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ATA N. 11/2020 DA REUNIÃO DO COLEGIADO PLENO DO PROGRAMA DE 

PÓS-GRADUAÇÃO EM LINGUÍSTICA 

 

Aos dez dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte, às dezesseis horas e trinta 1 

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

UFSC, 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, Aline Lemos Pizzio, Ana Cláudia de Souza, Ana Lívia dos 5 

Santos Agostinho, Ana Paula de Oliveira Santana, Atilio Butturi Junior, Cristine Gorski 6 

Severo, Daniel do Nascimento e Silva, Fábio Luiz Lopes da Silva, Izabel Christine Seara, 7 

Leandra Cristina de Oliveira, Luís Ricardo Miranda Lacerda (representante discente), 8 

Mailce Borges Mota, Maria Inêz Probst Lucena, Marco Antoniio Rocha Martins, Miriam 9 

Royer (representante discente), Rodrigo Acosta Pereira, Rosângela Hammes Rodrigues, 10 

Sandra Quarezemin, Sandro Braga, Valter Pereira Romano e Vitor Hochsprung 11 

(representante discente). Estavam presentes os professores colaboradores Fabiana 12 

Giovani e Rosely Perez Xavier. A ausência foi justificada pelos seguintes membros do 13 

Colegiado: Adja Balbino de Amorim Barbieri Durão, Edair Maria Gorski, Felício 14 

Wessling Margotti, Núbia Saraiva Ferreira e Ronice Muller de Quadros. 1. Informes – A 15 

profa. Rosângela Pedralli passou alguns informes: a) no dia 21 de dezembro, às 9h, 16 

acontecerá a oficina sobre o preenchimento do Lattes, que será conduzida pelos 17 

professores Atilio e Jair; ii) o PPGL tem buscado reduzir o número de pedidos de 18 

prorrogação de defesa final. Embora o tempo de formação não esteja contando para o 19 

quadriênio, é importante que o programa fique atento para possíveis mudanças no futuro 20 

desta diretriz; ii) o Programa recebeu a segunda parcela de recursos. Os pagamentos estão 21 

sendo iniciados. 2. Consulta sobre qualificação de artigo – a profa. Ana Cláudia de 22 

Souza consultou o colegiado sobre a possibilidade de nova submissão de um artigo já 23 

qualificado no programa. O artigo não foi publicado. Houve o aceite da revista, mas não 24 

há previsão de publicação. O colegiado aprovou a nova submissão tendo em vista que a 25 

exigência do Programa se restringe ao aceite e não a publicação. A nova submissão está 26 

aprovada e o artigo permanece qualificado. 3. Homologação do resultado final do 27 

processo seletivo – A palavra foi passada para a comissão para que se expusesse o 28 

resultado do processo seletivo. O documento apresentava a lista de classificação 29 

separando os candidatos por Linha de Pesquisa e Orientador(a) pleiteado(a). Além da lista 30 

geral, havia a lista do resultado pelo sistema de cotas. Como os resultados da primeira e 31 

segunda etapas foram divulgados de modo distinto, em uma lista única, surgiu a dúvida 32 

se não seria adequado manter a mesma forma de apresentação dos resultados realizada 33 

nas etapas anteriores. Após discussão, o Colegiado deliberou que, para ter segurança na 34 

aprovação, seria importante entrar em contato com a PROPG e sanar as dúvidas legais do 35 
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processo. A homologação do processo seletivo deverá ser pauta na reunião subsequente. 36 

4. Aprovação de calendário para reuniões ordinárias de colegiado – O PPGL fez uma 37 

consulta aos docentes em forma de questionário para saber qual seria a data mais 38 

adequada para as reuniões ordinárias dos Colegiados. O resultado do questionário foi 39 

apresentado em reunião. A data mais votada foi a quarta-feira à tarde. Em discussão, os 40 

membros do Colegiado entraram em consenso de que esta é a melhor data para as reuniões 41 

ordinárias. Ficou aprovado que os colegiados do PPGL acontecerão nas quartas-feiras à 42 

tarde, na segunda semana de cada mês. 5. Discussão sobre prorrogação do prazo de 43 

validade do Edital de Seleção para Bolsistas de Pós-Doutorado (PNPD 2020/CAPES) 44 

– A profa. Rosângela Pedralli apresentou o ponto e lembrou que os aprovados no edital 45 

PNPD 2020 não foram contemplados com a bolsa. O edital ficou paralisado durante todo 46 

o ano. Sendo assim, submeteu ao colegiado a proposta de prorrogar o edital para o 47 

próximo período. Não havendo manifestação contrária, o Colegiado aprovou a 48 

prorrogação do edital PNPD por unanimidade. Não havendo mais nada a discutir, a 49 

coordenadora e presidente do Colegiado do PPGL/UFSC, Profa. Rosângela Pedralli 50 

encerrou a reunião às 18 horas e trinta e oito minutos. Eu, Ruan Rocha Souto dos Santos, 51 

Secretário do PPGL lavrei a presente ata, que será assinada e submetida à aprovação do 52 

Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Linguística em reunião oportuna. 53 

Florianópolis, 18 de dezembro de 2020. 54 

 55 


