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ATA DA 223ª REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS LINGUÍSTICOS 1 

Ao décimo primeiro dia do mês de fevereiro de dois mil e dezenove, às 14:00 horas, na sala 4031 da FALE, 2 

foi realizada a ducentésima vigésima terceira 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. Maria Antonieta Amarante de Mendonça Cohen e 5 

Profa. Larissa Santos Ciríaco (representantes da área de Linguística Teórica e Descritiva); Prof. Ronaldo 6 

Correa Gomes Junior (representante da área de Linguística do Texto e do Discurso); Profa. Andréa Machado 7 

de Almeida Mattos (representante da área de Linguística Aplicada); Marcus Vinícius Pereira das Dores 8 

(representante discente). EXPEDIENTE: 1. Aprovada a ata da 222ª reunião realizada em 17/12/2018, com 9 

as seguintes alterações: a) alterado o item 9 da página 4, linha 37, para o seguinte: o Colegiado solicitou que 10 

a secretaria do Poslin entre em contato com o Prof. Cândido Samuel Fonseca de Oliveira para que o 11 

professor comprove a conclusão bem sucedida de pelo menos uma orientação de iniciação científica, para 12 

que se prossiga, então, com a análise da sua solicitação de credenciamento como docente colaborador de 13 

Mestrado; b) alterada a letra “d” da página 5, linha 16, para o seguinte: não referendado, com abstenção da 14 

Profa. Vera Lúcia Menezes de Oliveira e Paiva e do discente Marcus Vinicius Pereira das Dores, o parecer 15 

da CDIS segundo o qual a comissão entendia que não havia a necessidade de conceder seis meses de 16 

prorrogação para a conclusão do curso de Mestrado de Núbia Araceli Schuttt Pereira. Aprovada a solicitação 17 

de prorrogação de prazo para defesa de dissertação até 31/05/2019. I - REFERENDAMENTOS: 1. 18 

Liberação/composição de Bancas de Defesa de Tese/Dissertação e de Exames de Qualificação: a) 19 

referendada a indicação da banca examinadora de defesa de dissertação do mestrando Matheus Freitas 20 

Gomes, composta pelas professoras Thaïs Cristófaro Alves da Silva (orientadora) – UFMG, Rosane Silveira 21 

– UFSC, Adriana Marusso – UFOP - como titulares, e Daniela Mara Lima Oliveira Guimarães – UFMG, como 22 

suplente. Data da defesa: 16 de janeiro de 2019; b) referendada a indicação da banca examinadora de 23 

defesa de dissertação da mestranda Denise Alves Soares Veridiano, composta pelos professores Júnia de 24 

Carvalho Fidelis Braga (orientadora) – UFMG, Vicente Aguimar Parreiras – CEFET/MG, Ronaldo Corrêa 25 

Gomes Junior – UFMG - como titulares, e Sérgio Gartner Pais de Oliveira – CEFET/MG, como suplente. 26 

Data da defesa: 07 de fevereiro de 2019; c) referendada a indicação da banca examinadora de defesa de 27 

dissertação da mestranda Juliana dos Santos Belga, composta pelas professoras Daniela Mara Lima Oliveira 28 

Guimarães (orientadora) – UFMG, Adriane Terezinha Sartori – UFMG, Anya Karina Campos d Almeida e 29 

Pinho – UFMG - como titulares, e Camila Tavares Leite – UFU, como suplente. Data da defesa: 21 de janeiro 30 

de 2019; d) referendada a indicação da banca examinadora de defesa de dissertação da mestranda Flávia 31 

Alvarenga de Oliveira, composta pelos professores Ricardo Augusto de Souza (orientador) – UFMG, Janaina 32 

Weissheimer – UFRN, Larissa Santos Ciríaco – UFMG - como titulares, e Cândido Samuel Fonseca de 33 

Oliveira – CEFET/MG, como suplente. Data da defesa: 11 de fevereiro de 2019; e) referendada a indicação 34 

da banca examinadora de defesa de dissertação da mestranda Marianna de Franco Gomes, composta pelas 35 

professoras Maria Cândida Trindade Costa de Seabra (orientadora) – UFMG, Marcia Maria Duarte dos 36 

Santos (coorientadora) – UFMG, Ana Paula Mendes Alves de Carvalho – IFMG, Maryelle Joelma Cordeiro – 37 

