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ATA Nº 14 / 2014 
 

 
Aos quatro dias do mês de setembro do ano de dois mil e quatorze, na sala 115 1 

do prédio do Centro de Letras e Comunicação – Campus Porto, com início às nove 2 

horas e trinta minutos, reuniu-se o Conselho do Centro de Letras e Comunicação, 3 

sob a presidência da Diretora Adjunta do Centro de Letras e Comunicação, Profª. 4 

Drª. Márcia Dresch. Estiveram presentes os seguintes conselheiros: o 5 

Coordenador do Colegiado do Curso de Licenciatura em Letras – Português e 6 

Inglês, Prof. Dr. Eduardo Marks de Marques; a Coordenadora do Colegiado do 7 

Curso de Licenciatura em Letras – Português e Alemão, Profª. Drª. Daniele 8 

Gallindo Gonçalves Silva; a Coordenadora do Colegiado do Curso de Licenciatura 9 

em Letras – Português e Francês, Profª. Drª. Isabella Ferreira Mozzillo; a 10 

Coordenadora do Colegiado do Curso de Licenciatura em Letras – Português e 11 

Espanhol, Profª. Drª. Ana Lourdes da Rosa Nieves Brochi Fernández; a 12 

Coordenadora Adjunta do Colegiado do Curso de Bacharelado em Letras - Redação e 13 

Revisão Textual, Profª. Drª. Sandra Maria Leal Alves; o Coordenador do 14 

Colegiado do Curso de Bacharelado em Letras – Tradução Inglês/Português, Prof. 15 

Dr. José Carlos Marques Volcato; a Coordenadora do Colegiado do Curso de 16 

Bacharelado em Letras – Tradução Espanhol/Português, Profª. Drª. Marisa Helena 17 

Degasperi; a Coordenadora do Curso de Jornalismo, Profª. Drª. Michele Negrini; 18 

a Coordenadora do Curso de Pós-Graduação em Letras - Especialização, Profª. 19 

Drª. Taís Bopp da Silva; o Coordenador do Curso de Mestrado em Letras, Prof. 20 

Dr. Rafael Vetromille-Castro; a Chefe da Câmara de Extensão (CaExt), Profª. 21 

Drª. Flávia Medianeira de Oliveira; a Chefe da Câmara de Pesquisa, Profª. Drª. 22 

Giovana Ferreira Gonçalves; as representantes dos docentes, Profª. Drª. Mariza 23 

Pereira Zanini e Profª. Drª. Paula Branco de Araujo Brauner; a representante 24 

dos servidores técnico–administrativos, Cristiane Cardoso Guidotti; e a  25 

representante discente, Virgínea Novack Santos da Rocha. O Prof. Dr. Luís 26 

Isaías Centeno do Amaral, Diretor do CLC, não esteve presente por estar em 27 

férias. O Prof. Gilmar Adolfo Hermes, Chefe da Câmara de Ensino, está em 28 

afastamento. A Coordenadora do Colegiado do Curso de Licenciatura em Letras – 29 

Português,  Profª. Drª. Karina Giacomelli, justificou sua ausência. Os demais 30 

conselheiros estiveram ausentes. Seguiu-se a pauta da reunião. (1) Informes, 31 

solicitações e recomendações. (1.1) A professora Márcia anunciou aos 32 

conselheiros sobre a previsão de ocorrer uma nova reunião deste conselho para o 33 

dia 18/08/2014 na qual serão apreciadas as propostas de alterações de 34 

currículos elaboradas pelos colegiados de cursos e NDEs e ainda discutidas as 35 

propostas de metodologias da Constituinte que serão levadas ao CONSUN, no dia 36 

23 de setembro. (1.2) Implantação do Curso Letras/Libras: Na sequencia a 37 

Diretora informou sobre a negativa do MEC em incluir no conjunto de propostas 38 

de novos cursos de Libras no país a implantação do Curso de Licenciatura em 39 

Letras/Libras da UFPel, ficando este no aguardo de inclusão para futuras 40 

expansões do Programa compreendido nas diretrizes do Plano Nacional dos 41 
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Direitos da Pessoa com Deficiência – Viver Sem Limite. A resposta está emitida 42 

