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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS 1 

LINGUÍSTICOS 2 

Ao décimo nono dia do mês de fevereiro de dois mil e dezoito, às 14:00 horas, na sala 4031 da FALE, foi 3 

realizada a reunião extraordinária do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Estudos Linguísticos, 4 

presidida pela Profa. Glaucia 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 

Ana Larissa Adorno Marciotto Oliveira (representante da área de Linguística Teórica e Descritiva); Prof. 7 

Gustavo Ximenes Cunha e Profa. Helcira Maria Rodrigues de Lima (representantes da área de Linguística do 8 

Texto e do Discurso); Profa. Maria Antonieta Amarante Mendonça Cohen (representante da área de 9 

Linguística Teórica e Descritiva); Marcus Vinícius Pereira das Dores (representante discente). EXPEDIENTE: 10 

Foi aprovada a ata da 211ª reunião realizada em 13/11/2017. ORDEM DO DIA: I – COMUNICAÇÕES: 1. A 11 

presidente comunicou a aprovação, pela PRPG, do remanejamento de 16 vagas do processo seletivo 2018, 12 

conforme documento arquivado na secretaria. 2. Comunicou também a aprovação, pela PRPG, da 13 

Resolução 02/2017: Critérios de Credenciamento e Recredenciamento de Docentes e da Resolução 14 

03/2017: Critérios para Concessão de Bolsas de Mestrado e Doutorado. 3. A presidente comunicou a 15 

aprovação, pela PRPG, da proposta de reestruturação/modificação curricular do Poslin para 2018. Foram 16 

excluídas algumas linhas da área 1 e criada uma nova linha “Retórica” na área 2, o que implicou a inclusão 17 

de uma nova disciplina de Fundamentos, conforme documento arquivado na secretaria. II -18 

REFERENDAMENTOS: 1. Liberação/composição de Bancas de  Defesa de Tese/Dissertação e de Exames 19 

de Qualificação: a) referendada a indicação da banca examinadora de defesa de dissertação da mestranda 20 

Fernanda Carla de Oliveira, composta pelos professores Eduardo Tadeu Roque Amaral (orientador) – 21 

UFMG, Lorenzo Teixeira Vitral – UFMG, Clézio Roberto Gonçalves – UFOP, como titulares, e Mayara 22 

Nicolau de Paula – UFMG, como suplente. Data da defesa: 07 de fevereiro de 2017; b) referendada a 23 

indicação da banca examinadora de defesa de dissertação da mestranda Juliana Sander Diniz, composta 24 

pelos professores Márcia Cristina de Brito Rumeu (orientadora) – UFMG, Carolina Queiroz Andrade – UnB, 25 

Lorenzo Teixeira Vitral – UFMG, como titulares, e Adriane Terezinha Sartori – UFMG, como suplente. Data 26 

da defesa: 22 de fevereiro de 2018; c) referendada a indicação da banca examinadora de defesa de 27 

dissertação do mestrando Wellington Araújo Mendes Junior, composta pelos professores Thaïs Cristófaro 28 

Alves da Silva (orientadora) – UFMG, Maria Mendes Cantoni – UFMG, José Sueli de Magalhães – UFU, 29 

como titulares e Raquel Márcia Fontes Martins – UFLA e Sueli Maria Coelho - UFMG, como suplentes. Data 30 

da defesa: 16 de fevereiro de 2018; d) referendada a indicação da banca examinadora de defesa de 31 

dissertação da mestranda Flávia Fidelis de Paula, composta pelos professores Ulrike Agathe Schröder 32 

(orientadora) – UFMG, Gustavo Ximenes Cunha – UFMG, Alexandre Cadilhe – UFJF, como titulares, e 33 

Adriana Maria Tenuta de Azevedo – UFMG, como suplente. Data da defesa: 08 de janeiro de 2018; e) 34 

referendada a indicação da banca examinadora de defesa de dissertação da mestranda Bruna Rodrigues 35 

Fontoura, composta pelos professores Ricardo Augusto de Souza (orientador) – UFMG, Marisa Mendonça 36 

Carneiro – UFMG, Natália Carolina Alencar de Resende – CEFET/MG, como titulares, e Rui Rothe-Neves – 37 

UFMG, como suplente. Data da defesa: 16 de fevereiro de 2018; f) referendada a indicação da banca 38 

examinadora de defesa de dissertação da mestranda Bárbara Helohá Falcão Teixeira, composta pelos 39 

professores Tommaso Raso (orientador) – UFMG, Plínio Almeida Barbosa (coorientador) – UNICAMP, Joao 40 

Antonio de Moraes – UFRJ, Rui Rothe-Neves – UFMG, como titulares, e Heliana Ribeiro de Mello – UFMG, 41 
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como suplente. Data da defesa: 20 de fevereiro de 2018; g) referendada a indicação da banca examinadora 1 

de defesa de dissertação do mestrando Cliver Gonçalves Dias, composta pelos professores Célia Maria 2 

