
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 
CENTRO DE COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LINGUÍSTICA (PPGL/UFSC) 
CAMPUS UNIVERSITÁRIO JOÃO DAVID FERREIRA LIMA - TRINDADE 

CEP: 88040-900 - FLORIANÓPOLIS - SC 
TELEFONE: (48) 3721-9581 

E-MAIL: ppgl@contato.ufsc.br 

 

1 

 

ATA N. 01/2021 DA REUNIÃO DO COLEGIADO PLENO DO PROGRAMA DE 

PÓS-GRADUAÇÃO EM LINGUÍSTICA 

 

Aos dez dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um, às treze horas e trinta 1 

minutos, reuniu-se o Colegiado Pleno do Programa de Pós-Graduação em Linguística da 2 

UFSC, por videoconferência, sob a presidência da coordenadora do Programa, profa. Dra. 3 

Rosângela Pedralli. Estavam presentes a coordenadora e os seguintes membros do 4 

Colegiado: Aline Lemos Pizzio, Ana Lívia dos Santos Agostinho, Ana Paula de Oliveira 5 

Santana, Cristine Görski Severo, Daniel do Nascimento e Silva, Edair Maria Görski, 6 

Izabel Christine Seara, Izete Lehmkuhl Coelho, Leandra Cristina de Oliveira, Maria Inêz 7 

Probst Lucena, Marianne Rossi Stumpf, Miriam Royer (representante discente), Núbia 8 

Saraiva Ferreira, Rosângela Hammes Rodrigues, Sabrine Weber (representante discente), 9 

Sandra Quarezemim e Vitor  Hochsprung (representante discente). Estavam presentes as 10 

professoras colaboradoras Leonor Scliar Cabral e Rosely Perez Xavier. Também esteve 11 

presente a professora convidada Karolina Bielenin-Lenczowska. Justificaram ausência os 12 

seguintes membros: Adja Balbino De Amorim Barbieri Durão, Atilio Butturi Junior, 13 

Fábio Luiz Lopes Da Silva, Mailce Borges Mota, Marco Antônio Rocha Martins, Rodrigo 14 

Acosta Pereira, Valter Pereira Romano. Constatando a existência de quórum, a 15 

Coordenadora iniciou os trabalhos, deu as boas-vindas aos presentes e passou à pauta. 1. 16 

Aprovação das Atas n.º 13 e 14 – Ponto retirado de pauta. Será apreciado na reunião 17 

subsequente. 2. Apreciação do Parecer elaborado pela comissão de avaliação do 18 

reconhecimento de diploma de Wolf Martin Fischer – Ponto retirado de pauta. Será 19 

apreciado na reunião subsequente. 3. Apreciação do parecer elaborado pela comissão 20 

de avaliação do pedido de credenciamento de Aline Mara de Oliveira – A professora 21 

Ana Lívia dos Santos Agostinho fez a leitura do parecer elaborado pela comissão 22 

compostas pelos seguintes professores: Ana Lívia dos Santos Agostinho (presidente), 23 

Cristiane Lazzarotto Volcão e Izabel Christine Seara. Após a leitura do parecer, que 24 

sugeriu aprovação do pedido, o credenciamento de Aline Mara de Oliveira foi aprovado 25 

pelo Colegiado Pleno do Programa. 4. Apreciação do parecer elaborado pela comissão 26 

de avaliação do pedido de credenciamento de Roberta Pires Oliveira – A professora 27 

Sandra Quarezemin fez a leitura do parecer elaborado pela comissão compota pelos 28 

seguintes professores: Sandra Quarezemin (presidente), Ana Cláudia de Souza e Izabel 29 

Christine Seara. Após a leitura do parecer, que sugeriu aprovação do pedido, o 30 

credenciamento de Roberta Pires de Oliveira foi aprovado pelo Colegiado Pleno do 31 

Programa. O Colegiado recomenda que o credenciamento seja efetuado na condição de 32 

professora permanente. 5. Discussão sobre possibilidade de produção de teses e 33 

dissertações em Libras no programa – A professora Rosângela Pedralli comunicou que 34 

este ponto já havia sido discutido durante a gestão do professor Atilio Butturi Junior. Na 35 
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ocasião, o Colegiado entendeu que a produção dos trabalhos finais em Libras delimitaria 36 

o trânsito dos trabalhos e, por isso, não foi aprovada. Entretanto, a professora Marianne 37 

Rossi Stumpf fez novas consultas e solicita que este ponto rediscutido. Com a palavra, a 38 

professora Marianne comunicou que a demanda continua importante. Foi solicitado que 39 

os trabalhos finais sejam encaminhados por meio de vídeo, como está sendo feito em 40 

outros Programas. Após a fala, o Colegiado encaminhou que os docentes da Linha de 41 

Pesquisa de Libras ficarão responsáveis pela elaboração de uma proposta para ser 42 

discutida em reunião oportuna. 6. Eleição remanescente para representação discente 43 

