aprova na íntegra o projeto definitivo de tese do doutorando Lucas 28 

Cassimiro Braga, intitulado “Memória, estereótipos e representações sociais: quando o ‘empregado 29 

doméstico’ é um trabalhador diferente de outros trabalhadores”, sob a orientação do Prof. Renato de Mello; 30 

b) referendado o parecer da Profa. Carla Viana Coscarelli que aprova na íntegra o projeto definitivo de tese 31 

da doutoranda Roberta Garcia, intitulado “Pesquisa na Web: o processo investigativo como estratégia para o 32 

desenvolvimento do Letramento Digital”, sob a orientação da Profa. Vera Lúcia Menezes de Oliveira e Paiva; 33 

c) referendado o parecer do Prof. Rui Rothe-Neves que aprova na íntegra a reformulação do projeto 34 

definitivo de tese da doutoranda Jamila Viegas Rodrigues, intitulado “O acesso lexical no âmbito lexêmico 35 

por bilíngues e a sua relação com os perfis de uso linguísticos”, sob a orientação do Prof. Ricardo Augusto 36 

de Souza; d) referendado o parecer da Profa. Janice Helena Silva de Resende Chaves Marinho que aprova 37 

na íntegra o projeto definitivo de dissertação da mestranda Juliene Silva Vilela, intitulado “‘É sempre bom 38 

olhar para todos os lados’: narrativas dos atingidos pelo desastre de Mariana-MG e a construção do discurso 39 

pró-mineração em campanha da Samarco”, sob a orientação do Prof. Gustavo Ximenes Cunha; e) 40 

referendado o parecer do Prof. Bruno Focas Vieira Machado que aprova na íntegra o projeto definitivo de 41 
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tese da doutoranda Arabela Vieira dos Santos Silva e Franco, intitulado “Afetos e efeitos subjetivos no 1 

processo de ensino e aprendizagem de português como língua de acolhimento (PLAc) para crianças 2 

migrantes”, sob a orientação da Profa. Maralice de Souza Neves; f) referendado o parecer da Profa. Ida 3 

Lucia Machado que aprova na íntegra o projeto definitivo de dissertação da mestranda Tatiana Silveira de 4 

Aguiar Souza, intitulado “Delta de Vênus: análise do discurso erótico e pornográfico na obra de Anaïs Nin”, 5 

sob a orientação do Prof. Renato de Mello; g) referendado o parecer da Profa. Maralice de Souza Neves que 6 

aprova na íntegra o projeto definitivo de dissertação da mestranda Isabela de Oliveira Campos, intitulado 7 

“Vozes de (trans)formação? Investigando os efeitos de sentido mobilizados no projeto UNISALE Parceria 8 

Universidade-Escola”, sob a orientação da Profa. Valdeni da Silva Reis; h) referendado o parecer da Profa. 9 

Sônia Maria de Oliveira Pimenta que aprova na íntegra o projeto definitivo de tese da doutoranda Eva dos 10 

Reis Araújo Barbosa, intitulado “Realidade e possibilidade dos materiais didáticos de português como 11 

segunda língua para os surdos: visão crítica e multimodal”, sob a orientação da Profa. Reinildes Dias. 4. 12 

Credenciamento de coorientação: referendada a solicitação da Profa.Adriana Silvina Pagano para o 13 

credenciamento da Profa. Kícila Ferregueti como coorientadora da doutoranda Nayara Thomazella, no 14 

projeto intitulado “Processos verbais recriados em textos de ficção: um estudo baseado em romances em 15 

alemão e suas traduções e retraduções para o português brasileiro”. 5. Integralização/Aproveitamento de 16 

créditos: a) referendada a aprovação da solicitação do doutorando André Luiz Rosa Teixeira de 17 

integralização de 16 créditos cumpridos no Mestrado em Linguística Aplicada do Poslin; b) referendada a 18 

aprovação da solicitação do doutorando Thiago Fernandes Peixoto de integralização de 16 créditos 19 

cumpridos no Mestrado em Linguística do Texto e do Discurso do Poslin; c) referendada a aprovação da 20 

solicitação da mestranda Juliana dos Santos Belga de aproveitamento de 08 créditos referentes às 21 

disciplinas eletivas “Metodologia de Pesquisa” (60 horas-aula/04 créditos) e “Tópicos Especiais de Educação 22 