em anexo ao Memorando GR/UFPEL nº 258/2014, de 02 de setembro de 2014, 43 

encaminhado ao CLC. Tratando-se disso, o professor Eduardo Marks sugeriu que 44 

este conselho se manifestasse solicitando a reconsideração do pedido, ou, ao 45 

menos elucidando o descontentamento, após conhecer o teor do documento emitido 46 

com a resposta do MEC. Os conselheiros concordaram com a proposição do 47 

professor. (1.3) Lançamento de Livro: Os conselheiros foram convidados para 48 

evento de lançamento do livro “Quando a cidade virou Jazz”, de nosso colega STA 49 

Felipe Estrela Campal, a ser realizado neste próximo 11 de setembro. (1.4) 50 

Diárias e Passagens: A STA Cristiane Guidotti anunciou aos conselheiros sobre 51 

mudanças nas rotinas de solicitações na concessão de diárias e passagens, 52 

atentando para os seguintes prazos para entrega da documentação na Secretaria: 53 

30 dias antecedentes para viagens com trechos onde se faz necessária a compra 54 

de passagem aérea, de forma a permitir a racionalização dos gastos e a 55 

viabilização do processo; 20 dias para viagens com trechos exclusivos por via 56 

rodoviária. Salientou também que a Coordenadoria de Finanças da UFPel está 57 

enviando novas orientações para os procedimentos após realização de Curso de 58 

SCDP ocorrido recentemente, em agosto. (1.5) 30 anos do CLC: os conselheiros 59 

sugeriram, para a comemoração, que a coordenação do evento organize material 60 

expositivo alusivo aos 30 anos, expondo algumas idéias: galeria fotográfica 61 

resgatando a história do CLC, caracterização do espaço acadêmico-institucional, 62 

solicitação de criação de identidade visual dos 30 anos à empresa Júnior de 63 

Design da UFPel, e elaboração de um vídeo documentário. (2) Apreciação para 64 

aprovação de atos da Direção a referendar. (2.1) Pareceres de Desempenho de 65 

docentes afastados: Os conselheiros referendaram os Pareceres de Desempenho, 66 

emitidos pela Direção Adjunta, dos professores João Luis Pereira Ourique e 67 

Maria Jose Blaskovski Vieira, afastados para Pós-Doutorado, baseados nas 68 

avaliações dos orientadores no primeiro semestre de 2014. A Câmara de Pesquisa 69 

também apreciou e aprovou os documentos dos referidos professores. Tais 70 

documentos foram encaminhados à PROGEP com ad referendum da Direção tendo em 71 

vista o cumprimento de prazos. (2.2) Plano de gastos de recursos da Extensão: A 72 

professora Márcia apresentou a proposta de formatar uma resolução para execução 73 

de plano de gastos dos recursos provenientes da Extensão, ficando esta aberta a 74 

sugestões a serem encaminhadas à Direção. Após o recolhimento das sugestões, a 75 

resolução será elaborada para apreciação na próxima reunião do conselho. (3) 76 

Análise e deliberação sobre o processo de permuta envolvendo as professoras 77 

Michele Negrini (UFPel) e Suzanne Rey Zanella (UFSM) – processo nº 78 

23110005968/2014-94. Após amplo debate, tendo em vista que a vaga da professora 79 

Suzanne Rey Zanella não atende aos requisitos da vaga para o curso de 80 

Jornalismo e este curso vincula a redistribuição da professora Michele Negrini 81 

a uma vaga docente específica da área, os conselheiros votaram pelo 82 

indeferimento da permuta das professoras. O conselho fundamenta sua decisão no 83 

fato da docente da UFSM não atender o perfil profissional de que a Unidade 84 
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necessita, tanto em relação à área de formação quanto em relação à produção nas 85 

