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Aos vinte e nove dias do mês de maio do ano de dois mil e dezenove, às 13 horas, 1 
reuniu-se o Colegiado Delegado (CD) do Programa de Pós-Graduação em Linguística 2 
da UFSC na Sala 319, terceiro andar, bloco B do Centro de Comunicação e Expressão 3 
da Universidade Federal de Santa Catarina, sob a presidência do coordenador do 4 
Programa, Prof. Dr. Atilio Butturi Junior. Assinaram a lista de presença o coordenador e 5 
os seguintes membros do Colegiado: Núbia Saraiva Rech, Rosângela Hammes 6 
Rodrigues, Mailce Borges Mota e a representante discente Laís Donida. Justificaram a 7 
ausência as professoras Rosângela Pedralli, Sandra Quarezemin e Izete Lehmkuhl 8 
Coelho. Constatando a existência de quorum, o Coordenador iniciou os trabalhos, deu 9 
as boas-vindas aos presentes e passou aos informes. 1. Informes – o Prof, Dr. Atilio 10 
Butturi Junior informou sobre a nomeação de servidor para a secretaria do PPGL, 11 
prevista para 26 de junho de 2019. Além disso, narrou as conversas, nem sempre 12 
frutíferas, com a Direção do CCE e com a PRODEGESP, nas quais foi informado que a 13 
vaga da Linguística foi dada ao curso de Libras e será recuperada apenas na nova 14 
nomeação. 2. Aprovação da ata da reunião do dia 24/04/2019 – Aprovada por 15 
unanimidade. 3. Aprovação da pauta do dia – Aprovada por unanimidade, com 16 
inclusão dos pontos: apreciação  do  processo  de  finalização  do  estágio  pós-doutoral  17 
da  Profa.  Dra. Angélica Terezinha Carmo Rodrigues; apreciação da situação de 18 
afastamento de Carolina Pego; apreciação do parecer de Estágio Docência de Isaac 19 
Figueiredo de Freitas. 4. Discussão de recursos para o ano corrente – o Prof. Dr. 20 
Atilio Butturi Junior descreveu, em linhas gerais, a situação dos recursos do PPGL: 21 
ainda que tenha recebido os recursos PROEX para o ano corrente, não há nenhuma 22 
garantia de que o repasse seja feito no ano seguinte. Considerando que do total recebido 23 
já foram pagos mais de 52 mil reais, o professor considerou a necessidade de cortes, que 24 
apresentou ao Colegiado Delegado. Quanto ao corte nos recursos pessoais anuais de 25 
docentes e discentes, a Profa. Dra. Rosângela Hammes Rodrigues ponderou que 26 
algumas pessoas já agendaram viagens e gastos, o que parece ser injusto. O Colegiado 27 
concordou com a ponderação e a Profa. Dra. Mailce Borges Mota sugeriu que o corte 28 
seja gradual: queda para R$3.500,00 anuais para docentes em 2019 e para R$3.000 em 29 
2020; os discentes permaneceriam com R$1.400,00. A proposta foi aceita pelo 30 
colegiado. No caso dos outros cortes, ficou estabelecido: i) que bancas de mestrado não 31 
recebem mais verba e devem ser realizadas por Skype quando tiverem membro externo; 32 
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ii) que bancas de doutorado só recebem verba para um convidado e se forem agendadas 33 
com até trinta dias de antecedência. Além disso, o convidado deverá realizar, 34 
obrigatoriamente, outra atividade no PPGL; iii) os recursos para livros não podem 35 
ultrapassar R$3.500,00. Todos os apontamentos sobre os cortes, decidiu-se, serão 36 
levados ao Colegiado Pleno, a fim de discutir a modificação na Resolução de Recursos 37 
em vigor. 5. Aprovação do relatório final de Pós-Doutorado de Carla Damasceno 38 
de Moraes – parecer Prof. Dr. Atilio Butturi.– o Prof. Dr. Atilio Butturi Junior leu o 39 
parecer, enfatizando que a pesquisadora, supervisionada pela Profa. Dra. Marianne 40 
Rossi Stumpf, realizou atividades de pesquisa, ensino e orientação.  Depois da 41 
discussão, o relatório de Carla Damasceno de Moraes foi aprovado por unanimidade. 6. 42 
Avaliação de recurso do mestrando Robert Lucas Galvão da Fonseca – o Prof. Dr. 43 
Atilio Butturi Junior leu o recurso do mestrando e apresentou a situação: Robert 44 
Fonseca foi reprovado no Exame de Qualificação de Mestrado, que ocorreu 26 meses 45 
depois de seu ingresso. Considerando que a banca era formada por três especialistas e 46 
entregou um parecer circunstanciado para a reprovação, o Colegiado Delegado votou 47 