UFMG - como titulares, e Maria do Socorro Vieira Coelho – UNIMONTES, como suplente. Data da defesa: 13 38 

de fevereiro de 2019; f) referendada a indicação da banca examinadora de defesa de dissertação do 39 

mestrando Marcos Paulo Santos, composta pelos professores Eduardo Tadeu Roque Amaral (orientador) – 40 

UFMG, Valter Pereira Romano – UFLA, Maria Cândida Trindade Costa de Seabra – UFMG - como titulares, 41 



   

  

 2 

e Elaine Chaves – UEMG, como suplente. Data da defesa: 14 de fevereiro de 2019; g) referendada a 1 

indicação da banca examinadora de defesa de dissertação do mestrando Marcus Vinícius Pereira das Dores, 2 

composta pelos professores Alexia Teles Duchowny (orientadora) – UFMG, Maria Cândida Trindade Costa 3 

de Seabra – UFMG, Ilma Magalhaes Alkimim - como titulares, e Thiago César Viana Lopes Saltarelli – 4 

UEMG, como suplente. Data da defesa: 18 de fevereiro de 2019; h) referendada a indicação da banca do 5 

exame de qualificação da doutoranda Ariana de Carvalho, composta pelos professores Glaucia Muniz 6 

Proença Lara (orientadora) – UFMG, Helcira Maria Rodrigues de Lima – UFMG, Cláudio Humberto Lessa – 7 

CEFET/MG, como titulares, e Bruno Focas Vieira Machado – UFMG, como suplente. Data do exame: 22 de 8 

fevereiro de 2019; i) referendada a indicação da banca examinadora de defesa de dissertação da mestranda 9 

Camila Vilela de Queiroz, composta pelos professores Carla Viana Coscarelli (orientadora) – UFMG, Ana 10 

Elisa Novais – IFMG/Ouro Preto, Daniervelin Renata Marques Pereira – UFMG - como titulares, e Ronaldo 11 

Corrêa Gomes Junior – UFMG, como suplente. Data da defesa: 06 de fevereiro de 2019; j) referendada a 12 

indicação da banca examinadora de defesa de dissertação do mestrando Demétrius Faria dos Santos, 13 

composta pelos professores Júnia de Carvalho Fidelis Braga (orientadora) – UFMG, Sérgio Gartner Pais de 14 

Oliveira – CEFET/MG, Ronaldo Corrêa Gomes Junior – UFMG - como titulares, e Vicente Aguimar Parreiras 15 

– CEFET/MG, como suplente. Data da defesa: 08 de fevereiro de 2019; k) referendada a indicação da banca 16 

examinadora de defesa de dissertação da mestranda Clarice Fernandes dos Santos, composta pelos 17 

professores Ricardo Augusto de Souza (orientador) – UFMG, Larissa Santos Ciríaco (coorientadora) – 18 

UFMG, Cândido Samuel Fonseca de Oliveira – CEFET/MG, Mara Passos Guimarães – UFMG - como 19 

titulares, e Thaís Maíra Machado de Sá – UFMG, como suplente. Data da defesa: 11 de fevereiro de 2019; l) 20 

referendada a indicação da banca examinadora de defesa de dissertação da mestranda Cecília Valle Souza 21 

Toledo, composta pelas professoras Thaïs Cristófaro Alves da Silva (orientadora) – UFMG, Maria Mendes 22 

Cantoni – UFMG, Raquel Márcia Fontes Martins – UFLA - como titulares, e Daniela Mara Lima Oliveira 23 

Guimarães – UFMG, como suplente. Data da defesa: 08 de fevereiro de 2019; m) referendada a indicação da 24 

banca examinadora de defesa de dissertação da mestranda Fernanda Junia Aparecida Teixeira da 25 

Conceição, composta pelas professoras Delaine Cafiero Bicalho (orientadora) – UFMG, Elzimar Goettenauer 26 

de Marins Costa – UFMG, Daniela Freitas Brito Montuani – UFMG - como titulares, e Claudia Mara de Souza 27 

– CEFET/MG, como suplente. Data da defesa: 13 de fevereiro de 2019; n) referendada a indicação da banca 28 

examinadora de defesa de dissertação do mestrando Arthur Angelo de Oliveira Prado, composta pelas 29 

professoras Delaine Cafiero Bicalho (orientadora) – UFMG, Janice Helena Silva de R. Chaves Marinho – 30 

