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ATA N. 03/2021 DA REUNIÃO DO COLEGIADO DELEGADO DO PROGRAMA 

DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LINGUÍSTICA 

 

Aos vinte e nove dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um, às treze horas 

e trinta minutos, 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). 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. Apreciação e aprovação do Parecer da comissão responsável pelo Prêmio 

Capes de melhor tese – A professora Rosângela Pedralli fez a leitura do parecer, que foi 

elaborado pelos seguintes docentes membros da comissão: Atilio Butturi Junior (presidente), 

Daniel do Nascimento Silva, Leandra Cristina de Oliveira e Mailce Borges Mota. Após a 

leitura do parecer, que indicou a Tese de Charley Pereira Soares, o ponto foi colocado em 

discussão. Em votação, o parecer foi aprovado por unanimidade.  3. Aprovação da Ata nº 

2 – O ponto será reapresentado em reunião oportuna. 4. Pedido de troca de orientação de 

Natassia D'agostin Alano – Aprovado por unanimidade. O professor Daniel do Nascimento 

e Silva passa a ser orientador e Mary Elizabeth Cerutti-Rizzat passa a ser coorientadora. 5. 

Pedido de validação de disciplinas de Letícia Emília Krieck – Pedido de validação 

aprovado por unanimidade. Considerando a carga horária, duas disciplinas externas foram 

validadas. 6. Pedido de validação de disciplinas de Ana Paula Simões Pessoa - Pedido de 

validação aprovado por unanimidade. Considerando a carga horária, duas disciplinas 

externas foram validadas. 7. Pedido de prorrogação de defesa final de tese de Narjara 

Oliveira Reis – Prorrogação de 90 dias aprovada por unanimidade. 8. Relatório final de 

pós-doutorado de Ângela Francine Fuza – O relatório final de pós-doutorado de Ângela 

Fuza foi analisado pela professora Rosângela Pedralli, que relatou seu parecer favorável à 

aprovação. O colegiado aprovou o relatório final de Estágio de pós-doutorado de Ângela 

Francine Fuza por unanimidade. 9. Pedido de matrícula em estágio pós-doutoral de 

Sandra Maria Leal Alves – A professora Rosângela Pedralli relatou o pedido de matrícula 

de pós-doutoramento de Sandra Maria Leal. Em seguida, colocou o ponto em discussão. Não 

havendo manifestação contrária, o pedido foi aceito e autorizada a matrícula de Sandra Maria 

Leal como pesquisadora de pós-doutorado no PPGL, atuando na Linha de Pesquisa 

Aquisição e Processamento da Linguagem pelo período de 01/03/2021 a 28/02/2022. 10. 

Prorrogação de qualificação de dissertação de Jussara Saramento – Prorrogação de 90 

dias aprovada por unanimidade. 11. Prorrogação de defesa final Luciano de Oliveira – 

Prorrogação de 90 dias aprovada por unanimidade. 12. Prorrogação de defesa final de 

Clóvis Alencar Butzge – Prorrogação de 90 dias aprovada por unanimidade. 13. Pedido de 
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validação de Ana Caroline Czerner Volkart – Pedido aprovado por unanimidade. 

Disciplinas internas validadas. 14. Gabriel Jean Sanches pede validação – O pedido feito 

por Gabriel Jean Sanches não apresentou a documentação completa. Tal pedido deverá ser 

reapresentado quando em reunião oportuna. 15. Validação de disciplinas de Marcia Nagel 

Cristofolini – Considerando a carga horária, foram validadas três disciplinas externas. Não 

havendo mais nada a discutir, a coordenadora e presidente do Colegiado do PPGL/UFSC, 

Profa. Rosângela Pedralli, encerrou a reunião às catorze horas e trinta minutos, 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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