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ATA N. 02/2018 DA REUNIÃO DO COLEGIADO PLENO DO PROGRAMA DE 

PÓS-GRADUAÇÃO EM LINGUÍSTICA 

 

Aos vinte e três dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito às quatorze horas 1 

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

na Sala Machado de Assis, quarto andar, bloco B do Centro de Comunicação e 3 

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

do Programa, Prof. Dr. Marco Antonio Rocha Martins. Assinaram a lista de presença o 5 

coordenador e os seguintes membros do Colegiado: Dr. Adair Bonini; Dra. Ana Paula 6 

de Oliveira Santana; Dra. Cristiane Lazzarotto-Volcão; Helena Alves Gouveia; Dra. 7 

Izabel Christine Seara; Me. Ivelã Pereira; Dra. Izete Lehmkuhl Coelho; Dra. Mailce 8 

Borges Mota; Dr. Marcos Antônio Rocha Baltar; Dra. Maria Inêz Probst Lucena; Dra. 9 

Marianne Rossi Stumpf; Dra. Núbia Saraiva Ferreira; e Dr. Rodrigo Acosta Pereira; 10 

Dra. Sandra Quarezemin. Também estiveram presentes os seguintes professores 11 

colaboradores: Dra. Aline Lemos Pizzio; Dra. Ana Lívia dos Santos Agostinho. Nesta 12 

sessão também estavam presentes os seguintes pós-doutorandos: Profa. Carla Regina 13 

Martins Valle e Eduardo Correa Soares. Justificaram suas ausências os seguintes 14 

professores: Dra. Ana Cláudia de Souza; Dr. Atilio Butturi Junior; Dra. Leandra 15 

Cristina de Oliveira; e Dra. Rosângela Hammes Rodrigues. Constatando a existência de 16 

quorum, o Coordenador iniciou os trabalhos, deu as boas-vindas aos presentes e 17 

comunicou os informes que constavam na pauta. Como primeiro informe, o Prof. Marco 18 

Antonio Rocha Martins, coordenador do Programa, comunicou aos presentes que o 19 

novo regimento do Programa foi aprovado pela Câmara de Pós-Graduação e que apenas 20 

alguns trechos teriam que passar por uma nova redação. Depois de finalizada a nova 21 

redação, o regimento seria publicado na página oficial do PPGL. Em seguida, o Prof. 22 

Marco comunicou aos presentes que as eleições para o Colegiado Delegado iriam 23 

acontecer na próxima reunião do Colegiado Pleno do Programa, sendo necessária, 24 

portanto, a existência de um diálogo prévio entre os professores das diferentes áreas de 25 

concentração do Programa. Isso porque o novo regimento do Programa garante a 26 

representação das quatro áreas de concentração do Programa. O mesmo vale para os 27 

representantes discentes, que terão que indicar um membro titular e outro suplente para 28 

comporem o Colegiado Delegado. De acordo com o Prof. Marco Martins, os cargos de 29 

coordenador e subcoordenador, além da representação discente do Programa, também 30 

passariam por eleições em breve, visto que os respectivos mandatos expirariam logo. O 31 

Prof. Marco afirmou que tais eleições serão organizadas por comissões que serão 32 
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apontadas pelo Colegiado no decorrer da presente reunião. Para terminar os informes, o 33 

Prof. Marco Antonio Rocha Martins avisou os presentes os professores deveriam enviar 34 

ao e-mail institucional do Programa (ppgl@contato.ufsc.br) as disciplinas que 35 

ministrarão no segundo semestre de dois mil e dezoito. A Profa. Dra. Aline Lemos 36 

Pizzio também solicitou que os professores que ofertassem disciplinas obrigatórias 37 

alocassem os horários das aulas nas manhãs e tardes das segundas-feiras, ou nas manhãs 38 

de quartas-feiras, ou nas manhãs de sextas-feiras. Isso se justifica pelo fato dos 39 

intérpretes Português-Libras estarem muito atarefados com as atividades do curso de 40 

Letras-Libras nas terças e quintas-feiras, o que dificultará substancialmente sua 41 

presença nas aulas da pós-graduação nesses dias. Não havendo mais informes, o 42 

presidente do Colegiado, Prof. Dr. Marco Antonio Martins, submeteu a pauta à 43 

aprovação do Colegiado que, após inserções e retiradas, ficou constituída como segue: 44 

