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Aos vinte e três dias do mês de março do ano de dois mil e dezesseis, na sala 113 do 3 

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

trinta minutos, reuniu-se o Conselho do Centro de Letras e Comunicação, sob a 5 

presidência do Diretor do CLC, prof. Dr. Luís Isaías Centeno do Amaral. Estiveram 6 

presentes os membros do Conselho, conforme lista de presença anexa. Deu-se início à 7 

pauta. (1) Análise e aprovação dos RAADs dos docentes do CLC. A professora Márcia 8 

apresentou os dados do RAAD da unidade, destacando que todos os docentes do quadro de 9 

professores efetivos atingiram a pontuação mínima de 150 pontos e apenas um docente não 10 

cumpriu as 1584 horas mínimas. Os conselheiros aprovaram o RAAD da Unidade. Conforme 11 

orientações da CPPD, transcorre a partir do dia 26 de março até 9 de abril prazo para 12 

retificações. O conselho definiu uma comissão composta pela diretora adjunta e pelos 13 

representantes docentes no Conselho – professores Paula Brauner e Ricardo Fiegenbaum – 14 

com a tarefa de verificar possíveis erros de preenchimento e/ou inconsistências nos 15 

dados do relatório para, se for o caso, proceder-se a reabertura e a correção do RAAD 16 

pelos professores. Os conselheiros sugeriram que seja promovida palestra no CLC sobre o 17 

preenchimento do RAAD, de modo a esclarecer dúvidas sobre o registro das atividades nos 18 

diferentes campos dos formulários. Também foram feitas sugestões a serem encaminhadas à 19 

CTI no que diz respeito à disponibilização de dados estatísticos sobre cada item dos 20 

formulários. (2) Aprovação dos Estágios Probatórios de Marislei da Silveira Ribeiro e 21 

Vanessa Doumid Damasceno. A professora Márcia Dresch expôs ao conselho os processos 22 

23110.00769/2015-00, da professora Marislei da Silveira Ribeiro, e 23110.007770/2015-23 

26, de Vanessa Doumid Damasceno, ambos de homologação de estágio probatório. Os 24 

processos foram inicialmente encaminhados à PROGEP, solicitando fosse emitida portaria 25 

de confirmação de permanência das docentes com base na Resolução 12/2014 do CONSUN. Os 26 

processos retornaram com decisão negando provimento ao pedido das docentes, uma vez que 27 

elas, embora estivessem no serviço público desde 2011, ingressaram na UFPel somente em 28 

2013, e a resolução diz expressamente que o docente tem de ter ingressado na UFPel até 29 

20 de setembro de 2011. Em ambos os processos, a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas 30 

sugeriu à unidade que fosse concluída a avaliação das servidoras. Acatada a sugestão, a 31 

Comissão de Avaliação do CLC solicitou às docentes relatório documentado, anexou RAADs 32 

e notas de avaliação discente, conforme a Resolução 13/2009 do COCEPE, e procedeu a 33 

avaliação das servidoras. A Comissão de Avaliação do Estágio Probatório, considerando 34 

os documentos juntados ao processo, emitiu relatório final para cada uma das docentes, 35 

recomendando a aprovação das duas professoras. O Conselho homologou os dois relatórios, 36 

considerando aprovadas no estágio probatório as docentes Marislei da Silveira Ribeiro e 37 

Vanessa Doumid Damasceno. (3) Resolução do COCEPE 46/2015. Os conselheiros discutiram o 38 

texto da resolução e questionaram o fato de atividades previstas no RAAD, que geram 39 

horas para o docente, como a participação em bancas de mestrado e doutorado, serem 40 

objeto dessa resolução. Segundo o entendimento do grupo, atividades da carreira que 41 

ocorrem com bastante frequência tiveram sua realização excessivamente burocratizada. 42 

Ficou decidido que os pedidos de afastamento tramitarão conforme expresso na resolução, 43 

mas será solicitado ao COCEPE a reformulação e/ou esclarecimento do texto normativo. A 44 

professora Márcia apresentou as seguintes solicitações de afastamento de docentes: 1) 45 

autorização ad referendum a Cíntia da Costa Alcântara, para realização de banca de 46 

concurso público na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no período de 14 a 17 de 47 

março de 2016, com pagamento de “Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso” em 48 

torno de R$ 1300,00 (um mim e trezentos reais); 2) João Luis Pereira Ourique, para 49 

ministrar duas disciplinas no curso de especialização “Direitos Humanos e Cidadania” na 50 

UNIPAMPA, campus Jaguarão, nos dias 1º/4, 2/4, 8/4 e 9/4, 20/5 e 21/5 de 2016, 51 
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totalizando 45 horas – sem remuneração; 3) Elton Luiz Vergara Nunes, para ministrar 52 

oficina de três horas no “II Seminário da Rede Municipal”, organizado pela Secretaria 53 