UFMG, Maria José Francisco de Souza – FAE/UFMG - como titulares, e Claudia Mara de Souza – 31 

CEFET/MG, como suplente. Data da defesa: 15 de fevereiro de 2019; o) referendada a indicação da banca 32 

examinadora de defesa de tese da doutoranda Maira Guimarães, composta pelos professores Ida Lucia 33 

Machado (orientadora) – UFMG, Gerlice Teixeira Rosa – FCV, Angela Cristina Salgueiro Marques – UFMG, 34 

Mariana Ramalho Procópio Xavier – UFV, Cláudio Humberto Lessa – CEFET/MG - como titulares, e Adélia 35 

Barroso Fernandes – UNIBH e Erica Fernandes Aniceto - IFMG, como suplentes. Data da defesa: 28 de 36 

fevereiro de 2019; p) referendada a indicação da banca examinadora de defesa de dissertação da mestranda 37 

Tatiana Silveira de Aguiar Souza, composta pelos professores Renato de Mello (orientador) – UFMG, Rony 38 

Petterson Gomes do Vale – UFV, Ivanete Bernardino Soares – UFOP - como titulares, e Renata Aiala de 39 

Mello – UFBA, como suplente. Data da defesa: 22 de fevereiro de 2019; q) referendada a indicação da banca 40 

examinadora de defesa de tese da doutoranda Valdirécia de Rezende Taveira, composta pelas professoras 41 
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Sônia Maria de Oliveira Pimenta (orientadora) – UFMG, Clarice Gualberto (coorientadora) – UFMG, Zaira 1 

Bonfante dos Santos – UFES, Ida Lucia Machado – UFMG, Maria de Fatima Garrido Rodrigues – Faculdade 2 

ÚNICA, Claudia Natividade – FEAD-Ciências Médicas - como titulares, e Joseli Ferreira – IFET Barbacena e 3 

Reinildes Dias - UFMG, como suplentes. Data da defesa: 25 de fevereiro de 2019; r) referendada a indicação 4 

da banca examinadora de defesa de tese da doutoranda Marcela Dezotti Cândido, composta pelos 5 

professores Regina Lúcia Péret Dell'Isola (orientadora) – UFMG, Leandro Rodrigues Alves Diniz – UFMG, 6 

Ana Cecilia Cossi Bizon – UNICAMP, Nelson Viana – UFSCar, Jerônimo Coura Sobrinho – CEFET/MG - 7 

como titulares, e Henrique Rodrigues Leroy – UNILA e Patricia Maria Campos de Almeida - UFRJ, como 8 

suplentes. Data do exame: 20 de fevereiro de 2019; s) referendada a indicação da banca examinadora de 9 

defesa de tese do doutorando Agnaldo Almeida de Jesus, composta pelos professores Glaucia Muniz 10 

Proença Lara (orientadora) – UFMG, Eni Pulcinelli Orlandi (coorientadora – Unicamp/UNIVAS); Ana Cláudia 11 

Fernandes Ferreira – UNICAMP, Paulo Henrique Aguiar Mendes – UFOP, Luiz Francisco Dias – UFMG, 12 

Wander Emediato de Souza – UFMG - como titulares, e Maria Magda de Lima Santiago – UNA e Carla 13 

Barbosa Moreira – CEFET/MG, como suplentes. Data do exame: 27 de fevereiro de 2019. 2. Indicação de 14 

pareceristas: a) referendada a indicação da Profa. Marisa Carneiro como parecerista para o projeto definitivo 15 

de tese da doutoranda Giovana Perini Frizera de Morais Loureiro, intitulado Um estudo sobre pedidos de 16 

desculpas de figuras públicas em redes sociais, sob a orientação da Profa. Ana Larissa Adorno Marciotto 17 

Oliveira; b) referendada a indicação da Profa. Júnia de Carvalho Fidelis Braga como parecerista para o 18 

projeto definitivo de dissertação da mestranda Crislaine Junqueira Aguiar Silva, intitulado Relatos de 19 

experiência docente no ensino de Inglês para alunos campesinos da EJA - Uma análise semiótica, sob a 20 

orientação da Profa. Ana Cristina Fricke Matte; c) referendada a indicação da Profa. Kícila Ferreguetti de 21 

Oliveira como parecerista para o projeto definitivo de tese da doutoranda Francieli Silvéria Oliveira, intitulado 22 