1. Apreciação da ata da reunião do Colegiado do dia 23 de março de 2018 – O Prof. 45 

Marco Antonio Rocha Martins, presidente da sessão, colocou a ata da reunião do Colegiado 46 

do dia 23 de março de 2018 em discussão. A Profa. Sandra Quarezemin questionou se o 47 

último processo de seleção de bolsista PNPD, cuja homologação de resultado constava na 48 

ata em questão, não apresentava critérios de seleção claros em seu edital. O Prof. Marco 49 

respondeu à Profa. Sandra afirmando que o quê havia sido discutido na reunião anterior foi 50 

a possibilidade de se pensar numa planilha/tabela de pesos para medir a produção 51 

acadêmica e o plano de trabalho apresentado pelos candidatos, algo que não foi feito no 52 

último processo seletivo. O Prof. Adair Bonini retomou brevemente o que havia comentado 53 

na reunião anterior do Colegiado. Para tal, citou que havia necessidade de transparência do 54 

histórico de atribuições das bolsas PNPD no Programa e que, além dos critérios 55 

estabelecidos nos editais de seleção, deveria ser revisto o tempo de vigência das bolsas e a 56 

circulação dessas bolsas nas áreas de concentração e linhas de pesquisa do PPGL. O Prof. 57 

Adair ainda acrescentou que os candidatos não possam, em hipótese alguma, ter vínculo 58 

com os membros da comissão de avaliação. O Prof. Marco Antonio Rocha Martins disse 59 

que concorda com as questões trazidas pelos professores, mas que muitos dos problemas 60 

vêm do fato do Programa não ter uma resolução de bolsas vigente. A Profa. Cristine Görski 61 

Severo reiterou a fala do Prof. Marco Martins e ressaltou a necessidade de se pensar em 62 

todos os critérios envolvendo o processo de seleção e atribuição de bolsas na resolução de 63 

bolsas. A Profa. Maria Inêz Probst Lucena solicitou que os processos de seleção de Bolsa 64 

PNPD no Programa fossem mais bem pensados com prazos de inscrições mais amplos e 65 

com respeito a procedimentos como o processo de homologação das inscrições. O Prof. 66 

Marcos Antonio Rocha Baltar acrescentou à fala da Profa. Maria Inêz e disse que o 67 

Programa deve lutar por mais bolsas PNPD, visto que é de seu conhecimento que o 68 

Programa de Pós-Graduação em Engenharia Sanitária e Ambiental dispõe de cerca de oito 69 

bolsas PNPD e o PPGL é contemplado com a apenas três bolsas. O Prof. Marco Antonio 70 

mailto:ppgl@contato.ufsc.br


 

 

 
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 
 

Martins respondeu ao Prof. Marcos Baltar que as cotas PNPD são atribuídas pela Pró-71 

Reitoria de Pós-Graduação, que já visitou a PROPG em busca de novas cotas e recebeu 72 

respostas negativas. O Prof. Marco Antônio Rocha Martins também comunicou aos 73 

presentes que o Programa recebeu duas denúncias referentes ao último processo de seleção 74 

de bolsista PNPD – uma denúncia anônima da ouvidoria da UFSC e outro processo que 75 

tramita na Justiça Federal. De acordo com o Prof. Marco, ambas as denúncias apresentavam 76 

teor pessoalizado e o acusavam, dentre outras coisas, de ter relações pessoais prévias com o 77 

candidato que, ao fim do processo, foi contemplado com a bolsa PNPD. O Prof. Marco 78 

acrescentou que o processo que tramita na Justiça Federal foi indeferido em primeira 79 

instância, mas que foram solicitados esclarecimentos nos termos da denúncia realizada. A 80 

despeito das considerações feitas pelos presentes, a ata da reunião do Colegiado do dia 23 81 

de março de 2018 foi colocada à apreciação e foi aprovada por unanimidade pelos membros 82 

do Colegiado. 2. Apreciação da inclusão/proposta da disciplina “Políticas Linguísticas 83 

para o Multilinguismo” proposta pelo Prof. Dr. Gilvan Muller de Oliveira – O Prof. 84 

Dr. Marco Antonio Rocha Martins, presidente do Colegiado, colocou a disciplina de 85 

“Políticas Linguísticas para o Multilinguismo”, proposta pelo Prof. Dr. Gilvan Muller de 86 

