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ATA N. 02/2019 DA REUNIÃO DO COLEGIADO DELEGADO DO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LINGUÍSTICA 

 

Aos vinte e sete dias do mês de março do ano de dois mil e dezenove, às dez horas, 1 

reuniu-se o Colegiado Delegado do Programa de Pós-Graduação em Linguística da 2 

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

Universidade Federal de Santa Catarina, sob a presidência do coordenador do Programa, 4 

Prof. Dr. Atilio Butturi Junior. Assinaram a lista de presença o coordenador e os 5 

seguintes membros do Colegiado: Rosângela Hammes Rodrigues, Sandra Quarezemin, 6 

Mailce Borges Mota e Izete Lehmkuhl Coelho. Também esteve presente a discente Laís 7 

Oliva Donidar. Constatando a existência de quorum, o Coordenador iniciou os trabalhos 8 

e, depois de modificar a ordem da pauta (o item sétimo passou à ultima posição), deu as 9 

boas-vindas aos presentes e passou aos informes. 1. Informe (a) O Prof. Dr. Atilio 10 

Butturi Junior informou que há problemas na contratação de intérpretes para a disciplina 11 

de Linguística Geral. Em reunião dos docentes com a Reitoria (professor Áureo 12 

Moraes), o acordo foi que haveria contratação emergencial ou via licitação. No entanto, 13 

informa o professor, nenhuma resposta concreta foi dada. A Prof. Dra. Mailce Borges 14 

Mota tomou a palavra e ponderou que a situação é desrespeitosa e que o Colegiado 15 

deveria, novamente – em caso de negativa –, manifestar-se. Os ecaminhamentos foram: 16 

esperar a resposta da Reitoria até a tarde do dia 27/03/2019; em caso negativo, fazer 17 

manifestações escritas e presenciais que deixem claro o problema institucional do 18 

PPGL. Informe (b) O Prof. Dr. Atilio Butturi Junior informou que a liberação anual de 19 

verbas do Proex acontecerá apenas em maio. Em discussão, o Colegiado decidiu que 20 

será enviado um e-mail para todos os docentes, no sentido de alertá-los para a 21 

necessidade de realizar a maior parte das bancas on-line, até que a situação financeira 22 

do PPGL seja normalizada. 2. Aprovação da ata da reunião do dia 12/03/2019 – 23 

Aprovada por unanimidade. 3. Aprovação da pauta do dia – Aprovada por 24 

unanimidade. 4. Alteração da Resolução de recursos de 2018 – o Prof. Dr. Atilio 25 

Butturi Junior apresentou a demanda de inclusão dos pós-doutorandos no rol dos que 26 

têm direito aos recursos financeiros anuais do PPGL. Em discussão, os presentes 27 

ponderaram sobre o vínculo empregatício da maioria e sobre o recebimento de bolsa de 28 

alguns dos pesquisadores. Em votação, decidiu-se pela manutenção do texto da 29 

resolução de recurso. 5. Alteração da Resolução de Qualificação de Doutorado – 30 

qualificação do artigo em periódico – o Prof. Dr. Atilio Butturi Junior apontou um 31 

problema na resolução de qualificação de artigos, qual seja, a ausência de descrição da 32 
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área em que o periódico deve ser avaliado no Qualis-CAPES. Em discussão, o 33 

encaminhamento foi modificar a redação da resolução e exigir que a nota do periódico a 34 

ser  considerada é a obtida na Área de Letras e Linguística.  A modificação, porém, será 35 

realizada depois de votaçã no Colegiado Pleno. 6. Contratação de tradutor-revisor de 36 

inglês para o PPGL – O Prof. Dr. Atilio Butturi Junior informou que o site do PPGL 37 

está sendo internacionalizado e, para tanto, o Prof. Dr. Daniel do Nascimento e Silva se 38 

dispôs a coordenar as atividades. O Prof. Atilio, então, consultou o Colegiado sobre a 39 

possibilidade de contratação de um tradutor e revisor de inglês para auxiliar na tarefa, 40 

fundamental na avaliação da CAPES. O valor do serviço: R$1.500,00 (mil e quinhentos 41 

reais) mensais, que compreenderão: revisão de artigos e abstracts em inglês das revistas 42 

do PPGL; tradução de notícias e editais publicados na página e nas redes sociais do 43 

PPGL; produção de tradução da página do PPGL. O Colegiado aprovou a proposta, 44 

condicionando-a à existência de recursos. Além disso, a Profa. Dra. Mailce Borges 45 

Mota sugeriu que a SINTER fosse contatada pela coordenação do PPGL, no sentido de 46 

explicar se há recursos disponíveis para a internacionalização dos Programas, já que se 47 

trata de uma política institucional. A sugestão foi acatada e o coordenador se 48 

comprometeu a colocá-la em prática. 8. Aprovação da Profa. Dra. Izete Lehmkuhl 49 

