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ATA N. 02/2020 DA REUNIÃO DO COLEGIADO DELEGADO DO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LINGUÍSTICA 

 

Aos vinte e três dias do mês de março do ano de dois mil e vinte, às catorze horas, reuniu-1 

se, por videoconferência, o Colegiado Delegado, sob a presidência do coordenador do 2 

Programa, Prof. Dr. Atilio Butturi Junior. Estavam presentes o coordenador e os seguintes 3 

membros do Colegiado: Cristine Gorski Severo, Felício Wessling Margotti, Mailce 4 

Borges Mota, Núbia Ferrreira Saraiva, Rosângela Pedralli. Também estiveram presentes 5 

as discentes Miriam Royer e Nathalia Muller Camozzato. Constatando a existência de 6 

quorum, o Coordenador iniciou os trabalhos, deu as boas-vindas aos presentes e passou 7 

para a pauta do dia. 1. Encaminhamentos diante dos cortes da CAPES - O Prof. Dr. 8 

Atilio Butturi Junior apresentou o ponto de pauta, que era único na ordem do dia. 9 

Informou que o PPGL perdeu quinze bolsas. Diante deste quadro, o Prof. Dr. Atilio 10 

Butturi Junior sugeriu que: i) as bolsas da FAPESC, já atribuídas aos discentes 11 

classificados nas últimas colocações do Edital de Bolsas, fossem remanejadas para os 12 

primeiros colocados do Edital; ii) o PPGL criasse um mecanismo de se retratar com os 13 

discentes que já haviam sido contemplados no edital, mas ficaram sem bolsa; iii) o PPGL 14 

fizesse uma reunião geral com os discentes para deixar a situação do corte de bolsas 15 

absolutamente transparente no Programa. Em discussão os membros do Colegiado 16 

reagiram positivamente às propostas. Quanto à primeira, advertiram que fosse observado 17 

o cuidado com a troca de bolsistas. Se houver possibilidade de perda das bolsas FAPESC, 18 

em função da troca, o Colegiado recomendou que ficasse como está. Quanto ao 19 

mecanismo de compensar a perda da bolsa, o Colegiado concordou em discutir tal 20 

mecanismo para o próximo edital. Não ficou decidido como será feito, mas a criação do 21 

mecanismo de compensação ficou aprovada. Quanto à terceira proposta, o Colegiado 22 

ficou de pleno acordo. Não havendo mais nada a discutir,  o Prof. Dr. Atilio Butturi Junior,  23 

coordenador e presidente do Colegiado do PPGL, encerreou a reunião às quinze horas e 24 

trinta e um minutos e eu, Ruan Rocha Souto dos Santos, lavrei a presente ata, que será 25 

por mim assinada e submetida à aprovação do Colegiado do Programa de Pós-Graduação 26 

em Linguística em reunião oportuna. Florianópolis, 23 de março de 2020. 27 

 28 


