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ATA N. 06/2019 DA REUNIÃO DO COLEGIADO DELEGADO DO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LINGUÍSTICA 

 

Aos sete dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove, às treze horas, reuniu-se 1 

o Colegiado Delegado do Programa de Pós-Graduação em Linguística da UFSC na Sala 2 

319, terceiro andar, bloco B do Centro de Comunicação e Expressão da Universidade 3 

Federal de Santa Catarina, sob a presidência do coordenador do Programa, Prof. Dr. 4 

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

membros do Colegiado: Rosângela Hammes Rodrigues, Sandra Quarezemin e Felício 6 

Wessling Margotti. Também esteve presente a discente Laís Oliva Donida. Justificaram 7 

suas ausências as seguintes professoras: Mailce Borges Mota e Ana Claudia de Souza. 8 

Constatando a existência de quorum, o Coordenador iniciou os trabalhos, deu as boas-9 

vindas aos presentes e passou aos informes. 1. Informe - O Prof. Dr. Atilio Butturi 10 

Junior abriu a palavra para os informes, e não havendo informe, deu sequência à 11 

reunião. 2. Aprovação da ata da reunião do dia três de julho de dois mil e dezenove 12 

– O Prof. Dr. Atilio Butturi Junior relatou que, por questões de ordem operacional, a ata 13 

da reunião anterior não ficou pronta. Sendo assim, sua aprovação passou para a próxima 14 

reunião. 3. Apresentação do Servidor Ruan Rocha Souto dos Santos – O Prof. Dr. 15 

Atilio Butturi Junior fez a apresentação do novo servidor Ruan Rocha Souto dos Santos, 16 

que passou a integrar à Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Linguística no 17 

mês de julho. Foram dadas as boas-vindas e transferiu-se a palavra para que o servidor 18 

fizesse sua apresentação.4. Aprovação da pauta do dia – O Prof. Dr. Atilio Butturi 19 

Junior submeteu ao Colegiado a inclusão de três pontos na pauta do dia: i) inclusão do 20 

Pedido de prorrogação do prazo de qualificação do discente Roberto Baron; ii)  inclusão 21 

do Pedido de prorrogação de defesa final de tese de Sergio Sell; iii) e solicitação de 22 

afastamento da discente Carolina Ferreira Pêgo. Não havendo manifestação contrária do 23 

Colegiado, os três pontos foram incluídos e a pauta do dia foi, portanto, aprovada. 5.  24 

Criação da Atividade para tradução/interpretação de Libras – o Prof. Dr. Atilio 25 

Butturi Junior apresentou a proposta de criar uma Atividade para que os doutorandos do 26 

Programa exerçam a interpretação de Libras nas disciplinas em que há falta destes 27 

profissionais. Ainda na apresentação da proposta, o Prof. Dr. Atilio ressaltou que o 28 

sentido é suprir a falta histórica de intérpretes de Libras no quadro do Programa.  29 

Salientou também que é importante considerar as fragilidades da atual conjuntura da 30 

Universidade e afirmou que os recursos parecem estar cada vez mais escassos. Foi 31 

ressaltado ainda, pelo mesmo professor, que esta é uma medida de caráter paliativo, mas 32 
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que pode minorar o impacto negativo da falta de intérpretes de Libras no PPGL. Em 33 

discussão os presentes fizeram algumas ponderações em relação à forma como esta 34 

Atividade será ofertada para os alunos no que se refere ao sistema CAPG. Foi explicado 35 

que a Atividade não constará como uma disciplina. Foi colocado também, que a 36 

principal diferença entre o Estágio Docência e esta Atividade se dará no fato de que a 37 

Atividade não contará como preparação de aula, mas apenas interpretação de uma aula. 38 

Outro ponto ponderado na discussão foi a necessidade de buscar informações sobre a 39 

legalidade desta proposta, sobretudo, em relação aos intérpretes enquanto categoria 40 

dentro da UFSC. Todos os membros concordaram com a criação da Atividade, mas 41 

ressaltaram a necessidade de levar esta demanda aos responsáveis pelas questões 42 

burocráticas e observar como se darão os trâmites legais desta proposta. Ainda foi 43 

levantado pelo Prof. Dr. Felício Wessling Margotti a necessidade de debater toda a 44 

estrutura de dependência dos intérpretes na UFSC e que é necessário debater junto à 45 

