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ATA N. 08/2019 DA REUNIÃO DO COLEGIADO DELEGADO DO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LINGUÍSTICA 

 

Aos vinte dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezenove, às treze horas e 1 

trinta minutos, reuniu-se o Colegiado Delegado do Programa de Pós-Graduação em 2 

Linguística da UFSC na Sala 319, terceiro andar, bloco B do Centro de Comunicação e 3 

Expressão da Universidade Federal de Santa Catarina, sob a presidência da coordenador 4 

do Programa, Prof. Dr. Atilio Buturi Junior. Assinaram a lista de presença o  5 

coordenador e os seguintes membros do Colegiado: Prof. Dr. Felício Wessling 6 

Margotti, Profa. Dra. Sandra Quarezemin, a Profa. Dra. Mailce Borges Mota, Profa. 7 

Dra. Rosângela Hammes Rodrigues. Também esteve presente a doutoranda Miriam 8 

Royer (representante discente). Constatando a existência de quórum, o coordenador 9 

iniciou os trabalhos, deu as boas-vindas aos presentes e a reunião foi constituída como 10 

segue. 1. Informes – O Prof. Atilio comunicou que a doutoranda Miriam Royer é a 11 

nova representante discente titular do Colegiado Delegado do PPGL. 2. Aprovação da 12 

ata da reunião do dia 25 de setembro de 2019– Foi aprovada por unanimidade. 3. 13 

Alterações na resolução de recursos – O Prof. Dr. Atilio apresentou a discussão e fez 14 

duas propostas: i) que fossem reduzidos os recursos do PROEX, por professor e por 15 

aluno. A redução para os professores seria de R$ 3000 para R$ 2000. Para alunos de R$ 16 

1200 para R$ 800;  ii) reativação dos pedidos de reembolso, mesmo que o pagamento 17 

seja feito em 2020. Em relação à proposta i, os presentes ressaltaram a necessidade de 18 

estabelecer um equilíbrio de alocação dos recursos, tanto para os eventos internos, 19 

quanto às viagens de internacionalização. Ainda foi decidido que, até que seja feito um 20 

levantamento preciso e qualitativo, que considere o fluxo dos recursos nos últimos anos, 21 

não seja alterado o valor de R$ 3000. O Prof. Atilio se comprometeu a fazer tal 22 

levantamento e levar para ser analisado em reunião oportuna. Em relação à proposta ii, 23 

o Colegiado decidiu manter a decisão anteriormente colegiada e, portanto, não aceitar 24 

mais pedidos de reembolso em 2019. A Profa. Rosângela Hammes salientou que a fila 25 

de reembolsos cujo pagamento ocorrerá em 2020, deve ser utilizada para calcular o 26 

saldo real das contas para próximo exercício. 4. Alterações na Resolução 95/CUn e 27 

sugestão de modificação nos créditos de Mestrado e Doutorado – O Prof. Atilio 28 

relatou que há, na câmara de Pós-Graduação, um direcionamento que aponta para 29 

redução de disciplinas que o aluno precisa cursar pra integralizar os cursos de Mestrado 30 

e Doutorado. Nesse sentido, o Prof. Atilio sugeriu a possibilidade de mudar o limite de 31 

créditos. Sugeriu reduzir de 24 para 20 créditos no Mestrado e de 48 para 44 créditos no 32 

Doutorado. Em discussão, foi debatido a necessidade de realizar alguns levantamentos 33 

quanto à oferta geral de disciplinas no quadriênio, quanto ao impacto na demanda por 34 

disciplinas (dado que os alunos precisarão de menos disciplinas para integralizarem o 35 
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currículo). O Colegiado reagiu positivamente ao indicativo de mudança e aprovou a 36 

proposta para que seja discutida no Colegiado Pleno, em reunião oportuna. 5. Discussão 37 

sobre impactos da greve considerando a reposição de aula de outros programas - O 38 

Prof. Dr. Atilio Butturi Junior relatou a diferença de calendário de reposição existente 39 

entre os Programas, em decorrência da greve. Comunicou que, em alguns casos, as 40 

disciplinas serão concluídas somente em março. A Profa. Dra. Rosângela Hammes 41 

Rodrigues sugeriu que fosse aberta uma exceção para que tais alunos concluam suas 42 

disciplinas de acordo com o calendário específico do Programa, sem perda da bolsa. Em 43 

discussão, o Colegiado Delegado concordou com a exceção sugerida. 6. Requerimento 44 

de mudança de orientação de Ana Paula Tomaz Cardoso – O pedido de mudança de 45 

orientação foi indeferido. Motivo: o documento não estava assinado. 7. Pedido de 46 

validação de disciplina de Grazielle Helena Scheidt. - O pedido de validação de 47 

disciplinas de Grazielle Helena Scheidt foi analisado e deferido, por unanimidade, pelo 48 