II” (60 horas-aula/04 créditos), cursadas no Programa de Pós-Graduação em Educação da UFMG, com 23 

anuência de sua orientadora, Profa. Daniela Mara Lima Oliveira Guimarães; d) referendada a aprovação da 24 

solicitação da doutoranda Wilma Maria Pereira de aproveitamento de 10 créditos cumpridos no mestrado em 25 

Letras da UFV, referentes às disciplinas “Bases teóricas em análise do discurso” (60 horas-aula/4 créditos), 26 

“Análise do discurso da divulgação científica” (60 horas-aula/4 créditos) e “Teoria Semiolinguística” (30 27 

horas-aula/2 créditos), e 04 créditos referentes à disciplina isolada “Fundamentos de Linguística do Texto e 28 

do Discurso II: Teorias do Discurso” (60 horas-aula/04 créditos), com anuência de seu orientador, Prof. 29 

Gustavo Ximenes Cunha; e) referendada a aprovação da solicitação da mestranda Marina de Paulo 30 

Nascimento de aproveitamento de 05 créditos referentes às disciplinas “Formação de Professores de 31 

Línguas” (60 horas-aula/4 créditos) e “Tópicos Especiais I: o metadiscurso na perspectiva de Hyland” (15 32 

horas-aula/1 créditos), cursadas na Universidade Federal de Viçosa, com anuência de seu orientador, prof. 33 

Christian Jean-Marie Regis Degache; f) referendada a aprovação da solicitação do mestrando Allyson Afonso 34 

Alves Pereira de aproveitamento de 06 créditos referentes às disciplinas isoladas “STV em Linguística do 35 

Texto e do Discurso: questões contemporâneas em análise do discurso” (30 horas-aula/02 créditos) e “STV 36 

em Linguística do Texto e do Discurso: retórica e argumentação” (60 horas-aula/04 créditos), com anuência 37 

de sua orientadora, Profa. Helcira Maria Rodrigues de Lima. 6. Prorrogação de prazo de exame de 38 

qualificação: referendado o indeferimento da solicitação de prorrogação de prazo da doutoranda Cristiane 39 

Silva Fontes (2015/1) para realização de exame de Qualificação até 31/11/2018. 7. Prorrogação de prazo de 40 

conclusão do curso: a) referendada a aprovação da solicitação de prorrogação de prazo para conclusão do 41 
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curso da mestranda Adriana Alves Pinto para defesa de dissertação até 31/08/2018; b) referendado o 1 

parecer contrário à solicitação de prorrogação de prazo para conclusão do curso da doutoranda Edelyne 2 

Nunes Diniz de Oliveira para defesa de tese até 15/12/2018. 8. Trancamento de matrícula: a) referendada a 3 

aprovação da solicitação da doutoranda Geisa Mara Batista de trancamento total de matrícula no 2º 4 

semestre de 2018 por licença maternidade; b) referendado o indeferimento da solicitação da doutoranda 5 

Jozelma de Oliveira Ramos de trancamento total de matrícula no 2º semestre de 2018 para realização de 6 

curso de francês. 9. Pós-doutorado – acolhimento: referendada a solicitação de acolhimento da pesquisa de 7 

pós-doutorado intitulada “Aplicativos de cursos de línguas, com foco no ensino/aprendizagem de língua 8 

inglesa e língua espanhola, para dispositivos móveis”, de Marcus Guilherme Pinto de Faria Valadares, a ser 9 

desenvolvida sob a supervisão da Profa. Vera Lúcia Menezes de Oliveira e Paiva, no período de 01/08/18 a 10 