Magalhães (orientadora) – UFMG, Pedro Henrique Lima Praxedes Filho – UECE, Igor Antônio Lourenço da 3 

Silva – UFU, como titulares, e Fabio Alves da Silva Júnior – UFMG, como suplente. Data da defesa: 19 de 4 

fevereiro de 2018; h) referendada a indicação da banca examinadora de defesa de dissertação da mestranda 5 

Natália Carvalho Cristófaro, composta pelos professores Célia Maria Magalhães (orientadora) – UFMG, 6 

Pedro Henrique Lima Praxedes Filho – UECE, Igor Antônio Lourenço da Silva – UFU, como titulares, e Fabio 7 

Alves da Silva Júnior – UFMG, como suplente. Data da defesa: 19 de fevereiro de 2018; i) referendada a 8 

indicação da banca examinadora de defesa de dissertação da mestranda Thalita Santos Felicio de Almeida, 9 

composta pelas professoras Ana Cristina Fricke Matte (orientadora) – UFMG, Adelma Lúcia de Oliveira Silva 10 

Araújo – UFOP, Daniervelin Renata Marques Pereira – UFMG, como titulares, e Adriane Terezinha Sartori – 11 

UFMG e Rivânia Maria Trotta Sant'Ana – UFOP, como suplentes. Data da defesa: 19 de fevereiro de 2017; j) 12 

referendada a indicação da banca examinadora de defesa de dissertação do mestrando Geraldo Emanuel de 13 

Abreu Silva, composta pelas professoras Elzimar Goettenauer de Marins Costa (orientadora) – UFMG, Carla 14 

Viana Coscarelli – UFMG, Elizabeth Guzzo de Almeida – UFMG, como titulares, e Laureny Aparecida 15 

Lourenço da Silva – UFMG, como suplente. Data do exame: 15 de fevereiro de 2018; k) referendada a 16 

indicação da banca do exame de qualificação da doutoranda Natália Costa Leite, composta pelas 17 

professoras Valdeni da Silva Reis (presidente da banca/representante do orientador) – UFMG, Vanderlice 18 

dos Santos Andrade Sól – UFOP, Monica Maria Farid Rahme – UFMG, como titulares, e Elidea Lúcia 19 

Almeida Bernardino – UFMG, como suplente. Data do exame: 18 de dezembro de 2017; l) referendada a 20 

indicação da banca examinadora de defesa de tese da doutoranda Karina Sarto Szpak, composta pelos 21 

professores Fabio Alves da Silva Júnior (orientador) – UFMG, Igor Antônio Lourenço da Silva – UFU, José 22 

Luiz Vila Real Gonçalves – UFOP, Augusto Buchweitz – PUC-RS, Adolfo Martin Garcia – Universidad 23 

Nacional de Cuyo, como titulares, e Arlene Koglin – UFMG e Adriana Silvina Pagano – UFMG, como 24 

suplentes. Data da defesa: 15 de dezembro de 2017; m) referendada a indicação da banca examinadora de 25 

defesa de tese da doutoranda Joana Angélica Santos Lima, composta pelos professores César Nardelli 26 

Cambraia (orientador) – UFMG, Delaine Cafiero Bicalho – UFMG, Sueli Maria Coelho –UFMG, Elizete Maria 27 

de Souza – UESB, Josane Moreira de Oliveira – UEFS, como titulares, e Miriam Lúcia dos Santos Jorge – 28 

UFMG e Elaine Chaves – IFMG, como suplentes. Data da defesa: 26 de janeiro de 2017; n) referendada a 29 

indicação da banca examinadora de defesa de tese do doutorando Rafael Batista Andrade, composta pelos 30 

professores Glaucia Muniz Proença Lara (orientadora) – UFMG, Clebson Luiz de Brito – UFRN, William 31 

Augusto Menezes – UFOP, Ida Lúcia Machado – UFMG, Elzimar Goettenauer de Marins Costa – UFMG, 32 

como titulares, e Rony Petterson Gomes do Vale – UFV e Tania Maria de Oliveira Gomes – UFMG, como 33 

suplentes. Data da defesa: 30 de janeiro de 2018; o) referendada a indicação da banca examinadora de 34 

defesa de tese do doutorando Eduardo Assunção Franco, composta pelos professores Glaucia Muniz 35 

Proença Lara (presidente da banca/representante do orientador) – UFMG, Ida Lúcia Machado – UFMG, 36 

Paulo Henrique Aguiar Mendes – UFOP, Maria Carmen Aires Gomes – UFV, Clebson Luiz de Brito – UFRN, 37 

como titulares, e Bruno Focas Vieira Machado – UFMG e Crístia Rodrigues Miranda – UFOP, como 38 

suplentes. Data da defesa: 31 de janeiro de 2018; p) referendada a indicação da banca examinadora de 39 

defesa de tese do doutorando Alex Luís dos Santos, composta pelos professores Sônia Maria de Oliveira 40 

