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ATA N. 04/2021 DA REUNIÃO DO COLEGIADO PLENO DO PROGRAMA DE 

PÓS-GRADUAÇÃO EM LINGUÍSTICA 

 

Aos vinte e dois dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um, às dezesseis horas, 1 

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

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, Aline Lemos Pizzio, Ana Cláudia de Souza, Ana Lívia dos 5 

Santos Agostinho, Atilio Butturi Junior, Carolina Fabricia Narciso (representante 6 

discente), Cristiane Lazzaroto-Volcão, Cristine Gorski Severo, Edair Maria Görski, 7 

Fabiana Giovani, Karolina Bielenin-Lenczowska (professora visitante), Leandra Cristina 8 

de Oliveira, Leticia Ferreira Camargo (representante discente),  Marco Antonio Rocha 9 

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

(representante discente), Núbia Ferreira Saraiva, Rosely Perez Xavier, Sabrine Weber 11 

(representante discente) e Sandro Braga. Justificaram suas ausências os seguintes 12 

professores: Ana Paula de Oliveira Santana, Fábio Luiz Lopes da Silva, Felício Wessling 13 

Margotti, Mailce Borges Mota, Roberta Pires de Oliveira e Sandra Quarezemin. 14 

Constatando a existência de quórum, a Coordenadora iniciou os trabalhos, deu as boas-15 

vindas aos presentes e passou à pauta. 1. Informes – A professora Rosângela Pedralli 16 

informou que o processo de recredenciamento dos docentes do PPGL deverá aguardar os 17 

novos direcionamentos da Área. Tão logo aconteçam os novos direcionamentos, o 18 

recredenciamento deve iniciar, conforme já discutido em Colegiado. Em seguida, o 19 

professor Atilio Butturi Junior informou que no dia 03 maio, às 14h, haverá um seminário 20 

de autoavaliação do quadriênio.  2. Aprovação das Atas nº 2 e nº 3 – As Atas nº 2 e nº 21 

3 foram aprovadas por unanimidade.  3. Discussão e aprovação de período de matrícula 22 

excepcional, conforme consulta prévia por e-mail – Tendo em vista o critério da 23 

razoabilidade, o Colegiado decidiu por unanimidade manter as datas de matrículas 24 

originais, e abrir a possibilidade de um pedido excepcional de matrículas para 25 

ingressantes de mestrado em fase de defesa de dissertação. Essa excepcionalidade decorre 26 

da impossibilidade de existirem duas matrículas simultâneas e considera a prorrogação 27 

concedida oficialmente pela instituição (5 meses) e pelas agências de fomento. O 28 

estudante nessa condição faz o pedido excepcional contendo a justificativa e indicando a 29 

data da defesa. Tendo o Colegiado proposto tal excepcionalidade, a secretaria pode agir 30 

de ofício.  4. Aprovação do planejamento anual de disciplinas – O planejamento anual 31 

de disciplinas foi aprovado por unanimidade. Vale lembrar que o planejamento aprovado 32 

foi baseado nos critérios definidos na reunião anterior.  5. Discussão e aprovação do 33 

quadro de horários de disciplinas de 2021.1 – O quadro de disciplinas foi aprovado por 34 
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unanimidade. 6.  Alteração da ementa da disciplina Tópicos Especiais em Aquisição 35 

e Processamento da Linguagem – A proposta de ementa foi aprovada por unanimidade. 36 

A nova ementa passa a ser: “Estudos avançados em psicolinguística considerando 37 

aspectos da aquisição e do processamento da linguagem”. A proposta de atualização desta 38 

ementa visa deixar a disciplina menos engessada. 7. Discussão e aprovação Resolução 39 

de Recursos atualizada (com data retroativa) – A resolução de recursos foi aprovada 40 

por unanimidade. Os pontos a serem destacados da nova resolução são: i) os recursos 41 

destinados aos docentes são de R$ 2000,00, que podem ser destinados para 42 

traduções/revisões, inscrição de eventos acadêmicos e  publicação de textos científicos; 43 

ii) poderão fazer uso dos recursos professores permanentes e colaboradores;  iii) os 44 

recursos destinados aos mestrandos e doutorandos são de R$ 1000,00, que podem ser 45 

destinados para traduções/revisões, inscrição de eventos acadêmicos e  publicação de 46 

textos científicos. 8. Discussão e aprovação Proposta de adendo sobre trabalhos finais 47 

em Libras apresentada pela linha – A Linha de Libras apresentou proposta de texto 48 

para permitir a entrega dos trabalhos finais em Libras. Foi adicionado ao artigo 55 o 49 

seguinte parágrafo único: “§ 1º Os estudantes surdos podem escolher produzir seu 50 

trabalho de conclusão em língua portuguesa (de forma escrita) ou em Língua Brasileira 51 

de Sinais - Libras (em forma de vídeo).” O artigo 56 recebeu um terceiro parágrafo: “§ 52 

3° Os trabalhos produzidos em Libras deverão seguir as normas específicas para trabalhos 53 

de conclusão em vídeo, descritas em resolução/normativa específica”. A proposta foi 54 

colocada em discussão e aprovada por unanimidade. 9. Alteração do Regimento sobre 55 

proficiências em língua estrangeira – A alteração no texto que discorre sobre os exames 56 

de proficiência foi aprovada por ampla maioria. A principal alteração buscou atender a 57 

demanda dos estudantes, que encontravam dificuldades na realização dos exames. Tendo 58 

em vista o agravamento das dificuldades durante a pandemia, os exames de proficiência 59 

terão sua validade aumentada e poderão também ser realizados em outras instituições 60 

públicas do território nacional. Vale registrar que a professora Rosely Perez Xavier se 61 

posicionou de modo contrário sobre a ampliação do prazo de validade dos exames, tendo 62 

em vista que os exames possuem uma validade definida pelas emissoras de certificados. 63 

10. Discussão e aprovação sobre protocolo para qualificações e defesas com 64 

intérpretes – Todos os eventos apoiados pela equipe de intérpretes são previamente 65 

preparados. Assim, atendendo esta demanda frequente da equipe de intérpretes, a 66 

coordenação propõe que o Programa estabeleça um protocolo para as bancas que 67 

necessitam de intérpretes. Ficou aprovado por unanimidade que a coordenação irá 68 

elaborar um protocolo para as bancas com necessidade de intérpretes. 11. Constituição 69 

de comissão para análise da resolução de Estágio de Docência – O ponto foi retirado 70 

de pauta. Deverá ser discutido em reunião oportuna. 12. Constituição da Comissão de 71 

Proficiência – A professora Rosângela Pedralli comunicou que o Programa está sem 72 

comissão responsávela pela avaliação dos exames de proficiência que são enviados para  73 
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a secretaria. Portanto, uma comissão deverá ser designada em breve para exercer esta 74 

tarefa. 12 – Aprovação dos Planos de Ensino – Os Planos de Ensino foram aprovados 75 

por unanimidade. Não havendo mais nada a discutir, a coordenadora e presidente do 76 

Colegiado do PPGL/UFSC, Profa. Rosângela Pedralli, encerrou a reunião às dezoito 77 

horas e dez minutos. Eu, Ruan Rocha Souto dos Santos, Secretário do PPGL, lavrei a 78 

presente ata, que será assinada e submetida à aprovação do Colegiado do Programa de 79 

Pós-Graduação em Linguística em reunião oportuna. Florianópolis, 28 de abril de 2021. 80 
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