Municipal de Pelotas, que ocorrerá no dia 12 de abril – atividade sem remuneração. Os 54 

conselheiros aprovaram as colaborações dos docentes. (4) Assuntos Gerais. 4.1 Sobre os 55 

estágios das licenciaturas. Em reunião ocorrida no dia 22 de março de 2016, da qual 56 

participaram coordenadores de curso e representes de área ficou estabelecido o 57 

procedimento para a definição de orientadores de estágio para 2016/1. Até o dia 30 de 58 

março, os alunos que ainda não tiverem orientador deverão informar na secretaria do 59 

colegiado seu nome e área de preferência para realizar o estágio, para, posteriormente, 60 

as áreas atribuírem orientadores. O TA Daniel solicitou esclarecimento sobre o trabalho 61 

desenvolvido pelo Núcleo de Estágios. O professor Luís explicou que se trata de um 62 

núcleo de apoio às atividades dos colegiados e que, no momento, está atendendo apenas 63 

aos cursos de licenciatura. O professor Eduardo informou que também foi discutido na 64 

reunião do dia 22 a incorporação do Núcleo de Estágios aos Colegiados. Quanto ao número 65 

de orientandos por professor, conforme regulamentação de estágios da UFPel, cada 66 

professor pode ter, no máximo, dez orientandos. No CLC, no caso de professores que 67 

exercem direção, chefia ou coordenação de curso, é facultado ao docente não orientar 68 

mais do que cinco alunos. No que tange aos estágios dos cursos de bacharelado, a 69 

direção irá realizar reunião com os coordenadores dos cursos para discutir as 70 

especificidades desses estágios. Os conselheiros decidiram ainda pela criação de uma 71 

Comissão de Graduação, que reunirá todos os coordenadores de cursos do CLC. A 72 

professora Cíntia Ávila Blank foi indicada e aceitou a função de coordenadora pro 73 

tempore dessa Comissão. 4.2 Eleição de coordenador do curso de Licenciatura em Letras – 74 

Português. A professora Andrea solicitou apoio ao Conselho para realizar as eleições do 75 

curso de Licenciatura em Letras – Português, pois, com a saída da professora Karina 76 

Giacomelli, ela, como coordenadora pro tempore, tem o prazo de 30 dias para chamar 77 

eleições. Os conselheiros José Carlos Volcato e Vanessa Damasceno aceitaram fazer parte 78 

da comissão eleitoral, que ainda irá contar com a participação de um aluno do curso. 79 

4.3 Férias do professor Rafael Vetromille de Castro. A professora Márcia solicitou 80 

aprovação do Conselho para homologar férias do professor Rafael – de 2 de junho a 15 de 81 

julho de 2016 –  durante o período letivo e de exames. Esclareceu que o docente está 82 

afastado para qualificação e retorna em 1º de junho de 2016. Como não haverá turmas sem 83 

professor quando do seu retorno, as férias do professor Rafael não irão causar prejuízo 84 

aos alunos ou ao curso. A professora Márcia informou também que o docente está ciente 85 

de que durante o período de férias não terá contabilizadas horas de ensino, o que, para 86 

efeitos de progressão, talvez tenha de ser compensado em 2016/2. Os conselheiros 87 

aprovaram a concessão de férias para o professor. 4.4 Eleição da chefia da CAEns. O 88 

professor Gilmar comunicou o resultado da eleição para a chefia da Câmara de Ensino. 89 

Conforme pleito ocorrido em reunião da CAEns em vinte e três de março de 2016, foi 90 

eleita a professora Mitizi de Miranda Gomes. A lista tríplice foi composta pelas 91 

docentes Mitizi de Miranda Gomes, que recebeu seis votos, Isabella Mozzillo, que 92 

recebeu um voto, e Rejane Flor Machado, que recebeu dois votos. A professora Mitizi 93 

Gomes foi eleita para a chefia da CAENs pelo período de dois anos. O CCLC homologou o 94 

resultado da eleição. 4.5. Relatório e prorrogação de projetos – CAExt. A professora 95 

Vanessa apresentou o relatório de 2015 e a proposta de prorrogação do projeto de 96 

extensão “Alemão Básico II”, coordenado pelo professor Helano Jader Cavalcante Ribeiro, 97 

com carga horária de duas horas semanais e 28 horas totais. O relatório e a proposta de 98 

prorrogação foram aprovados. 4.6 Projetos da CAEns. O professor Gilmar apresentou o 99 

projeto "Cine Libras", coordenado pela professora Mayara Bataglin Raugust, que ocorrerá 100 

no período de 11 de julho a 29 de setembro de 2016. O projeto prevê três horas semanais 101 

para coordenação, totalizando 36 horas, e duas horas semanais (total 24) para a 102 

colaboração da professora Karina Ávila Pereira. O projeto foi aprovado. Nada mais 103 

havendo a tratar, a reunião foi encerrada e eu, Luís Isaías Centeno do Amaral, lavrei a 104 
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presente Ata que, após lida, será assinada pelos membros do Conselho do Centro de 105 

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-106 
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