Modelagem de domínio experiencial de acordo com variáveis de sintonia do contexto de situação no 23 

continuum experto-leigo em português brasileiro, sob a orientação da Profa. Adriana Silvina Pagano; d) 24 

referendada a indicação da Profa. Ida Lucia Machado como parecerista para o projeto definitivo de 25 

dissertação da mestranda Bárbara Mano de Faria, intitulado As representações sociodiscursivas de 26 

imigrantes e refugiados no cenário brasileiro contemporâneo, sob a orientação da Profa. Glaucia Muniz 27 

Proença Lara; e) referendada a indicação da Profa. Kícila Ferreguetti de Oliveira como parecerista para o 28 

projeto definitivo de tese da doutoranda Rossana da Cunha Silva, intitulado A User-Centered Natural 29 

Language Model for Translation And Multilingual Text Production, sob a orientação do Prof. Fabio Alves da 30 

Silva Junior; f) referendada a indicação da Profa. Sueli Maria Coelho como parecerista para o projeto 31 

definitivo de tese da doutoranda Gislane Aparecida Martins Siqueira, intitulado Estudos de demonstrativos na 32 

Região Amazônica nos séculos XIX, XX e XXI, sob a orientação do Prof. César Nardelli Cambraia; g) 33 

referendada a indicação da Profa. Giulia Bossaglia como parecerista para o projeto definitivo de dissertação 34 

da mestranda Izabella Rosa Malta, intitulado The Uses and Meanings of the Middle English Verb Haven: A 35 

Corpus-based Study, sob a orientação da Profa. Heliana Ribeiro de Mello; h) referendada a indicação do 36 

Prof. Luiz Fernando Matos Rocha como parecerista para o projeto definitivo de tese da doutoranda Raquel 37 

Rossini Marins Cardoso, intitulado Fictive Interaction on Twitter: Bridging the GAP BETWEEN FACE, 38 

Impoliteness and Ideology, sob a orientação da Profa. Ana Larissa Adorno Marciotto Oliveira; i) referendada 39 

a indicação da Profa. Maria Cândida Trindade Costa de Seabra como parecerista para o projeto definitivo de 40 

dissertação da mestranda Tainá Marcelle Silva Moreira, intitulado A neologia semântica como processo de 41 
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formação de palavras: implicações no ensino de Lingua Portuguesa, sob a orientação do Prof. Aderlande 1 

Pereira Ferraz; j) referendada a indicação da Profa. Maria Cândida Trindade Costa de Seabra como 2 

parecerista para o projeto definitivo de dissertação do mestrando Vitor Filogônio de Souza, intitulado 3 

Lexicalização de afixos no português brasileiro: uma aplicação ao ensino do léxico na sala de aula de 4 

Português, sob a orientação do Prof. Aderlande Pereira Ferraz; k) referendada a indicação do Prof. Ricardo 5 

Augusto de Souza como parecerista para o projeto definitivo de tese da doutoranda Ana Rachel Carvalho 6 

Leão, intitulado Leitura em língua portuguesa como segunda língua por surdo: uma análise do uso de 7 

metáforas, sob a orientação da Profa. Luciane Corrêa Ferreira; l) referendada a indicação do Prof. Ricardo 8 

Augusto de Souza como parecerista para o projeto definitivo de tese da doutoranda Alcione de Jesus Santos, 9 

intitulado O reconhecimento de marcadores prosódicos da escrita do português brasileiro por leitores 10 

proficientes e improficientes, sob a orientação do Prof. Rui Rothe-Neves; m) referendada a indicação da 11 

Profa. Leina Jucá como parecerista para o projeto definitivo de dissertação do mestrando Angelo Augusto 12 

Peixoto Coutinho, intitulado Formadores de professores de Língua Inglesa: identidade e narrativa, sob a 13 

orientação da Profa. Andréa Machado de Almeida Mattos; n) referendada a indicação do Prof. Eduardo 14 

Tadeu Roque Amaral como parecerista para o projeto definitivo de dissertação da mestranda Paloma Sabino 15 

Gomes, intitulado O termo “negócio” no português do século XVII, sob a orientação da Profa. Alexia Teles 16 

Duchowny. 3. Pareceres de projetos de dissertação/tese - aprovação: a) referendado o parecer da Profa. 17 

