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ATA N. 05/2020 DA REUNIÃO DO COLEGIADO DELEGADO DO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LINGUÍSTICA 

 

Aos dezessete dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte, às dez horas, reuniu-se, 1 

por videoconferência, o Colegiado Delegado do Programa de Pós-Graduação em 2 

Linguística da UFSC, sob a presidência do coordenador do Programa, Prof. Dr. Atilio 3 

Butturi Junior. Estavam presentes na reunião o coordenador e os seguintes membros do 4 

Colegiado: Felício Wessling Margotti, Mailce Borges Mota, Miriam Royer, Nathalia 5 

Muller Camozzato, Rosângela Hammes Rodrigues e Sandra Quarezemin. Constatando a 6 

existência de quorum, o Coordenador iniciou os trabalhos, deu as boas-vindas aos 7 

presentes e passou aos informes. 1. Informes - O Prof. Dr. Atilio Butturi Junior informou 8 

que comprou o pacote do Zoom para 100 pessoas. Ainda no informe, respondendo a 9 

dúvidas do Colegiado, disse que todos os docentes podem usar a plataforma e vincular 10 

seus eventos ao Programa. 2 - Deliberação sobre o uso dos recursos Proex – O Prof. 11 

Dr. Atilio Butturi Junior informou que fez o levantamento solicitado na reunião anterior, 12 

sobre o pagamento de reembolsos pendentes. Informou que o valor pendente é de cerca 13 

de 30 mil reais. Para aprovar tais pagamentos, propôs que todos os pedidos de 2019 14 

fossem pagos, inclusive os pedidos feitos após 4 de outubro de 2019. Após discussão, os 15 

membros do Colegiado aprovaram a proposta por unanimidade. Encaminhamento: o 16 

PPGL pagará todos os reembolsos cabíveis referentes a 2019. Para isso, ficou decidido 17 

que poderiam ser recebidos novos pedidos de ressarcimento até sexta-feira, 19 de junho 18 

de 2019. Após este encaminhamento, o Prof. Dr. Atilio Butturi Junior apresentou a 19 

proposta de resolução de recursos, com caráter emergencial, e a submeteu ao Colegiado. 20 

Todos os pontos de proposta de resolução foram lidos. Após longa discussão, a resolução 21 

de recursos foi aprovada, por unanimidade. Importante registrar que a resolução tem 22 

caráter emergencial e vigorará até fevereiro de 2021. A resolução contempla traduções e 23 

revisões para professores e alunos. Também contempla destinação de recursos para livros 24 

e para o funcionamento da secretaria. Cabe destacar que ao menos 50% dos recursos da 25 

secretaria deverá ser destinada para aquisição de tecnologias para a realização de 26 

atividades on-line.  3 - Discussão sobre a renovação de bolsa e apreciação do Relatório 27 

e planos de atividades científicas e didáticas da Profa. Karolina Bielenin-28 

Lenczowska – O Prof. Dr. Atilio Butturi Junior informou que é muito improvável a 29 

contratação de novos professores visitantes em 2020. Considerando a falta de garantia de 30 

novas contratações, propôs que, embora a renovação deste tipo de vínculo não seja uma 31 
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prática historicamente adotada no PPGL (porque impede que outro professor visitante 32 

seja contratado), diante do cenário atual, é prudente pensar em renovar o vínculo com a 33 

Profa. Dra. Karolina Bielenin-Lenczowska. O Colegiado Delegado aprovou a proposta e 34 

o novo plano de trabalho da Profa. Dra. Karolina Bielenin-Lenczowska, por unanimidade. 35 

Não havendo mais nada a discutir, o coordenador e presidente do Colegiado do PPGL, 36 

encerrou a reunião às onze horas e eu, Ruan Rocha Souto dos Santos, Secretário do PPGL, 37 

lavrei a presente ata, que será por mim assinada e submetida à aprovação do Colegiado 38 

do Programa de Pós-Graduação em Linguística em reunião oportuna. Florianópolis, 17 39 

de junho de 2020. 40 
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