Coelho como editora da Revista Working Papers – aprovado por unanimidade e com 50 

indicação de portaria a ser produzida pela coordenação. 9. Aprovação do relatório 51 

final de Pós-Doutorado de Otávio Goes de Andrade – o Prof. Dr. Atilio Butturi 52 

Junior retomou à solicitação do pós-doutorando, informando ao Colegiado que o senhor 53 

Otávio considerou injusta a solicitação de novo relatório, visto que quando da entrega 54 

do documento ainda não havia normas regulares. Em discussão, a Profa. Dra. Mailce 55 

Borges Mota leu o relatório e o Colegiado decidiu, por unanimidade, pela aprovação. A 56 

Profa. Dra. Mailce Borges Mota ainda questionou sobre a situação de seu 57 

supervisionado, Eduardo Soares. Foi informada que o senhor Eduardo deverá entregar 58 

relatório baseado no modelo já disponível e aprovado por este Colegiado, bem como 59 

necessitará de parecer de aprovação. 10. Solicitação de troca de orientação de 60 

Giovanna Reis Lunardi – a solicitação da discente Giovana Lunardi foi apresentada 61 

pelo Prof. Dr. Atilio Butturi Junior, que ressaltou a adequação do documento. Em 62 

discussão, a alteração foi aceita por unanimidade. A discente deixa de ser orientada pelo 63 

Prof. Dr. Heronides Moura e passa a ser orientada pelo Prof. Dr. Fábio Lopes da Silva. 64 

11. Pedidos de validação de disciplinas dos discentes Marcelo Porto, Calawia 65 

Samino, Pietra Cassol Rigatti, Deise Stolf  Krieser e Luana Ferreira Rodrigues – a 66 

palavra foi dada à Profa. Dra. Sandra Quarezemin, que avaliou as propostas. 67 

Iniciamente, tendo em vista o regimento do PPGL, foram aprovadas: a solicitação de 68 

validação de disciplinas de Marcelo Porto, Calawia Samino e Pietra Cassol Rigatti, no 69 
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limite de 24 créditos. As solicitaçãoes de Deise Stolf  Krieser e Luana Ferreira 70 

Rodrigues, com disciplinas de 2012, foram discutidas e consideradas adequadas. O 71 

Colegiado aprovou a solicitação de validação de disciplina de ambas, até o limite de 24 72 

créditos. Por fim, a solicitação de Jocelma Boto Silva foi discutida. O Colegiado decidiu 73 

que tanto a senhora Jocelma quanto seu orientador devem ser contatados e informados 74 

sobre o problema de validação da disciplina Semântica do Acontecimento, cuja nota é 75 

7,5. Depois disso, Jocelma deve fazer nova solicitação ao Colegiado. 12. Aprovação da 76 

solicitação de Loremi Lorengian Penkal para desenvolver pesquisa de pós-77 

doutoramento com a Profa. Dra. Izete Lehmkuhl Coelho – o Prof. Dr. Atilio Butturi 78 

Junior apresentou a proposta e informou que os documentos estão todos de acordo com 79 

o solicitado. Em votação, o Colegiado aprovou, por unanimidade, a solicitação de 80 

pesquisa de pós-doutoramento de Loremi Lorengian Penkal, intitulada Bilinguismo em 81 

Curitiba e região: Talian como língua de herança e o contato com o português. 13. 82 

Aprovação da solicitação de Jair Barbosa da Silva para desenvolver pesquisa de 83 

pós-doutoramento com a Profa. Dra. Ronice Quadros Müller – o Prof. Dr. Atilio 84 

Butturi Junior apresentou a proposta e informou que os documentos estão todos de 85 

acordo com o solicitado. Em votação, o Colegiado aprovou, por unanimidade, a 86 

solicitação de pesquisa de pós-doutoramento de Jair Barbosa da Silva, intitulada 87 

Orações complexas em Libras: estudo descritivo. 7. Solicitação de trabalho 88 

voluntário da professora Izete Lehmkuhl Coelho – parecer da professora Edair 89 

Maria Gorski –  o Prof. Dr. Atilio Butturi Junior apresentou a solicitação e passou o 90 

parecer da Profa. Dra. Edair Gorski à Profa. Dra. Sandra Quarezemin, que fez a leitura. 91 

Depois de lido o parecer, o Colegiado aprovou por unanimidade a solicitação de 92 

trabalho voluntário da Profa. Dra. Izete Lehmkuhl Coelho no PPGL, na área de 93 

Sociolinguística e Dialetologia e na qualidade de docente permanente.  Não havendo 94 

mais nada a discutir, eu, Atilio Butturi Junior,  coordenador e presidente do Colegiado 95 

do PPGL, encerrei a reunião às onze horas e trinta e um minutos e lavrei a presente ata, 96 

que será por mim assinada e submetida à aprovação do Colegiado do Programa de Pós-97 

Graduação em Linguística em reunião oportuna. Florianópolis, 27 de março de 2019. 98 