Pimenta (orientadora) – UFMG, Cláudio Márcio do Carmo (coorientador) – UFSJ, Maria Carmen Aires 41 
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Gomes – UFV, Joseli Lira – IF Sudeste Minas Gerais, Bruno Focas Vieira Machado – UFMG, Fátima Garrido 1 

– UFMG, como titulares, e Clarice Lage Gualberto – UFMG e Reinildes Dias – UFMG, como suplentes. Data 2 

da defesa: 05 de fevereiro de 2018; q) referendada a indicação da banca do exame de qualificação da 3 

doutoranda Emiliana da Consolação Ladeira, composta pelos professores Luiz Francisco Dias (orientadora) 4 

– UFMG, Melliandro Mendes Galinari – UFOP, Priscila Brasil Gonçalves Lacerda – UFMG, como titulares, e 5 

Igor Caixeta Trindade Guimarães – PBH, como suplente. Data do exame: 22 de janeiro de 2018; r) 6 

referendada a indicação da banca do exame de qualificação da doutoranda Valdirécia de Rezende Taveira, 7 

composta pelos professores Sônia Maria de Oliveira Pimenta (orientadora) – UFMG, Orlando Vian Júnior – 8 

Unifesp, Clarice Lage Gualberto – UFMG, como titulares, e Bruno Focas Vieira Machado – UFMG, como 9 

suplente. Data do exame: 22 de fevereiro de 2018; s) referendada a indicação da banca do exame de 10 

qualificação da doutoranda Josiane Brunetti Cani Ferrari, composta pelos professores Carla Viana Coscarelli 11 

(orientadora) – UFMG, Luciana de Oliveira Silva – UFMG, Simão Pedro Pinto Marinho – PUC-MG, como 12 

titulares, e  Juliane Corrêa – UFMG, como suplente. Data do exame: 27 de fevereiro de 2018; t) referendada 13 

a indicação da banca do exame de qualificação do doutorando Gilvan Mateus Soares, composta pelos 14 

professores Carla Viana Coscarelli (orientadora) – UFMG, Renato Caixeta da Silva – CEFET-MG, Ronaldo 15 

Correa Gomes Junior – UFMG, como titulares, e Raquel Oliveira Prates – ICEX/UFMG, como suplente. Data 16 

do exame: 28 de fevereiro de 2018. 2. Indicação de pareceristas: Foi referendada a indicação dos seguintes 17 

pareceristas: a) Profa. Valdeni da Silva Reis como parecerista para o projeto definitivo de dissertação da 18 

mestranda Kely Cristina Silva intitulado “Efeito(s) de sentido(s) do ensino de inglês na rede municipal de 19 

Nova Lima”, sob a orientação da Profa. Maralice de Souza Neves; b) Profa. Andrea Machado de Almeida 20 

Mattos como parecerista para o projeto definitivo de dissertação da mestranda Angela Caroline Coelho 21 

Renovato Aires intitulado “Os efeitos da constituição identitária de um sujeito-professor nos seus dizeres e 22 

fazeres em uma escola indígena Pataxó”, sob a orientação da Profa. Maralice de Souza Neves; c) Prof. 23 

Leonardo Pereira Nunes como parecerista para o projeto definitivo de tese do doutorando Rodrigo Araújo e 24 

Castro intitulado “Systemic-functional modelling for text simplification”, sob a orientação da Profa. Adriana 25 

Silvina Pagano; d) Profa. Márcia Cristina de Brito Rumeu como parecerista para o projeto definitivo de tese 26 

do doutorando Celso Reis Macedo intitulado “A antropotoponímia da cidade de São João del-Rei”, sob a 27 

orientação da Profa. Maria Cândida Trindade Costa de Seabra; e) Profa. Maria Cândida Trindade Costa de 28 

Seabra como parecerista para o projeto definitivo de dissertação do mestrando Marcus Vinicius Pereira das 29 

Dores intitulado “Livro de inventários de bens da catedral da (Arqui)diocese de Mariana (1749-1910): edição 30 

e glossário terminológico”, sob a orientação da Profa. Alexia Teles Duchowny; f) Profa. Maralice de Souza 31 

Neves como parecerista para o projeto definitivo de dissertação da mestranda Maria José D'Alessandro 32 

Nogueira intitulado “Jovens-aprendizes de inglês como língua estrangeira em situação de vulnerabilidade: as 33 

(im)possibilidades de responsabilização, inclusão e mobilidade social”, sob a orientação da Profa. Valdeni da 34 

Silva Reis; g) Profa. Andréa Machado de Almeida Mattos como parecerista para o projeto definitivo de 35 

dissertação da mestranda Izabella Leal Gonçalves intitulado “Circulando (n)a sala de aula: histórias e 36 

escolhas em torno do material didático usado pelo(a) professor(a) de língua inglesa”, sob a orientação da 37 

Profa. Valdeni da Silva Reis; h) Prof. Aderlande Pereira Ferraz como parecerista para o projeto definitivo de 38 

dissertação da mestranda Fernanda Junia Aparecida Teixeira da Conceição intitulado “Produção de textos 39 

escritos: a reescrita como prática fundamental”, sob a orientação da Profa. Delaine Cafiero Bicalho; i) Profa. 40 

