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 2 

Aos dezesseis dias do mês de março do ano de dois mil e dezesseis, na sala 112 do 3 

prédio do Centro de Letras e Comunicação – Campus Porto, com início às dez horas, 4 

reuniu-se o Conselho do Centro de Letras e Comunicação, sob a presidência do Diretor do 5 

CLC, prof. Dr. Luís Isaías Centeno do Amaral. Estiveram presentes os membros do 6 

Conselho, conforme lista de presença anexa.Inicialmente, o prof. Luís Amaral procedeu a 7 

leitura da Ata 02/2016, que foi aprovada por unanimidade.Deu-se início à pauta. (1) 8 

Informes, solicitações e recomendações.1.1O prof. Luís leu a resposta do COCEPE à 9 

solicitação do CCLC (cf. Ata 13/2015 e ofício 15/2015). Não há indeferimento explícito 10 

à solicitação de revisão do artigo 3º da Resolução 21/2015-COCEPE que trata da Matriz 11 

de Alocação de Vagas Docentes. O texto comenta que nova resolução está sendo elaborada 12 

pela CAVD para o exercício 2016 e é possível que venha a contemplar o desejo de nossa 13 

unidade. O prof. informou, em seguida, que o Fórum dos Diretores encaminhará à CAVD sua 14 

posição de que a Matriz Docente não deve ser rodada em 2016. Os conselheiros endossaram 15 

a posição do Fórum e sugeriram que as vagas já destinadas à Matriz sejam alocadas nas 16 

próprias unidades, para repor as vagas de aposentadorias e exonerações.(2) Apreciação 17 

para aprovação de atos da direção a referendar.Não houve atos da direção a referendar. 18 

(3) Encaminhamentos referentes a estágios probatórios de docentes do CLC.A profª. 19 

Márcia apresentou o andamento dos onze processos de estágios probatórios sob análise 20 

pela comissão de avaliação do CLC. Ela informou que os processos ainda não estão 21 

encerrados porque há que se aguardar o encerramento do RAAD 2015 e a inclusão das 22 

avaliações discentes. Em seguida, leu a lista de tutores dos professores em estágio 23 

probatórios: Aline de Castro e Kaster – tutora Tatiana Bolivar Lebedeff; Fábio Souza da 24 

Cruz – tutora Michele Negrini; Gilmar Adolfo Hermes – tutor Ricardo Zimmermann 25 

Fiegenbaum; Helano Jader Cavalcante Ribeiro – tutora Marisa Helena Degasperi; Karina 26 

Ávila Pereira – tutora Tatiana Bolivar Lebedeff; Letícia Stander Farias – tutora Sílvia 27 

Costa Kurtz dos Santos; Mayara Bataglin Raugust – tutora Angela Nediane dos Santos; 28 

Renata Kabke Pinheiro – tutora Alessandra Baldo; Sandra Maria Leal Alves – tutora Ana 29 

Paula Nobre da Cunha; Sandro Rodrigues da Fonseca – tutora Angela Nediane dos Santos. 30 

Os conselheiros homologaram a indicação dos tutores para os docentes em estágio 31 

probatório. O prof. Luís mencionou que – embora o CLC seja a unidade em que o processo 32 

de avaliação de estágios probatórios esteja melhor desenvolvido, haja visto que a 33 

PROPLAN o utiliza como referência para orientar outras unidades – é muito difícil para 34 

a Comissão de Avaliação conseguir finalizar seu trabalho no prazo estabelecido pelo 35 

Art. 25, § 3º, da Resolução 013/2014 do Consun, primeiramente, porque o RAAD é anual e 36 

não contínuo e, também, porque a avaliação discente é requisito de avaliação. O prof. 37 

Luís ressaltou, ainda, que o atraso na emissão da portaria do reitor sobre a conclusão 38 

de cada estágio probatório não pode significar perdas financeiras para os docentes 39 

avaliados, posto que a demora na avaliação se dá por conta das regras internas da 40 

UFPel.(4) Apreciação de documentação relativa ao afastamento dos docentes Rafael 41 

