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Aos dez dias do m•s de abril de dois mil e dezenove, na sala 310 do CLC, Campus Porto, its
15h30min, sob a presidancia da prop Silvia Costa Kurtz dos Santos, reuniram-se os docentes
representantes das fireas na Cfirnara de Extensgo do Centro de Letras e Comunicaggo: Aline Coelho da
Silva, Ana Maria da Silva Cavalheiro, Bernardo Kolling Limberger, Silvia Costa Kurtz dos Santos e
Juliana Steil. Os demais justificaram ausancia. Foram tratados os seguintes pontos de pauta:
1) apresenta•o dos candidatos it chefia da Caext, conforme edital: apresentaram-se como candidatos a
professora Aline Coelho, o professor Bemardo Limberger e professora Aria Maria Cavalheiro. 2) Eleig•o
da chefia da CAEXT. A eleigfio ocorreu, conforme regimento do CLC, atrav•s de consulta aos membros
representantes das fireas na C•mara de extens•o, convocados para esta reuni•o, na qual se procedeu il
vota9fio. Ap6s votaggo, a professora Aline Coelho recebeu quatro votos, a professora Ana Maria
Cavalheiro, urn voto, e o professor Bemardo Limberger, zero votos. A candidata Aline Coelho foi eleita
chefe e os membros da Cfimara acolheram a professora anteriormente nominada para a chefia da CAEXT
em um mandato de dois anos. 3) Teste de competancia leitora em lingua estrangeira: o conselho da
CAEXT demonstrou seu interesse em seguir a parceria corn a Coordenag•o de Desenvolvimento de
Concursos (CODEC) para a aplicaggo do projeto, cujo planejamento financeiro serfi executado conforme o
planejamento registrado no COBALTO pela coordenag•o do projeto. Ngo havendo interesse da CODEC
em seguir a parceria, firmaremos acordo corn a Fundaq•o de Apoio Universitfirio (FAU). Nada mais
havendo a tratar, a reuni•o encerrou-se fis 16 horas e 30 minutos e lavrou-se a presente ata, •tue vai
assinada pelos presentes.

Documento assinado eletronicamente por BERNARDO KOLLING LIMBERGER, Professor do
Magist•rio Superior/Adjunto, em 12/04/2019, •s 16:22, conforme horatio oficial de Brasflia, corn
fundamento no art. 6 -°, § 1-°, do Decreto n-o 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por JULIANA STEIL TENFEN, Professor do Magist•rio
Superior/Adjunto, em 12/04/2019, •s 16:42, conforme horatio oficial de Brasilia, com fundamento
J no art. 6-°, § 1°, do Decreto n -° 8.539., de 8_ de outubro de 2015.
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Documento assinado eletronicamente por ALINE COELHO DA SILVA, Professor do Magist•rio
Superior/Assoc./Tit., em 12/04/2019, •s 17:18, conforme hor•rio oficial de Brasitia, com
fundamento no art. 6-o, § 2 -°, do Decreto n -° 8.539,.de_8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente pot SILVIA COSTA KURTZ DOS SANTOS, Professor do
Magist•rio Superior/Assoc./Tit., em 12/04/2019, •s 21:38, conforme hor•rio oficial de Brasilia, com
fundamento no art. 6-o, § 1-o, do Decreto n -° 8.539, de_8 de outubro de 2015.
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