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ATA DA 222ª REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS LINGUÍSTICOS 1 

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

realizada a ducentésima vigésima segunda reunião do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em 3 

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

presentes os seguintes membros do Colegiado: Profa. Larissa Santos Ciríaco (representante da área de 5 

Linguística Teórica e Descritiva); Prof. Ronaldo Correa Gomes Junior (representante da área de Linguística 6 

do Texto e do Discurso); Profa. Andréa Machado de Almeida Mattos e Profa. Bárbara Malveira Orfanó 7 

(representantes da área de Linguística Aplicada); Marcus Vinícius Pereira das Dores e Cláudia Brandão 8 

Vieira (representantes discentes). EXPEDIENTE: 1. Aprovada a ata da 221ª reunião realizada em 9 

12/11/2018. I - REFERENDAMENTOS: 1. Liberação/composição de Bancas de Defesa de Tese/Dissertação 10 

e de Exames de Qualificação: a) referendada a indicação da banca examinadora de defesa de tese do 11 

doutorando Bruno de Assis Freire de Lima composta pelos professores Maria Cândida Trindade Costa de 12 

Seabra (orientadora) – UFMG, Maria da Graça Krieger (coorientadora) – UNISINOS, Alexandra Feldekircher 13 

Muller – UNISINOS, Maria do Socorro Vieira Coelho – UNIMONTES, Lúcia Alves Faria Mattos – UEMG e 14 

Aderlande Pereira Ferraz – UFMG, como titulares, e  Alexia Teles Duchowny – UFMG e Ana Paula Mendes 15 

Alves de Carvalho - IFMG, como suplentes. Data da defesa: 13 de dezembro de 2018; b) referendada a 16 

indicação da banca examinadora de defesa de dissertação do mestrando João Henrique Santos de Souza, 17 

composta pelos professores Fábio Bonfim Duarte (orientador) – UFMG, Christiane Cunha de Oliveira – UFG, 18 

Carlo Sandro Campos – UFMG - como titulares, e Aroldo Leal de Andrade – UFMG, como suplente. Data da 19 

defesa: 30 de novembro de 2018; c) referendada a indicação da banca examinadora de defesa de tese da 20 

doutoranda Pollyanna Júnia Fernandes Maia Reis, composta pelos professores Ida Lúcia Machado 21 

(orientadora) – UFMG, William Augusto Menezes – UFOP, Cláudio Humberto Lessa – CEFET-MG, Wander 22 

Emediato de Souza – UFMG, Erica Fernandes Aniceto – IFMG – como titulares, e Aline Torres Sousa 23 

Carvalho – IFTM e  Bruno Focas Vieira Machado – UFMG, como suplentes. Data da defesa: 07 de dezembro 24 

de 2018; d) referendada a indicação da banca do exame de qualificação do doutorando Luis Filipe Lima e 25 

Silva, composta pelos professores Heliana Ribeiro de Mello (orientadora) – UFMG, Aparecida de Araújo 26 

Oliveira – UFV, Ricardo Augusto de Souza – UFMG, como titulares, e Sueli Maria Coelho – UFMG, como 27 

suplente. Data do exame: 04 de dezembro de 2018; e) referendada a indicação da banca examinadora de 28 

defesa de tese do doutorando Guilherme Lourenço de Souza composta pelos professores Fábio Bonfim 29 

Duarte (orientador) – UFMG, Cilene Aparecida Nunes Rodrigues – PUC/RJ, Ronice Müller de Quadros – 30 

UFSC, Janayna Maria da Rocha Carvalho – UFMG e Elidea Lúcia Almeida Bernardino – UFMG, como 31 

titulares, e  Aroldo Leal de Andrade – UFMG e Maria José de Oliveira - SEED-MG, como suplentes. Data da 32 

defesa: 13 de dezembro de 2018; f) referendada a indicação da banca examinadora de defesa de 33 

dissertação da mestranda Maíra Borges Laranjeira, composta pelos professores César Nardelli Cambraia 34 

