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ATA N. 02/2021 DA REUNIÃO DO COLEGIADO PLENO DO PROGRAMA DE 

PÓS-GRADUAÇÃO EM LINGUÍSTICA 

 

Aos dez dias do mês de março 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: Adair Bonini, Adja Balbino de Amorim Barbieri Durão, Aline Lemos Pizzio, 5 

Ana Cláudia de Souza, Ana Lívia dos Santos Agostinho, Carolina Fabricia Narciso 6 

(representante discente), Cristiane Lazzaroto-Volcão, Cristine Gorski Severo, Daniel do 7 

Nascimento e Silva, Edair Maria Görski, Fabiana Giovani, Gilvan Müller de Oliveira, 8 

Izabel Seara, Izete Lehmkuhl Coelho, Leticia Ferreira Camargo (representante discente), 9 

Mailce Borges Mota, Marco Antonio Rocha Martins, Marianne Rossi Stumpf, Miriam 10 

Royer (representante discente), Núbia Saraiva, Sandra Quarezemin, Valter Pereira 11 

Romano e Vitor Hochsprung (representante discente). Também estiveram presentes a 12 

professora visitante Karolina Bielenin-Lenczowska e a professora colaboradora Rosely 13 

Perez Xavier. Constatando a existência de quórum, a Coordenadora iniciou os trabalhos, 14 

deu as boas-vindas aos presentes e passou à pauta. 1. Informes – A professora Rosângela 15 

Pedralli comunicou que está aguardando o retorno do DLLE quanto à possibilidade de 16 

redução dos valores das provas de proficiência. Tão logo tenha o retorno, a alteração na 17 

resolução será discutida. Em seguida, a professora Rosângela Pedralli informou que os 18 

estudantes entraram em contato com a coordenação e solicitaram a possibilidade de 19 

acesso às aulas de forma gravada. Mesmo sabendo que há uma normativa que deixa a 20 

disponibilização das gravações à critério dos docentes, os estudantes fizeram a solicitação 21 

no sentido de sanar problemas decorrentes das aulas no formato remoto. Os problemas 22 

citados foram conexão de internet e concentração, pois nem sempre a casa possui o 23 

melhor ambiente de estudos. A professora Rosângela deixou claro que o pedido deve ficar 24 

registrado como informe, pois a normativa se impõe sobre a demanda. Em seguida, os 25 

professores Fábio Luiz Lopes da Silva e Marianne Rossi Sumpf passaram alguns recados 26 

da chapa que concorre à Direção do CCE. 2. Aprovação das atas nº 13, 14 e 01 – O 27 

professor Adair Bonini solicitou que seu nome fosse incluído na lista de presentes Ata nº 28 

01/2021. A inclusão e as Atas foram aprovadas por unanimidade. 3. Calendário 29 

acadêmico 2021 -  A professora Rosângela Pedralli iniciou a discussão comunicando que 30 

o semestre letivo precisará novamente ser arranjado em 15 ou 16 semanas. Essa 31 

determinação decorre de uma normativa recente da instituição. As duas propostas de 32 

calendário visam acompanhar as datas dos cursos de graduação. A proposta I apresenta 33 

apenas uma semana de intervalo entre os semestres, com início em 03/05/2021. A 34 
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proposta II prevê duas semanas de intervalo entre os semestres, com início em 35 

10/05/2021. Em votação, por ampla maioria, a proposta II de calendário foi aprovada pelo 36 

Colegiado Pleno do PPGL. 4. Pedido submetido pela Dra. Leonor Scliar Cabral para 37 

compor o quadro de docente voluntária do PPGL – A professora Ana Cláudia de 38 

Souza, presente na reunião, fez a leitura do parecer sobre o pedido de Leonor Scliar Cabral 39 

para compor o quadro de docente voluntária do PPGL. Após a leitura do parecer, que foi 40 

favorável à aprovação, o pedido foi colocado em votação. Em votação, o pedido foi 41 

aprovado por unanimidade. 5. Parecer elaborado pela Comissão de Livros (aprovado 42 

ad referendum) – A professora Rosângela Pedralli fez a leitura do parecer, elaborado 43 

pela Comissão de Livros, composta pelos docentes Sandro Braga, Aline Lemos Pizzio e 44 