Daniela Mara Lima Oliveira Guimarães como parecerista para o projeto definitivo de dissertação do 41 
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mestrando Arthur Angelo de Oliveira Prado intitulado “Concepções de língua(gem) e de ensino de língua 1 

portuguesa da perspectiva do aluno”, sob a orientação da Profa. Delaine Cafiero Bicalho; j) Prof. Aderlande 2 

Pereira Ferraz como parecerista para o projeto definitivo de dissertação da mestranda Marianna de Franco 3 

Gomes intitulado “Geomorfotopônimos históricos”, sob a orientação da Profa. Maria Cândida Trindade Costa 4 

de  Seabra; k) Profa. Sueli Maria Coelho como parecerista para o projeto definitivo de tese do doutorando 5 

Maurício Rubens de Carvalho Guilherme intitulado “Gramaticalização-lexicalização do plural no português 6 

falado em Belo Horizonte”, sob a orientação da Profa. Maria do Carmo Viegas; l) Profa. Maria Cândida 7 

Trindade Costa de Seabra como parecerista para o projeto definitivo de dissertação do mestrando Antonio 8 

Jorge de Souza intitulado “Criação lexical: interface entre nomes próprios e comuns na linguagem 9 

publicitária”, sob a orientação do Prof. Aderlande Pereira Ferraz; m) Profa. Heliana Ribeiro de Mello como 10 

parecerista para o projeto definitivo de dissertação da mestranda Jessica Maria da Silva Queiroz intitulado 11 

“The grammatical complexity in learner academic writing: a corpus-based analysis of noun phrases”, sob a 12 

orientação da Profa. Deise Prina Dutra; n) Profa. Ida Lucia Machado como parecerista para o projeto 13 

definitivo de tese da doutoranda Juliana Cabral Junqueira de Castro intitulado “A representação do professor 14 

em Manuais do Professor de Livros de Alfabetização e Letramento do Programa Nacional do Livro Didático”, 15 

sob a orientação do Prof. Renato de Mello; o) Profa. Glaucia Muniz Proença Lara como parecerista para o 16 

projeto definitivo de dissertação do mestrando Eduardo Dias de Carvalho Filho intitulado “Homoerotismo: o 17 

estudo de um conceito”, sob a orientação da Profa. Ida Lucia Machado. 3. Pareceres de projetos de 18 

dissertação/tese - aprovação: a) referendado o parecer do Prof. Ricardo Augusto de Souza que aprova na 19 

íntegra o projeto definitivo de dissertação do mestrando Filipe Rubini Castano intitulado “Assessing Reading 20 

Difficulty: A Corpus-Based Tool for Lexical Analysis””, sob a orientação da Profa. Heliana Ribeiro de Mello; b) 21 

referendado o parecer do Prof. Ronaldo Corrêa Gomes Junior que aprova na íntegra o projeto definitivo de 22 

dissertação da mestranda Lívia de Faria Terra intitulado “O uso de tecnologias digitais para o 23 

desenvolvimento de habilidades orais em inglês: um estudo de caso no contexto acadêmico”, sob a 24 

orientação da Profa. Vera Lúcia Menezes de Oliveira e Paiva; c) referendado o parecer do Prof. Leonardo 25 

Pereira Nunes que aprova na íntegra o projeto definitivo de tese do doutorando Rodrigo Araújo e Castro 26 

intitulado “Systemic-functional modelling for text simplification”, sob a orientação da Profa. Adriana Silvina 27 

Pagano; d) referendado o parecer da Profa. Maralice de Souza Neves que aprova na íntegra o projeto 28 

definitivo de dissertação da mestranda Maria José D'Alessandro Nogueira intitulado “Jovens-aprendizes de 29 

inglês como língua estrangeira em situação de vulnerabilidade: as (im)possibilidades de responsabilização, 30 

inclusão e mobilidade social”, sob a orientação da Profa. Valdeni da Silva Reis; e) referendado o parecer da 31 

Profa. Maria Cândida Trindade Costa de Seabra que aprova na íntegra o projeto definitivo de dissertação do 32 

mestrando Marcus Vinicius Pereira das Dores intitulado “Livro de inventários de bens da catedral da 33 

(Arqui)diocese de Mariana (1749-1910): edição e glossário terminológico”, sob a orientação da Profa. Alexia 34 

Teles Duchowny; f) referendado o parecer da Profa. Maria Cândida Trindade Costa de Seabra que aprova na 35 

íntegra o projeto definitivo de dissertação do mestrando Marcos Paulo Santos intitulado “Os nomes gerais na 36 

construção de uma linguagem menos sexista”, sob a orientação do Prof. Eduardo Tadeu Roque Amaral; g) 37 

referendado o parecer da Profa. Márcia Cristina de Brito Rumeu que aprova na íntegra o projeto definitivo de 38 

tese do doutorando Celso Reis Macedo intitulado “A antropotoponímia da cidade de São João del-Rei”, sob a 39 

orientação da Profa. Maria Cândida Trindade Costa de Seabra; h) referendado o parecer da Profa. Helcira 40 