(orientador) – UFMG, Fábio César Montanheiro – UFOP, Sandra Maria Gualberto Braga Bianchet – UFMG - 35 

como titulares, e Heloísa Maria Moraes Moreira Penna – UFMG, como suplente. Data da defesa: 12 de 36 

dezembro de 2018; g) referendada a indicação da banca examinadora de defesa de tese da doutoranda 37 

Natália Costa Leite composta pelos professores Maralice de Souza Neves (orientadora) – UFMG, Vanderlice 38 

dos Santos Andrade Sól – UFOP, Claudete Moreno Ghiraldelo – UNITAU, Marcelo Ricardo Pereira  – UFMG 39 

e Monica Maria Farid Rahme – FaE/UFMG, como titulares, e  Bruno Focas Vieira Machado – UFMG e 40 

Hermínia Maria Martins Lima Silveira - UFMG, como suplentes. Data da defesa: 14 de dezembro de 2018; h) 41 
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referendada a indicação da banca examinadora de defesa de dissertação da mestranda Carla Eliane 1 

Quaresma, composta pelos professores Gustavo Ximenes Cunha (orientador) – UFMG, Janaína de Assis 2 

Rufino – IFMG, Ana Larissa Adorno Marciotto Oliveira – UFMG - como titulares, e Marisa Mendonça Carneiro 3 

– UFMG, como suplente. Data da defesa: 17 de dezembro de 2018. 2. Indicação de pareceristas: a) 4 

referendada a indicação do Prof. Leonardo Pereira Nunes como parecerista para o projeto definitivo de tese 5 

da doutoranda Aline Barreto Costa Braga, intitulado Significados Circunstanciais em Português Brasileiro: 6 

Mapeamento Baseado em anotações de Funções Semânticas, sob a orientação da Profa. Adriana Silvina 7 

Pagano; b) referendada a indicação da Profa. Maria Cândida Trindade Costa de Seabra como parecerista 8 

para o projeto definitivo de dissertação do mestrando Luiz Fernando de Carvalho, intitulado o Imperativo de 9 

2ª Pessoa do Singular em Cartas Mineiras séculos XIX E XX, sob a orientação da Profa. Márcia Cristina de 10 

Brito Rumeu; c) referendada a indicação da Profa. Maria Antonieta Amarante Mendonça Cohen como 11 

parecerista para o projeto definitivo de tese da doutoranda Suelen Cristina da Silva, intitulado A variação dos 12 

Pronomes de Segunda Pessoa nas Mesorregiões Moneiras Campo das Vertentes e Zona da Mata, sob a 13 

orientação do Prof. Eduardo Tadeu Roque Amaral; d) referendada a indicação da Profa. Clarice Lage 14 

Gualberto como parecerista para o projeto definitivo de dissertação da mestranda Vera Lúcia Viana de Paes, 15 

intitulado A Multimodalidade do Gênero Publicitário: representações da Linguagem como sistema simiótico 16 

na publicidade virtual de bancos digitais, sob a orientação da Profa. Sônia Maria de Oliveira Pimenta; e) 17 

referendada a indicação da Profa. Sônia Maria de Oliveira Pimenta como parecerista para o projeto definitivo 18 

de tese da doutoranda Marlei Rose Renzetti Tartoni, intitulado Transformando o Espaço da Língua Inglesa 19 

na Escola Pública sob o Viés da Pedagogia dos Letramentos: uma intervenção com M-Learning no 20 

contraturno do Ensino Médio, sob a orientação da Profa. Reinildes Dias; f) referendada a indicação da Profa. 21 

Sueli Maria Coelho como parecerista para o projeto definitivo de tese da doutoranda Thalita Nogueira de 22 

Souza, intitulado Verbos de Predicação Autonômica: uma abordagem enunciativa, sob a orientação do Prof. 23 

