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ATA N. 03/2021 DA REUNIÃO DO COLEGIADO PLENO DO PROGRAMA DE 

PÓS-GRADUAÇÃO EM LINGUÍSTICA 

 

Ao primeiro dia do mês de abril 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, Ana Paula de Oliveira Santana, 6 

Carolina Fabricia Narciso (representante discente), Cristiane Lazzaroto-Volcão, Cristine 7 

Gorski Severo, Fabiana Giovani, Felício Wessling Margotti, Leandra Cristina de Oliveira, 8 

Leticia Ferreira Camargo (representante discente), Mailce Borges Mota, Marco Antonio 9 

Rocha Martins, Maria Inêz Probst Lucena, Marianne Rossi Stumpf, Miriam Royer 10 

(representante discente), Pedro de Souza, Rosângela Hammes Rodrigues, Sandra 11 

Quarezemin e Vitor Hochsprung (representante discente). Também esteve presente a 12 

professora visitante Karolina Bielenin-Lenczowska. Justificaram suas ausências os 13 

seguintes professores: Núbia Ferreira Saraiva, Rodrigo Acosta Pereira e Valter Pereira 14 

Romano. Constatando a existência de quórum, a Coordenadora iniciou os trabalhos, deu 15 

as boas-vindas aos presentes e passou à pauta. 1. Informes – A professora Ana Paula de 16 

Oliveira Santana informou que o Grupo de Apoio à Saúde, em conjunto com a PROPG, 17 

realizará o seguinte evento "Por uma Pós-Graduação Saudável – Conversando com os 18 

estudantes sobre sua Saúde", no dia 05 de abril de 2021. 2. Planejamento das disciplinas 19 

para 2021.1 2 2021.2 para composição do quadro de horários do programa – A 20 

professora Rosângela Pedralli iniciou a discussão comunicando sobre a necessidade de 21 

planejar a composição das disciplinas para todo o ano letivo de 2021. As disciplinas 22 

seriam organizadas em três modalidades, a saber: disciplinas intensivas (duração de uma 23 

semana), disciplinas semi-intensiva (disciplina concentrada em até três semanas) e 24 

disciplina extensiva (disciplinas convencionais).  É importante observar que a normativa 25 

atual do calendário acadêmico determina que o semestre seja organizado em quinze ou 26 

dezesseis semanas. Portanto, independente do modelo, as disciplinas precisam cumprir 27 

15 encontros e 60 horas/aula. A partir desta explicação inicial, a coordenação propôs que 28 

as áreas se organizassem para o próximo semestre, atentando a alguns pontos: i) observar 29 

o controle de disciplinas do quadriênio; ii) observar as disciplinas obrigatórias; iii) buscar 30 

ofertar as disciplinas intensivas e semi-intensivas que não sejam obrigatórias. Esta 31 

indicação busca evitar que os estudantes não cumpram a carga horária obrigatória em um 32 

curto período no Programa.  Em seguida, para complementar as explicações, a palavra foi 33 

passada para a professora Ana Cláudia de Souza. Além das questões normativas 34 
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institucionais e de organização das áreas, a coordenação buscou também uma organização 35 

dos semestres que fosse compatível com os trabalhos da secretaria. É importante ressaltar 36 

que o Programa receberá 120 novos alunos.  Nesse sentido, propõe-se que durante o 37 

semestre 2021.1 sejam ofertadas 60 por cento das disciplinas e no semestre 2021.2, 40 38 

por cento. Com este arranjo, busca-se evitar que, com o acúmulo de um ano letivo 39 

composto por três semestres, o semestre 2021.2 tenha um número muito reduzido de 40 

disciplinas. Em seguida, foram apresentadas as ideias para o calendário a ser proposto. 41 

Esta proposta de calendário possui duas premissas importantes, a saber: a sincronização 42 

com o calendário dos cursos de graduação da UFSC e a garantia de um pequeno intervalo 43 

entre os semestres. Para adequar-se ao calendário dos cursos de graduação foi necessário 44 

propor 3 semanas letivas, pois o semestre 2020.2 do Programa terminará um mês antes 45 

da graduação. É neste intervalo de um mês que a coordenação sugere o acontecimento 46 

das disciplinas semi-intensivas. Após o acontecimento das disciplinas semi-intensivas, 47 

haverá um recesso, que acompanhará o recesso da graduação. Dessa forma, os calendários 48 

ficarão ajustados. Seguindo as mesmas premissas, o calendário do semestre 2021.2 foi 49 

proposto. É um calendário muito similar ao anterior. A diferença consiste em possuir 50 

apenas um período de disciplinas intensiva, com uma semana de duração, em vez de 51 

disciplinas semi-intensivas. A coordenadoria do PPGL propõe que sejam ofertadas duas 52 

disciplinas intensivas com duas restrições, a saber: o horário das disciplinas intensivas 53 

deve ser o mesmo e não podem ser disciplinas do Grupo I. Tais restrições buscam ampliar 54 

o vínculo dos alunos regulares com o Programa por um maior período de tempo. Após 55 

esta longa explicação, o planejamento proposto para o ano letivo de 2021 foi colocado 56 

em votação. As Áreas de Concentração e Linhas de Pesquisa precisam se organizar 57 

seguindo as diretrizes do planejamento apresentado. Em votação, o Colegiado Pleno 58 

aprovou o planejamento do ano letivo de 2021 por unanimidade. 2. Calendários 2021.1 59 

e projeção para 2021.2 – Baseando-se nas explicações e na aprovação do ponto anterior, 60 

as datas de todas as etapas do calendário foram apresentadas. Em votação, os calendários 61 

2021.1 e 2021.2 foram aprovados por unanimidade. 3. Apreciação do Parecer 62 

elaborado pela comissão de avaliação do reconhecimento de diploma de Wolf 63 

Martin Fischer – A comissão constituída pelas professoras Rosângela Hammes 64 

Rodrigues (presidente), Leandra Cristina de Oliveira e Maria Inêz Probst Lucena avaliou 65 

o pedido de reconhecimento de diploma de Wolf Martin Fischer e apresentou o parecer 66 

elaborado para o Colegiado. Após a leitura do parecer, que foi favorável à aprovação, o 67 

pedido foi colocado em votação. O colegiado Pleno do PPGL aprovou o pedido de 68 

reconhecimento de diploma de Wolf Martin Fischer por unanimidade. Não havendo mais 69 

nada a discutir, a coordenadora e presidente do Colegiado do PPGL/UFSC, Profa. 70 

Rosângela Pedralli, encerrou a reunião às catorze horas e cinquenta e três minutos. Eu, 71 

Ruan Rocha Souto dos Santos, Secretário do PPGL, lavrei a presente ata, que será 72 
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assinada e submetida à aprovação do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em 73 

Linguística em reunião oportuna. Florianópolis, 08 de abril de 2021. 74 
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