Oliveira, em votação. O Prof. Dr. Rodrigo Acosta Pereira questionou se esse era um 87 

procedimento padrão e se ele poderia propor novas disciplinas dessa forma. O Prof. Dr. 88 

Marco Antonio Rocha Martins explicou que se tratava de uma aprovação excepcional, já 89 

que o Prof. Gilvan precisa de 02 (dois) créditos para completar sua carga horária do 90 

primeiro semestre de dois mil e dezesseis no PAAD (Planejamento e Acompanhamento de 91 

Atividades Docentes), já que está retornando de um período de afastamento para 92 

capacitação. A Profa. Dra. Ana Lívia dos Santos Agostinho sugeriu que fosse criada uma 93 

nova disciplina intitulada “Tópicos Especiais em Linguística” contendo dois créditos para 94 

situações semelhantes a do Prof. Gilvan. O Prof. Marcos Antonio Rocha Baltar, chefe de 95 

Departamento de Língua e Literatura Vernáculas indicou que não é interessante que sejam 96 

criadas disciplinas de dois créditos, visto que a maioria das disciplinas é de quatro créditos, 97 

o que pode ocasionar problemas de contabilização da carga horária por parte dos 98 

professores. Em seguida, o Prof. Adair Bonini questionou a tramitação da nova matriz 99 

curricular do Programa e se queixou por não ter notícias de como esse processo está sendo 100 

conduzido. O Prof. Marco Antonio Rocha Martins respondeu ao Prof. Adair e informou aos 101 

presentes que a comissão responsável pela proposta de uma nova matriz curricular aguarda 102 

que os professores das áreas de concentração enviem as novas ementas, bibliografias e 103 

demais informações básicas das disciplinas. Para que isso fosse viabilizado, o Prof. Marco 104 

Antonio Rocha Martins pediu que um representante de cada área de concentração se 105 

disponibilizasse a compilar as nominatas das disciplinas da nova matriz curricular a fim de 106 

que fossem enviadas, em um único documento, para a comissão responsável. 3. 107 

Apreciação do plano de atividades a serem desenvolvidas pela Dra. Maria Inêz 108 

Probst Lucena como professora voluntária no PPGL. (Parecerista: Profa. Dra. 109 
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Rosângela Hammes Rodrigues) – Devido à ausência da Profa. Rosângela Hammes 110 

Rodrigues na reunião, o Prof. Dr. Marco Antonio Rocha Martins leu o parecer em voz 111 

alta aos presentes, que aprovaram por unanimidade o plano de atividades a serem 112 

executadas pela Profa. Dra. Maria Inêz Probst Lucena no PPGL como voluntária. 4. 113 

Apreciação do pedido de credenciamento do Prof. Dr. Pedro de Souza (Presidente 114 

da Comissão: Prof. Sandro Braga) – O parecer de credenciamento do Prof. Dr. Pedro 115 

de Souza como docente permanente do PPGL foi lido pelo Prof. Sandro Braga e, em 116 

seguida, foi aprovado pelos membros do Colegiado por unanimidade. O credenciamento 117 

do Prof. Pedro de Souza iniciou-se na presente data e terá o prazo de quatro anos. 5. 118 

Financiamento para publicação de livro em 2018 – A Profa. Dra. Cristiane 119 

Lazzarotto-Volcão solicitou a inclusão de ponto de pauta que trata do financiamento de 120 

publicação de livros para pedir garantias ao Colegiado de que receberá o reembolso 121 

referente a um projeto que está organizando junto a professores do Programa de Pós-122 

Graduação em Letras da Universidade Católica de Pelotas, curso que recentemente foi 123 

fechado e realocado para a Universidade Federal de Pelotas. O Prof. Dr. Marco Antonio 124 

Rocha Martins respondeu a professora e indicou que os valores que estão previstos na 125 

resolução de recursos financeiros do Programa foram aplicados a partir do orçamento do 126 

ano 2017 e já foram alocados nos projetos submetidos anteriormente. O Prof Marco 127 

ressaltou, no entanto, que o mesmo processo de chamada de financiamento de livros 128 

deve ser realizado pelos novos coordenadores, que assumirão seus respectivos mandatos 129 

em agosto. Dessa forma, recursos provenientes do orçamento de 2018 ainda devem ser 130 

reservados para essa finalidade. Em seguida, O Prof. Dr. Marco Antonio Rocha Martins 131 

deu garantias à professora de que o Programa ajudaria no financiamento do projeto 132 

organizado por ela. O Prof. Marcos Antônio Rocha Baltar solicitou que o Colegiado se 133 

posicionasse, através de uma moção de apoio ou repúdio, à migração do Programa de 134 