por unanimidade pela manutenção da reprovação, negando, pois, o recurso. Como 48 
encaminhamento, o coordenador do curso deverá informar o discente da decisão. 7. . 49 
Solicitação de validação de disciplinas:: Priscila de Souza, Mauricio de Souza 50 
Brillinger, Denise Cristina Martins Nunes, Marilete Severo, Dohane Julliana Roberto e 51 
Priscila Fonseca Cavalcante. o Prof. Dr. Atilio Butturi Junior apresentou as solicitações, 52 
de créditos realizados no PPGL ou no PROFLetras. Depois de discussão, o Colegiado 53 
aprovou por unanimidade a validação dos créditos dos discentes, de acordo com os 54 
limites em vigor. 8. Pedido de prorrogação de prazo de defesa de projeto de 55 
dissertação de Narjara Oliveira Reis – o Prof. Dr. Atilio Butturi Junior informou que 56 
a solicitante pede prazo de 30 de junho até 30 de novembro, um direito dos discentes 57 
contemplado no Regimento. Iniciou-se uma breve discussão, visto que a solicitação se 58 
deve à falta de aprovação de artigo no tempo hábil da qualificação. A Profa. Dra. Núbia 59 
Saraiva Rech questionou se não seria importante aceitar também capítulos. Em resposta, 60 
o Prof. Dr. Atilio Butturi Junior disse que isso possibilitaria que fossem publicados 61 
textos em editoras mal avaliadas, prejudicando o PPGL. A Profa. Dra. Mailce apontou 62 
que seria fundamental orientar os alunos sobre a necessidade de publicação. Por sua 63 
vez, a Profa. Dra. Rosângela ponderou que os alunos precisam ter autonomia no 64 
doutorado, no que foi seguida pelo Prof. Dr. Atilio Butturi Junior. A discussão se 65 
encerrou sem um encaminhamento final. 9. Pedido de prorrogação de prazo de 66 
qualificação de projeto de tese de Ana Maria Bonk – depois de apresentado pelo 67 
Prof. Dr Atilio Butturi Junior e colocado em discussão, foi aprovado por unanimidade 68 
pelo Colegiado, até 30 de agosto de 2019. 10. Pedido de prorrogação de prazo de 69 
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defesa de qualificação de dissertação de Cláudia Garibotti Bechler – depois de 70 
apresentado pelo Prof. Dr Atilio Butturi Junior e colocado em discussão, foi aprovado 71 
por unanimidade pelo Colegiado, por 3 meses (até 26 de agosto de 2019). 11. 72 
Apreciação  do  processo  de  finalização  do  estágio  pós-doutoral  da  Profa.  Dra. 73 
Angélica Terezinha Carmo Rodrigues – O Prof. Dr. Atilio Butturi Junior informou 74 
que o relatório já foi entregue e aprovado, cabendo ao Colegiado Pleno sua aprovação. 75 
Em discussão, o Colegiado Delegado do PPGL decidiu pela aprovação do relatório final 76 
de pós-doutorado da Profa.  Dra. Angélica Terezinha Carmo Rodrigues. 12. Apreciação 77 
da situação de afastamento de Carolina Pego – O Prof. Dr. Atilio Butturi Junior 78 
apresentou a situação da doutoranda, que solicita mais um afastamento por saúde, 79 
depois de mais de 900 dias afastada, desde o ingresso, em 2013.1. Sua orientadora, 80 
Profa. Dra. Ronice Quadros, informou que a pesquisa não está sendo desenvolvida e 81 
que não há condições sequer de qualificação de projeto.  No entanto, como a discente 82 
está amparada no Memorando Circular N. 18/PROPG/2018, de 23 de outubro de 2018, 83 
o Colegiado Delegado decidiu por conceder o afastamento até o limite-máximo (180 84 
dias mais 180 dias), contados a partir da publicação da Resolução. Depois disso, 85 
obrigatoriamente, a discente deverá qualificar seu projeto. 13.Apreciação do parecer 86 
de Estágio Docência de Isaac Figueiredo de Freitas – a Profa. Dra. Mailce Borges 87 
Mota descreveu as atividades e, na qualidade de relatora, aprovou o relatório que, em 88 
seguida, foi unanimemente aprovado pelo CD. Não havendo mais nada a discutir, eu, 89 
Atilio Butturi Junior, coordenador e presidente do Colegiado do PPGL, encerrei a 90 
reunião às onze horas e trinta e um minutos e lavrei a presente ata, que será por mim 91 
assinada e submetida à aprovação do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em 92 
Linguística em reunião oportuna. Florianópolis, 29 de maio de 2019. 93 
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