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DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LINGUÍSTICA
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Aos vinte e nove dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um, às nove 
horas  e  dez  minutos,  reuniu-se,  por  videoconferência,  o  Colegiado  Pleno  do 
Programa  de  Pós-Graduação  em  Linguística  da  UFSC,  sob  a  presidência  da 
coordenadora  pro tempore  do Programa, Profa.  Dra.  Ana Cláudia de Souza.  A 
reunião havia sido convocada para as nove horas, mas foi iniciada dez minutos 
mais  tarde,  quando  se  constatou  presença  de  quórum.  Estavam  presentes  a 
coordenadora e os seguintes membros do Colegiado:  Adja Balbino de Amorim 
Barbieri  Durão, Aline Lemos Pizzio,  Atílio  Butturi  Júnior,  Cristiane Lazzarotto 
Volcão, Cristine Görski Severo, Daniel do Nascimento e Silva, Fábio Luiz Lopes 
da  Silva,  Izabel  Christine  Seara,  Leandra  Cristina  de  Oliveira,  Marco Antônio 
Rocha Martins,  Núbia Saraiva Ferreira, Roberta Pires de Oliveira,  Ronice Müller 
de Quadros, Rosângela Pedralli, Sandra Quarezemin, Sandro Braga, Valter Pereira 
Romano. Também estiveram presentes os representantes discentes: Miriam Royer 
(titular),  Sabrine  Weber  (titular),  Igor  Valdeci  Ramos  da  Silva  (titular),  Vitor 
Hochsprung (titular), Letícia Ferreira Camargo (titular), Carolina Fabricia Narciso 
(titular). Estiveram presentes ainda: Maria Inêz Probst. Justificaram ausência: Luiz 
Henrique Queriquelli. A professora Ana Paula Santana encontra-se em período de 
férias. A Coordenadora iniciou os trabalhos dando as boas-vindas aos presentes. 
Foi  aprovada a  mudança  de ordem da pauta da reunião,  ficando os tópicos  na 
seguinte sequência: 1) Homologação do resultado das eleições para coordenação e 
subcoordenação  do  PPGL.  Relatoria:  Comissão  eleitoral  (Portaria 
n.40/2021/PPGL); 2) Proposta de Programa de Cursos Livres do PPGL. Relatoria: 
Comissão  para  levantamento  de  alternativas  de  apoio  para  a  permanência  dos 
estudantes sem bolsa (Portaria n. 39/2021/PPGL e Portaria n. 49/2021/PPGL); 3) 
Apreciação  da  ata  n.  10/2021.   Imediatamente  passaram-se  os  informes  da 
coordenadoria  acerca  de:  1)  atualização  da  página  do  Programa  quanto  a 
informações  sobre  os  Colegiados  pleno  e  delegado,  representação  discente, 
comissões permanentes, atas dos Colegiados e da comissão de bolsas, editais de 
bolsa,  lista  de  bolsistas  por  agência  de  fomento,  calendário  acadêmico  2021.2, 
atualização  do  formulário  de  qualificação  de  projeto  de  tese;  2)  mudanças  no 
atendimento online da secretaria a partir de sugestão dos representantes discentes: 
agendamento prévio (autosserviço) e exclusividade de atendimento a estudantes 
surdos  às  terças  pela  manhã.  Foram  debatidas  propostas  de  ferramentas  para 
melhorar o atendimento e a capacidade de atendimento da secretaria; 3) consulta à 
Coordenadoria de Tradutores e Intérpretes de Libras sobre a oferta de disciplinas 
em  2021.2,  que  ainda  aguarda  resposta;  4)  consulta  à  Procuradoria  sobre 
viabilidade  de  contratação  de  profissional  para  a  secretaria  do  Programa  e 
possibilidade de manutenção do vínculo de prestador de serviço de terceiros por 
meio de emissão de nota fiscal. Aguarda-se resposta da procuradoria. Foi também 
feito o seguinte informe. 5) A professora Cristiane Lazzarotto Volcão apresentou 
pontos propostos pela comissão instituída para pensar na situação de estudantes do 
programa  em  vulnerabilidade.  A  representação  estudantil  promoverá  ação,  na 
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forma  de  "vaquinha  virtual"  ou  "apoia-se"  para  auxiliar  emergencialmente  os 
estudantes que declararam estar passando por dificuldades materiais extremas no 
momento. Concluídos os informes, passou-se à ordem do dia.  1)  Homologação 
do  resultado  das  eleições  para  coordenação  e  subcoordenação  do  PPGL. 
