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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 nove horas e 4 

trinta minutos, reuniu-se extraordinariamente o Conselho do Centro de Letras e 5 

Comunicação, sob a presidência do Diretor do CLC, Prof. Dr. Luís Isaías Centeno do 6 

Amaral. Estiveram presentes os membros do Conselho, conforme lista de presença anexa. 7 

No início da reunião, a professora Márcia Dresch solicitou fosse incluída na pauta a 8 

homologação do resultado do estágio probatório da docente Juliana Steil Tenfen. Os 9 

conselheiros aprovaram a inclusão. Deu-se início à pauta. (1) Homologação de 10 

candidatos, banca e resultado do processo Seletivo Simplificado para contratação de 11 

professor substituto na área de Literatura de Língua Portuguesa – Processo número 12 

23110.000041/2016-20.Os conselheiros homologaram a lista de candidatos inscritos, a 13 

comissão examinadora e o resultado do concurso para professor substituto na área de 14 

Literatura de Língua Portuguesa, conforme os dados a seguir: 1) lista de candidatos 15 

homologados: Wagner Coriolano de Abreu, Daniel Baz dos Santos, Caroline Valada Becker, 16 

Tainara Quintana da Cunha, Marlise Buchweitz Klug, Cecília de Souza Borba, Fábio 17 

Bortolazzo Pinto, Fabiane de Oliveira Resende, Ana Luiza Nunes Almeida e Jéssica Vaz de 18 

Mattos. 2) Comissão examinadora: Eduardo Marks de Marques (presidente), Alfeu 19 

Sparemberger, Andrea Czarnobay Perrot e Mitizi de Miranda Gomes (suplente). 3) 20 

Resultado do concurso: o concurso ocorreu nos dias 7 e 8 de março de 2016; obteve 21 

aprovação e classificação em primeiro lugar a candidata Fabiane de Oliveira Resende, 22 

com média final de 8,7 (oito vírgula sete); obteve aprovação e classificação em segundo 23 

lugar a candidata Caroline Valada Becker, com média final 7,0 (sete). O conselheiro 24 

Eduardo Marques informou que foi convidado para compor a banca porque outros 25 

professores da área estavam impedidos por razões legais e que foi indicado como 26 

presidente porque, em conformidade com o regimento da UFPel, dentre os docentes da 27 

banca, era o que tinha cargo de coordenação. O professor Luís esclareceu que o suplente 28 

da banca foi alterado porque, a pedido da área, não havia segurança sobre a 29 

possibilidade de participação da professora Imgart, uma vez que ela estava em vias de 30 

entrar em afastamento por motivo de saúde.  (2) Homologação de candidatos, banca e 31 

resultado do processo Seletivo Simplificado para contratação de professor substituto na 32 

área de Rádio e Televisão – Processo número 23110.000315/2016-81. Os conselheiros 33 

homologaram a lista de candidatos inscritos, a comissão examinadora e o resultado do 34 

concurso para professor substituto na área de Rádio e Televisão, conforme os dados a 35 

seguir: 1) Lista de candidatos homologados: Marília Schramm Régio, Natália Martins 36 

Flores, Larissa Lauffer Reinhardt Azubel, Isabel Padilha Guimarães e Clarissa Corrêa 37 

Henning; 2) Comissão examinadora: Ricardo Zimmermann Fiegenbaum (presidente), Carlos 38 

André Echenique Dominguez, Marislei da Silveira Ribeiro e Gilmar Adolfo Hermes 39 

(suplente); 3) resultado do concurso: o concurso ocorreu nos dias 8 e 9 de março de 40 

2016; obteve aprovação e classificação em primeiro lugar a candidata Larissa Lauffer 41 

Reinhardt Azubel, com média final de 8,88 (oito vírgula oitenta e oito); obteve 42 

aprovação e classificação em segundo lugar a candidata Isabel Padilha Guimarães, com 43 

média final 8,26 (oito vírgula vinte e seis); obteve aprovação e classificação em 44 

terceiro lugar a candidata Natália Martins Flores, com média final de 7,9 (sete vírgula 45 

nove). (3) Homologação de resultado do Concurso Público para Professor na área de 46 

Língua Portuguesa – Processo número 23110.007228/2015-73. Os conselheiros homologaram a 47 

o resultado do concurso para professor efetivo na área de Língua Portuguesa: obteve 48 

aprovação e classificação em primeiro lugar a candidata Luciana Iost Vinhas, com média 49 
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final de 9,41 (nove vírgula quarenta e um); obteve aprovação e classificação em segundo 50 

lugar a candidata Daiane Newmann, com média final de 9,39 (nove vírgula trinta e nove); 51 

obteve aprovação e classificação em terceiro lugar a candidata Jossemar de Matos 52 

Theisen, com média final de 8,57 (oito vírgula cinquenta e sete); obteve aprovação e 53 

classificação em quarto lugar a candidata Kelli da Rosa Ribeiro, com média final de 54 

7,53 (sete vírgula cinquenta e três). (4) Homologação do parecer final de estágio 55 

probatório da docente Juliana Steil Tenfen. A professora Márcia Dresch apresentou o 56 

parecer final da docente Juliana Steil Tenfen, encaminhado pela Comissão de Estágio 57 

Probatório do CLC, no qual a Comissão indica a aprovação do estágio probatório da 58 

docente. A professora Márcia destacou que a professora Juliana teve sua avaliação 59 

pautada nos relatórios, RAADs, avaliações discentes e de colaterais – todos documentos 60 

constantes do processo de avaliação da docente. Os conselheiros homologaram o parecer 61 

da Comissão, considerando a professora como aprovada no estágio probatório. Nada mais 62 

havendo a tratar, a reunião foi encerrada e eu, Luís Isaías Centeno do Amaral, lavrei a 63 

presente Ata que, após lida, será assinada pelos membros do Conselho do Centro de 64 

Letras e 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-65 

x-x-x-x-x-66 
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