Shirlene Bemfica de Oliveira (IFMG/Ouro Preto) que aprova na íntegra o projeto definitivo de dissertação da 18 

mestranda Sarah Linhares Oliveira, intitulado As emoções ressoantes no discurso de uma professora de 19 

Língua Inglesa da rede pública: uma escuta etnográfica, sob a orientação da Profa. Valdeni da Silva Reis; b) 20 

referendado o parecer da Profa. Clarice Lage Gualberto que aprova na íntegra o projeto definitivo de 21 

dissertação da mestranda Vera Lúcia Viana de Paes, intitulado A multimodalidade do gênero publicitário: 22 

representações da linguagem como sistema semiótico na publicidade virtual de bancos digitais, sob a 23 

orientação da Profa. Sônia Maria de Oliveira Pimenta; c) referendado o parecer da Profa. Sônia Maria de 24 

Oliveira Pimenta que aprova na íntegra o projeto definitivo de tese da doutoranda Marlei Rose Renzetti 25 

Tartoni, intitulado Transformando o espaço da língua inglesa na escola pública sob o viés da Pedagogia dos 26 

Letramentos: uma intervenção com M-Learning no contraturno do ensino médio, sob a orientação da Profa. 27 

Reinildes Dias; d) referendado o parecer da Profa. Marisa Mendonça Carneiro que aprova na íntegra o 28 

projeto definitivo de tese da doutoranda Giovana Perini Frizera de Morais Loureiro, intitulado Um estudo 29 

sobre pedidos de desculpas de figuras públicas em redes sociais, sob a orientação da Profa. Ana Larissa 30 

Adorno Marciotto Oliveira; e) referendado o parecer da Profa. Helcira Maria Rodrigues de Lima que aprova 31 

na íntegra o projeto definitivo de dissertação do mestrando Stener Carvalho Fernandes Barbosa, intitulado 32 

Análise de projetos de lei no Brasil: o gênero textual PL e a "onda conservadora", sob a orientação do Prof. 33 

Wander Emediato de Souza; f) referendado o parecer do Prof. Marcos Antônio Alexandre que aprova na 34 

íntegra o projeto definitivo de dissertação da mestranda Aline Xavier Pinheiro Santiago, intitulado Jogos 35 

teatrais e a reinvenção de sujeitos e relações nas aulas de Inglês da escola pública: Putting yourself in 36 

someone else's shoes, sob a orientação da Profa. Valdeni da Silva Reis; g) referendado o parecer da Profa. 37 

Sueli Maria Coelho que aprova na íntegra o projeto definitivo de dissertação da mestranda Letícia Pena 38 

Silveira, intitulado Crase: ensino contextualizado e produção discente, sob a orientação da Profa. Daniela 39 

Mara Lima Oliveira Guimarães; h) referendado o parecer da Profa. Giulia Bossaglia que aprova na íntegra o 40 

projeto definitivo de dissertação da mestranda Izabella Rosa Malta, intitulado The Uses and Meanings of the 41 
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Middle English Verb Haven in 12th to 15th Century Lyrics: a Corpus-Based Study, sob a orientação da Profa. 1 

Heliana Ribeiro de Mello; i) referendado o parecer da Profa. Maria Antonieta Amarante de Mendonça Cohen 2 

que aprova na íntegra o projeto definitivo de tese da doutoranda Suelen Cristina da Silva, intitulado A 3 

variação dos pronomes de segunda pessoa nas Mesorregiões Moneiras Campo das Vertentes e Zona da 4 

Mata, sob a orientação do Prof. Eduardo Tadeu Roque Amaral. 4. Integralização/Aproveitamento de créditos: 5 

referendada a aprovação da solicitação do doutorando Frederico Rios Cury dos Santos de aproveitamento 6 

de 04 créditos referentes à disciplina “Categorias de análise para o estudo do Texto e do Discurso” (120 7 

horas-aula/08 créditos), cursada em 2018/1, no programa de pós-graduação em Relações Internacionais da 8 

USP, com anuência de sua orientadora, Profa. Helcira Maria Rodrigues de Lima. 5. Credenciamentos e 9 

recredenciamentos: a) referendada a aprovação do parecer da CDoc/Poslin favorável ao recredenciamento 10 

do Prof. Aderlande Pereira Ferraz como docente permanente de Mestrado e Doutorado; b) referendada a 11 

aprovação do parecer da CDoc/Poslin favorável ao credenciamento do Prof. Cândido Samuel Fonseca de 12 

