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ATA N. 06/2021 DA REUNIÃO DO COLEGIADO PLENO DO PROGRAMA DE 
PÓS-GRADUAÇÃO EM LINGUÍSTICA 

 

Aos dezessete dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um, às quinze horas, 
reuniu-se, por videoconferência, o Colegiado Pleno 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: Adair Bonini, Adja Balbino de Amorim Barbieri Durão, Aline Lemos Pizzio, 
Ana Lívia Agostinho, Ana Paula Santana, Cristiane Lazzarotto Volcão, Cristine Görski 
Severo, Daniel do Nascimento e Silva, Heronides Maurílio de Melo Moura, Izabel Christine 
Seara, Rosângela Hammes Rodrigues, Rosângela Pedralli, Sandra Quarezemin, Miriam 
Royer (Representante Discente – DO), Sabrine Weber (Representante Discente – DO), 
Carolina Fabrícia Narciso (Representante Discente – ME), Leticia Ferreira Camargo 
(Representante Discente – ME) e Vitor Hochsprung (Representante Discente – ME). 
Estiveram presentes ainda: Rosely Peréz Xavier – professora colaboradora – e Bozena 
Karolina Bielenin-Lenczowska – professora visitante. 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. Expediente: 1. Informes – Depois de registradas e sanadas algumas dúvidas 
com relação à lista de presença, a professora Ana Cláudia de Souza comunicou sobre (i) a 
atuação do novo chefe de expediente no programa, Gabriel Luiz Manrique Ursini,  e a 
contribuição do trabalho de Caroline Severo em atividades pontuais da coordenadoria, 
principalmente relativas à Sucupira e ao site do Programa; (ii) a manutenção da contribuição 
da ex-coordenadora Profa. Dra. Rosângela Pedralli nas demandas de coordenação; (iii) o 
atendimento síncrono na secretaria do Programa pelo chefe de expediente a ser iniciado na 
próxima terça, dia 22 de junho, sempre nos períodos matutino e vespertino das terças (das 0 
às 12 e das 14 às 16) e no período matutino de quinta-feira (das 10 às 12) na sala virtual: 
https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/secretaria-ppgl-atendimento-online; (iv) acerca das 
questões da gestão de recursos, a presidente da sessão faz saber, ao colegiado pleno do 
Programa, que a portaria de coordenação foi emitida no último dia onze de junho e registra 
as implicações para os pagamentos via coordenação, incluindo-se a prestadora de serviços; 
(v) criação de email para a comissão de bolsa para gestão dos processos, já realizados por 
essa via no último edital aberto no programa; e (vi) apresentação das comissões novas 
constituídas no programa, a saber: comissão para organizar encontro de planejamento do 
quadriênio 2021-2024 (Marco Antônio Rocha Martins (presidente), Mailce Borges Mota, 
Atílio Butturi Júnior, Núbia Saraiva Ferreira, Vitor Hochsprung (representante discente 
titular) e Carolina Fabrícia Narciso (representante discente suplente); comissão para buscar, 
organizar ou propor ações para captação de informações ou recursos aos discentes para 
subsidiar suas formações de pós-graduação (Cristiane Lazzarotto-Volcão (presidente), 
Daniel do Nascimento e Silva, Roberta Pires de Oliveira, Sabrine Weber (representante 
discente) e Letícia Ferreira Camargo (representante discente); comissão para conduzir o 
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processo eleitoral para os cargos de coordenador(a) e subcoordenador(a) do PPGL (Adja 
Balbino de Amorim Barbieri Durão (presidente), Rosângela Hammes, Sabrine Weber 
(representante discente titular); Letícia Ferreira Camargo (representante discente suplente); 
comissão para encaminhar o processo da Sucupira do quadriênio 2017-2020 (Ana Cláudia 
de Souza (presidente); Rosângela Pedralli; Atílio Butturi Júnior; Marco Antônio Rocha 
Martins; Cristine Görski Severo; Valter Romano. Gabriel, chefe de expediente, apresenta 
como informes: (i) o necessário envio dos pedidos de agendamento de banca pelo orientador 
e (ii) a necessidade de respeito ao calendário para envio de notas finais nas disciplinas. Prof. 
Daniel Nascimento e Silva apresenta descontentamento em relação à redução retroativa da 
sua carga horária de ensino no capg em função da correção do sistema de origem no qual 
não havia sido registrada a carga de ensino ministrada pela professora visitante, Bozena 
Karolina, com quem a docência foi compartilhada. A coordenação fará novo contato com a 
Propg, a fim de pedir esclarecimentos sobre possibilidade de resolução da divisão de carga 
horária entre os docentes. 2. Aprovação das Atas nº 5/2021 – Ficando pendente a aprovação 
da Ata nº 4/2021, retirada da pauta, e realizadas as correções e acréscimos na Ata nº5/2021, 
a ata foi aprovada. Ordem do dia: Tendo sido excluído o item 1 – Escola de Altos Estudos 
Solidários à Linguagem e Sociedade – de pauta da ordem do dia, pela ausência na reunião 
do relator responsável, Prof. Dr. Atilio Butturi Jr., a Profa. Dra. Ana Cláudia de Souza, deu 
início aos itens mantidos, ficando da seguinte forma as decisões: 2. Apresentação da 
situação socioeconômica dos discentes – foram apresentados dados relativos ao 
levantamento feito pelos representantes discentes do programa que dão conta das 
dificuldades objetivas e subjetivas dos pós-graduandos. Profa. Cristiane Lazzarotto-Volcão, 
referendando a intenção apresentada pelos representantes discentes, sinaliza a possibilidade 
de ações coletivas por parte deste colegiado. Não coube deliberação. 3. Aprovação da 
comissão de bolsas do PPGL – Foi apresentada a nova constituição da comissão de bolsas 
– Ana Cláudia de Souza (presidente), Ana Lívia Agostinho, Cristiane Lazzarotto-Volcão, 
Daniel do Nascimento e Silva, Igor Valdeci Ramos da Silva e Vitor Hochsprung –, a qual 
foi aprovada por unanimidade. 4. Homologação do resultado do processo seletivo de 
bolsistas Capes-Fapesc (Edital 05/PPGL/2021 e Edital de Retificação 06/PPGL/2021) – 
A partir da relatoria da presidente Profa. Ana Cláudia de Souza, a homologação do resultado 
foi aprovada por unanimidade. 5. Aprovação de alterações propostas no Regimento 
interno do PPGL – O regimento, com as alterações propostas pelo Colegiado Pleno, foi 
apreciado e sua aprovação será realizada depois da aprovação institucional do documento 
que substitui a Resolução Normativa N. 95. Os demais itens previstos para a pauta não foram 
discutidos pelo colegiado em razão da redução do número de integrantes na reunião. 
Considerando a necessidade de agendamento de nova reunião, a coordenadora e presidente 
do Colegiado Pleno do PPGL/UFSC, Profa. Ana Cláudia de Souza, encerrou a reunião às 
dezoito 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 do Programa de Pós-Graduação em 
Linguística em reunião oportuna.  
 
Florianópolis, 17 de junho de 2021. 
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