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ATA N. 03/2019 DA REUNIÃO DO COLEGIADO PLENO DO PROGRAMA DE 
PÓS-GRADUAÇÃO EM LINGUÍSTICA 

 

Aos vinte e quatro dias do mês de abril 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: Adair Bonini, Amanda Maria de Oliveira (representante discente), Atilio 
Butturi Junior, Cláudia Garibotti Bechler (representante discente), Heronides Maurílio de 
Melo Moura, Mailce Borges Mota, Núbia Saraiva Rech, Pedro de Souza e Sandra 
Quarezemin. 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, Ana Cláudia de Souza, Ana Paula 
Santana, Cristiane Lazzaroto-Volcão, Cristine Gorski Severo, Edair Maria Gorski, Gilvan 
Muller de Oliveira, Izabel Christine Seara,  Leandra Cristina de Oliveira, Marco Antonio 
Rocha Martins, Izete Lehmkul Coelho, Marianne Rossi Stumpf, Ronice Müller de 
Quadros, Rosângela Hammes Rodrigues, Rodrigo Acosta Pereira e Rosângela Pedralli. 
Constatando a existência de quórum, o Coordenador iniciou os trabalhos, deu as boas-
vindas aos presentes e passou à pauta. 1. Informes – (a) O Prof. Atilio Butturi Junior 
retomou o problema do funcionário da secretaria do PPGL secretaria e das verbas do 
PROEX. No primeiro caso, a informação é de que nenhuma nomeação das que 
aconteceram em abril teve funcionário para o PPGL. Tanto a PRODEGESP quanto o 
CCE e o professor Áureo Moraes afirmaram que o funcionário da Pós será nomeado, 
provavelmente, em maio – com posse em junho. No segundo caso, o coordenador 
descreveu uma conversa com técnico da CAPES, na qual se falou dos recursos de 2019, 
cuja data de liberação permanece incerta. No caso do funcionário da secretaria do PPGL, 
o Colegiado decidiu pelo seguinte encaminhamento: primeiro, esperar pela resposta da 
reivindicação de nomeação imediata; depois, se for o caso, esperar pelo prazo ou fazer 
uma paralisação de  duas semanas de todas as atividades do PPGL. (b) O Prof. Atilio 
Butturi Junior trouxe ao conhecimento do Colegiado a publicação do edital de Professor 
Visitante, a ser realizada até dia 26 de abril de 2019, e solicitou que todos os docentes 
passassem a divulgar entre os colegas. 2. Aprovação da pauta – Foi discutida a pauta e 
aprovada por unanimidade, com a retirada do item 4 e a inclusão de um novo item, 11, 
que trata da publicação de livro do Prof. Daniel do Nascimento e Silva. 3. Aprovação da 
ata da reunião de 12 de março de 2019 –  a ata foi aprovada por unanimidade. 5. 
Solicitação de cadastramento como docente permanente do Prof. Dr. Daniel do 
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Nascimento e Silva –  parecer  da comissão presidida pelo  Prof. Dr. Heronides 
Moura – o Prof. Heronides Moura leu o parecer da Comissão, enfatizando a produção 
relevante do Prof. Daniel e da sua adequação aos itens exigidos pela resolução em vigor. 
Em votação, por unanimidade, o Colegiado votou favoravelmente à solicitação de 
credenciamento como professor permanente do PPGL do Prof. Dr. Daniel do Nascimento 
e Silva. 6. Solicitação de cadastramento como docente permanente da Profa. Dra. 
Ana Lívia Agostinho–  parecer  da comissão presidida pela Profa. Dra. Ana Paula 
Santana – o Prof. Heronides Moura leu o parecer da Comissão. Em votação, por 
unanimidade, o Colegiado votou favoravelmente à solicitação de credenciamento como 
professora permanente do PPGL da Profa. Dra. Ana Lívia Agostinho. 7. Modificação na 
resolução do espaço físico: salas da pós, sugestão de comissão das Pós-Graduações e 
arranjos de salas – O Prof. Atilio Butturi Junior descreveu as modificações resultantes 
da nova resolução de espaço físico do CCE, a burocratização do uso dos espaços, a perda 
de salas exclusivas e a necessidade de agendamentos antes de qualquer uso. A Profa. 
Mailce Mota ponderou que há uma política de retirada das salas das Pós e que se deve 
