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ATA N. 02/2019 DA REUNIÃO DO COLEGIADO PLENO DO PROGRAMA DE 

PÓS-GRADUAÇÃO EM LINGUÍSTICA 

 

Aos doze dias do mês de março do ano de dois mil e dezenove, às quinze horas, reuniu-
se o Colegiado Pleno do Programa de Pós-Graduação em Linguística da UFSC na Sala 
319, terceiro andar, bloco B do Centro de Comunicação e Expressão da Universidade 
Federal de Santa Catarina, sob a presidência do coordenador do Programa, Prof. Dr. 
Atilio Butturi Junior. Assinaram a lista de presença o coordenador e os seguintes 
membros do Colegiado: Adair Bonini, Amanda Maria de Oliveira (representante 
discente), Ana Cláudia de Souza, Camila de Almeida Lara (representante discente|), 
Cláudia Garibotti Bechler (representante discente), Cristine Gorski Severo, Fábio Lopes 
da Silva, Felício Wessling Margotti, Heronides Maurílio de Melo Moura, Mailce 
Borges Mota, Núbia Saraiva Rech, Pedro de Souza, Sandra Quarezemin e Sandro 
Braga. Também esteve presente a professora colaboradora Ana Lívia dos Santos 
Agostinho. Justificaram suas ausências os seguintes professores: Adja Albino de 
Amorim Barbieri Durão, Edair Maria Gorski, Izabel Christine Seara, Cristiane 
Lazzaroto-Volcão, Leandra Cristina de Oliveira, Marco Antonio Rocha Martins, Izete 
Lehmkul Coelho, Marianne Rossi Stumpf, Ronice Müller de Quadros, Rosângela 
Hammes Rodrigues, Rodrigo Acosta Pereira, Marco Antônio da Rocha Martins e 
Rosângela Pedralli. Constatando a existência de quórum, o Coordenador iniciou os 
trabalhos, deu as boas-vindas aos presentes e, depois de realizadas as devidas retiradas e 
inserções (retirados pontos 2 e 9), a pauta (pontos 2) e as decisões desta reunião ficaram 
constituídas como seguem. 3. Informes – (a) O Prof. Atilio Butturi Junior informou os 
presentes sobre a aula inaugural, que será ministrada pelo Prof. Roberto Camacho, A 
identidade social como valor simbólico de resistência, no dia 15 de março de 2019, às 
10h. (b) O Prof. Atilio Butturi Junior também informou os presentes sobre a reunião 
com os discentes, a ser realizada em março para apresentação do Programa e da 
Secretaria. (c) O Prof. Atilio Butturi Junior ainda informou sobre o edital de doutorado 
sanduíche, aberto, e cujos recursos são oriundos do CAPES-PRINT. 4. Situação da 
Secretaria e da Coordenação do PPGL/UFSC – Foi discutida pelo Colegiado a 
situação da secretaria, qual seja: desde a saída da funcionária Camila Cavichioli, no 
final de fevereiro, a secretaria não recebeu novo funcionário. Em conversas e reuniões 
com a direção do CCE, com a Pró-Reitoria de Pós-Graduação e com a Pró-Reitora da 
PRODEGESP, houve sinalização de possíveis contratações, sem êxito; o Prof. Atilio 
Butturi Junior considerou que, pelo andamento da situação, só haverá funcionário 
concursado depois da nomeação do concurso, que deve – sem garantias – acontecer até 
o final de abril. O coordenador do PPGL relatou que recebeu uma bolsista do CCE (com 
recurso complementar do PROEX), Carolina Severo, e conta com outra bolsista (paga 
pelo PROEX), Taciane Soares. Ambas não têm acesso ao sistema e trabalham a partir 
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das senhas do coordenador. Logo, a secretaria estará com alguma lentidão e será preciso 
