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ATA N. 01/2020 DA REUNIÃO DO COLEGIADO PLENO DO PROGRAMA DE 

PÓS-GRADUAÇÃO EM LINGUÍSTICA 

 

Aos seis dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte, às catorze horas, reuniu-se o 

Colegiado Pleno do Programa de Pós-Graduação em Linguística da UFSC, por 

videoconferência, sob a presidência do coordenador do Programa, Prof. Dr. Atilio 

Butturi Junior. Estavam presentes o coordenador e os seguintes membros do Colegiado: 

Adair Bonini, Ana Cláudia de Souza, Cristiane Lazzaroto-Volcão, Cristine Gorski 

Severo, Fábio Lopes da Silva, Felício Wessling Margotti, Jefferson Michels 

(representante discente), Leandra Cristina de Oliveira, Mailce Borges Mota, Miriam 

Royer (representante discente), Nathalia Muller Camozzato (representante discente), 

Rosângela Hammes Rodrigues, Rosângela Pedralli, Rodrigo Acosta Pereira, Sandra 

Quarezemin e Sandro Braga. Justificaram suas ausências os seguintes professores: Adja 

Albino de Amorim Barbieri Durão, Núbia Ferreira Saraiva e Pedro de Souza. 

Constatando a existência de quórum, o Coordenador iniciou os trabalhos, deu as boas-

vindas aos presentes e, depois de realizadas as devidas retiradas e inserções (retirados 

pontos 2 e 9), a pauta (pontos 2) e as decisões desta reunião ficaram constituídas como 

seguem. 1. Informes – a) O Prof. Atilio Butturi Junior informou que não há 

informações sobre as verbas PNPD. Disse que entrou em contato com a CAPES e não 

há prazo concreto para o recebimento; b) Informou sobre a segunda etapa de trabalhos 

da Plataforma Sucupira. Os docentes devem enviar os arquivos de 2017 e 2018 para a 

secretaria do PPGL; c) informou sobre a Linguística Live, que acontecerá nas quintas 

pelo Instagram. 2. Discussão sobre atividades durante o período da quarentena – O 

Prof. Atilio Butturi Junior explicou que este ponto partiu da iniciativa da Direção do 

CCE e da PROPG, que demandam a possibilidade de retomada de atividades não 

presenciais. Em seguida, apresentou os resultados do questionário, elaborado pelo 

PPGL, aplicado aos discentes. Após longa discussão sobre o resultado do questionário, 

foi encaminhado que, para o semestre em 2020.1, para não prejudicar o andamento das 

pesquisas, serão realizadas atividades de leitura orientada nas disciplinas. Tudo poderá 

ser feito via moodle, de modo assíncrono, para que os que não têm bom acesso à 

internet possam ser contemplados. Além das leituras orientadas, foi decidido que cada 

docente poderá se aproximar da turma da maneira que for mais conveniente. Além 

disso, ficou decidido que todos os discentes receberão nota integral nas disciplinas. 

Importante ressaltar que este encaminhamento tem caráter de proposta. Portanto, não 

está efetivado institucionalmente. Será, apenas, encaminhado para a Direção do CCE e 

para a PROPG como proposta do Colegiado do PPGL. Não havendo mais nada a 

discutir, o coordenador e presidente do Colegiado do PPGL/UFSC, Prof. Atilio Butturi 

Junior, encerrou a reunião às quinze horas e trinta minutos. Eu, Ruan Rocha Souto dos 

Santos, Secretário do PPGL, lavrei a presente ata, que será assinada e submetida à 
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aprovação do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Linguística em reunião 

oportuna. Florianópolis, 06 de maio de 2020. 