Oliveira como docente colaborador de Mestrado. 6. Prorrogação de prazo de conclusão do curso: a) 13 

referendada a solicitação de prorrogação de prazo da doutoranda Bruna Toso Tavares para defesa de tese 14 

até 31/03/2019; b) referendado o parecer da CDis/Poslin que aprova a solicitação de prorrogação de prazo 15 

da doutoranda Juliana Cabral Junqueira de Castro para defesa de tese até 28/06/2019; c) referendado o 16 

parecer da CDis/Poslin que aprova a solicitação de prorrogação de prazo da doutoranda Leila Rachel 17 

Barbosa Alexandre para defesa de tese até 28/06/2019; d) referendado o parecer da Cdis/PosLin que aprova 18 

a solicitação de prorrogação de prazo do doutorando Antonio Wallace Lordes para defesa de tese até 19 

28/06/2019. 7. Prorrogação de prazo de realização de Exame de Qualificação: a) referendada a solicitação 20 

de prorrogação de prazo do doutorando Danilo Duarte Costa para realização de Exame de Qualificação até 21 

28/03/2019; b) referendada a solicitação de prorrogação de prazo do doutorando Marcos Daniel do Amor 22 

Divino para realização de Exame de Qualificação até 29/03/2019; c) referendada a solicitação de 23 

prorrogação de prazo da doutoranda Bárbara Amaral da Silva para realização de Exame de Qualificação até 24 

03/04/2019; d) referendada a solicitação de prorrogação de prazo da doutoranda Ana Carolina Gonçalves 25 

Reis para realização de Exame de Qualificação até 03/05/2019; e) referendada a solicitação de prorrogação 26 

de prazo do doutorando Ronaldo Rodrigues de Paula para realização de Exame de Qualificação até 27 

16/03/2019; f) referendada a solicitação de prorrogação de prazo do doutorando Thiago da Cunha 28 

Nascimento para realização de Exame de Qualificação até 24/05/2019. O Colegiado do Poslin solicitou 29 

esclarecimentos a respeito das bolsas de estágio de pesquisa (Universidade de Viadrina em 2017 e 30 

Universidade de Potsdam em 2018) a que o orientando faz referência em seu pedido de prorrogação de 31 

prazos, uma vez que o regulamento do Poslin e as normas da CAPES restringem e/ou fazem ressalvas ao 32 

acúmulo de bolsa CAPES com outros tipos de bolsas. 8. Pós-doutorado – relatório final: a) referendado o 33 

relatório final da pesquisa de pós-doutorado de Sebastião Elias Milani, desenvolvida sob a supervisão do 34 

Prof. Tommaso Raso, no período de 01/02/18 a 30/12/18; b) referendado o relatório final da pesquisa de pós-35 

doutorado de Daniel Mazzaro Vilar de Almeida, desenvolvida sob a supervisão da Profa. Elzimar 36 

Goettenauer de Marins Costa, no período de 07/08/17 a 31/01/19. 9. Pós-doutorado – renovação: 37 

referendado o relatório parcial da pesquisa de pós-doutorado de Mariana Carneiro Mendes, desenvolvida 38 

sob a supervisão da Profa. Ulrike Agathe Schröder, no período de 01/01/2018 a 31/12/2018. Referendado o 39 

requerimento de renovação da residência pós-doutoral para o período de 01/01/2019 a 01/08/2019. II - 40 

HOMOLOGAÇÕES: 1. Remanejamento de vagas do processo seletivo 2019: homologado o remanejamento 41 
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de vagas do processo seletivo 2019 conforme documento arquivado na secretaria do Programa. 2. Resultado 1 

da consulta ao Colegiado sobre os certificados de proficiência apresentados pelos candidatos ao processo 2 

seletivo: homologado o resultado da consulta realizada pela Coordenação aos membros do Colegiado sobre 3 

o aceite dos certificados de proficiência de candidatos ao Processo Seletivo 2019. Os certificados do CEFET 4 

(Alexandra Aparecida de Oliveira) e da UNIMONTES (Shirlene Aparecida da Rocha) foram aceitos com oito 5 

votos favoráveis e uma abstenção. O certificado do TEAP (Gilmar Araujo de Oliveira) não foi aceito com três 6 

votos favoráveis e seis contrários. DELIBERAÇÕES: 1. Indicação dos cinco trabalhos mais relevantes do 7 