haver compreensão de todos, inclusive lendo as resoluções do site a fim de resolver de 
forma simples e autônoma as questões. Em discussão, os professores do Colegiado 
fizeram considerações: a Profa. Dra. Ana Cláudia de Souza disse que não se trata de um 
problema da coordenação, mas de todo o Colegiado, que deve firmar posição coletiva; 
os professores doutores Heronides Moura, Mailce Mota e Cristine Gorski Severo 
fizeram considerações de natureza semelhante. O Prof. Dr. Fábio Lopes da Silva sugeriu 
que fosse montada uma comissão de docentes e discente e que fosse marcada uma 
reunião na Reitoria, com o Prof. Dr. Áureo de Moraes, o que foi tomado como 
encaminhamento. 5. Situação dos intérpretes de Libras – Dando prosseguimento à 
descrição da situação do PPGL, o Prof. Atilio Butturi Junior fez uma relato sobre a falta 
de intérpretes para a disciplina de Linguística Geral, ministrada na segunda-feira pela 
manhã. Os docentes, em discussão, comentaram sobre a importância de Libras para a 
instituição, para sua presença no PDI Institucional. Ademais, ficou marcado que o 
PPGL tem mais de 20 alunos surdos e que é mister que a UFSC tenha soluções básicas 
para o bom funcionamento do PPGL. Assim como no ponto 4, o Colegiado optou por 
incluir a reivindicação na pauta da reunião com o Prof. Dr. Áureo, a ser marcada pelo 
coordenador do PPGL. 6. Homologação do resultado do edital de bolsas PNPD – o 
Prof. Atilio Butturi Junior pediu o relato da seleção à Comissão (professores Fábio 
Lopes, Ana Cláudia de Souza e Núbia Saraiva, que estavam presentes), que  teceram 
comentários  breves. Foi apresentado o resultado final: 1º lugar – Kleber Aparecido da 
Silva (Área de Concentração: Linguística Aplicada | Supervisora: Profa. Dra. Rosely 
Perez Xavier); 2º lugar – Vitor Augusto Nobrega (Área de Concentração: Teoria e 
Análise Linguística | Supervisora: Profa. Dra. Sandra Quarezemin). Ambos receberão 
bolsa PNPD a partir de 03.2019. Além deles, mais 6 candidatos foram aprovados e 
permanecerão em lista de espera. O resultado foi colocado em discussão e aprovado por 
unanimidade, cabendo à coordenação do PPGL sua divulgação. 7. Indicação da 
Comissão para reformulação da seleção – O Prof. Atilio Butturi Junior lembrou que a 
reformulação era uma demanda do Colegiado, que passou à discussão. O Prof. Dr. 
Fábio Lopes da Silva tomou a palavra e apontou que o processo seletivo é fruto de um 
histórico de discussões acumuladas, que deve ser levado em conta. A Profa. Dra. Ana 
Cláudia de Souza considerou que são importantes as reflexões anteriores, mas é preciso 
que a seleção seja mais objetiva e tenha critérios mais claros. Outros docentes se 
manifestaram positivamente, entendendo que é preciso discutir com tempo a seleção, 
sem que isso implique – necessariamente – em grandes modificações. Foi, então, 
montada a Comissão e aprovada pelo Colegiado, de forma unânime, composta pelos 
seguintes docentes: Prof. Dr. Fábio Lopes da Silva (presidente), Profa. Dra. Ana 
Cláudia de Souza, Profa. Dra. Rosângela Pedralli, Profa. Dra. Cristiane Lazzarotto-
Volcão e Prof. Dra. Aline Lemos Pizzio. 8. Edital de recursos para publicações – O 
Prof. Atilio Butturi Junior retomou o teor do edital e mencionou os recursos disponíveis 
para publicação em editoras – entre elas, a EDUFSC, numa coleção de Linguística. 