31/07/19. 10. Pós-doutorado – relatório final: a) referendado o relatório final da pesquisa de pós-doutorado 11 

de Luiz Fernando Matos Rocha, desenvolvida sob a supervisão da Profa. Heliana Ribeiro de Mello, no 12 

período de 01/09/17 a 31/07/18; b) referendado o relatório final da pesquisa de pós-doutorado de Anya 13 

Karina Campos D'Almeida e Pinho, desenvolvida sob a supervisão da Profa. Sueli Maria Coelho, no período 14 

de 01/08/17 a 31/07/18; c) referendado o relatório final da pesquisa de pós-doutorado de Heloísa de 15 

Carvalho Torres, desenvolvida sob a supervisão da Profa. Adriana Silvina Pagano, no período de 01/08/15 a 16 

31/07/18. 11. Pós-doutorado – renovação: referendado o requerimento de renovação de residência pós-17 

doutoral do aluno Daniel Mazzaro Vilar de Almeida, com a pesquisa intitulada “Por uma Linguística Aplicada 18 

Queer: subvertendo a ‘ideologia de gênero’ e o ensino de língua espanhola.”, a ser desenvolvida sob a 19 

supervisão da Profa. Elzimar Goettenauer de Marins Costa, no período de 01/08/18 a 31/01/19. II - 20 

HOMOLOGAÇÕES: 1. Exames de Qualificação: a) homologada a ata da banca do exame de qualificação do 21 

doutorando Mário André Coelho da Silva, composta pelos professores Rui Rothe-Neves (orientador) – 22 

UFMG, Andrew Nevins – UFRJ, Seung Hwa Lee - UFMG, como titulares, e Giulia Bossaglia – UFMG, como 23 

suplente. A banca considerou o aluno aprovado; b) homologada a ata da banca do exame de qualificação do 24 

doutorando Antonio Wallace Lordes, composta pelos professores Renato de Mello (orientador) – UFMG, 25 

Rony Petterson Gomes do Vale – UFV, João Benvindo de Moura – UFPI, como titulares, e Renata Aiala de 26 

Mello – UFBA, como suplente. A banca considerou o aluno aprovado; c) homologada a ata da banca do 27 

exame de qualificação do doutorando Frederico Rios Cury dos Santos, composta pelos professores Helcira 28 

Maria Rodrigues de Lima (orientadora) – UFMG, Antônio Luiz Assunção - UFSJ, Wander Emediato de Souza 29 

– UFMG, como titulares, e Glaucia Muniz Proença Lara – UFMG, como suplente. A banca considerou o 30 

aluno aprovado; d) homologada a ata da banca do exame de qualificação da doutoranda Simone Fonseca 31 

Gomes Duarte Guimarães, composta pelos professores Maria Antonieta Amarante Mendonça Cohen 32 

(orientadora) – UFMG, Gabriel Antunes de Araujo - USP, Alexia Teles Duchowny – UFMG, como titulares, e 33 

Viviane Cunha – UFMG, como suplente. A banca considerou a aluna aprovada; e) homologada a ata da 34 

banca do exame de qualificação da doutoranda Cláudia Brandão Vieira, composta pelos professores Ricardo 35 

Augusto de Souza (orientador) – UFMG, Mahayana Cristina Godoy - UFRN, Thaís Maíra Machado de Sá – 36 

UFMG, como titulares, e Larissa Santos Ciríaco – UFMG, como suplente. A banca considerou a aluna 37 

aprovada; f) homologada a ata da banca do exame de qualificação da doutoranda Tatiana Affonso Ferreira 38 

Paiva, composta pelos professores Helcira Maria Rodrigues de Lima (orientador) – UFMG, Gustavo Ximenes 39 

Cunha - UFMG, Eliana Amarante de Mendonça Mendes – UFMG, como titulares, e Bruno Focas Vieira 40 

Machado – UFMG, como suplente. A banca considerou a aluna aprovada; g) homologada a ata da banca do 41 
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exame de qualificação da doutoranda Karina Nogueira Druve Novais, composta pelos professores Wander 1 