Luiz Francisco Dias; g) referendada a indicação da Profa. Sueli Maria Coelho como parecerista para o 24 

projeto definitivo de dissertação da mestranda Letícia Pena Silveira, intitulado Crase: ensino contextualizado 25 

e produção discentena publicidade virtual de bancos digitais, sob a orientação da Profa. Daniela Mara Lima 26 

Oliveira Guimarães; h) referendada a indicação da Profa. Shirlene Bemfica de Oliveira como parecerista para 27 

o projeto definitivo de dissertação da mestranda Sarah Linhares Oliveira, intitulado As Emoções  Ressoantes 28 

no Discurso de uma Professora de Língua Inglesa da Rede Pública: Uma escuta Etnográfica, sob a 29 

orientação da Profa. Valdeni da Silva Reis; i) referendada a indicação do Prof. Marcos Alexandre como 30 

parecerista para o projeto definitivo de dissertação da mestranda Aline Xavier Pinheiro Santiago, intitulado 31 

Jogos Teatrais e a Reinvenção de Sujeitos e Relações nas Aulas de Inglês da Escola Pública: Putting 32 

yourself in someone else's shoes, sob a orientação da Profa. Valdeni da Silva Reis; j) referendada a 33 

indicação da Profa. Helcira Maria Rodrigues de Lima como parecerista para o projeto definitivo de 34 

dissertação do mestrando Stener Carvalho Fernandes Barbosa, intitulado Análise de Projetos de Lei no 35 

Brasil: o gênero textual PL e a "Onda Conservadora", sob a orientação do Prof. Wander Emediato de Souza; 36 

k) referendada a indicação da Profa. Thaïs Cristófaro Alves da Silva como parecerista para o projeto 37 

definitivo de dissertação da mestranda Ana Luiza de Souza Couto, intitulado A ortografia nos livros didáticos 38 

do 6º e 7º anos do Ensino Fundamental, sob a orientação da Profa. Daniela Mara Lima Oliveira Guimarães; l) 39 

referendada a indicação da Profa. Vanderlice dos Santos Andrade Sól como parecerista para o projeto 40 

definitivo de dissertação da mestranda Amanda da Conceição Barros Pereira, intitulado Formador e 41 
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professor de LI em um curso de formação continuada: resistências e deslocamentos na rel(ação), sob a 1 

orientação da Profa. Valdeni da Silva Reis. 3. Pareceres de projetos de dissertação/tese – aprovação: a) 2 

referendado o parecer da Profa. Aparecida de Araújo Oliveira (UFV) que aprova na íntegra o projeto 3 

definitivo de tese da doutoranda Edelvais Brígida Caldeira, intitulado Fictivity in fiction: patterns of fictive 4 

motion in english novels and plays, sob a orientação da Profa. Ana Larissa Adorno Marciotto Oliveira; b) 5 

referendado o parecer da Profa. Maria Cândida Trindade Costa de Seabra que aprova na íntegra o projeto 6 

definitivo de dissertação do mestrando Luiz Fernando de Carvalho, intitulado o Imperativo de 2ª Pessoa do 7 

Singular em Cartas Mineiras séculos XIX E XX, sob a orientação da Profa. Márcia Cristina de Brito Rumeu; c) 8 

referendado o parecer do Prof. Leonardo Pereira Nunes que aprova na íntegra o projeto definitivo de tese da 9 

doutoranda Aline Barreto Costa Braga, intitulado Significados Circunstanciais em Português Brasileiro: 10 

Mapeamento Baseado em anotações de Funções Semânticas, sob a orientação da Profa. Adriana Silvina 11 

Pagano; d) referendado o parecer da Profa. Ida Lúcia Machado que aprova na íntegra o projeto definitivo de 12 

tese da doutoranda Elaine Cristina Silva Fonseca, intitulado A Representação da Mulher no Cinema de 13 