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Depois disso, foi apresentado o resultado das avaliações da Comissão e a lista doslivros 
aprovados para a publicação em 2019: Os jesuítas e as línguas - Cristine Gorski Severo 
(docente PPGL UFSC); Biopolíticas – discurso, dispositivos e resistências - Atilio 
Butturi Junior (docente PPGL UFSC), Camila de Almeida Lara (doutoranda PPGL 
UFSC), Denise Ayres D’Ávila (doutoranda Interdisciplinar em Ciências Humans 
UFSC) e Fábio Lopes da Silva (docente PPGL UFSC); Foucault e as práticas de 
liberdade - Pedro de Souza (docente PPGL UFSC), Cesar Candiotto (docente Pós 
Filosofia PUC-PR), Atilio Butturi Junior e Sandra Caponi (docente Interdisciplinar em 
Ciências Humans UFSC); Nó em pingo d’água: sobrevivência, cultura e linguagem - 
Daniel do Nascimento e Silva (PPGL/UFSC), Adriana Carvalho Lopes 
(PIPGLA/UFRJ) Adriana Facina Gurgel do Amaral (Museu Nacional/UFRJ). As 
propostas do Prof. Dr. Fábio Lopes da Silva e da Profa. Dra. Cristiane Lazarotto-Volcão 
foram levadas ao Colegiado para discussão. O Prof. Dr. Fábio Lopes optou por 
reapresentar a proposta, a fim de seguir o que está disposto na Resolução de Recursos. 
Quanto ao livro da Profa. Dra. Volcão, passou-se a discussão: os docentes alegaram, 
incialmente, que havia uma discrepância, pois o edital cobriria apenas livros de 2019 e o 
livro da Profa. Volcão estava já publicado; o coordenador lembrou que a Profa. Volcão 
alega que havia um compromisso da gestão anterior de publicar o livro,mas que isso não 
consta em ata. As professoras Ana Cláudia de Souza e Sandra Quarezemin comentaram 
sobre a qualidade do livro e das contribuições e entraram em contato com a Profa. 
Volcão, que se fez presente e alegou que tinha o compromisso da gestão anterior e que 
era inadmissível a situação. Além disso, afirmou que, caso o Colegiado desse uma 
decisão contrária à publicação, ela reavaliaria até mesmo a participação na Pós. O 
coordenador do curso disse que o compromisso não foi firmado com ele. A professora 
Volcão afirmou que sequer estava descrito em pauta o ponto; por sua vez, o professor 
Atilio Butturi Junior disse que o ponto 8 da pauta dava conta da questão. Na 
continuidade, a professora questionou, ainda, a homologação do resultado, que não fora 
realizada; novamente, o professor Butturi Junior disse que a reunião servia para isso. 
Por fim, a professora Volcão disse que sequer deveria estar presente durante a votação e 
o professor Butturi Junior convidou-a a se retirar. Passada a discussão e já sem a 
presença da professora Volcão, o Prof. Dr. Sandro Braga apontou que a Resolução é do 
final de 2018, portanto, posterior ao pedido da Profa. Dra. Cristiane Lazarotto Volcão. 
Tendo isso em vista, o Colegiado votou favoravelmente pelo pagamento da edição, mas 
não na lista de contemplados pela Comissão. Nesse sentido, reforçou a necessidade de 
que os docentes averiguem a qualidade das editoras, pois os recursos do Proex devem 
ser utilizados de forma pragmática e em editoras de qualidade reconhecida pelos pares. 
10. Apresentação geral do Coleta 2019 do PPGL – o coordenador e a 
subcoordenadora relataram o fim do preenchimento e o envio do Coleta CAPES 2018. 
Atentaram para duas questões: o aumento de colaborações internacionais e o incremento 
das publicações A. No entanto, marcaram a necessidade de fomentar publicações, 
sobretudo internacionais, fundamentais na avaliação da CAPES. Não havendo mais 
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nada a discutir, o coordenador e presidente do Colegiado do PPGL/UFSC, Prof. Atilio 
Butturi Junior, encerrou a reunião às dezessete horas e cinco minutos e lavrou a presente 
ata, que será assinada e submetida à aprovação do Colegiado do Programa de Pós-
Graduação em Linguística em reunião oportuna.  

Florianópolis, 12 de março de 2019. 
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