Emediato de Souza (orientador) – UFMG, Ida Lucia Machado - UFMG, Eduardo Assunção Franco – UFMG, 2 

como titulares, e Helcira Maria Rodrigues de Lima – UFMG, como suplente. A banca considerou a aluna 3 

aprovada; h) homologada a ata da banca do exame de qualificação da doutoranda Juliana Cabral Junqueira 4 

de Castro, composta pelos professores Renato de Mello (orientador) – UFMG, Rony Petterson Gomes do 5 

Vale (coorientador) – UFV, João Benvindo de Moura – UFPI e Ivanete Bernardino Soares – UFOP, como 6 

titulares, e Renata Aiala de Mello – UFBA, como suplente. A banca considerou a aluna aprovada. 2. 7 

Resultado do deferimento dos pedidos de inscrição do Processo Seletivo 2019: homologado o resultado do 8 

deferimento dos pedidos de inscrição para MESTRADO e DOUTORADO, Editais Regular e Suplementar do 9 

Processo Seletivo 2019, conforme documento arquivado na secretaria. 3. Seleção de Candidatura ao PADO 10 

e PADOC: homologados os pareceres da comissão composta pelos professores Wander Emediato de Souza 11 

(UFMG - Presidente), Elzimar Goettenauer de Marins Costa (UFMG - Titular) e Adriana Maria Tenuta de 12 

Azevendo (UFMG – Titular) que aprovou as seguintes candidaturas aos Programas PADO E PADOC: a) 13 

candidatura de Josiane Brunetti Cani Ferrari ao Programa de Apoio a Doutorandos (PADO); b) candidatura 14 

de Lucia de Almeida Ferrari ao Programa de Apoio a Docentes com Perfil Júnior (PADOC). IV. 15 

DELIBERAÇÕES: 1. Alteração do art. 28 do Regulamento do Poslin: a Profa. Glaucia Muniz Proença Lara 16 

propôs nova redação ao art.28 do Regulamento Poslin, conforme decidido na Reunião do Colegiado do dia 17 

13/08/2018. O Colegiado sugeriu alterações e solicitou que o texto finalizado seja apresentado na próxima 18 

reunião para deliberação. 2. Estágio de docência na graduação: a) aprovadodo o plano de estágio de 19 

docência na graduação da mestranda Paloma Sabino Gomes, que o cumprirá junto ao curso de graduação 20 

em Letras da FALE, sob a supervisão de sua orientadora, Profa. Aléxia Teles Duchowny, no segundo 21 

semestre de 2018. A aluna ministrará 60 horas-aula; b) aprovado o plano de estágio de docência na 22 

graduação da mestranda Beatriz Gontijo Campos, que o cumprirá junto ao curso de graduação em Letras da 23 

FALE, sob a supervisão de sua orientadora, Profa. Júnia de Carvalho Fidelis Braga, no segundo semestre de 24 

2018. A aluna ministrará 60 horas-aula. 3. Desligamento de orientação do Prof. Renato de Mello da 25 

mestranda Carla Eliane Quaresma Barbosa: após a leitura da carta do Prof. Renato de Mello, em que o 26 

docente informa seu desligamento da orientação da mestranda Carla Eliane Quaresma Barbosa, o Colegiado 27 

decidiu acatar o desligamento e solicitar à aluna que encaminhasse à secretaria do Poslin o texto 28 

desenvolvido até o momento e o projeto de pesquisa, para análise por possíveis orientadores. O Colegiado 29 

decidiu ainda enviar uma carta a todos os professores do Programa, recomendando que a mudança de 30 

orientação, exceto em casos excepcionais: 1) tenha a anuência e a assinatura de todos os interessados, ou 31 

seja, do aluno, do antigo orientador e do novo orientador, conforme consta no formulário disponível na 32 

página do Programa; 2) não ocorra no final do processo. O ideal é que a mudança se dê até meados do 33 

curso de Mestrado ou de Doutorado, ou seja, até 12 e 24 meses, respectivamente. 4. Bolsa CNPq da 34 

mestranda Maíra Borges Laranjeira: o Colegiado decidiu suspender cautelarmente a bolsa CNPq da 35 

mestranda Maíra Borges Laranjeira, uma vez que há fortes indícios de que a discente descumpriu a 36 