Pós-Graduação em Letras da Universidade Católica de Pelotas para a UFPel. A Profa. 135 

Cristiane Lazzarotto-Volcão, que teve parte importante de sua formação no referido 136 

Programa, se predispôs a escrever tal documento. Aproveitando o tema da publicação de 137 

livros, a Profa. Dra. Mailce Borges Mota solicitou ao Prof. Dr. Marco Antonio Rocha 138 

Martins, na condição de membro do Conselho da Unidade do CCE, esclarecimentos 139 

acerca do processo de indicação de membro do CCE no Conselho Editorial da Editora 140 

da UFSC. O Prof. Marco Antonio Rocha Martins respondeu a professora informando-a 141 

que não tinha muito conhecimento sobre tal processo e que iria averiguar o 142 

funcionamento dessa questão. 6. Apreciação da matrícula da Profa. Dra. Carla 143 

Damasceno de Morais no estágio pós-doutoral (supervisora: Profa. Dra. Marianne 144 

Rossi Stumpf) – A matrícula da Profa. Dra. Carla Damasceno de Morais no estágio 145 

pós-doutoral da UFSC foi aprovada por unanimidade pelo Colegiado. 7. Apreciação do 146 
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relatório final de pós-doutorado do Prof. Dr. Gustavo Lopez Estivalet no PPGL 147 

(supervisora: Profa. Dra. Mailce Borges Mota) – A Profa. Dra. Mailce Borges Mota, 148 

supervisora de estágio pós-doutoral do Dr. Gustavo Lopes Estivalet, leu o parecer 149 

circunstanciado do referido estágio, descrevendo as atividades desenvolvidas pelo pós-150 

doutorando. Ao fim da leitura, indicou posição favorável à apreciação do relatório final 151 

do pós-doutorando em questão. Em seguida, o Colegiado aprovou por unanimidade o 152 

parecer circunstanciado redigido pela Profa. Dra. Mailce Borges Mota e o relatório final 153 

de pós-doutorado apresentado pelo Prof. Dr. Gustavo Lopez Estivalet no PPGL. 8. 154 

Apreciação dos relatórios finais de pós-doutorado da Profa. Dra. Mirian Rose 155 

Brum-de-Paula e da Profa. Dra. Giovana Ferreira Gonçalves (supervisora: Profa. 156 

Dra. Izabel Christine Seara). – A Profa. Dra. Izabel Christine Seara leu os pareceres 157 

circunstanciados referentes aos relatórios finais das professoras doutoras Mirian Rose 158 

Brum-de-Paula  e Giovana Ferreira Gonçalves. Em seguida, tais pareceres e os 159 

respectivos relatórios finais das pós-doutorandas foram submetidos à apreciação do 160 

Colegiado, que foram aprovados por unanimidade. 9. Apreciação dos relatórios de 161 

pós-doutorado da Profa. Dra. Carla Regina Martins Valle (2014-2015; 2015-2016; 162 

2016-2017) (supervisora: Profa. Dra. Cristine Görski Severo) – A Profa. Dra. 163 

Cristine Görski Severo leu os pareceres circunstanciados dos relatórios finais da Profa. 164 

Dra. Carla Regina Martins Valle referentes aos anos de 2014 a 2015; 2015 a 2016; 2016 165 

a 2017. Em tais relatórios a Profa. Cristine Görski Severo sumarizou as atividades 166 

desenvolvidas pela Profa. Carla e suas contribuições nesses três anos e meio de vínculo 167 

com o Programa na condição de bolsista PNPD/CAPES. Em seguida, o Prof. Marco 168 

Antonio Rocha Martins, presidente da sessão, colocou o tema em discussão. O Prof. 169 

Adair Bonini comentou que o fato da bolsa ter sido renovada automaticamente nos 170 

últimos anos sem a devida apresentação dos relatórios ao Colegiado indica a forma 171 

como o PNPD tem sido tratado no Programa. Por sua vez, a Profa. Dra. Maria Inêz 172 

