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2

Aos quinze dias do mês de outubro do ano de dois mil e quinze, na sala 106 do prédio do3
Centro de Letras e Comunicação – Campus Porto, com início às nove horas e trinta4
minutos, reuniu-se o Conselho do Centro de Letras e Comunicação, sob a presidência do5
Diretor do CLC, Prof. Dr. Luís Isaías Centeno do Amaral. Estiveram presentes os membros6
do Conselho, conforme lista de presença anexa. No início da reunião, a ata 11, da7
reunião extraordinária ocorrida no dia 30 de setembro de 2015, foi lida e aprovada8
pelos conselheiros. Passou-se à pauta. (1) Informes, solicitações e recomendações.9
(1.1) O professor Luís informou sobre a exoneração do Prof. André Antonelli, que desde10
22 de setembro passou a atuar na Universidade Estadual de Maringá. (1.2) A professora11
Márcia informou que o COCEPE está discutindo o calendário acadêmico do próximo ano, que12
prevê o início de 2016/1 para o dia 21 de março. Os Conselheiros ponderaram que a data13
levará o fechamento do segundo semestre letivo de 2016 até próximo ao Natal, mas14
entenderam que tal discussão deve se dar junto aos cursos nos quais há alunos15
ingressando no mês de outubro. (2) Apreciação para aprovação de atos da direção a16
referendar. (2.1) A professora Márcia apresentou o resultado da reunião da Comissão de17
Finanças do CLC sobre a concessão de diárias e passagens para servidores do CLC com18
verba da UGR da Unidade em 2015. Dez servidores do CLC responderam mensagem da direção,19
manifestando interesse em participar de eventos até o final de 2015. A Comissão20
contemplou todos os pedidos de diárias e passagens para eventos de caráter acadêmico-21
científico; os dois pedidos não contemplados não tinham esse caráter. Foram22
contemplados os seguintes servidores: Michele Negrini – evento em Campo Grande; Paula23
Brauner de Araújo Brauner – evento em Mariana-MG; Maristela Machado de Sousa – evento24
em Montevidéu; Tatiana Bolivar Lebedeff – evento em Passo Fundo; Mitizi de Miranda25
Gomes – evento em Cascavel; Mariza Zanini – evento em João Pessoa; Mariza Zanini –26
evento em Montevidéu; Cíntia Alcântara – evento em Belo Horizonte; Marisa Degasperi –27
evento em Maceió. Não foram contemplados os seguintes servidores: Fernanda Fonseca28
Machado – evento no Rio de Janeiro na área empresarial; Luan Diego Badia – evento29
sindical na Costa Rica. A professora Karina solicitou fosse registrado em ata seu30
descontentamento com o fato de que em Edital de Diárias e Passagens de 2014 as31
solicitações de viagem estavam restritas aos estados do sul e do sudeste do país e32
neste ano há professores indo para o exterior e recebendo o auxílio para duas viagens.33
Consultada se gostaria de propor que fossem revistas as concessões apresentadas pela34
Comissão de Finanças, afirmou que não. O Conselho ratificou o resultado proposto pela35
Comissão. (2.2) A professora Márcia apresentou a solicitação de afastamento para36
estágio pós-doutoral da docente Michele Negrini. A professora Michele pretende realizar37
seu pós-doutorado no Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Cultura Contemporâneas38
da Universidade Federal da Bahia, sob a orientação da profª. Drª Itânia Gomes, no39
período de março de 2016 a fevereiro de 2017. O projeto a ser desenvolvido pela docente40
intitula-se “Gênero televisivo e modos de endereçamento: reflexões sobre as narrativas41
da morte no Jornal nacional”; o projeto obteve parecer favorável da Câmara de Pesquisa42
e a área de Jornalismo comprometeu-se a realizar as atividades docentes necessárias que43
caberiam à professora durante sua ausência. Os Conselheiros aprovaram o afastamento da44
professora Michele Negrini. (3) Novas vagas docentes do CLC. O Professor Luís, por ser45
representante do COCEPE na Comissão de Alocação de Vagas Docentes, informou o resultado46
do Edital 01, que destinou uma vaga estratégica ao Curso de Jornalismo. Informou,47
ainda, que, reunida em quatorze de outubro, devido ao incontestável mérito, a CAVD48
decidiu destinar uma vaga para o Curso de Tradução Espanhol desde que haja alterações49