Maria Rodrigues de Lima que aprova na íntegra o projeto definitivo de tese da doutoranda Ana Carolina 41 
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Gonçalves Reis intitulado “Análise retórico-argumentativa da construção de personagens femininas na série 1 

Mad Men”, sob a orientação da Profa. Eliana Amarante de Mendonça Mendes; i) referendado o parecer da 2 

Profa. Daniela Mara Lima Oliveira Guimarães que aprova na íntegra o projeto definitivo de dissertação do 3 

mestrando Arthur Angelo de Oliveira Prado intitulado “Concepções de lingua(gem) e de ensino de língua 4 

portuguesa na perspectiva do aluno”, sob a orientação da Profa. Delaine Cafiero Bicalho; j) referendado o 5 

parecer do Prof. José Luiz Gonçalves (UFOP) que aprova na íntegra o projeto definitivo de tese da 6 

doutoranda Cristiane Silva Fontes intitulado “O processo tradutório em tarefas de (re)tradução: um estudo no 7 

par linguístico inglês-português”, sob a orientação da  Profa. Adriana Silvina Pagano; k) o parecer do Prof. 8 

Daniel Mazzaro Vilar de Almeida (UNIFAL) que aprova na íntegra o projeto definitivo de tese do doutorando 9 

Venan Lucas de Oliveira Alencar intitulado “Imaginários e corpos em aplicativos de encontros gays – um 10 

estudo brasileiro-canadense”, sob a orientação da Profa. Emília Mendes Lopes; l) referendado o parecer da 11 

Profa. Andréa Machado de Almeida Mattos que aprova na íntegra o projeto definitivo de dissertação da 12 

mestranda Izabella Leal Gonçalves intitulado “Circulando (n)a sala de aula: histórias e escolhas em torno do 13 

material didático usado pelo(a) professor(a) de língua inglesa”, sob a orientação da Profa. Valdeni da Silva 14 

Reis; m) referendado o parecer da profa. Valdeni da Silva Reis que aprova na íntegra o projeto definitivo de 15 

dissertação da mestranda Kely Cristina Silva intitulado “Efeito(s) de sentido(s) do ensino de inglês na rede 16 

municipal de Nova Lima”, orientada pela Profa. Maralice de Souza Neves; n) referendado o parecer da Profa. 17 

Maria Cândida Trindade Costa de Seabra que aprova na íntegra o projeto definitivo de dissertação do 18 

mestrando Antônio Jorge de Souza intitulado “Criação lexical: interface entre nomes próprios e comuns na 19 

linguagem publicitária”, sob a orientação do Prof. Aderlande Pereira Ferraz; o) referendado o parecer da 20 

Profa. Andréa Machado de Almeida Mattos que aprova na íntegra o projeto definitivo de dissertação da 21 

mestranda Angela Caroline Coelho Renovato Aires intitulado “Os efeitos da constituição identitária de um 22 

sujeito-professor nos seus dizeres e fazeres em uma escola indígena Pataxó”, sob a orientação da Profa. 23 

Maralice de Souza Neves; p) referendado o parecer da Profa. Heliana Ribeiro de Mello que aprova na íntegra 24 

o projeto definitivo de dissertação da mestranda Jessica Maria da Silva Queiroz intitulado “The grammatical 25 

complexity in learner academic writing: a corpus-based analysis of noun phrases”, sob a orientação da Profa. 26 

Deise Prina Dutra; q) referendado o parecer da Profa. Regina Lúcia Péret Dell'Isola que aprova na íntegra o 27 

projeto definitivo de tese do doutorando Marcos Celírio dos Santos intitulado “Leitura em múltiplas fontes: o 28 

desenvolvimento de habilidades e estratégias para a leitura como processo investigativo”, sob a orientação 29 

da Profa. Carla Viana Coscarelli; r) referendado o parecer da Profa. Sueli Maria Coelho que aprova na 30 

íntegra o projeto definitivo de tese do doutorando Maurício Rubens de Carvalho Guilherme intitulado 31 

“Gramaticalização-lexicalização do plural no português falado em Belo Horizonte”, sob a orientação da Profa. 32 

Maria do Carmo Viegas. 4. Pareceres de projetos de dissertação/tese – reformulação: referendado o parecer 33 

do Prof. Rui Rothe-Neves que solicita reformulação total do projeto definitivo de tese da doutoranda Jamila 34 

