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ATA N. 07/2019 DA REUNIÃO DO COLEGIADO PLENO DO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LINGUÍSTICA 

 

Aos vinte e nove dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove, às catorze horas, 

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

na Sala 319, terceiro andar, bloco B do Centro de Comunicação e Expressão da 

Universidade Federal de Santa Catarina, sob a presidência do coordenador do Programa, 

Prof. Dr. Atilio Butturi Junior. Assinaram a lista de presença o coordenador e os 

seguintes membros do Colegiado: Camila de Almeida Lara (representante discente), 

Cláudia Garibotti Bechler (representante discente), Cristine Görski Severo, Edair Maria 

Görski, Fabio Luiz Lopes da Silva, Izete Lehmkuhl Coelho, Leandra Cristina Seara, 

Mailce Borges Mota, Marianne Rossi Stumpf e Núbia Saraiva Ferreira. Também esteve 

presente a professora colaboradora Aline Lemos Pizzio. Justificaram suas ausências os 

seguintes professores: Adair Bonini, Adja Balbino de Amorim Barbieri Durão, Ana 

Claudia de Souza, Ana Lívia dos Santos Agostinho, Ana Paula de Oliveira Santana, 

Cristiane Lazzarotto Volcao, Felício Wessling Margotti, Gilvan Muller de Oliveira, 

Marco Antonio Rocha Martins, Maria Inez Probst Lucena, Rodrigo acosta Pereira, 

Ronice Müller de Quadros, Rosely Perez Xavier, Rosângela Pedralli, Sandra 

Quarezemin e Sandro Braga. Constatando a existência de quorum, o Coordenador 

iniciou os trabalhos, deu as boas-vindas aos presentes e as decisões desta reunião 

ficaram constituídas como seguem. 1. Informes – (a) O Prof. Atilio Butturi Junior 

informou que no dia 19 de agosto de 2019 ocorreu um novo processo eleitoral para 

representação discente cujas eleitas foram Bruna Alexandra Franzem e Miriam Royer 

para representarem os estudantes a partir do dia 20 de setembro de 2019 nas instâncias 

deliberativas do PPGL. Também informou que o Programa está verificando a 

possibilidade de abrir vagas remanescentes deste processo, com o objetivo de aumentar 

a representatividade dos estudantes. (b) O Prof. Dr. Atilio comunicou que haverá um 

evento envolvendo os egressos do PPGL. O evento contará com a participação de vários 

professores do Programa. Serão realizadas diversas atividades, entre as quais, uma mesa 

no período da manhã e duas a tarde. A ideia do evento é criar um vínculo maior do 

Programa com os egressos e que este evento seja um canal para enxergar os impactos e 

retornos sociais oferecidos pelos egressos. A Profa. Dra Mailce Borges Mota aproveitou 

o informe para sugerir que Natalia Resende — que concluiu o doutorado sob sua 

orientação, é pós-doutoranda em um importante centro de pesquisa na Irlanda (The 

Adapt Centre) e foi recentemente contemplada com um grant do respeitado programa 

Marie Sklodowska-Curie Actions, no âmbito da Comissão Europeia — participasse do 

evento por meio de vídeo conferência.  (c) O Prof. Dr, Fabio Luiz Lopes da Silva 

reiterou que a Comissão aguarda o envio das questões específicas da prova até o dia 3. 

2. Aprovação da pauta do dia – O Prof. Dr. Atilio Butturi Junior submeteu ao 
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Colegiado a inclusão de dois pontos adicionais na ordem do dia. Solicitou incluir como 

oitavo ponto na pauta o pedido matrícula de Humberto Borges. O nono ponto da pauta, 

submetido ao colegiado, seria a discussão sobre a possibilidade de incluir uma errata no 

edital, prevendo tempo adicional de prova para candidatos deficientes. Não havendo 

manifestação contrária, os pontos foram incluídos e a pauta do dia foi aprovada com as 

modificações sugeridas. 3. Aprovação da ata da reunião do dia 7 de agosto de 2019 – 

O Prof. Dr. Atilio Butturi Junior colocou em deliberação a aprovação da ata do dia 7 de 

agosto de 2019. Não havendo manifestação contrária, a ata foi aprovada por 

unanimidade. 4. Avaliação do meio termo da CAPES e o descredenciamento de 

docentes – O Prof. Dr. Atilio Butturi Junior fez um resumo do evento promovido pela 

CAPES, em Brasília, com os coordenadores de pós-graduação da área. Iniciou 

afirmando que sua sensação após o evento é de que há uma preocupação da CAPES em 

fazer a área de Linguística crescer. O Prof. Informou que são muitas as tarefas para o 

