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ATA N. 02/2020 DA REUNIÃO DO COLEGIADO PLENO DO PROGRAMA DE 

PÓS-GRADUAÇÃO EM LINGUÍSTICA 

 

Aos quinze dias do mês de maio de dois mil e vinte, às oito horas e trinta minutos, 

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, Adja Balbino de Amorim Barbiri Durão, Aline Lemos Pizzio, Ana 

Cláudia de Souza, Cristine Gorski Severo, Daniel do Nascimento e Silva, Edair Maria 

Gorski, Fábio Luiz Lopez da Silva, Jefferson Michels (representante discente), Leandra 

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

Nathalia Muller Camozzato (representante discente), Núbia Saraiva Rech, Pedro de 

Souza, Rodrigo Acosta Pereira, Rosângela Pedralli, e Sandra Quarezemin. A professora 

Cristiane Lazzarotto Volcão justificou ausência na reunião. Constatando a existência de 

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

à pauta. 1. Informes – A Profa. Cristine Görski Severo fez o repasse da reunião que 

participou na PROPG. Disse que vários Centros de Ensino demonstraram interesse no 

retorno das aulas, e que existe uma proposta de Ensino Digital defendida por diversos 

Centros. 2. Avaliação da planilha de rodízio para os cargos de coordenador(a) e 

subcoordenador(a) – O Prof. Atilio Butturi Junior iniciou o ponto defendendo que a 

planilha fosse usada como método auxiliar para escolha de futuros Coordenadores e 

Subcoordenadores do PPGL. Em discussão, os membros do Colegiado fizeram várias 

ponderações sobre a utilização da planilha. As professoras. Ana Cláudia de Souza e 

Aline Lemos Pizzio se posicionaram de modo contrário à utilização deste mecanismo de 

escolha. Os pontos apresentados foram: a) a planilha foi elaborada, originalmente, pelo 

DLLV. Nem todos os professores a conhecem ou pertencem ao DLLV. Seria mais 

razoável que o PPGL demarcasse suas ações como próprias, sem vínculo com DLLV; 

b) a lista obrigará algum docente a assumir uma tarefa que talvez não seja a mais 

adequada ao seu perfil ou o momento de sua carreira; c) a planilha pode indicar algum 

docente que não tem tanta experiência e carreira na Pós-Graduação. Há necessidade de 

maior tempo de maturação de cada docente para assumir tal cargo. Em resposta, o Prof. 

Atilio Butturi Junior disse que a planilha foi tirada do DLLV simplesmente porque 

estava pronta. Sobre o perfil na carreira, o Prof. Atilio disse que não se sente com perfil 

de Gestor Público, mas que a demanda dos trabalhos na Pós o impulsionou a assumir o 

cargo. Ainda em discussão, o Prof. Fábio Lopez deu seu depoimento sobre sua trajetória 

e experiência no PPGL e nas Coordenações que assumiu. Ao final de seu depoimento 

concluiu que a planilha podia ser uma boa forma de escolha. Em seguida, a Profa. 

Rosângela Pedralli informou que, diante das falas e do apoio, será candidata  para o 

cargo de Coordenadora do PPGL. A Profa. Ana Cláudia de Souza reforçou o informe e 
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será candidata ao cargo de Subcoordenadora. O ponto em discussão se encerrou com o 

anúncio das professoras. Não havendo mais nada a discutir, o coordenador e presidente 

do Colegiado do PPGL/UFSC, Prof. Atilio Butturi Junior, encerrou a reunião às nove 

horas e quinze minutos. Eu, Ruan Rocha Souto dos Santos, Secretário do PPGL lavrei a 

presente ata, que será assinada e submetida à aprovação do Colegiado do Programa de 

Pós-Graduação em Linguística em reunião oportuna. Florianópolis, 16 de maio de 2020. 

 

 