WOODY ALLEN: Modos de Encenação e Imaginários Sociodiscursivos, sob a orientação do Prof. Wander 14 

Emediato; e) referendado o parecer da Profa. Daniela Mara Lima Oliveira Guimarães que aprova na íntegra o 15 

projeto definitivo de tese da doutoranda Nívia Aniele Oliveira, intitulado Representação Fonológica, 16 

Ortografia e ensino de Lingua Espanhola como L2, sob a orientação da Profa. Thaís Cristófaro Alves da 17 

Silva; f) referendado o  parecer do Prof. Ronaldo Corrêa Gomes Junior que aprova na íntegra o projeto 18 

definitivo de dissertação do mestrando Gustavo Rodarte Boechat, intitulado O Ensino de Inglês e o 19 

WHATSAPP: Affordances (POTENCIALIDADES) Que vão muito além dos muros escolares, sob a orientação 20 

da Profa. Vera Lúcia Menezes de Oliveira e Paiva. 4. Pareceres de projetos de dissertação/tese - 21 

reformulação: referendado o parecer da profa. Giulia Bossaglia que solicita reformulação parcial do projeto 22 

definitivo de dissertação da mestranda Izabella Rosa Malta intitulado THE USES AND MEANINGS OF THE 23 

MIDDLE ENGLISH VERB HAVEN: A CORPUS-BASED STUDY, sob a orientação da Profa. Heliana Ribeiro 24 

de Mello. 5. Integralização/Aproveitamento de créditos: a) referendada a aprovação da solicitação do 25 

mestrando Allyson Afonso Alves Pereira de aproveitamento de 04 créditos referentes à disciplina eletiva “DIP 26 

RIR888 – Temas de Historia do Direito: História dos Direitos Humanos” (60 horas-aula/04 créditos), com 27 

anuência de sua orientadora, Profa. Helcira Maria Rodrigues de Lima; b) referendada a aprovação da 28 

solicitação da doutoranda Edelvais Brígida Caldeira de integralização de 16 créditos cumpridos no Mestrado 29 

em Linguística Teórica e Descritiva do Poslin, com anuência de sua orientadora, Profa. Ana Larissa. A. 30 

Marciotto Oliveira; c) referendada a aprovação da solicitação da doutoranda Letícia Rodrigues Guimarães 31 

Mendes de integralização de 13 créditos cumpridos no Mestrado em Linguística Teórica e Descritiva do 32 

Poslin, com anuência de sua orientadora, Profa. Maria Cândida Trindade Costa de Seabra; d) referendada a 33 

aprovação da solicitação da doutoranda Kelly Cristina Torres de Barros Ferreira de aproveitamento de 04 34 

créditos referentes à disciplina isolada “Seminário de Teoria da Literatura e outras disciplinas: Melancolia e 35 

alteridade: formas da memória cultural na crítica latino-americana contemporânea” (60 horas-aula/04 36 

créditos), cursada em 2005/1, com anuência de sua orientadora,  Profa. Míriam Lúcia dos Santos Jorge; e) 37 

referendada a aprovação da solicitação do mestrando Denilson Gonçalves Cajazeiro de aproveitamento de 38 

06 créditos referentes às disciplinas isoladas “STV em Linguística do Texto e do Discurso: Análise do 39 

discurso e cognição social” (60 horas-aula/04 créditos), cursada em 2016/1 e “STV em Linguística do Texto e 40 

do Discurso: questões contemporâneas em análise do discurso” (30 horas-aula/02 créditos), cursada em 41 
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2016/2, com anuência de sua orientadora,  Profa. Glaucia Muniz Proença Lara; f) referendada a aprovação 1 

da solicitação da mestranda Sarah Linhares Oliveira de aproveitamento de 04 créditos referentes à disciplina 2 

isolada “STV em Linguística Aplicada: pesquisa em sala de aula” (60 horas-aula/04 créditos), cursada em 3 