Viegas Rodrigues intitulado “O processamento fonológico por bilíngues e sua relação com os perfis de uso 35 

linguístico”, sob a orientação do Prof. Ricardo Augusto de Souza. 5. Pós-doutorado – acolhimento: a) 36 

referendada a solicitação de acolhimento da pesquisa de pós-doutorado intitulada “O fenômeno da 37 

modalidade deôntica na peça de teatro”, de Maria Fabíola Vasconcelos Lopes, a ser desenvolvida sob a 38 

supervisão da Profa. Adriana Maria Tenuta de Azevedo, no período de 01/03/2018 a 14/02/2019; b) 39 

referendada a solicitação de acolhimento da pesquisa de pós-doutorado intitulada “A natureza referencial do 40 

elogio retórico: perspectivas e abordagens”, de Crístia Rodrigues Miranda, a ser desenvolvida sob a 41 
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supervisão da Profa. Helcira Maria Rodrigues de Lima, no período de 01/12/2017 a 31/11/2018; c) 1 

referendada a solicitação de acolhimento da pesquisa de pós-doutorado intitulada “Historiografia-Linguística 2 

dos conceitos de indivíduo e de sujeito nos estudos da linguagem”, de Sebastião Elias Milani, a ser 3 

desenvolvida sob a supervisão do Prof. Tommaso Raso, no período de 01/02/2018 a 30/12/2018; d) 4 

referendada a solicitação de acolhimento da pesquisa de pós-doutorado intitulada “A relação entre gesto e 5 

prosódia em orientações de caminho: um estudo crosscultural”, de Mariana Carneiro Mendes, a ser 6 

desenvolvida sob a supervisão da Profa. Ulrike Agathe Schröder, no período de 01/01/2018 a 31/12/2018. 6. 7 

Trancamento total de 2017/2: referendada a solicitação da mestranda Maíra Borges Laranjeira de 8 

trancamento total de matrícula no segundo semestre de 2017 por motivo de incompatibilidade de horários 9 

com o trabalho. 7. Prorrogação de prazo de conclusão do curso: a) referendada a solicitação de prorrogação 10 

de prazo para conclusão de curso da mestranda Lilian Aparecida Vimieiro Pascoal para defesa de 11 

dissertação até 31/03/2018; b) referendada a solicitação de prorrogação de prazo para conclusão de curso 12 

da mestranda Amélia de Oliveira Neves para defesa de dissertação até 30/06/2018; c) referendada a 13 

solicitação de prorrogação de prazo para conclusão de curso da mestranda Adriana Alves Pinto para defesa 14 

de dissertação até 30/06/2018; d) referendada a solicitação de prorrogação de prazo para conclusão de 15 

curso do mestrando Eduardo Assis Martins para defesa de dissertação até 30/07/2018; e) referendada a 16 

solicitação de prorrogação de prazo para conclusão de curso da mestranda Rosana Cardoso Gondim para 17 

defesa de dissertação até 31/03/2018; f) referendada a solicitação de prorrogação de prazo para conclusão 18 

de curso do mestrando Rafael Campos Amaral Lobato para defesa de dissertação até 30/07/2018; g) 19 

referendada a solicitação de prorrogação de prazo para conclusão de curso da doutoranda Adriana dos 20 

Santos Sales para defesa de tese até 30/03/2018; h) referendada a solicitação de prorrogação de prazo para 21 

conclusão de curso do doutorando Geraldo José Rodrigues Liska para defesa de tese até 07/03/2018; i) 22 

referendada a solicitação de prorrogação de prazo para conclusão de curso da doutoranda Emiliana da 23 

Consolação Ladeira para defesa de tese até 30/04/2018; j) referendada a solicitação de prorrogação de 24 

prazo para conclusão de curso da mestranda Fernanda Teixeira Avelar para defesa de dissertação até 25 

28/06/2018; k) referendada a solicitação de prorrogação de prazo para conclusão de curso da mestranda 26 

Thaís Torres Guimarães para defesa de dissertação até 30/04/2018; l) referendada a solicitação de 27 

prorrogação de prazo para conclusão de curso da doutoranda Miriam Cristiany Garcia Rosa para defesa de 28 

tese até 07/03/2018; m) referendada a solicitação de prorrogação de prazo para conclusão de curso da 29 

mestranda Silmara Eliza de Paula Silva para defesa de dissertação até 30/03/2018; n) referendada a 30 

solicitação de prorrogação de prazo para conclusão de curso da doutoranda Ana Elisa Costa Novais para 31 

defesa de tese até 31/03/2018; o) referendada a solicitação de prorrogação de prazo para conclusão de 32 

curso da doutoranda Giselli Mara da Silva para defesa de tese até 05/03/2018; p) referendada a solicitação 33 

de prorrogação de prazo para conclusão de curso da mestranda Mariana Tavares Silva para defesa de 34 

dissertação até 30/04/2018; q) referendada a solicitação de prorrogação de prazo para conclusão de curso 35 

da doutoranda Giovana de Sousa Rodrigues para defesa de tese até 30/03/2018. 8. Prorrogação de prazo de 36 

entrega de projeto definitivo reformulado: referendada a solicitação de prorrogação de prazo da doutoranda 37 