– O representante discente Luís Ricardo Miranda Lacerda comunicou ao Colegiado que 44 

está abrindo mão da representação. Após o comunicado, o Colegiado Pleno aprovou que 45 

uma nova eleição remanescente fosse realizada para suprir a cadeira destinada aos 46 

representantes discentes. 7. Exames de proficiência – Os representantes discentes 47 

propuseram ao colegiado que os exames de proficiência realizados em outras 48 

universidades pudessem ser validados em nosso programa. A proposta foi feita em caráter 49 

excepcional, considerando a pandemia. Os estudantes relataram as dificuldades na 50 

realização do exame na UFSC, tendo em vista a fila e o alto custo. Há universidades que 51 

oferecem o mesmo exame de forma gratuita. A professora Rosângela Pedralli se 52 

comprometeu a escrever um documento para ser apreciado em reunião oportuna. Tal 53 

documento terá como base os elementos elencados pelos representantes discentes e será 54 

apreciado em reunião do Colegiado Delegado. 8. Parecer dos pedidos recursos 55 

financeiros para a publicação de livros – A Profa. Dra. Rosângela Pedralli fez a 56 

apresentação do ponto. Lembrou a todos que o PPGL possui uma resolução que dispõe 57 

sobre gestão dos recursos financeiros para a publicação de livros. No último período, 58 

encerrado em dezembro, foram recebidas três submissões. Tais submissões estão sendo 59 

analisadas pela Comissão de Livros. Em seguida, a professora informou que, em 60 

decorrência de um erro da secretaria e coordenação, os pedidos foram encaminhados com 61 

atraso para a comissão de livros. Considerando o atraso, a professora propôs que o 62 

Colegiado autorizasse a aprovação prévia por Ad referendum do parecer a ser enviado 63 

pela comissão. O objetivo desta aprovação seria acelerar os possíveis pagamentos 64 

pendentes dos livros submetidos. Em votação, não houve manifestação contrária. O 65 

Parecer a ser enviado pela Comissão de Livros poderá ser aprovado em caráter Ad 66 

referendum. Após a aprovação, a professora Rosângela Pedralli aproveitou o ponto para 67 

informar ao Colegiado que a Resolução de livros precisa ser renovada para o próximo 68 

período. A professora propôs que a próxima resolução fosse permanente, e, se possível, 69 

que garantisse mais uma etapa de pedidos durante o ano. Em seguida, a Professora 70 

informou que a elaboração da resolução deve ser feita pela Comissão de Livros, que 71 

também precisa ser reformulada. Sua proposta foi transformar a Comissão de Livros em 72 

uma comissão permanente, com validade de dois anos. A ideia da comissão permanente 73 

seria garantir maior regularidade na avaliação das propostas. Além disso, os dois anos de 74 

validade atribuiriam um maior apoio para a próxima gestão, pois haverá uma comissão 75 
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experiente participante da futura coordenação. A Comissão de Livros seria formada pelo 76 

professores Sandro Braga (presidente), Ana Cláudia de Souza e Atilio Butturi Junior. As 77 

propostas foram colocadas em votação. Não houve manifestação contrária. Todas as 78 

propostas foram aprovadas por unanimidade. 9. Pedidos de prorrogação de bolsa – A 79 

professora Rosângela Pedralli, a pedido de colegas, fez um esclarecimento sobre as 80 

prorrogações de bolsa realizadas recentemente pelo Programa. A Comissão de Bolsas 81 

decidiu solicitar um conjunto de documentos aos estudantes que desejassem prorrogar 82 

suas bolsas. A ideia do pedido é garantir uma maior formalização e ciência dos 83 

orientadores sobre os prazos. Além disso, é importante que a prorrogação seja justificada, 84 

pois implica no atraso do repasse aos próximos ingressantes no Programa. 10. Informes 85 

– A professora Rosângela apresentou dois informes: i) comunicou que o Programa está 86 

recebendo pedidos de ressarcimento. Os pedidos podem ser enviados para a secretaria; ii) 87 

As reuniões do Colegiado já possuem previsões de datas ordinárias. Devem acontecer na 88 

segunda quarta-feira de cada mês. Em seguida, a professora Cristine comunicou que 89 

quinta-feira, 11/02, a Comissão de Cuidados Emocionais irá se reunir com os alunos. O 90 

convite foi feito a todos que quisessem participar. Não havendo mais nada a discutir, a 91 

coordenadora e presidente do Colegiado do PPGL/UFSC, Profa. Rosângela Pedralli 92 

encerrou a reunião às catorze horas e cinquenta e quatro minutos. Eu, Ruan Rocha Souto 93 

dos Santos, Secretário do PPGL lavrei a presente ata, que será assinada e submetida à 94 

aprovação do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Linguística em reunião 95 

oportuna. Florianópolis, 19 de fevereiro de 2021. 96 
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