2017/2, com anuência de sua orientadora, Profa. Valdeni da Silva Reis; g) referendada a aprovação da 4 

solicitação do mestrando Stener Carvalho Fernandes Barbosa de aproveitamento de 04 créditos referentes à 5 

disciplina isolada “Fundamentos de linguística do texto e do discurso” (60 horas-aula/04 créditos), cursada 6 

em 2017/1, com anuência de seu orientador, Prof. Wander Emediato de Souza; h) referendada a aprovação 7 

da solicitação da mestranda Danielle Cristine Fullan de aproveitamento de 03 créditos referentes à disciplina 8 

eletiva “Topicos Especiais em Teoria e Análise Política: Estado, Políticas Públicas, Feminismo e Governança 9 

de gênero” (45 horas-aula/03 créditos), com anuência de seu orientador, Prof. Gustavo Ximenes Cunha; i) 10 

referendada a aprovação da solicitação da doutoranda Natália Silva Giarola de Resende de aproveitamento 11 

de 02 créditos referentes à disciplina externa “Seminários de Tópicos Especiais C: Semiótica discursiva” (30 12 

horas-aula/02 créditos), cursada como disciplina isolada na PUC/MG, com anuência de sua orientadora, 13 

Profa. Ana Cristina Fricke Matte; j) referendada a aprovação da solicitação do doutorando Fabio Ávila 14 

Arcanjo de integralização de 09 créditos cumpridos no Mestrado em Linguística Linguística do Texto e do 15 

Discurso do Poslin, com anuência de sua orientadora, Profa. Helcira Maria Rodrigues de Lima; k) 16 

referendada a aprovação da solicitação do doutorando Vitor Cordeiro Costa de integralização de 16 créditos 17 

cumpridos no mestrado em Teoria Literária e Crítica da Cultura da UFSJ, referentes às disciplinas “Seminário 18 

de Tópico Variável em Práticas Discursivas – Teoria do Discurso” (60 horas-aula/4 créditos), “Seminário de 19 

Tópico Variável em Práticas Discursivas – Análise do Discurso e Estudos Culturais” (60 horas-aula/4 20 

créditos), “Discurso e Identidades Sociais” (60 horas-aula/4 créditos) e “Seminário de Tópico Variável em 21 

Práticas Discursivas – Linguagem e Cultura” (60 horas-aula/4 créditos), com anuência de sua orientadora, 22 

profa. Luciane Corrêa Ferreira; l) referendada a aprovação da solicitação da mestranda Emmanuelle Pereira 23 

da Costa de aproveitamento de 02 créditos referentes à disciplina eletiva “STV em Linguística Aplicada: 24 

conceitos problematizadores na linguística aplicada crítica” (30 horas-aula/02 créditos), cursada em 2017/1, 25 

com anuência de sua orientadora, Profa. Andréa Machado de Almeida Mattos. 6. Estágio de docência na 26 

graduação: referendada a aprovação do pedido de dispensa de estágio de docência na graduação da 27 

doutoranda Simone Fonseca Gomes Duarte Guimarães, uma vez que já exerceu a docência no ensino 28 

superior em 2017/1, na Faculdade de Letras da UFMG, conforme declaração apresentada. 7. Trancamento 29 

de matrícula: a) referendada a aprovação da solicitação do mestrando Antonio Jorge de Souza de 30 

trancamento total de matrícula no segundo semestre de 2018, por motivo de saúde, com anuência de seu 31 

orientador, Prof. Aderlande Pereira Ferraz; b) referendada a aprovação da solicitação do mestrando Denilson 32 