Relatoria: Comissão eleitoral (Portaria n.40/2021/PPGL). Relatou a comissão 
eleitoral  que  de  trinta  e  seis  eleitores  aptos,  houve vinte  e  cinco  votantes  nas 
eleições, vinte e três dos quais votaram favoravelmente à eleição dos candidatos 
únicos  à coordenação do Programa e dois eleitores  votaram em branco.  Foram 
eleitos  como  coordenador  e  vice-coordenador  do  PGGL,  respectivamente,  os 
professores Valter Pereira Romano e Daniel do Nascimento e Silva. O resultado 
das  eleições  foi  homologado  por  unanimidade.  A  Professora  Ana  Cláudia  de 
Souza, atual coordenadora, afirmou que ainda hoje fará todos os encaminhamentos 
junto à PROPG, Capes e CNPq, a fim de informar a mudança de coordenação, tão 
logo tenha seguido o procedimento de encaminhamento do processo de mudança 
de coordenação conforme orientado pela secretaria administrativa da direção do 
CCE. Disse ainda a professora que se desvinculará do e-mail da coordenação do 
Programa  (coordenação.ppgl@contato.ufsc.br),  passando-o  ao  professor  Valter 
Pereira Romano a partir de hoje. A professora respondeu a todas as mensagens 
recebidas  até  ontem  à  noite,  deixando  todas  as  questões  a  ela  solicitadas 
devidamente  encaminhadas.  A  professora  informou  ainda  que,  até  o  final  da 
semana, enviará mensagens de e-mail à nova coordenação contendo informações, 
dados  e  orientações  acerca  de  processos  e  procedimentos  em  andamento.  2) 
Proposta de Programa de Cursos Livres do PPGL. Relatoria: Comissão para 
levantamento de alternativas de apoio para a permanência dos estudantes sem 
bolsa (Portaria n.  39/2021/PPGL e Portaria  n.  49/2021/PPGL).  A comissão 
propôs a criação de  um Programa de Cursos Livres do PPGL. Esse programa de 
extensão será registrado no Sigpex por um/a coordenador/a e colocará na equipe 
todos  os  docentes  que  desejarem,  mais  as  representantes  dos  estudantes  da 
comissão. O programa abarcará uma série de cursos livres, a serem oferecidos na 
modalidade  a  distância,  híbrida  ou  presencial  (os  dois  últimos,  quando  for 
permitido  pela  instituição),  os  quais  serão  ministrados  pelos  discentes  do 
Programa. O Colegiado aprovou a elaboração de um projeto acerca da proposta 
com o seguinte resultado: 14 votos favoráveis,  4 votos contrários e 4 votos de 
abstenção.  3) Apreciação da ata n. 10/2021. Realizados os ajustes solicitados, a 
ata foi aprovada por unanimidade. Não havendo mais pontos a serem discutidos, a 
reunião de Colegiado foi encerrada às onze horas e doze minutos pela Profa. Ana 
Cláudia  de  Souza.  Eu,  Gabriel  Luiz  Manrique  Ursini,  chefe  de  expediente  da 
secretaria  do  programa,  lavrei  a  presente  ata,  que  será  por  mim  e  pela 
coordenadora do Programa assinada. Florianópolis, 29 de julho de 2021.
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