áreas de ensino, pesquisa e extensão. Enfatizou que, em havendo vaga docente 86 

para esta Unidade, opta por realizar concurso. A votação apurou 13 (treze) 87 

votos contra a permuta, 01 (um) a favor e 01 (um) abstenção. (4) Estágio 88 

probatório de docentes – adequação da Unidade às novas normas. Considerando a 89 

decomposição da atual Comissão de Avaliação dos Estágios Probatórios do Centro 90 

de Letras e Comunicação e o encerramento de suas atividades manifestados em 91 

documento encaminhado à Direção do CLC, de 25 de agosto de 2014, e considerando 92 

as novas diretrizes da Universidade no que tange à avaliação docente, contidas 93 

nas Resoluções nº 11 do COCEPE, de 22 de maio de 2014, e nº 13 do CONSUN, de 20 94 

de maio de 2014, a Diretora Adjunta do CLC, professora Márcia Dresch, propôs às 95 

Câmaras de Ensino, Pesquisa e Extensão a indicação de um membro de cada Câmara 96 

para compor a nova comissão. (5) Análise da proposta de normas regulamentadoras 97 

do relacionamento da UFPel com suas Fundações, apresentada pela Reitoria. 98 

Devido o avançar da hora, este item da pauta foi adiado para a próxima reunião 99 

do Conselho. Sugeriu-se que as contribuições relativas ao tema fossem enviadas 100 

por e-mail para discussão. (6) Apreciação de documentos aprovados em reuniões 101 

de Colegiados de Cursos e Câmaras. Da Câmara de Extensão: Foram aprovados, ad 102 

referendum, os seguintes CADASTROS de projeto de extensão: “Curso de Extensão 103 

Básico de Produção de Textos acadêmicos”, “Curso de Extensão Básico de Língua 104 

Portuguesa II”, e “Curso de Extensão Básico de produção de textos criativos” 105 

coordenados pela professora Sandra Maria Leal Alves; e “Em todos os sentidos”, 106 

coordenado pelo professor Elton Luiz Vergara Nunes. Também foram aprovados, ad 107 

referendum, os relatórios dos projetos, a seguir: “Português como Língua 108 

Estrangeira - PLE”, coordenado pelo professor João Luis Paixão Cortes; e “Curso 109 

de Espanhol Básico Bombeiros”, coordenado pela professora Ana Lourdes da Rosa 110 

Nieves Fernandez. Na sequencia foram apresentados e aprovados os relatórios 111 

finais dos projetos: “Curso de Extensão Básico de produção de textos técnicos e 112 

criativos”, coordenado pela professora Sandra Maria Leal Alves; e “Curso de 113 

Espanhol Básico para alunos da Escola Municipal Carlos André Laquintinie”, 114 

coordenado pela professora Ana Lourdes da Rosa Nieves Fernandez. (7) Outros 115 

Assuntos. (7.1) Abaixo assinado sobre implementação de novos cursos de Pós-116 

Graduação: Foi exposto aos conselheiros o Memorando GR/UFPel nº 248/2014 117 

contendo abaixo-assinado encaminhado por estudantes do curso de Licenciatura em 118 

Espanhol que pleiteia a criação de novas oportunidades de estudos para esta 119 

área em nível de Pós-Graduação. Foram trazidas ao debate, as posições das 120 

coordenações e colegiados dos Cursos de Pós-Graduação em Letras lato e stricto 121 

sensu referente às ofertas de cursos. No Mestrado, a coordenação salientou que 122 

o Programa já atende a área de espanhol em suas linhas de pesquisa, tanto na 123 

linguística como na literatura. Na Especialização, a coordenadora sinalizou a 124 

possibilidade de implementar um curso específico para a área, mediante 125 

elaboração de projeto de professores da área de espanhol do CLC e aprovação nas 126 

instâncias superiores da UFPel. Não havendo outros assuntos e nada mais a 127 
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tratar, eu, Cristiane Cardoso Guidotti, lavrei a presente Ata que, após lida, 128 

será assinada pelos membros do Conselho do Centro de Letras e Comunicação 129 

presentes a esta reunião.  DATA DE APROVAÇÃO: --/--/2014. xxxxxxxxxxxxxxxxxx 130 
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