PPGL. No encontro, os Programas realizaram avaliações entre si. O PPGL obteve boas 

avaliações dos seus pares, tendo como grandes destaques a internacionalização 

promovida, a realização da avaliação da saúde emocional dos estudantes e a qualidade 

da página do Programa. O ponto negativo mais reportado se referiu à grade da nova 

matriz curricular, uma vez que, durante o quadriênio, todas as disciplinas do currículo 

devem ser ofertadas – porém, esse problema poderá ser justificado. Além disso, foi 

avaliado que os projetos de maior impacto social precisam ter maior clareza nos espaços 

de divulgação. O Prof. Atilio ressaltou que o grande impacto social do PPGL reside na 

educação básica e que os materiais didáticos são muito importantes nas avaliações. 

Ainda acrescentou que o Lattes deve estar vinculado ao ORCID, bem como a Sucupira, 

e que todos os docentes deverão fazer a vinculação. Em seguida, a Profa. Mailce 

esclareceu que o ORCID é muito importante no exterior e que por isso as informações 

também devem ocupar este espaço. O Prof. Atilio repassou ao PPGL a necessidade de 

constituir uma Comissão para elaborar a Autoavaliação do PPGL. É importante que seja 

uma avaliação quantitativa e qualitativa. A ideia é que Comissão de avaliação 

contemple todos os eixos: discentes, docentes e membros externos. Colocaram-se à 

disposição para a comissão: a Profa. Dra. Izete Lehmkuhl Coelho e a Profa. Dra. 

Leandra Cristina de Oliveira; foram indicados o Prof. Dr. Heronides Maurílio de Melo 

Moura  e Bruna Alexandra Franzen (representante discente). Após a formação da 

Comissão, o Prof. Atilio informou que a autoavaliação tem peso grande na ficha de 

avaliação e, portanto, precisa ser amplamente divulgada. A Profa. Dra. Leandra sugeriu 

que no evento de regressos, dia 26 de novembro, fosse incluída uma apresentação dos 

resultados da Autoavaliação. A Profa. Dra. Cristine sugeriu que também os resultados 

da Comissão de Saúde Emocional fossem socializados – ambas as propostas foram 

acatadas pelo Colegiado. O Prof. Atilio também informou que a Organização de Livros 

e Traduções voltaram a ser itens bibliográficos. Explicou que quando se organiza um 

número especial de revista,  ele vale como um artigo do mesmo estrato no Qualis para a 

avaliação. Por fim, o Prof. Atilio colocou em discussão a necessidade de todos os 



 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 
CENTRO DE COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LINGUÍSTICA (PPGL/UFSC) 
CAMPUS UNIVERSITÁRIO JOÃO DAVID FERREIRA LIMA - TRINDADE 

CEP: 88040-900 - FLORIANÓPOLIS - SC 
TELEFONE: (48) 3721-9581 

E-MAIL: ppgl@contato.ufsc.br 

 

3 

 

professores apresentarem, no mínimo, três orientações concluídas no quadriênio. 

Alguns professores do PPGL não cumprem este mínimo. Sendo assim, O Prof. Atilio 

propôs que os docentes que não cumpriram o mínimo estabelecido fossem transferidos 

para a condição de membros colaboradores. Em discussão, A Profa. Dra. Izete 

Lehmkuhl Coelho alertou que a CAPES não faz uma boa avaliação deste tipo de 

manobra, sobretudo se for levado em consideração que tais professores apresentaram 

uma ótima produção no último período. A Profa. Dra. Mailce Borges Mota afirmou que 

a comissão nacional de avaliação costuma ser crítica à mudança de categoria dos 

professores e que talvez o Programa pudesse manter o corpo permanente como está, 

informando as providências que está tomando para atender as exigências do documento 

de área e obter o conceito Muito Bom no item pertinente O CP encaminhou que será 

realizado, em vez do descredenciamento dos docentes, uma justificativa na Sucupira 

com base nos argumentos referentes à produção de cada professor. 5. Solicitação de 

credenciamento como professora permanente de Aline Pizzio – A comissão foi 

composta pelos docentes Adair Bonini (presidente), Mailce Borges Mota e Rodrigo 

Acosta Pereira para avaliar e emitir parecer sobre o recredenciamento como docente 

permanente no PPGL da Profa. Aline Lemos Pizzio. A Profa. Dra. Mailce fez a leitura 

do parecer para os membros do CP, sendo pronunciado de modo favorável que a Profa. 