lutar pela preservação dos espaços. O Prof. Dr. Atilio Butturi relatou que está em 
andamento a criação de um Fórum de coordenadores, que pretende pleitear a revisão da 
resolução. Uma das maneiras de garantia de uso exclusivo das salas é a transformação em  
Laboratórios de Uso Específico, o que, no caso da Linguística, poderia ser feito – visto 
que o PPGL tem especificidades e patrimônio comprado com verbas do PROEX. A Profa. 
Mailce Borges comentou que foi enviado um e-mail para os cursos de graduação, no qual  
e a direção orienta que se os servidores técnicos, que trabalham com o espaço, se sintam 
ofendidos, devem fazer BO contra os docentes. Diante da situação, os Profes. Heronides 
Moura e Sandra Quarezemin apontaram que é preciso lutar pelos espaços e que uma saída 
é a retificação da resolução, o que foi tomado como encaminhamento pelo Colegiado. 8. 
Homologação do resultado do doutorado sanduíche – CAPES/PRINT – o 
coordenador do PPGL apresentou o resultado da seleção de bolsistas de doutorado 
sanduíche no âmbito do edital 02/2019/PPGL. O resultado foi colocado em votação e 
aprovado por unanimidade pelos presentes. A classificação e a distribuição de bolsas (6 
meses para cada contemplado) é a seguinte: i) contemplados e respectivas notas : 1 Ana 
Cláudia Fabre Eltermann: 9,92; 2 Érica Marciano de Oliveira Zibetti: 9,54; 3 Camila de 
Almeida Lara: 9,38; 4 Laíse Miolo de Moraes: 9,00; 5 Claudia Peterline: 8,07; 6 Ellen 
Berezoschi: 8,03. ii) aprovados, mas não contemplados e respectivas notas: 7 Marianne 
Belando: 7,50; 8 Thaís Aparecida Tolentino: 7,25; e 9 Isaac Figueredo de Freitas: 6,98. 
9. Edital Jovem Talento –  CAPES/PRINT – O Prof. Atilio Butturi Junior informou 
que serão publicados, até dia 26 de abril de 2019, dois editais, dentre os quais o de Jovem 
Talento com Experiência no Exterior e Pós-Doutorado com Experiência no Exterior e de 
Professor Visitante, todos do CAPES-PRINT. Em discussão, o Prof. Dr. Daniel do 
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Nascimento e Silva ponderou que seria mais produtivo que o Colegiado pensasse alguns 
nomes em conjunto, o que foi acatado pelos presentes. Como encaminhamento, foi 
sugerida a criação, pela coordenação, de um arquivo editável on-line, onde todos os 
interessados poderão elencar os nomes e períodos dos seus colegas estrangeiros. Depois 
dessa “inscrição” prévia, o Colegiado poderá definir quais as candidaturas e as melhores 
datas para participação nos editais. 10. Modificação na resolução de qualificação de 
artigos – doutorado – O Prof. Atilio Butturi Junior apresentou o problema existente na 
Resolução em vigor, de 2012, qual seja: a ausência de área para a publicação do artigo. 
Em votação, o Colegiado decidiu de forma unânime pela modificação da Resolução e a 
inclusão de exigência da área – artigos publicados em periódicos com classificação 
mínima B3 da área de Linguística e Literatura. 11. Publicação de livro do Prof. Daniel 
do Nascimento e Silva – o Prof. Atilio Butturi Junior resumiu a situação: o Prof. Daniel 
teve os recursos para publicação de um livro aprovados, porém, nesse momento, a editora 
foi modificada. O coordenador então passou a palavra ao Prof. Daniel. Ele esclareceu há 
um empenho para a editora Módulo na UFRJ (coeditora do livro), não passível de 
alteração – para a editora Sete Letras, que é a editora melhor qualificada e foi aprovada 
no Colegiado do PPGL. A Profa, Mailce Motta sugeriu coedição, a fim de adequar a 
qualidade da editora às avaliações da CAPES. Disse, ainda, que a editora da UFSC ou 
Insular poderão ser mais adequadas. Por fim, em discussão o Colegiado decidiu que o 
Prof. Daniel do Nascimento e Silva deverá, para garantir os recursos, encontrar outra 
editora para a fim de fazer, entre ela e a Mórula, uma coedição. 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, 24 de março de 2019. 

 


