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ATA N. 04/2019 DA REUNIÃO DO COLEGIADO PLENO DO PROGRAMA DE 
PÓS-GRADUAÇÃO EM LINGUÍSTICA 

 

Aos vinte e nove dias do mês de maio de dois mil e dezenove, às quatorze 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: Ana Cláudia de Souza, Ana Lívia dos Santos Agostinho, Ana Paula de 
Oliveira Santana, Daniel do Nascimento e Silva, Fábio Luiz Lopes da Silva, Heronides 
Maurílio de Melo Moura, Izete Lehmkul Coelho, Laís Donida (RD), Mailce Borges Mota, 
Núbia Saraiva Rech, Pedro de Souza e Rosângela Hammes Rodrigues. Também 
estiveram presentes os professores colaboradores Aline Lemos Pizzio e Daniel do 
Nascimento e Silva. Justificaram suas ausências os seguintes professores: Adja Albino de 
Amorim Barbieri Durão, Cristiane Lazzaroto-Volcão, Cristine Gorski Severo, Edair 
Maria Gorski, Gilvan Muller de Oliveira, Izabel Christine Seara,  Leandra Cristina de 
Oliveira, Marco Antonio Rocha Martins, , Marianne Rossi Stumpf, Ronice Müller de 
Quadros, Rodrigo Acosta Pereira, Rosângela Pedralli, Sandra Quarezemin e Sandro 
Braga. Constatando a existência de quórum, o Coordenador iniciou os trabalhos, deu as 
boas-vindas aos presentes e passou à pauta. 1. Informes – O Prof. Atilio Butturi Junior 
informa (a) que há dois editais do PRINT em curso: para professor visitante no exterior, 
no qual concorrem as professoras Adja Albino de Amorim Barbieri Durão e Ana Lívia 
Agostinho; para Jovem Talento com Experiência no Exterior, no qual concorrem Eduardo 
Soares e Humberto Borges. (b) que a direção do CCE avisou que o servidor da secretaria 
tomará posse em junho. (c) que a professora Rosângela Hammes Rodrigues será a 
responsável pela escrito de texto sobre o PPGL para livro da Pró-Reitoria Pós-Graduação. 
2. Aprovação da pauta – Foi discutida a pauta e aprovada por unanimidade. 3. 
Aprovação da ata da reunião de 24 de abril de 2019 –  a ata foi aprovada por 
unanimidade, com a inclusão do ponto 4. Aprovação do Quadro de Disciplinas do 
Semestre 2019.2 – o coordenador repassou a orientação do CCE de que sejam aceitos até 
25 alunos por turma, dada a exiguidade de espaço físico. Em discussão, o Prof. Heronides 
Moura ponderou que a política de conter matrículas é equivocada, ponderação que 
recebeu apoio dos presentes. A Profa. Izete Lehmkul Coelho lembrou que há muitas salas 
ocupada pelo Extracurricular. Em discussão, o Colegiado decidiu que não limitará a 
matrícula nas disciplinas. 
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5. Planejamento financeiro e estratégico do Programa – o Prof. Atilio Butturi Junior 
trouxe um balanço dos gastos do PPGL e afirmou que, caso não haja redução nos gastos, 
não haverá recurso disponível até março. A planilha de cortes apresentadas foi a seguinte: 
verba anual para docentes passa a três mil reais; verba anual de discentes passa a mil e 
cem reais; não há mais recursos para bancas de defesa de mestrado;  bancas de doutorado 
tem recurso limitado a mil e quintos reais para passagens mais uma diária, para apenas 
um membro externo – que deverá, obrigatoriamente, desenvolver outra atividade pública 
no Programa. Duas propostas são apresentadas, no que se refere ao corte dos recursos 
para docentes: um corte paulatino (três mil e quintos reais até 2019 e três mil em 2020, a 
fim de garantir a isonomia); um corte imediato (três mil reais). Em votação, a maioria dos 
presentes (6 professores permanentes) votou pelo corte imediato. Todas as alterações 
deverão constar na nova resolução de recursos. Depois das modificações financeiras, 
passou-se ao planejamento estratégico do PPGL (19-22), solicitação do CCE e da Pró-
Reitoria de Pós-Graduação. O Prof. Atilio Butturi Junior apresentou a minuta da proposta, 
que foi aceita pelos presentes. O Prof. Fábio Lopes da Silva sugeriu que fosse descrito o 
vínculo com a graduação, enquanto a Profa. Mailce Borges apontou a necessidade de 
indicar o fomento à inovação por iniciativas como a do Portal da Línguas, Literatura e 
Práticas Sociais. A Profa. Núbia Saraiva indicou a necessidade de socializar o documento. 
Como encaminhamento, o coordenador se comprometeu a postar o arquivo no Google 
Docs para que todos pudessem contribuir. Não havendo mais nada a discutir, o 
coordenador e presidente do Colegiado do PPGL/UFSC, Prof. Atilio Butturi Junior, 
encerrou a reunião às dezessete horas e cinco minutos e 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 maio de 2019. 

 