Jamila Viegas Rodrigues para entrega do projeto definitivo de tese reformulado até 01/03/2018. 9. Mudança 38 

de orientação: referendada a solicitação de mudança de orientação da mestranda Maíra Borges Laranjeira, 39 

da Profa. Luciane Corrêa Ferreira, linha 1B, para o Prof. César Nardelli Cambraia, linha 1A, com a anuência 40 

de ambos os professores. 10. Doutorado Sanduíche no exterior: referendado o plano de atividades do 41 
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Estágio Sanduíche do doutorando Rodrigo Seixas Pereira Barbosa, a ser realizado na Université du Québec 1 

à Montréal, entre o final de janeiro e o final de maio de 2018. 11. Calendário 2018: referendada a aprovação 2 

do calendário 2018 do Poslin, conforme documento arquivado na secretaria do Programa. 12. 3 

Credenciamentos e recredenciamentos de professores: a) referendada a aprovação do parecer da CDoc 4 

desfavorável ao credenciamento da Profa. Raquel Lima de Abreu Aoki como docente permanente no 5 

Mestrado; b) referendada a aprovação do parecer da CDoc desfavorável ao credenciamento da Profa. Maria 6 

Mendes Cantoni como docente permanente no Mestrado; c) referendada a aprovação do parecer da CDoc 7 

favorável ao recredenciamento do prof. Patrick Alfred Dahlet como docente colaborador no Doutorado. 8 

13.Integralização/Aproveitamento de créditos: a) referendada a aprovação da solicitação do doutorando 9 

Marcos Celirio dos Santos de aproveitamento de 8 créditos  referentes às disciplinas externas  “Tópicos 10 

Especiais em Estudos de Linguagens: Tópicos em Ensino, Processos Pedagógicos e Mediações 11 

Tecnológicas” (60 horas-aula/4 créditos) e “História da Leitura e da Escrita” (60 horas-aula/4 créditos), 12 

cursadas no CEFET-MG, e de 4 créditos referentes à disciplina isolada “STV em Linguística Aplicada: leitura 13 

em ambientes digitais” (60 horas-aula/4 créditos), com anuência de sua orientadora, Profa. Carla Viana 14 

Coscarelli; b) referendada a aprovação da solicitação do doutorando Anderson Francisco Guimarães Maia de 15 

aproveitamento de 15 créditos referentes às disciplinas externas “Technology & Literacy” (45 horas-aula/3 16 

créditos), “Second Language Acquisition” (45 horas-aula/3 créditos) e “Second Language Literacy” (45 horas-17 

aula/3 créditos), cursadas em Indiana University of Pennsylvania; “Pedagogy of Tesol” (45 horas-aula/3 18 

créditos) e “General Linguistics” (45 horas-aula/3 créditos), cursadas no Greensboro College, com anuência 19 

de sua orientadora, Profa. Vera Lúcia Menezes de Oliveira e Paiva. 14. Processo seletivo 2018: a) 20 

referendada a lista final dos alunos e seus orientadores, conforme documento arquivado na secretaria; b) 21 

referendada a lista dos professores que aceitaram orientandos além do número de vagas que ofertaram, 22 

conforme documento arquivado na secretaria. III - HOMOLOGAÇÕES: 1. Exames de Qualificação: a) 23 

homologada a ata da banca do exame de qualificação da doutoranda Denise Giarola Maia, composta pelos 24 

professores Sônia Maria de Oliveira Pimenta (orientadora) – UFMG, Clarice Lage Gualberto – UFMG, 25 

Cláudio Márcio do Carmo – UFSJ, como titulares, e Reinildes Dias – UFMG, como suplente. A banca 26 

considerou a aluna aprovada; b) homologada a ata da banca do exame de qualificação do doutorando 27 

Gonzalo Enrique Abio Virsida, composta pelas professoras Reinildes Dias (orientadora) – UFMG, Elizabeth 28 

Guzzo de Almeida – UFMG, Zaira Bonfante dos Santos – UFES, como titulares, e Sônia Maria de Oliveira 29 

Pimenta – UFMG, como suplente. A banca considerou o aluno aprovado; c) homologada a ata da banca do 30 

exame de qualificação da doutoranda Maria Elizabete Villela Santiago, composta pelos professores Reinildes 31 

Dias (orientadora) – UFMG, Eliane Segati Rios Registro – UENP, Maria Raquel de Andrade Bambirra – 32 

CEFET-MG, como titulares, e Kleber Aparecido da Silva – UnB, como suplente. A banca considerou a aluna 33 

aprovada; d) homologada a ata da banca do exame de qualificação da doutoranda Tâmara Lyz Milhomem de 34 

Oliveira, composta pelos professores Carla Viana Coscarelli (orientadora) – UFMG, Ana Elisa Ferreira 35 

Ribeiro – CEFET-MG, Pedro Rodrigues Magalhães Neto – Universidade Estadual do Piauí, como titulares, e 36 

Francis Arthuso Paiva – Coltec/UFMG, como suplente. A banca considerou a aluna aprovada; e) 37 

homologada a ata da banca do exame de qualificação do doutorando Rodrigo Seixas Pereira Barbosa, 38 