Valter Pereira Romano. Após a leitura do parecer, que indicou a aprovação do pedido da 45 

professora Rosely Perez Xavier e o indeferimento dos pedidos dos professores Marcos 46 

Antonio Rocha Baltar e Gilvan Müller de Oliveira, o parecer foi aprovado por 47 

unanimidade pelo Colegiado Pleno do Programa. Ficou indicado que os professores 48 

Marcos Antonio Rocha Baltar e Gilvan Müller de Oliveira fizessem nova submissão 49 

quando as obras estiverem concluídas. 6. Formação e aprovação da Comissão de 50 

Recredenciamento – A professora Rosângela Pedralli informou que se faz necessário 51 

constituir uma Comissão responsável pelo recredenciamento dos docentes do PPGL. 52 

Embora os prazos de vigência de credenciamento estejam válidos, existe uma indicação 53 

da CAPES e PROPG para que os Programas façam os credenciamentos com um prazo de 54 

validade de até 2 anos. Em seguida, a professora Rosângela Pedralli propôs que a 55 

Comissão fosse constituída pelos professores Felício Wessling Margotti, Izete Lehmkuhl 56 

Coelho e Aline Lemos Pizzio.  Em discussão, o Colegiado sugeriu que, para a constituição 57 

da comissão, fosse incluído um docente externo à UFSC, tendo em vista que esse 58 

procedimento é bem avaliado pela CAPES. Também foi sugerido que o trabalho fosse 59 

dividido em duas comissões. Tais sugestões foram aprovadas por unanimidade pelo 60 

Colegiado Pleno. Uma nova comissão será constituída em breve. 7. Apresentação e 61 

discussão da proposta de adendo elaborada pela Linha de Libras – A Comissão 62 

constituída pelas professoras Marianne Rossi Stumpf, Aline Lemos Pizzio e pela 63 

representante discente Miriam Royer informou que está trabalhando na proposta. A 64 

Comissão propôs que o texto do regimento fosse bem simples. Para os detalhamentos e 65 

normas mais robustas, a Comissão sugeriu uma resolução própria. Após os 66 

esclarecimentos da Comissão, foi encaminhado que o ponto será rediscutido em reunião 67 

oportuna. 8. Discussão da Resolução de recursos do programa – A professora 68 

Rosângela Pedralli apresentou a discussão comunicando que a resolução atual de recursos 69 

está vencida. A resolução poderia ser renovada para o próximo período. Entretanto, o 70 

Programa tem recebido demandas mais amplas que poderiam ser incorporadas ao 71 

documento. Nesse sentido, se consulta a possibilidade de renovação do documento, com 72 

a ampliação dos valores de recursos e com alcance além do pagamento de traduções. O 73 



 

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 

 

3 

 

Colegiado reagiu positivamente à proposta. Foi encaminhado que a Comissão de 74 

Recursos do Programa fará uma reunião para avaliar a possibilidade destas ampliações. 75 

A partir desta conversa, a coordenação se propõe a trazer a proposta na próxima reunião. 76 

Não havendo mais nada a discutir, a coordenadora e presidente do Colegiado do 77 

PPGL/UFSC, Profa. Rosângela Pedralli, encerrou a reunião às catorze horas e cinquenta 78 

minutos. Eu, Ruan Rocha Souto dos Santos, Secretário do PPGL, lavrei a presente ata, 79 

que será assinada e submetida à aprovação do Colegiado do Programa de Pós-Graduação 80 

em Linguística em reunião oportuna. Florianópolis, 18 de março de 2021. 81 
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