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ATA N. 01/2021 DA REUNIÃO DO COLEGIADO DELEGADO DO PROGRAMA 

DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LINGUÍSTICA 

 

Aos dez dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um, às quinze horas, 

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

Linguística da UFSC, sob a presidência da coordenadora do Programa, Profa. Dra. 

Rosângela Pedralli. Estavam presentes a coordenadora e os seguintes membros do 

Colegiado: Ana Lívia dos Santos Agostinho, Cristiane Lazzarotto Volcão, Miriam Royer 

(representante discente). Constatando a existência de quórum, a Coordenadora iniciou os 

trabalhos, deu as boas-vindas aos presentes e, depois de realizadas as devidas retiradas e 

inserções, a pauta e as decisões desta reunião ficaram constituídas como seguem. 1. 

Aprovação da Ata n.º 09 – Ata aprovada. 2. Prorrogação de defesa final de tese de 

Luciano de Oliveira – Prorrogação de 90 dias aprovada por unanimidade. 3. Prorrogação 

do prazo de qualificação do projeto de dissertação Margarete Gonçalves Macedo de 

Carvalho – Prorrogação de 90 dias aprovada por unanimidade. 4. Prorrogação da 

qualificação do projeto de dissertação de Crisiane de Freitas Soares - Prorrogação de 90 

dias aprovada por unanimidade. 5. Prorrogação do prazo de qualificação do projeto de 

tese de Érica Marciano de Oliveira Zibetti - Prorrogação de 90 dias aprovada por 

unanimidade. 6. Prorrogação da qualificação do projeto de tese de Ana Cláudia Fabre 

Eltermann – Prorrogação de 90 dias aprovada por unanimidade. 7. Prorrogação do prazo 

de qualificação do projeto de dissertação de Jussara Saramento – Prorrogação de 90 dias 

aprovada por unanimidade. 8. Prorrogação para o prazo de defesa de dissertação de 

Luiza Sandri Coelho - Prorrogação de 90 dias aprovada por unanimidade. 9. Relatório 

final de pós-doutoramento de Ângela Francine Fuza – Ponto retirado de pauta pois o 

parecer não estava disponível. Será apreciado em reunião oportuna. 10. Entrega de versão 

final atrasada de tese de Charley Pereira Soares – Pedido aprovado. O novo prazo será 

solicitado. 11. Discussão sobre oferta de parceria de mobilidade discente com Unisc – O 

Colegiado Delegado acenou interesse em buscar as possibilidades de um acordo com a 

Unisc. A possibilidade do acordo será rediscutida, após levantamento com as Linhas de 

Pesquisa interessadas no convênio. 12. Entrega de versão final atrasada de tese de Ivelã 

Pereira – Pedido aprovado. O novo prazo será solicitado. 13. Pedido de prorrogação de 

estágio pos-doutoral de Jair Zandoná – Ponto retirado de pauta. Será apreciado em reunião 

oportuna. 14. Prorrogação da qualificação do projeto de dissertação de Vanessa Grando 

– Prorrogação de 90 dias aprovada por unanimidade. 15. Pedido de validação de disciplinas 

de Lara Bertazzo Richter – Pedido de validação de disciplina interna aprovado. 16. Pedido 

de validação de disciplinas de Livia Nogueira Ferre – Pedido de validação aprovado. 

Serão validadas quatro disciplinas externas ao programa. 17. Pedido de validação de 

disciplinas de Caroline Vieira Rodrigues – Pedido de validação aprovado. Serão validadas 

duas disciplinas externas ao programa. 18. Pedido de validação de disciplinas de Carolina 

Fabricia Narciso – Pedido de validação aprovado. Uma disciplina externa será validada. 

19. Pedido de validação de disciplinas de Sandrine Allain – Pedido de validação 
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aprovado. Serão validadas duas disciplinas externas ao programa. 20. Prorrogação para o 

prazo de defesa de tese de Karoline Pimentel dos Santos - Prorrogação de 90 dias 

aprovada por unanimidade. 21. Pedido de registro de coorientação de Marilete Severo – 

- Prorrogação de 90 dias aprovada por unanimidade. Prorrogação para o prazo de defesa 

de tese de Rafaela Miliorini Alves de Brito – Prorrogação de 90 dias aprovada por 

unanimidade. Não havendo mais nada a discutir, a coordenadora e presidente do Colegiado 

do PPGL/UFSC, Profa. Rosângela Pedralli, encerrou a reunião às dezesseis horas, 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, 12 de fevereiro de 2021. 
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