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

Cunha – UFMG, Melliandro Mendes Galinari – UFOP, como titulares, e Carla Barbosa Moreira – CEFET-MG, 40 

como suplente. A banca considerou o aluno aprovado; f) homologada a ata da banca do exame de 41 
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qualificação do doutorando Bruno de Assis Freire de Lima, composta pelos professores Maria Cândida 1 

Trindade Costa de Seabra (orientadora) – UFMG, Maria da Graça Krieger (coorientadora) – UNISINOS, 2 

Alexandra Feldekircher Müller – UNISINOS, Delaine Cafiero Bicalho – UFMG, como titulares, e Aderlande 3 

Pereira Ferraz – UFMG, como suplente. A banca considerou o aluno aprovado; g) homologada a ata da 4 

banca do exame de qualificação da doutoranda Natália Costa Leite, composta pelas professoras Valdeni da 5 

Silva Reis (presidente da banca/representante da orientadora) – UFMG, Vanderlice dos Santos Andrade Sól 6 

– UFOP, Monica Maria Farid Rahme – FaE/UFMG, como titulares, e Elidea Lúcia Almeida Bernardino – 7 

UFMG, como suplente. A banca considerou a aluna aprovada; h) homologada a ata da banca do exame de 8 

qualificação da doutoranda Emiliana da Consolação Ladeira, composta pelos professores Luiz Francisco 9 

Dias (orientador) – UFMG, Melliandro Mendes Galinari – UFOP, Priscila Brasil Gonçalves Lacerda – UFMG, 10 

como titulares, e Igor Caixeta Trindade Guimarães – PBH, como suplente. A banca considerou a aluna 11 

aprovada. IV. DELIBERAÇÕES: 1. Pedido de auxílio do Prof. Eduardo Tadeu Roque Amaral: aprovado o 12 

pedido de passagem aérea e diárias correspondentes ao período de 14 a 18 de maio de 2018 do Prof. 13 

Eduardo Tadeu Roque Amaral, para a vinda do Prof. Rogelio Nazar, professor e pesquisador da área de 14 

Linguística Computacional da Universidade Católica de Valparaíso, para ministrar, em parceria com o Prof. 15 

Eduardo, o curso de 15h intitulado “Análise lexicológica e terminológica baseada em corpus”, nos dias 15, 16 16 

e 17 de maio de 2018. 2. Indicação de nomes para compor a comissão “Acompanha-PG”: aprovada a 17 

indicação de nomes para comporem a comissão que terá a missão de acompanhar a política de ações 18 

afirmativas na Pós-Graduação. Foram aprovados os seguintes nomes: Danúbia da Costa Teixeira (discente),  19 

Maria Antonieta Amarante Mendonça Cohen e Ricardo Augusto de Souza (docentes). 3.  Modelo de folha de 20 

parecer: indeferida a proposta de criação de um modelo de folha de parecer para as defesas do Poslin. 4. 21 

Sorteio de ordem das áreas no ranking de bolsas: o Colegiado do Poslin, por meio de sorteio, definiu a 22 

seguinte ordem para a concessão de bolsas de estudo do Programa: área 2, área 3 e área 1. 5. Proposta de 23 

Eduardo Galvão para manutenção de serviços junto ao Poslin: aprovada a proposta do engenheiro e 24 

programador Eduardo Galvão para a prestação de suporte ao Poslin para o ano de 2018, no valor de R$ 25 

11.230,00 (onze mil, duzentos e trinta reais). 6. Nomes para a comissão que indicará a melhor tese do 26 

Poslin: aprovada a seguinte indicação de nomes para compor a comissão avaliadora para os prêmios UFMG 27 

e CAPES de Teses: Prof. Gustavo Ximenes Cunha, Profa. Márcia Cristina de Brito Rumeu, Prof. Eduardo 28 

Tadeu Roque Amaral, Profa. Alexia Teles Duchowny, Profa. Júnia de Carvalho Fidelis Braga, Prof. Aderlande 29 

Pereira Ferraz, Profa. Daniela Mara Lima Oliveira Guimarães e Profa. Dylia Lysardo Dias. 7. Proposta da 30 

CGesf para utilização dos recursos Proex/Capes: apresentada para aprovação a planilha proposta pela  31 

CGesf para utilização dos recursos Proex/Capes (verba de custeio) referente a 2018. Foi sugerida pela 32 

Profa. Vera Menezes e aprovada pelos presentes a inclusão, na rubrica “Publicação de revistas”, do item: 33 

“auxílio-tradução de artigos para publicação de docentes do Programa”, para o qual foi transferido o valor 34 

inicial de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que constava, inicialmente, na rubrica “Recursos suplementares”. 35 

Feita a alteração, a proposta foi votada e aprovada, conforme documento arquivado na secretaria. Nada 36 

mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, da qual eu, Fábio Guimarães Miranda Barbosa, secretário do 37 

Programa de Pós-Graduação em Estudos Linguísticos, lavrei a presente ata que será datada e assinada por 38 

mim e por todos os membros presentes.   39 

Belo Horizonte,19 de fevereiro de 2017. 40 
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