Coordenação de Libras a responsabilidade desta questão, que é pertencente à 46 

Universidade e não entendê-la como uma exclusividade do CCE. Em votação, todos 47 

concordaram com a criação da Atividade, com a necessidade dos devidos 48 

esclarecimentos a respeito dos trâmites legais. 6. Pedidos de Prorrogação do prazo de 49 

Qualificação de defesa de tese dos discentes Giuseppe Freitas da Cunha Varaschin, 50 

Marianne Garin Belando, Fabiane Aparecida Pereira – o Prof. Dr. Atilio Butturi 51 

Junior fez a leitura dos pedidos e os colocou em discussão. Não havendo manifestação 52 

contrária, todos foram aprovados com prorrogação de três meses para a qualificação. 7. 53 

Pedidos de prorrogação do prazo de defesa final da tese dos discentes Fernanda 54 

Lima Jardim, Claudia Kuns Tomaselli, Rosana Aparecida Mello, Lucymari 55 

Gonsalves Bajon e Telma Pires Pacheco Amorim – O Prof. Dr. Atilio Butturi Junior 56 

fez a leitura dos pedidos e os colocou em discussão. Não havendo manifestação 57 

contrária, deliberou-se que foram todos aprovados com período de três meses de 58 

prorrogação – exceto o de Fernanda Lima Jardim aprovado ad referendum e cuja tese já 59 

foi defendida. 8. Pedido de validação de disciplinas da discentes Bianca Sena Gomes 60 

– O Prof. Dr. Atilio Butturi Junior colocou o pedido em discussão ressaltando que as 61 

disciplinas foram cursadas no Programa de Pós-Graduação em Linguística da UFSC. 62 

Tendo em vista o regimento do PPGL, os membros aprovaram a validação por 63 

unanimidade, no limite de 24 créditos. 9. Pedido de trancamento de curso da discente 64 

Carol Martins Souza – O Prof. Dr. Atilio Butturi Junior leu o pedido e colocou em 65 

discussão. Não havendo manifestação de ordem contrária, o pedido de trancamento foi 66 

aprovado por prazo de doze meses. 10. Pedido de matrícula de pós-doutorado da 67 

discente Tatiana Schwochow Pimpão – o Prof. Dr. Atilio Butturi Junior relatou o 68 

pedido de matrícula de pós-doutoramento. Colocou em discussão e não havendo 69 
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manifestação contrária dos membros presentes, o pedido foi aceito e autorizada a 70 

matrícula de Tatiana Schwochow Pimpão como pesquisadora de pós-doutorado no 71 

PPGL, atuando na Linha de Pesquisa Sociolinguística e Dialetologia, pelo período de 72 

cinco de agosto de dois mil e dezenove a quatro de fevereiro de dois mil e vinte. 11. 73 

Pedido de prorrogação de prazo de qualificação de Roberto Baron – o pedido do 74 

discente Roberto Baron foi apresentado pelo Prof. Dr. Atilio Butturi Junior e aberto para 75 

discussão. Foi aprovado pelo colegiado com prazo de três meses de prorrogação. 12. 76 

Pedido de prorrogação de defesa final de tese do discente Sergio Sell – O Prof. Dr. 77 

Atilio Butturi Junior relatou o pedido e colocou em discussão. O colegiado aprovou o 78 

pedido de prorrogação com o prazo de três meses. 13. Solicitação de trancamento de 79 

matrícula da discente Carolina Ferreira Pêgo – o Prof. Dr. Atilio Butturi Junior 80 

apresentou a solicitação da discente e colocou-a em discussão. Foi ressaltado que a 81 

discente possui o direito ao afastamento. Não havendo manifestação contrária, o 82 

afastamento foi aprovado.  Não havendo mais nada a discutir o coordenador do presente 83 

Colegiado do PPGL/UFSC, Prof. Atilio Butturi Junior, encerrou a reunião às catorze 84 

horas. O secretário, Ruan Rocha Souto dos Santos, lavrou a presente ata, que será 85 

assinada e submetida à aprovação do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em 86 

Linguística em reunião oportuna. Florianópolis, 07 de agosto de 2019. 87 


