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ATA N. 09/2019 DA REUNIÃO DO COLEGIADO PLENO DO PROGRAMA DE 

PÓS-GRADUAÇÃO EM LINGUÍSTICA 

 

Aos catorze dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezenove, às treze horas e 

trinta minutos, 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, Aline Lemos Pizzio, 

Cristiane Lazzarotto-Volcão, Daniel do Nascimento e Silva, Edair Maria Görski, Izete 

Lehmkuhl Coelho, Núbia Saraiva Ferreira, Rodrigo Acosta Pereira. Assinaram a lista de 

presença os representantes discentes: Bruna Alexandra Franzen, Jeffeson Michels, 

Mirian Royer e Nathalia Muller Camozzato. Também estiveram presentes os pós-

doutorandos Tatiana Schwochow Pimpão e Tania Mikaela Roberto. Justificaram suas 

ausências os seguintes professores: Adja Balbino de Amorim Barbieri Durão, Ana 

Cláuda de Souza, Ana Lívia dos Santos Agostinho, Gilvan Muller de Oliveira, Leandra 

Cristina de Oliveira, Mailce Borges Mota, Marco Antonio Rocha Martins, Ronice 

Muller de Quadros, Rosângela Hammes Rodrigues, Rosângela Pedralli e Leonor Scliar 

Cabral. Constatando a existência de quórum, o Coordenador iniciou os trabalhos, deu as 

boas-vindas aos presentes e, as decisões desta reunião ficaram constituídas como 

seguem. 1. Informes – (a) O Prof. Atilio Butturi Junior, presidente da sessão, comunicou 

aos presentes que as inscrições do processo seletivo foram encerradas. Foram inscritos 73 

candidatos para o mestrado e 67 para o doutorado. Informou que a prova de seleção 

acontecerá no dia 30 de outubro. 2. Fim da greve e discussão do calendário de reposição 

– O Prof. Dr. Atilio apresentou a discussão explicando que o Programa ficou cerca de 

quatro semanas sem aula e que seria importante que o colegiado produzisse um calendário 

comum para a conclusão do semestre. A Profa. Dra. Cristiane sugeriu que se abrisse a 

possibilidade para concluir as aulas até fevereiro, dado que alguns professores ficaram sem 

cinco encontros. O Prof. Dr. Adair Bonini endossou a sugestão, informando que terá um 

congresso no mês de dezembro e que por isso, talvez fosse necessário estender seu prazo até 

fevereiro. O Prof. Dr. Rodrigo Acosta Pereira informou que também deixou de realizar 

cinco encontros, mas que conseguirá realizar quatro encontros até dezembro. Para 

complementar o quinto encontro, utilizará um dos grandes eventos. O Prof. Dr. Atilio 

salientou que, segundo a PROPG, os cursos de pós-graduação são obrigados a realizar suas 

aulas de modo presencial, mas considerando a relevância dos eventos, seria possível 

preencher um dos encontros com tais eventos. Após ampla discussão, foi deliberado, por 

ampla maioria (se abstiveram da votação Bruna Alexandra Franzen e Jefferson Michels), 

que os professores farão o máximo de esforço para que as aulas se encerrem até o dia 23 de 

dezembro. Caso essa data não seja suficiente, o prazo poderá ser estendido até fevereiro, 

conforme sugestão do Prof. Dr. Adair e da Profa. Dr. Cristiane. Além disso, ficou definido 
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que os docentes terão autonomia para discutir com cada turma as datas de acordo com as 

necessidades de cada disciplina. As atividades de reposição devem ser presenciais, salvo 

exceções pontuais, como é o caso dos eventos que ocorrerão neste período. Não havendo 

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

Atilio Butturi Junior, encerrou a reunião às catorze horas e quarenta minutos, da qual, 

eu, Ruan Rocha Souto dos Santos, assistente em administração, lavrei a presente ata, 

que será por mim assinada e submetida à aprovação do Colegiado do Programa de Pós-

Graduação em Linguística em reunião oportuna. Florianópolis, 14 de outubro de 2019. 

  

 