Poslin para Relatório CAPES/2018: o Colegiado decidiu que a Coordenação solicitará por e-mail aos 8 

professores do Programa a indicação de trabalhos relevantes que foram publicados no ano de 2018. A partir 9 

da indicação realizada, a Coordenação escolherá as cinco publicações mais relevantes, que serão incluídas 10 

no Relatório CAPES/2018. 2. Convênio de pesquisa entre a Universidade Federal de Minas Gerais e a 11 

Universidade Del Valle (UNIVALLE): o Colegiado do Poslin solicitou que a Diretoria da FALE preste maiores 12 

esclarecimentos acerca da proposta de convênio de pesquisa entre a Universidade Federal de Minas Gerais 13 

e a Universidade Del Valle (UNIVALLE). 3. Alteração do texto da Resolução 03/2017 - Critérios para a 14 

concessão de bolsas de mestrado e doutorado. Acúmulo de bolsa CAPES com bolsa do CENEX: o 15 

Colegiado do Poslin decidiu alterar o caput do §11º do art.3º da Resolução nº 03/2017 (aprovada em 16 

12/01/2018 pela PRPG), que dispõe sobre os critérios para concessão de bolsas de mestrado e doutorado a 17 

alunos do Programa, para as agências CAPES, CNPq e FAPEMIG. O referido enunciado passará a ter a 18 

seguinte redação: “Art. 3º - Para ser contemplado com bolsas de estudos de qualquer uma das agências de 19 

fomento (CAPES, CNPq e FAPEMIG) concedidas ao Programa de Pós-Graduação em Estudos Linguísticos 20 

(Poslin) da FALE/UFMG, todos os alunos solicitantes deverão satisfazer às seguintes determinações: […] § 21 

11º. Perderá o direito a bolsa já implementada ou a implementar o aluno que: I. tiver, no seu histórico 22 

escolar, registro de conceito inferior a B em disciplinas cursadas no Programa, bem como em disciplinas 23 

eletivas ou isoladas aproveitadas para integralização de créditos; II. passar a exercer trabalho remunerado 24 

decorrente de atuação professional regular, com ou sem vínculo empregatício, ou a receber proventos de 25 

aposentadoria; III. deixar de realizar o estágio docência, em caso de bolsista da Capes, a menos que tenha 26 

sido dispensado; IV. descumprir os prazos e as obrigações previstos no Regulamento do Poslin e/ou as 27 

exigências das agências de fomento”. O Colegiado decidiu não ser possível o acúmulo de bolsa de mestrado 28 

ou doutorado do Programa com qualquer outro tipo de trabalho remunerado, seja com ou sem vínculo 29 

empregatício. 4. Estágio de doutorado sanduíche: Aprovada a solicitação da doutoranda Adriana Fernandes 30 

Barbosa, com anuência de sua orientadora, Profa. Ulrike Agathe Schroder, para estágio de doutorado 31 

sanduíche na Universität Viadrina (Frankfurt/Alemanha), no período de 01/04/2019 a 30/11/2019, com 32 

suspensão de sua bolsa CAPES de doutorado durante este período. 5. Textos para o Relatório CAPES 33 

2018: a Coordenação enviará por e-mail aos membros do Colegiado alguns tópicos do Relatório 34 

CAPES/2018, para que o Colegiado faça suas sugestões. 6. Sorteio de ordem das áreas no  ranking de 35 

bolsas: o Colegiado do Poslin, por meio de sorteio, definiu a seguinte ordem para a concessão de bolsas de 36 

estudo do Programa: área 1, área 3 e área 2. 7. Recurso contra o indeferimento de trancamento total de 37 

2018/2: aprovado o recurso contra o indeferimento da solicitação da doutoranda Janaína Henriques de 38 

Oliveira de trancamento total de matricula no 2º semestre de 2018, por motivo de saúde, com anuência de 39 

sua orientadora, Profa. Deise Prina Dutra. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, da qual eu, 40 
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Fábio Guimarães Miranda Barbosa, secretário do Programa de Pós-Graduação em Estudos Linguísticos, 1 

lavrei a presente ata que será datada e assinada por mim e por todos os membros presentes. 2 

Belo Horizonte, 11 de fevereiro de 2019. 3 
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