
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 
CENTRO DE COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LINGUÍSTICA (PPGL/UFSC) 
CAMPUS UNIVERSITÁRIO JOÃO DAVID FERREIRA LIMA - TRINDADE 

CEP: 88040-900 - FLORIANÓPOLIS - SC 
TELEFONE: (48) 3721-9581 

E-MAIL: ppgl@contato.ufsc.br 

 

1 

 

ATA N. 10/2020 DA REUNIÃO DO COLEGIADO PLENO DO PROGRAMA DE 

PÓS-GRADUAÇÃO EM LINGUÍSTICA 

 

Aos vinte e cinco dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte, às onze horas, 1 

reuniu-se o Colegiado Pleno do Programa de Pós-Graduação em Linguística da UFSC, 2 

por videoconferência, sob a presidência da coordenadora do Programa, profa. Dra. 3 

Rosângela Pedralli. Estavam presentes a coordenadora e os seguintes membros do 4 

Colegiado: Adair Bonini, Adja Balbino de Amorim Barbieri Durão, Aline Lemos Pizzio, 5 

Ana Cláudia de Souza, Ana Paula de Oliveira Santana, Atilio Butturi Junior, Cristiane 6 

Lazzarotto Volcão, Daniel do Nascimento e Silva, Fábio Luiz Lopes da Silva, Izabel 7 

Christine Seara, Izete Lehmkuhl Coelho, Leandra Cristina de Oliveira, Mailce Borges 8 

Mota, Maria Inêz Probst Lucena, Marianne Rossi Stumpf, Miriam Royer (representante 9 

discente), Nathalia Muller Camozzato (representante discente) Núbia Saraiva Ferreira, 10 

Rodrigo Acosta Pereira, Sandra Quarezemin e Valter Pereira Romano. Estavam presentes 11 

os professores colaboradores Fabiana Giovani, Rosely Perez Xavier. Também estava 12 

presente a pós-doutoranda Marci Fileti Martins. Justificaram os seguintes membros do 13 

Colegiado: Bruna Alexandra Franzen (representante discente), Pedro de Souza e 14 

Rosângela Hammes Rodrigues. Constatando a existência de quórum, a Coordenadora 15 

iniciou os trabalhos, deu as boas-vindas aos presentes e passou à pauta. 1. Informes – A 16 

Profa. Rosângela Pedralli a palavra aos informes: a) a Profa. Rosângela Pedralli solicitou 17 

aos docentes que reforçassem a chamada para candidaturas da eleição para a 18 

representação discente do PPGL. O prazo para as candidaturas foi estendido até 30 de 19 

setembro; b) A Profa. Rosângela Pedralli comunicou que os projetos da chamada 25 do 20 

CNPq já foram submetidos; c) A pós-doutoranda Marci Fileti Martins fez sua 21 

apresentação para o Colegiado, que retornou as boas-vindas a ela; d) O Prof. Fábio Luiz 22 

Lopes Silva lembrou que as eleições para a Apufsc acontecem entre os dias 1 e 4 de 23 

outubro. 2 Aprovação da Ata n.º 9 – A Profa.  Ana Cláudia de Souza sugeriu que fosse 24 

incluída, no ponto 4 da Ata n.º 9, a informação de que a professora Fabiana Giovani já 25 

atinge a pontuação suficiente para credenciamento na condição de professora permanente 26 

do Programa, e só não solicita nesta condição por uma questão pessoal. 3. Apreciação 27 

do parecer elaborado pela Comissão de Livros – A Profa.  Rosângela Pedralli fez a 28 

leitura do parecer elaborado pela Comissão de Livros. A Comissão, formada pelos 29 

professores Sandro Braga (presidente), Aline Lemos Pizzio e Valter Pereira Romano, deu 30 

parecer favorável para a publicação das três obras com o percebimento do valor máximo 31 

para cada publicação. Após a leitura do parecer, o Colegiado se manifestou de modo 32 

favorável para a aprovação do parecer. O parecer foi aprovado por unanimidade. 4. 33 

Discussão sobre interpretação de Libras – A Profa.  Rosângela apresentou o ponto e 34 

passou a palavra ao Prof. Daniel do Nascimento e Silva, para que fosse feito o relato da 35 
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situação. Foi relatado que a disciplina Tópicos Especiais em Política Linguística tem um 36 

aluno surdo matriculado e não conta com o apoio de intérpretes. A justificativa da 37 

Coordenadoria de Intérpretes está na sobrecarga de trabalho com atendimento em outras 38 

disciplinas. A sugestão dada pela Coordenadoria de Intérpretes, baseada em experiências 39 

anteriores, foi informar ao aluno que o atendimento não será possível e apresentar outras 40 

opções de disciplinas com intérpretes disponíveis. Em discussão, os membros do 41 

