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ATA N. 03/2020 DA REUNIÃO DO COLEGIADO PLENO DO PROGRAMA DE 

PÓS-GRADUAÇÃO EM LINGUÍSTICA 

 

Aos quatro dias do mês de junho de dois mil e vinte, às dez 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: Aline Lemos Pizzio, Ana 

Cláudia de Souza, Ana Paulo de Oliveira Santana, Bruna Alexandra Franzen 

(representante discente), Cristiane Lazzarotto Volcão, Cristine Gorski Severo, Daniel do 

Nascimento e Silva, Fábio Luiz Lopez da Silva, Jefferson Michels (representante 

discente), Leandra Cristina de Oliveira, Mailce Borges Mota, Marco Antônio Rocha 

Martins, Marianne Rossi Stumpf, Miriam Royer (representante discente), Nathalia 

Camozzato, Núbia Saraiva Rech, Rosely Perez Xavier, Ronice Muller de Quadros, 

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

Quarezemin.. Constatando a existência de quórum, o Coordenador iniciou os trabalhos, 

deu as boas-vindas aos presentes e passou à pauta. 1. Informes – O Prof. Dr. Atilio 

Butturi Junior que todos os discentes receberam prorrogação de prazo no Sistema. Foi 

uma prorrogação aplicada pela Propg, que formalizou a suspensão dos prazos. 2. 

Aprovação da atas – a Ata Nº 1 e Nº 2 do Colegiado Pleno foram aprovadas por 

unanimidade. 3. Situação das verbas PROEX e do sistema de bolsas SCBA – O Prof. 

Dr. Atilio Butturi Junior informou que entrou em contato com o Proex e recebeu a 

confirmação do repasse da verba Proex para o PPGL. Faltaria verificar se o repasse já foi 

realizado para a conta do Programa. Informaram que seria repassado ainda em junho. 4. 

Eleição: coordenação e subcoordenação do PPGL – 8 de junho, on-line – O Prof. Dr. 

Atilio Butturi Junior comunicou as orientações gerais da eleição para a coordenação do 

PPGL. A eleição será on-line, realizada pelo sistema e-Democracia da UFSC. 5. 

Apreciação da minuta que regulamenta Estágio Docência no PPGL (Relatora: 

Profa. Rosângela Pedralli) – A Profa. Dra. Rosângela Pedralli fez a leitura da minuta. 

Em discussão, o Colegiado sugeriu que o artigo 3 recebesse algumas edições: a) no item 

I, em vez de elaboração, colocar a palavra coparticipação; b) no item II, cabe incluir 

“elaboração de planos de aula”; c) no item IV, incluir “participação em avaliação parcial 

de desempenho dos acadêmicos”. Após correção dos pontos discutidos, a minuta sobre 

estágio docência foi aprovada, por unanimidade, pelo Colegiado Pleno do PPGL. 6 - 

Apreciação de minuta que regulamenta atividades acadêmico-científico-culturais. 

(Relatora: Profa. Cristine Gorski Severo) – A Prof. Dra. Cristine Gorski Severo fez a 

leitura da minuta. O Colegiado Pleno do PPGL aprovou a minuta por unanimidade. 7 - 

Apreciação de proposta de edital especial: vagas étnico-raciais, vagas para 
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estrangeiros de países periféricos, vagas para indígenas e vagas para pessoas trans 

– Os docentes do PPGL levantaram uma série de questões sobre os problemas que os 

alunos do PPGL, e UFSC em geral, têm enfrentado ao longo do ano. Foi uma longa 

exposição de preocupações com o desempenho dos alunos em tempos de pandemia. Após 

as falas que colocaram essas questões, ficou decidido que uma comissão será constituída 

para apoiar e acompanhar os discentes que expressarem tais problemas. Logo em seguida, 

o ponto do edital foi retomado e sua criação foi aprovada por unanimidade. Ainda ficou 

definido, após aprovação, que alguma bolsa poderá ser oferecida para aprovados neste 

edital. 8 - Avaliação do processo seletivo 2019 (ME e DO) – O Prof. Dr. Atilio Butturi 

Junior propôs, em decorrência do horário avançado, que este e o ponto subsequente 

fossem discutidos na próxima reunião de Colegiado Pleno. A proposta foi aceita de modo 

unânime e a próxima reunião será convocada para o dia dez de junho. Não havendo mais 

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

Butturi Junior, encerrou a reunião às onze horas e quarenta e cinco 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, 07 de junho de 2020. 

 

 

 