Dra. Aline Lemos Pizzio fosse recredenciada no PPGL como professora permanente. 

Após a leitura e posicionamento da comissão, o ponto foi colocado em discussão. Não 

havendo manifestação contrária, foi deliberado que a Profa. Dra. Aline Lemos Pizzio 

fosse recredenciada professora permanente do PPGL.  6. Modificação no formato de 

Teses e Dissertações e proposta para Libras – o Prof. Atilio Butturi Junior 

comunicou que está em vigor o novo formato de assinaturas digitais nas Teses e 

Dissertações. Ressaltou também que os trabalhos podem, a partir de agora, ser 

realizados em outros formatos. O Prof. Atilio repassou a sugestão do Prof. Dr. Juarez do 

Nascimento (PROPG), qual seja, que nos novos formatos adotados fosse incluído um 

resumo expandido nos elementos pré-textuais. Este resumo permitiria o entendimento 

do conteúdo de base dos trabalhos de conclusão. A Profa. Dra. Cristine Görski Severo 

corroborou a sugestão, considerando o resumo expandido de suma importância. Em 

seguida, a Profa. Dra. Marianne Rossi Stumpf informou que é possível realizar, durante 

a filmagem do trabalho, uma dublagem. Exemplificou também o caso ocorrido no 

PGET, no qual o aluno entregou apenas o resumo do trabalho em Português e o restante 

em Libras. O Prof. Dr. Fabio ressaltou que os novos procedimentos para entrega podem 

limitar a participação dos membros nas bancas. O Prof. Dr Atilio recomendou que se 

colocasse apenas uma possibilidade no regimento, e não uma obrigatoriedade. O Prof. 

Dr. Atilio sugeriu, como encaminhamento (acatado pelo CP) que os docentes da área de 

Libras façam uma discussão entre si, para que encontrem a melhor forma de entrega dos 

trabalhos –Apresentando a proposta em nova reunião. 7. Edital de Professor Visitante 

– O Prof. Atilio comunicou que o PPGL receberá uma pessoa da Polônia no dia 15 de 

novembro de 2019. Ela realizará diversas atividades, entre as quais, ministrará cursos de 
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português e inglês. O prof. Atilio aproveitou para informar que está aberto o edital 

PRINT-CAPES para professores visitantes que queiram participar do PPGL entre os 

meses janeiro e março de 2020. 8 . Pedido de matrícula de pós-doutorado do 

discente Humberto Borges – O Prof. Atilio informou que Humberto Borges foi 

aprovado como CAPES-PRINT no processo de seleção para estágio de pós-

doutoramento e relatou seu pedido de matrícula. A Profa. Dra. Mailce questionou o 

processo seletivo alegando que houve contagem de um artigo antigo, ou seja, fora do 

período de validade previsto no edital. O Prof. Atilio esclareceu que a Comissão 

responsável pela condução do processo seletivo acertou na contagem dos pontos e que o 

edital contemplava aquela previsão, sendo meramente disposto no edital que artigos 

mais recentes seriam preferenciais. Tendo feito o esclarecimento, o pedido de matrícula 

foi encaminhado para votação. Não havendo manifestação, o pedido foi aceito e 

autorizada, por unanimidade, a matrícula de Humberto Borges como pesquisador de 

pós-doutorado no PPGL, atuando na Linha de Pesquisa Sintaxe e Semântica das 

Línguas Naturais, pelo período de primeiro de setembro de dois mil e dezenove a trinta 

e um de agosto de dois mil e vinte. 9 – Manutenção de carga horária para pessoas 

com deficiência no processo de seleção 2020 – O Prof. Atilio noticiou a existência da 

Lei que regulamenta a direito dos deficientes de um tempo adicional para a realização 

de processos seletivos. Em discussão, os membros do CP concordaram com a aplicação 

da resolução no presente edital do processo seletivo para mestrado e doutorado 2020. 

Em votação, foi encaminhado, por unanimidade, que haverá uma errata no edital 

prevendo o tempo de uma hora adicional na prova para os concorrentes deficientes. Não 

havendo mais nada a discutir, o coordenador e presidente do Colegiado do 

PPGL/UFSC, Prof. Atilio Butturi Junior, encerrou a reunião às quinze horas e trinta 

minutos. O secretário, Ruan Rocha Souto dos Santos lavrou a presente ata, que será 

assinada e submetida à aprovação do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em 

Linguística em reunião oportuna.  

Florianópolis, 29 de agosto de 2019. 

 

 