Vetromille de Castro e Cleide Inês Wittke.A professora Márcia apresentou documentação 42 

enviada pelos docentes 1) Rafael Vetromille de Castro, referente ao estágio pós-43 

doutoral durante o segundo semestre de 2015, e 2) Cleide Inês Wittke, referente ao 44 

estágio pós-doutoral ocorrido no ano de 2015. Os conselheiros aprovaram seja 45 

encaminhado parecer favorável aos dois afastamentos. A propósito das saídas para 46 

qualificação de docentes e TAS, os conselheiros aprovaram a realização de um evento de 47 

extensão contínuo, sob responsabilidade da chefia da Câmara de Extensão, que oportunize 48 

aos docentes e STAEs que retornam de afastamento para qualificação apresentem os 49 

resultados dos trabalhos desenvolvidos.(5) Apreciação de documentos aprovados em 50 

reuniões de Colegiados de Cursos e Câmaras. 5.1 Da Câmara de Pesquisa. A profª. Andrea 51 
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Perrot, Chefe da Câmara de Pesquisa, apresentou a proposta da Câmara para aprovação de 52 

relatórios de projetos de pesquisa. Vários conselheiros sugeriram inclusões na 53 

proposta, dentre as quais: que a solicitação de bolsista de I.C. pelo docente seja um 54 

dos critérios; que se avalie a relação com a formação profissional na graduação; que o 55 

papel e os produtos das orientações em graduação e pós-graduação estejam contempladas 56 

no item produção científica do projeto; que se diferencie produtos atrelados 57 

exclusivamente à graduação de produtos vinculados também à pós-graduação; que se 58 

reforce o trabalho das linhas de pesquisa, sejam de graduação ou de pós-graduação; que 59 

se estabeleçam critérios diferenciados para alocação de carga horária em relação aos 60 

produtos de pesquisa (entendendo-se produtos de pesquisa para além da produção 61 

científica do próprio pesquisador). Após as manifestações de conselheiros, a Profª. 62 

Andrea comprometeu-se em rediscutir a proposta com os membros da CaPesq a partir das 63 

sugestões apresentadas e, posteriormente, reapresentá-la ao CCLC. A seguir, a 64 

professora Andrea submeteu ao Conselho os relatórios finais dos projetos de pesquisa 65 

dos seguintes docentes: Ricardo Fiegenbaum – “Da centralidade dos dispositivos 66 

midiáticos nos processos de midiatização”; Marisa Degasperi– “Processamento de leitura: 67 

planejamento, tomadas de decisão e procedimentos de leitura para a tradução”; Imgart 68 

Grützmann – “Intelectuais, identidade e cultura: Karl von Koseritz (1830-1890)”. Os 69 

relatórios foram aprovados. Na sequência apresentou os pedidos de prorrogação dos 70 

seguintes docentes: Cíntia Blank – “A relação gráfo-fônico-fonológica na produção oral 71 

e no processamento de priming em multilíngues: uma abordagem dinâmica – Fase II”, com 72 

carga horária deseis horas semanais; Ana Lourdes Fernandez–“Vozes de aprendizagem E/LE 73 

e fronteiras linguísticas”, com carga horária de oito horas semanais; Aline Coelho da 74 

Silva – “A relação do sujeito com o meio ambiente no romance total – Cem anos de 75 

solidão”, com carga horária de três horas semanais; Cláudia Lorena Vouto da Fonseca –76 

“Ficção brasileira do século XXI: intertextualidade e interdiscursividade”, com carga 77 

horária de seis horas semanais. As prorrogações foram aprovadas pelos conselheiros. Por 78 

fim, apresentou novos projetos dos seguintes docentes: Janaína Brum – “Discurso de 79 

ódio: mídia, redes e movimentos sociais”, com carga horária de seis horas semanais; 80 

Imgart Grützmann: “História, cultura e identidade no Kalenderfür die Deutscchen in 81 

Brasilien (1881-1918; 1920-1941)”, com carga horária de seis horas semanais; Flávia 82 

Oliveira–“Portais educacionais de língua inglesa: uma alternativa para o ensino-83 

aprendizagem das habilidades de compreensão e produção oral”, com carga horária de seis 84 

horas semanais.Os novos projetos de pesquisa foram aprovados. 5.2 Da Câmara de Ensino. 85 

O professor Gilmar, chefe da Câmara de Ensino, apresentou as seguintes propostas de 86 

projeto de ensino: Aulus Mandagará Martins – “Manuel Bandeira”, com oito horas semanais 87 

para o coordenador e 40 horas totais; Paula Fernanda Eick Cardoso – “Aulas de língua 88 

portuguesa para os alunos da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis”, com seis horas 89 

semanais para a coordenadora e 198 horas totais; Sandra Maria Leal Alves – “O uso do 90 

acento indicativo de crase e dos sinais de pontuação”, com quatro horas semanais para a 91 

coordenadora e oito horas totais; Sandra Maria Leal Alves – “A estrutura sintática do 92 

português brasileiro”, com quatro horas semanais para a coordenadora e 20 horas 93 

totais.O prof. Eduardo Marques solicitou que o prof. Aulus informasse o dia da semana, 94 

a hora e a sala em que ocorrerá o projeto de ensino “Manuel Bandeira”, garantindo que 95 

tal projeto não se sobreponha a disciplinas da graduação ministradas pelo professor. Os 96 

projetos de ensino foram aprovados. Na sequência, o professor Gilmar apresentou os 97 

seguintes relatórios finais de projeto de ensino: Juliana Steil Tenfen – “Estudos de 98 