Probst Lucena acrescentou que o Programa precisa dar mais atenção à forma como lida 173 

com as bolsas PNPD. O Prof. Marco Antonio Rocha Martins respondeu aos professores 174 

e indicou que a ausência de uma resolução de bolsas implica em uma série de 175 

dificuldades. O Prof. Marco ainda acrescentou que a atribuição de muitas das bolsas 176 

PNPD foi realizada antes do começo do seu mandato e que tais bolsas encontravam-se 177 

previamente programadas para durarem mais do que os doze meses regulamentados 178 

pela Resolução nº 36/CUn. Por sua vez, o Prof. Dr. Marcos Antônio Rocha Baltar 179 

indicou que há uma anomalia no processo de regularização da bolsa da Profa. Dra. Carla 180 

Regina Martins Valle. Também afirmou que vivemos num período de rigorosos 181 

controles institucionais e que o Programa deveria, portanto, ter cuidado com tal 182 

processo. O Prof. Dr. Marcos Antônio Rocha Baltar, então, sugeriu que os relatórios 183 
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fossem aceitos, mas que a alocação atribuída à Profa. Carla fosse alocada a outro pós-184 

doutorando. Por sua vez, o Prof. Dr. Rodrigo Acosta Pereira afirmou que não se sente 185 

confortável em assinar uma ata que contemple relatórios de atividades e situações que 186 

foram tomadas há tanto tempo. Para o Prof. Rodrigo, é necessário que o Colegiado 187 

busque garantias institucionais e jurídicas que deem respaldo às decisões a serem 188 

tomadas. A Profa. Dra. Cristiane Lazzarotto-Volcão fez a ressalva que os colegas não 189 

tratavam a questão de maneira pessoalizada com a Profa. Carla que, segundo a 190 

professora Cristiane, é uma excelente profissional. Em seguida, a Profa. Cristiane 191 

Lazzarotto-Volcão leu aos presentes o trecho do Regulamento das Bolsas PNPD da 192 

CAPES (Portaria nº 86/2013) e indicou que a responsabilidade da entrega dos relatórios 193 

é do pós-doutorando. A Profa. Cristiane também sugeriu que o Prof. Marco procurasse a 194 

CAPES, a Pró-Reitoria de Pós-Graduação (PROPG) e a Procuradoria Federal junto à 195 

UFSC para embasar juridicamente as decisões a serem tomadas. A Profa. Dra. Mailce 196 

Borges Mota afirmou que o Prof. Dr. Marco Antonio Rocha Martins agiu corretamente 197 

em levar os relatórios à apreciação do Colegiado, visto que, de acordo com a Lei 198 

8.112/1990, os erros detectados devem ser solucionados da forma mais cabível possível 199 

e era justamente isso o que se estava tentando fazer. A Profa. Cristiane Lazzarotto-200 

Volcão interveio e solicitou para que constasse em ata que, ao menos, um erro de 201 

renovação de bolsa foi constatado. A Profa.Cristiane ainda acrescentou que era 202 

interessante que as pessoas envolvidas se ausentassem da reunião nos momentos em que 203 

temas sensíveis a elas fossem discutidos no Colegiado A Profa. Maria Inêz Probst 204 

Lucena se manifestou novamente e indicou que o ponto principal não dizia respeito à 205 

aprovação dos relatórios, mas à manutenção da referida bolsa. O Prof. Marcos Antônio 206 

Rocha Baltar sugeriu uma proposta de encaminhamento que contemplasse o 207 

reconhecimento do erro e a recomendação de condutas à coordenação, que é 208 

responsável pela administração dos recursos financeiros do Programa – incluindo as 209 

bolsas. Em seguida, a Profa. Dra. Mailce Borges Mota solicitou a recontagem de 210 

quórum. Ao ser constatada a ausência de quórum mínimo para a continuidade da 211 

reunião, o coordenador e presidente do Colegiado do PPGL, Prof. Dr. Marco Antonio 212 

Rocha Martins, encerrou a reunião às 17 horas e onze minutos, da qual, eu, Lucas 213 

Rovaris Cidade, lavrei a presente ata, que será por mim assinada e submetida à 214 

aprovação do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Linguística em reunião 215 

oportuna. 216 

Florianópolis, 23 de maio de 2018. 