Resolução 03/2017 (Critérios para a concessão de bolsas de mestrado e doutorado) do Poslin, bem como as 37 

normas da agência de fomento (CNPq). O Colegiado solicitou ainda que o caso fosse encaminhado à PRPG 38 

para as providências cabíveis. 5. Projeto definitivo de dissertação/tese – modelo de parecer: aprovado o 39 

modelo de parecer apresentado pela Profa. Glaucia Muniz Proença Lara, a ser incorporado ao módulo on-40 

line de submissão de projetos que será implementado na página do Poslin. 6. Prorrogação de prazo de 41 
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conclusão de curso: a) aprovado o parecer da comissão de assuntos discentes que aprova a solicitação de 1 

prorrogação de prazo para conclusão do curso da doutoranda Natália Costa Leite para defesa de tese até 2 

30/12/2018; b) aprovada a solicitação de prorrogação de prazo para conclusão do curso da mestranda 3 

Vanêssa Aparecida de Almeida Dornelas para defesa de dissertação até 30/11/2018; c) aprovada a 4 

solicitação da Profa. Maria Beatriz Nascimento Decat de prorrogação de prazo para conclusão do curso da 5 

doutoranda Carmen Starling Bergamini Grijó até 30/11/2018, condicionada a que a discente apresente, na 6 

secretaria do Poslin, o formulário de prorrogação de prazo devidamente preenchido e assinado. 7. Modelo de 7 

parecer para a primeira etapa do Processo Seletivo 2019: aprovado, com abstenção do discente Marcus 8 

Vinícius Pereira das Dores, o modelo de parecer apresentado pela Profa. Glaucia Muniz Proença Lara para a 9 

primeira etapa do Processo Seletivo do Poslin, conforme documento arquivado na secretaria. O formulário de 10 

parecer de avaliação de projeto deverá ser preenchido para cada projeto, impresso, datado e assinado por 11 

todos os membros da banca. A justificativa só deverá ser feita em caso de projeto não aceito. Em relação 12 

aos quesitos de 1 a 5 para Mestrado e de 1 a 6 para Doutorado, o Colegiado deliberou que não devem ser 13 

aprovados projetos que tenham mais de dois "regular" ou que tenham um "insuficiente". 8.Trancamento de 14 

matrícula: a) aprovada a solicitação da mestranda Paloma Sabino Gomes de trancamento parcial de 15 

matrícula da disciplina LIG957U - Fundamentos de Linguística Teórica e Descritiva III: - Semântica, ofertada 16 

no 2º semestre de 2018; b) aprovada a solicitação da doutoranda Jaqueline Aparecida Nogueira de 17 

trancamento parcial de matrícula das disciplinas LIG951B - Seminário de Tópico Variável em Linguística do 18 

Texto e do Discurso - Les Émotions : Rhétorique, argumentation, analyse du discours e LIG 951C -  19 

Seminário de Tópico Variável em Linguística do Texto e do Discurso - Análise do Discurso e Semiótica do 20 

Ódio, ofertadas no 2º semestre de 2018. 9. Pareceres de projetos de dissertação/tese - aprovação: aprovado 21 

o parecer do Prof. Leonardo Pereira Nunes que aprova na íntegra o projeto definitivo de tese do doutorando 22 

André Luiz Rosa Teixeira, intitulado “Modelagem do domínio experiencial de autocuidado em diabetes com 23 

base em ontologia superior: emprego de recurso de geração de linguagem natural nos Estudos da 24 

Tradução”, sob a orientação da Profa. Adriana Silvina Pagano. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a 25 

sessão, da qual eu, Fábio Guimarães Miranda Barbosa, secretário do Programa de Pós-Graduação em 26 

Estudos Linguísticos, lavrei a presente ata que será datada e assinada por mim e por todos os membros 27 

presentes. 28 

Belo Horizonte, 10 de setembro de 2018. 29 
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