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ATA N. 02/2021 DA REUNIÃO DO COLEGIADO DELEGADO DO PROGRAMA 

DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LINGUÍSTICA 

 

Aos dez dias do mês de março 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: Atilio Butturi Junior, Marco Antônio Rocha Martins, Miriam Royer 

(representante discente) e Sandra Quarezemin. 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. Informes – A professora Rosângela Pedralli comunicou que os alunos do 

Programa receberam novamente o ofício da CAPES, que informa sobre a possibilidade de 

prorrogação de bolsas. 2. Aprovação da Ata nº 1 – Ata nº 1 aprovada por unanimidade. 3. 

Pedido de validação de disciplinas de Ana Paula Simões Pessoa – O ponto foi retirado de 

pauta em decorrência dos problemas de conexão da secretaria. 4. Prorrogação de prazo de 

qualificação de doutorado de Elisabeth da Silva Eliassen - Prorrogação de 90 dias 

aprovada por unanimidade. 5. Prorrogação de prazo de qualificação de doutorado Rúbia 

Carla da Silva - Prorrogação de 90 dias aprovada por unanimidade. 6. Prorrogação de 

defesa final de tese de Valéria Cunha dos Santos – Prorrogação de 90 dias aprovada por 

unanimidade. 7. Prorrogação de defesa final de tese de Heloisa Tramontim de Oliveira 

– Prorrogação de 90 dias aprovada por unanimidade. 8. Solicitação de troca de Linha de 

Pesquisa de Roberto Baron – Pedido aprovado por unanimidade. Roberto Baron passa a 

ser registrado na Linha de Pesquisa Ensino e Aprendizagem de Língua Portuguesa. 9. 

Prorrogação de prazo de qualificação de doutorado de Lais Oliva Donida – Prorrogação 

de 90 dias aprovada por unanimidade. 10. Prorrogação de prazo de qualificação de 

doutorado de Renata Santos – Prorrogação de 90 dias aprovada por unanimidade. 11. 

Apresentação e apreciação das propostas submetidas pelos docentes para Abralin – O 

PPGL recebeu três inscrições para a premiação Abralin. O Colegiado Delegado aprovou as 

três inscrições indicadas pelo programa. 12. Relatório final de pós-doutorado de Ângela 

Fuza – O ponto foi retirado de pauta em decorrência dos problemas de conexão da secretaria. 

13. Pedido de prorrogação de estágio pos-doutoral de Jair Zandoná – A professora 

Rosângela Pedralli fez a apresentação do pedido. O Colegiado Delegado aprovou a 

prorrogação do estágio de pós doutoramento de Jair Zandoná. O vínculo do pós doutorando 

passa a ter validade até 31 de janeiro de 2022. 14. Rediscussão da proposta de parceria 

enviada pela UNISC – O PPGL recebeu uma proposta de parceria com a UNISC. A 

proposta se baseia na possibilidade de os estudantes se matricularem em disciplinas de  

ambas as  universidades. No caso da UNISC, que possui mensalidade, os estudantes do 

PPGL não pagariam. Já os estudantes da UNISC poderiam se matricular no PPGL da mesma 

forma que fazem os alunos em disciplina isolada. Em discussão, o Colegiado Delegado 

sustentou que o pedido de parceria não visava garantir uma colaboração institucional ampla 
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das universidades, visto que somente uma estudante se beneficiaria do acordo. Tendo em 

vista a ausência de um caráter institucional amplo, o Colegiado Delegado do PPGL rejeitou 

o pedido de parceria. 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, 15 de março de 2021. 
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