Colegiado consideraram essa sugestão inviável, visto que é uma obrigação institucional 42 

da universidade suprir a falta de intérpretes. A partir disso, os membros presentes 43 

elencaram duas possíveis soluções. A primeira solução apontada, considerada paliativa, 44 

seria fazer um chamado aos doutorandos para apoiarem a disciplina. O Programa pode 45 

conceder dois créditos para os estudantes que fizerem a interpretação. Trata-se de um 46 

instrumento já aprovado, que funciona de modo similar ao estágio docência. A segunda 47 

solução, e mais importante, seria marcar uma reunião com os Intérpretes e Direção de 48 

Centro. A ideia desta reunião é manifestar a necessidade de obter profissionais para o    49 

atendimento da disciplina. Os membros presentes aprovaram ambos os encaminhamentos 50 

por unanimidade. A Profa. Rosângela ficou responsável pela organização da reunião com 51 

os intérpretes. Em seguida, o Prof. Daniel do Nascimento e Silva comunicou que a 52 

disciplina ficará paralisada até o estabelecimento da interpretação. 5. Discussão sobre a 53 

manutenção do Zoom – A Profa. Rosângela Pedralli apresentou o ponto e solicitou ao 54 

Colegiado que fosse discutida a necessidade de manutenção do pagamento do Zoom, 55 

visto que a universidade disponibiliza outras plataformas para as aulas, bancas e eventos. 56 

A manutenção do pagamento do Zoom significa entender que esta plataforma supera, no 57 

aspecto técnico, outras oferecidas pela instituição. Além disso, foi mencionado que o 58 

Zoom impõe custos de ordem financeira e operacional muito altos. Em discussão, os 59 

docentes relataram a satisfação que estão tendo com o uso do Zoom, mas compreendem 60 

que se outras plataformas são capazes de oferecer os mesmos recursos, não há razão para 61 

a manutenção do pagamento. A partir de tal consideração, o Colegiado se mostrou 62 

inclinado a aprovar o cancelamento do Zoom. Foi alertado, em seguida, que a partir de 63 

setembro, o uso da plataforma Meet deve sofrer algumas restrições, que ainda estão 64 

incertas. Considerando a possível redução dos recursos oferecidos pelo Meet, e a falta de 65 

segurança do uso das plataformas alternativas, o ponto não foi colocado em votação. A 66 

discussão deverá ser retomada em reunião oportuna. 6. Discussão sobre a coordenação 67 

do PrInt – A Profa. Rosângela Pedralli apresentou o ponto e comunicou que o Colegiado 68 

precisa indicar um novo membro para coordenar o PrInt, pois a Profa. Ronice de Muller 69 

Quadros, atual coordenadora, está encerrando a gestão. Após a apresentação do ponto, o 70 

Prof. Daniel do Nascimento e Silva se colocou à disposição para coordenar o PrInt no 71 

próximo período. Não havendo manifestação contrária, ficou encaminhado que o Prof. 72 

Daniel do Nascimento e Silva será o indicado para exercer a Coordenação do Print. 7. 73 

Constituição da Comissão de Bolsas – A Profa. Rosângela Pedralli comunicou que a 74 

Portaria da Comissão de Bolsas venceu no dia 21 de agosto. Em seguida, propôs que os 75 
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membros da antiga comissão fossem reconduzidos por mais um período. Nesta 76 

recondução, a Profa. Rosângela Pedralli inverteria seu papel com o Prof. Atilio Butturi 77 

Junior e se tornaria presidente da comissão. Os membros se manifestaram de modo 78 

favorável à proposta, visto que a comissão anterior iniciou uma série de trabalhos na 79 

elaboração dos critérios socioeconômicos. Diante desse contexto, a recondução dos 80 

antigos membros na comissão apresentou-se como a melhor proposta. Entretanto, alguns 81 

membros da antiga comissão não estavam presentes para confirmação da disponibilidade. 82 

Nesse sentido, o Colegiado encaminhou a favor da recondução, com a necessidade de 83 

fazer uma consulta prévia aos membros da antiga Comissão.  8. Constituição da 84 

Comissão de Recursos – A Profa. Rosângela Pedralli comunicou que a Comissão está 85 

vencida e precisa ser novamente constituída. Em seguida, propôs que os antigos membros 86 

fossem reconduzidos na Comissão. O Colegiado se manifestou de modo favorável. A 87 

recondução dos antigos membros foi aprovada. 9. Pedido de matrícula em regime de 88 

cotutela de Johouli Armel Patricia Dally – A Profa. Rosângela Pedralli apresentou o 89 

pedido e informou que o ponto estava aprovado Ad Referendum. O Colegiado referendou 90 

a aprovação por unanimidade. Não havendo mais nada a discutir, a coordenadora e 91 

presidente do Colegiado do PPGL/UFSC, Profa. Rosângela Pedralli encerrou a reunião 92 

às 12 horas e quarenta e cinco minutos. Eu, Ruan Rocha Souto dos Santos, Secretário do 93 

PPGL lavrei a presente ata, que será assinada e submetida à aprovação do Colegiado do 94 

Programa de Pós-Graduação em Linguística em reunião oportuna. Florianópolis, 05 de 95 

outubro de 2020. 96 
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