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ATA N. 05/2021 DA REUNIÃO DO COLEGIADO DELEGADO DO PROGRAMA 
DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LINGUÍSTICA 

 

Aos dezessete dias do mês de junho 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 pro tempore do 
Programa, Profa. Dra. Ana Cláudia de Souza. Estavam presentes a coordenadora e os 
seguintes membros do Colegiado: Ana Lívia dos Santos Agostinho, Sandra Quarezemin, 
Núbia Saraiva Ferreira e Miriam Royer (representante discente). Constatando a existência 
de quórum, a Coordenadora iniciou os trabalhos, deu as boas-vindas aos presentes e, depois 
de realizadas a apresentação da ata e das devidas retiradas e inserções de itens nela, a pauta 
e as decisões desta reunião ficaram constituídas como seguem. Expediente: 1. Aprovação 
da Ata nº4/2021 – A ata foi aprovada após inclusão de nomes de membros não constantes 
na versão original e presentes na reunião. Ordem do dia: 1. Proposição de alteração do 
Regimento Interno do PPGL – A professora Ana Cláudia de Souza apresentou a nova 
versão da Resolução, incluindo itens já discutidos no Colegiado pleno, os quais foram 
destacados pela presidente no corpo do próprio documento. O colegiado foi favorável à 
submissão da versão apreciada ao colegiado pleno do programa. 2. Prorrogação de 
qualificação de dissertação de Lara Bertazzo Richter – A prorrogação de noventa dias 
aprovada por unanimidade. 3. Prorrogação de qualificação de dissertação de Pedro 
Serafim – Após discussão, a prorrogação de noventa dias foi concedida. Os demais itens 
previstos para a pauta não foram discutidos pelo colegiado, em razão do alcance do horário 
máximo previsto para a reunião. Considerando a necessidade de agendamento de nova 
reunião, a coordenadora e presidente do Colegiado Delegado do PPGL/UFSC, Profa. Ana 
Cláudia de Souza, encerrou a reunião às quinze horas, da qual, eu, Rosângela Pedralli, 
docente permanente do programa, excepcionalmente, lavrei a presente ata, que será por mim 
e pela coordenadora do Programa assinada, depois de submetida à aprovação do Colegiado 
delegado do Programa de Pós-Graduação em Linguística em reunião oportuna.  
 
Florianópolis, 17 de junho de 2021. 
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