Gonçalves Cajazeiro de trancamento total de matrícula no segundo semestre de 2018, por razões pessoais, 33 

com anuência de sua orientadora, Profa. Glaucia Muniz Proença Lara. 8. Mudança de orientação: 34 

referendada a solicitação de mudança de orientação da doutoranda Gislane Aparecida Martins Siqueira, da 35 

profa. Márcia Cristina Cristina de Brito Rumeu para o prof. César Nardelli Cambraia, com a anuência de 36 

ambos os professores. 9. Recredenciamento e credenciamentos: o Colegiado solicitou que a secretaria do 37 

Poslin entre em contato com o Prof. Cândido Samuel Fonseca de Oliveira para que o professor comprove a 38 

conclusão bem sucedida de pelo menos uma orientação de iniciação científica,  para então prosseguir com a 39 

análise da sua solicitação de credenciamento como docente colaborador Mestrado. 10. Credenciamento de 40 

coorientação: a) referendada a aprovação da solicitação da Profa. Maria do Carmo Viegas para o 41 
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credenciamento do Prof. Alan Jardel de Oliveira como coorientador do doutorando Maurício Rubens de 1 

Carvalho Guilherme; b) referendada a aprovação da solicitação do Prof. Rui Rothe-Neves para o 2 

credenciamento da Profa. Vera Pacheco como coorientadora da doutoranda Alcione de Jesus Santos; c) 3 

indeferida a aprovação da solicitação da Profa. Ida Lúcia Machado para o credenciamento da Profa. Julia 4 

Guimarães Mendes (USP) como coorientadora da doutoranda Mariana Pinter Chaves, com abstenção da 5 

profa. Glaucia Muniz Proença Lara; d) não referendado o parecer da CDIS contrário ao credenciamento da 6 

Profa. Mahayana Cristina Godoy (UFRN) como coorientadora da doutoranda Cláudia Brandão Vieira, com 7 

abstenção da profa. Vera Lúcia Menezes de Oliveira e Paiva e do discente Marcus Vinicius Pereira das 8 

Dores. Aprovada, portanto, a solicitação do Prof. Ricardo Augusto de Souza para o credenciamento da Profa. 9 

Mahayana Cristina Godoy (UFRN) como coorientadora da doutoranda Cláudia Brandão Vieira. 11. 10 

Prorrogação de prazo de conclusão do curso: a) referendado o parecer da Cdis que aprova a solicitação de 11 

prorrogação de prazo para conclusão do curso do mestrando Eduardo Dias de Carvalho Filho para defesa de 12 

dissertação até 30/06/2019; b) referendado o parecer da Cdis que aprova a solicitação de prorrogação de 13 

prazo para conclusão do curso da doutoranda Cristina Mara França Pinto Fonseca para defesa de tese até 14 

30/06/2019; c) referendada a aprovação da solicitação de prorrogação de prazo para conclusão do curso da 15 

doutoranda Gabriela da Cunha Barbosa Saldanha para defesa de tese até 28/03/2019; d) não referendado, 16 

com abstenção da profa. Vera Lúcia Menezes de Oliveira e Paiva e do discente Marcus Vinicius Pereira das 17 

Dores, o parecer da CDIS segundo o qual a comissão entendia que não havia a necessidade de conceder 18 

seis meses de prorrogação para a conclusão do curso de Mestrado de Núbia Araceli Schuttt Pereira. 19 

Aprovada a solicitação de prorrogação de prazo para conclusão do curso para defesa de dissertação até 20 

31/05/2019; e) referendado o parecer da Cdis que aprova a solicitação de prorrogação de prazo para 21 

conclusão do curso da doutoranda Eliane Aparecida Goulart Mendes para defesa de tese até 31/05/2019; f) 22 

referendado o parecer da Cdis que aprova a solicitação de prorrogação de prazo para conclusão do curso da 23 

doutoranda Regina Célia Vago para defesa de tese até 28/06/2019; g) referendado o parecer da Cdis que 24 

aprova a solicitação de prorrogação de prazo para conclusão do curso da doutoranda Simone Dornelas de 25 