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no PPC com vistas ao atendimento dos quesitos quantitativos do referido edital. O prof.50
Luís alertou que ainda é necessária a aprovação do COCEPE dos resultados do Edital51
01/2015. A seguir, passou-se a discutir a alocação da vaga distribuída via Matriz ao52
CLC. Primeiramente, houve discussão de critérios e, passada uma rodada de53
manifestações, o CCLC decidiu destinar uma vaga para a área acadêmica de Português e54
Latim, para abrir concurso relacionado à “leitura e produção textual”. O CCLC aprovou55
que a vaga destinada ao Curso de Jornalismo pelo Edital COCEPE 01/2015 será preenchida56
pelo Prof. Carlos André Echenique Dominguez, que solicitou redistribuição da UFSM para57
a UFPel, conforme processo 23110.005450/2010-27. O CCLC aprovou, também, a abertura de58
concurso público para professor efetivo na área de Português e Latim, para ocupar a59
vaga de André Antonelli, que se exonerou em outubro de 2015, após dois anos e meio como60
servidor da UFPel. (4) Homologação do resultado da eleição da CAExt. A profª Flávia61
informou que não houve candidatos inscritos para a chefia da CAExt. A docente entregou62
seu pedido de desligamento da função e anunciou que a profª Sílvia Kurtz, por ser a63
membro da Câmara de Extensão com mais tempo na carreira, assumirá a função pró-tempore64
e, conforme o Regimento do CLC, organizará novo processo para eleição da chefia. (5)65
Apreciação de documentos aprovados em reuniões de Colegiados de Cursos e Câmaras. (5.1)66
Da Câmara de Ensino. O professor Gilmar apresentou a proposta de projeto de ensino67
“Leitura de romances brasileiros contemporâneos”, coordenado pelo professor Aulus68
Mandagará Martins, com duas horas semanais para o professor e oito horas semanais para69
o aluno ministrante Adriano Belmudes Antunes. O projeto foi aprovado pelos70
conselheiros. A seguir apresentou os processos de concurso público para professor71
efetivo nas áreas de Alemão e Libras para homologação de candidatos e de banca72
examinadora. 1º) Processo UFPel nº 23110.004855/2015-52, área de Língua Alemã e73
Linguística Aplicada ao Ensino de Alemão como Língua Estrangeira, Edital CPSI nº74
062/2015 – candidatos: Mágat Nágelo Junges; Veronika Geith; Marcelo Rondinelli; Martina75
Meyer; Caroline Inês Egewarth; Daiane Mackedanz; a banca examinadora será constituída76
por Profª Daniele Gallindo Gonçalves Silva (presidente); Prof. Helano Jader Cavalcante77
Ribeiro; Profª Gabriela Marques-Schäfer (UERJ); Prof. Gabriel Sanches Teixeira78
(Suplente externo) (UFSC); Profª  Imgart Grützmann (suplente interno). O conselho79
homologou os candidatos e a banca examinadora apresentados. 2º) Processo UFPel nº80
23110.004856/2015-05, área de Libras, Edital CPSI nº 062/2015 – candidatos:  Jessie81
Ortiz Marimon; Sandro Rodrigues da Fonseca; Ingrid Ertel Stürmer; a banca examinadora82
será constituída por Profª Tatiana Bolivar Lebedeff (Presidente); Profª Karina Ávila83
Pereira; Profª  Emiliana Faria Rosa (UFRGS); Profª  Anie Pereira Goularte Gomes84
(suplente - UFSM); Mayara Bataglin Raugust (suplente interno). O conselho homologou os85
candidatos e a banca examinadora apresentados. (5.2) Da Câmara de Pesquisa. A86
professora Andrea apresentou o projeto de pesquisa pós-doutoral da professora Michele87
Negrini, intitulado “Gênero televisivo e modos de endereçamento: reflexões sobre as88
narrativas da morte no Jornal nacional”, com carga horária semanal de dez horas. Os89
conselheiros aprovaram o projeto. Apresentou ainda o relatório final do projeto de90
pesquisa “Processos de inferência lexical em língua estrangeira”, coordenado pela91
profª. Alessandra Baldo. Os conselheiros aprovaram o relatório. (6) Outros assuntos.92
Não houve outros assuntos. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às doze93
horas e dez minutos e eu, Luís Isaías Centeno do Amaral, lavrei a presente Ata que,94
após lida, será assinada pelos membros do Conselho do Centro de Letras e Comunicação95
presentes a esta reunião. x-x-x-x-x-96
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