Ritmo e Poesia (Introdução à Teoria do Verso)”; Isabella Ferreira Mozzillo – 99 

“Entendendo Línguas em Contato”; Aulus Mandagará Martins – “Do Romantismo à 100 

Contemporaneidade: o conto norte-americano”; Aulus Mandagará Martins – “Leituras de 101 

Romances brasileiros contemporâneos”. Os relatórios foram aprovados. Para concluir, o 102 

professor Gilmar apresentou as solicitações de prorrogação dos seguintes projetos: 103 

Sílvia Porto Meirelles Leite – “Sistemas de Produção de Conteúdos para Webjornalismo”, 104 



 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 

CONSELHO DO CENTRO DE LETRAS E COMUNICAÇÃO  

 

Ata 04,de 16 de fevereiro de 2016  Página - 3/3 

com sete horas semanais para a coordenação e 245 horas anuais; Gilmar Adolfo Hermes – 105 

“Qualificando o aprendizado – práticas e elaboração de materiais”, com uma hora semanal 106 

para coordenação e 35 horas totais; Fábio Souza da Cruz – “Práticas Laboratoriais em 107 

Jornalismo”, com quatro horas semanais para coordenação e 148 anuais. 5.3 Da Câmara de 108 

Extensão. A professora Vanessa, chefe da Câmara de Extensão, apresentou as propostas 109 

dos seguintes projetos de extensão: “I Jornada de Estudos em Linguagens: língua, 110 

literatura e suas interfaces”, coordenado pela profª. Mitizi de Miranda Gomes, com 20 111 

horas semanais e 60 horas totais – projeto que tem como colaboradores os docentes 112 

Cíntia Ávila Blank, com 15 horas semanais e 45horas totais, Deividi Silva Blank, com 15 113 

horas semanais e 45 horas totais, Janaína Cardoso Brum, com 15 horas semanais e 45 114 

horas totais, Maria Pia Mendoza Sassi, com 15horas semanais e 45 horas totais, e 115 

Vanessa Doumid Damasceno, com 15horas semanais e 45horas totais; “Alemão Básico 3”, 116 

coordenador pelo professor Helano Jader Cavalcante Ribeiro, com duas horas semanais e  117 

16 horas totais; “Uma ponte entre ciência e espiritualidade: elos que se entrecruzam na 118 

busca do saber e do autodescobrimento”, coordenado pela professora Vanessa Doumid 119 

Damasceno, com oitohoras semanais e 288horas totais. “Cidadania no ar”, coordenado pelo 120 

professor Ricardo Zimmermann Fiegenbaum, com uma hora semanal e 40horas totais; 121 

“Programa Grau (Grupo Acessibilidade Universal”, coordenado pela professora Marisa 122 

Helena Degasperi, com oito horas semanais e 304horas totais – projeto que tem como 123 

colaborador o docente José Carlos Marques Volcato, com cinco horas semanais e 185 horas 124 

totais; “Aspectos linguísticos e prosódicos do francês língua estrangeira”, coordenado 125 

pela professora Ana Maria da Silva Cavalheiro, com cinco horas semanais e 60horas 126 

totais – projeto que tem como colaboradora a docente Carolina Peixoto Piovesan, com 127 

cinco horas semanais e 60horas totais. Os projetos foram aprovados. A seguir apresentou 128 

os relatórios e pedido de prorrogação dos seguintes projetos de extensão: “I Encontro 129 

de Formação do PEIF: história e língua na Fronteira da Paz”, coordenador pelo professor 130 

Paulo Ricardo Silveira Borges – somente relatório; “Tradução e educação inclusiva: 131 

unindo energias e construindo pontes”, coordenado pela professora Marisa Helena 132 

Degasperi – somente relatório. “Conversação em Alemão: nível A2-B1”, coordenado pelo 133 

professor Helano Jader Cavalcante Ribeiro, com duas horas semanais e 24 horas totais– o 134 

projeto tem como colaboradora a docente Daniele Gallindo Gonçalves Silva, com uma hora 135 

semanal e sete horas totais – relatório e prorrogação. Os relatórios e a prorrogação 136 

foram aprovados. (6) Outros assuntos. Não houve outros assuntos.Nada mais havendo a 137 

tratar, a reunião foi encerrada e eu, Luís Isaías Centeno do Amaral, lavrei a presente 138 

Ata que, após lida, será assinada pelos membros do Conselho do Centro de Letras e 139 

Comunicação presentes a esta reunião.x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-140 
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