Carvalho para defesa de tese até 31/05/2019; h) referendado o parecer da Cdis que aprova a solicitação de 26 

prorrogação de prazo para conclusão do curso da doutoranda Simone Fonseca Gomes Duarte Guimarães 27 

para defesa de tese até 28/06/2019; i) referendado o parecer da Cdis que aprova a solicitação de 28 

prorrogação de prazo para conclusão do curso do mestrando Maikel Fontes de Melo para defesa de 29 

dissertação até 30/04/2019; j) referendada a aprovação da solicitação de prorrogação de prazo para 30 

conclusão do curso da doutoranda Thais Franco de Paula para defesa de tese até 29/03/2019. 12. Pós-31 

doutorado – acolhimento: referendada a solicitação de acolhimento da pesquisa de pós-doutorado intitulada 32 

Desgarramento, pontuação e ensino, de Violeta Virginia Rodrigues, a ser desenvolvida sob a supervisão da 33 

Profa. Maria Beatriz Nascimento Decat, no período de 07/03/19 a 07/12/19.  13. Pós-doutorado – relatório 34 

final: referendado o relatório final da pesquisa de pós-doutorado de Raquel Pires Costa, desenvolvida sob a 35 

supervisão da Profa. Maria Cândida Trindade Costa de Seabra, no período de 04/12/17 a 04/12/18. 14. Pós-36 

doutorado – renovação: a) referendado o relatório parcial da pesquisa de pós-doutorado de Márcia Verônica 37 

Ramos de Macêdo, desenvolvida sob a supervisão da profa. Maria Cândida Trindade Costa de Seabra, no 38 

período de 20/03/2018 a 20/03/2019, além do requerimento de renovação de residência pós-doutoral, para o 39 

período de 21/03/2019 a 20/03/2020; b) referendado o relatório parcial da pesquisa de pós-doutorado de 40 

Cristia Rodrigues Miranda, desenvolvida sob a supervisão da profa. Helcira Maria Rodrigues de Lima, no 41 
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período de 01/12/2017 a 30/11/2018, além do requerimento de renovação de residência pós-doutoral, para o 1 

período de 01/12/2018 a 30/11/2019. II - HOMOLOGAÇÕES: 1. Homologado o resultado do julgamento dos 2 

recursos relativos ao resultado final da Seleção 2019. 2. Exames de Qualificação: a) homologada a ata da 3 

banca do exame de qualificação da doutoranda Fernanda Peçanha Carvalho, composta pelos professores 4 

Maralice de Souza Neves (orientadora) – UFMG, Vanderlice dos Santos Andrade Sól – UFOP, Valdeni da 5 

Silva Reis – UFMG, como titulares, e Norma Laureny Aparecida Lourenço da Silva – UFMG, como suplente. 6 

A banca considerou a aluna aprovada; b) homologada a ata da banca do exame de qualificação do 7 

doutorando Luis Filipe Lima e Silva, composta pelos professores Heliana Ribeiro de Mello (orientadora) – 8 

UFMG, Aparecida de Araújo Oliveira – UFV, Ricardo Augusto de Souza – UFMG, como titulares, e Sueli 9 

Maria Coelho – UFMG, como suplente. A banca considerou o aluno aprovado; c) homologada a ata da banca 10 

do exame de qualificação do doutorando Frederico Amorim Cavalcante, composta pelos professores 11 

Tommaso Raso (orientador) – UFMG, Plínio Almeida Barbosa (coorientador) - UNICAMP, Joao Antonio de 12 

Moraes – UFRJ, Heliana Ribeiro de Mello – UFMG, como titulares, e Ricardo Augusto de Souza – UFMG, 13 

como suplente. A banca considerou o aluno aprovado. DELIBERAÇÕES: 1. Limitar a 24 meses a duração 14 

da Bolsa PNPD/CAPES: aprovada a limitação. 2. Calendário 2019: aprovado o Calendário Poslin 2019, com 15 

inclusão das datas do SETED 2019. 3. Recurso da doutoranda Cláudia Brandão Vieira contra o parecer da 16 