Colegiado do PPGL. 8. Prorrogação do Prazo para qualificação do projeto de tese 49 

de Roberto Baron – O pedido de prorrogação de Roberto Baron foi aprovado, por 50 

unanimidade, pelo Colegiado do Programa. 9. Pedido de prorrogação de defesa final 51 

de Telma Pires Amorim – O pedido de prorrogação de Telma Pires Amorim foi 52 

deferido, por unanimidade, pelo Colegiado do Programa. 10. Pedido de prorrogação 53 

de defesa final de tese de Claudia Kuns Tomaselli – O pedido de prorrogação de 54 

Claudia Kuns Tomaselli foi deferido, por unanimidade, pelo Colegiado do Programa. 55 

11. Prorrogação do prazo de defesa final de tese de Rosana Aparecida de Mello 56 

Garcia – O pedido de prorrogação de Rosana Aparecida de Mello Garcia foi deferido, 57 

por unanimidade, pelo Colegiado do Programa. 12. Prorrogação de prazo de defesa 58 

de dissertação de Cristiane Bochi Palma - O pedido de prorrogação de Cristiane 59 

Bochi Palma foi deferido, por unanimidade, pelo Colegiado do Programa. 13. 60 

Prorrogação de Giuseppe Freitas da Cunha Varaschin – O pedido de prorrogação de 61 

Giuseppe Freitas da Cunha Varashin foi deferido, por unanimidade, pelo Colegiado do 62 

Programa. 14. Prorrogação do prazo de qualificação do projeto de tese de Nathalia 63 

Muller Camozzato – O pedido de prorrogação de Nathalia Muller Camozzato foi 64 

deferido, por unanimidade, pelo Colegiado do Programa. 15. Desligamento de 65 

coorientação da doutoranda Carolina Ferreira Pego –  O Prof. Dr. Atilio fez a 66 

leitura do pedido de Rachel Spence. Após a leitura, o pedido de desligamento de 67 

coorientação da doutoranda Carolina Ferreira Pego foi aprovado, por unanimidade, pelo 68 

Colegiado do Programa. 16. Pedido de registro de coorientação do doutorando Alex 69 

Sandro Beckhauser – O Prof. Dr. Atilio apresentou a solicitação. Depois de discussão, 70 

o pedido de registro de coorientação foi deferido, por unanimidade, com a inclusão de 71 

Thaiane Moreira de Oliveira como coorientadora de Alex Sandro Beckhauser. 17. 72 

Aprovação do Relatório de Estágio de pós-doutoramento de Alexandre Melo de 73 

Sousa – O relatório de Estágio de pós-doutorado de Alexandre Melo de Sousa foi 74 
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analisado pelo Prof. Atilio que relatou seu parecer favorável a aprovação. O colegiado 75 

delegado decidiu aprovar o relatório final de Estágio de pós-doutorado de Alexandre 76 

Melo de Sousa. 18. Pedido de afastamento de Diná Souza da Silva – O pedido de 77 

afastamento de Diná Souza da Silva foi indeferido pelo seguinte motivo: o prazo de 78 

afastamento é de 180 dias, prorrogável por mais 180 dias. Constam dois afastamentos 79 

concedidos à Diná, que totalizam 360 dias. Sendo assim, o Colegiado Delegado 80 

indeferiu o pedido de afastamento de Diná Souza da Silva. 19. Prorrogação do prazo 81 

de entrega de dissertação de Mercedes Prado Bonorino – A prorrogação do prazo de 82 

entrega de dissertação de Mercedes Prado Bonorino foi aprovado. O prazo final para 83 

entrega do trabalho será 31 de março de 2020. 20. Prorrogação de prazo de defesa 84 

final de tese de Lucimary Gonsalves Bajon – O pedido de prorrogação de defesa final 85 

de Lucimary Gonsalves Bajon foi aprovado, por unanimidade, pelo Colegiado 86 

Delegado. 21. Prorrogação do prazo de qualificação do projeto de tese de Narjara 87 

Oliveira Reis – A prorrogação do prazo de qualificação de tese de Narjara Oliveira Reis 88 

foi aprovada, por unanimidade, pelo Colegiado. 22. Validação de disciplinas de 89 

Hanna Beer Furtado Rodrigues – O Prof. Dr. Atilio fez a leitura do pedido de 90 

validação das disciplinas. Em discussão, o Colegiado Delegado decidiu aprovar a 91 

validação de disciplinas num total de 24 créditos. 23. Prorrogação do prazo de 92 

entrega na dissertação de Leonardo Padilha – A prorrogação do prazo de entrega de 93 

Leonardo Padilha foi aprovada. O prazo final para entrega do trabalho será 20 de 94 

dezembro de 2019. Não havendo mais nada a discutir, o coordenador, Prof. Dr. Atilio 95 

Butturi Junior, encerrou a reunião às catorze horas e cinquenta minutos, na qual, eu, 96 

Ruan Rocha Souto dos Santos, assistente em administração, lavrei a presente ata, que 97 

será assinada e submetida à aprovação do Colegiado Delegado do Programa de Pós-98 

Graduação em Linguística em reunião oportuna. Florianópolis, 20 de novembro de 99 

2019. 100 
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