Cdis que aprova a solicitação de prorrogação de prazo para conclusão do curso da aluna para defesa de 17 

tese até 30/05/2019 e solicita a suspensão imediata de sua bolsa CAPES: aprovado recurso, com 18 

prorrogação de prazo concedida até 30/05/2019, sem a suspensão imediata da bolsa. 4. Auxílio Financeiro 19 

PROEX/CAPES: o Colegiado decidiu por suspender o apoio financeiro para participação em eventos, 20 

suspender o pagamento de passagens e diárias de membro externo participante de banca de defesa de 21 

dissertação e exame de qualificação, e manter o apoio a membro externo participante de banca de 22 

doutorado, limitado a um auxílio por banca, não podendo o valor da passagem ultrapassar R$800,00. Em 23 

respostas a auxílios de professores já solicitados, ficou decidido por pagar R$2.000,00 para o prof. Tommaso 24 

Raso e R$1.000,00 para a profa. Heliana Ribeiro de Mello; quanto aos auxílios de alunos já solicitados, 25 

decidiu-se por pagar duas diárias para quem solicitou três e uma diária para quem solicitou duas. 5. 26 

Alteração do texto da Resolução 03/2017 - Critérios para a concessão de bolsas de mestrado e doutorado: 27 

assunto retirado de pauta para deliberação na próxima reunião. 6. Recredenciamentos e credenciamentos: 28 

a) aprovado o parecer da comissão de credenciamento e recredenciamento do POSLIN favorável ao 29 

recredenciamento da profa. Adriana Maria Tenuta de Azevedo como docente permanente Doutorado; b) 30 

aprovado o parecer da comissão de credenciamento e recredenciamento do POSLIN favorável ao 31 

credenciamento da profa. Mahayana Cristina Godoy como docente colaborador Mestrado. 7. Parecer de 32 

projeto de dissertação/tese – aprovação: aprovado o parecer da Profa. Sueli Maria Coelho que aprova na 33 

íntegra o projeto definitivo de tese da doutoranda Thalita Nogueira de Souza, intitulado Verbos de predicação 34 

autonômica: uma abordagem enunciativa, sob a orientação do Prof. Luiz Francisco Dias. 8. Trancamento de 35 

matrícula: indeferida a solicitação da doutoranda Izamara Barbosa Arcanjo Ferreira Silva de trancamento 36 

total de matrícula no segundo semestre de 2018, por razões pessoais, com anuência de seu orientador, Prof. 37 

Wander Emediato de Souza. 9. Indicação de professor para orientação da aluna Maria Gabriela Gomes 38 

Pires, com ingresso no doutorado em 2019/1: o colegiado optou por fazer a indicação futuramente caso a 39 

aluna se matricule. 10. Pós-doutorado – relatório final: aprovado relatório final da pesquisa de pós-doutorado 40 

de Flavia Affonso Mayer, desenvolvida sob a supervisão da Profa. Adriana Silvina Pagano, no período de 41 
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01/12/17 a 30/11/18. 11. Prorrogar prazo da seleção vigente de Bolsas: aprovada a prorrogação do prazo até 1 

28 de fevereiro de 2019. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, da qual eu, Filipe Pereira 2 

Soares e Oliveira, secretário do Programa de Pós-Graduação em Estudos Linguísticos, lavrei a presente ata 3 

que será datada e assinada por mim e por todos os membros presentes. 4 

Belo Horizonte, 17 dezembro de 2018. 5 

 

Profa. Dra. Glaucia Muniz Proença Lara 

Coordenadora 

 

Profa. Dra. Vera Lúcia Menezes de Oliveira e Paiva 

Subcoordenadora 

 

Filipe Pereira Soares e Oliveira 

Secretário 
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