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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

ATA DE REUNIÃO

Aos doze dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um, em reunião virtual, na sala Webconf da
Direção, https://webconf.ufpel.edu.br/b/van-7yw-tv6, com início às nove horas, reuniu-se o Conselho do
Centro de Letras e Comunicação (CLC), com a presença dos conselheiros arrolados na lista de presença,
sob a presidência da Diretora do CLC, professora Vanessa Doumid Damasceno. Deu-se início à pauta. A
diretora informou que o professor João Cortes tivera sua ausência justificada. 1). Aprovação da Ata
07/2021. O Conselho do Centro de Letras e Comunicação (CCLC) aprovou a ata 07/2021. (2). Informes
da Direção. (2.1) Solicitação de Intérpretes de Libras para atuação no CLC. A Direção informou que, no
dia 05/07/2021, foi enviado Memorando ao Gabinete da Reitora (Processo 23110.020197/2021-94),
reiterando o que já havia sido tratado em reunião com a Gestão Central da UFPel, ocorrida em 10 de junho
de 2021, sobre solicitação de 02 novos Intérpretes de Libras para atuarem especificamente no CLC, tendo
em vista as necessidades acadêmicas dos 05 docentes surdos lotados no Centro e as diversas demandas da
Área de Libras. (2.2) Concurso para substituto na vaga da professora Cleide Inês Wittke. A professora
Vanessa informou que o concurso para substituto na vaga da professora Cleide Wittke (Processo nº
23110.031898/2020-78) teve recurso impetrado por uma candidata participante junto ao COCEPE, o qual
deliberou pela anulação de parte do processo seletivo e necessidade de retomada do concurso em nova
data a ser agendada pela banca. Tendo em vista esse fato, constituiu-se nova banca composta pelas
professoras Karina Giacomelli, Márcia Dresch, Ida Maria Marins (UNIPAMPA) e Luís Isaías Centeno do
Amaral (suplente). O novo período de provas ocorrerá de 16 a 20 de agosto de 2021. (2.3) Coordenação do
curso de Português. A Diretora, Professora Vanessa, informou sobre o término do mandato da professora
Luciana Iost Vinhas como Coordenadora do Curso  de Português, após 04 anos de mandato. A Professora
Mônica Ferreira Cassana, que atualmente é Coordenadora Adjunta, assumirá pro tempore a Coordenação
do Curso. (2.4) Licença de interesse da servidora Gabriele Pinto Konzen. A direção informou que, em
função da licença da técnica Gabriele Pinto Konzen, convocou o técnico Luan Diego Badia para uma
reunião com a Direção para tratar de suas atribuições e horário de trabalho remoto junto ao Programa de
Pós-Graduação em Letras (PPGL). O técnico Luan Badia ficou de enviar por e-mail o seu horário de
trabalho no PPGL. (2.5) Aula inaugural. A Diretora informou que a professora Taís Bopp sugeriu o nome
da professora Raquel Freitag, da Universidade Federal do Sergipe, para ministrar a Aula Inaugural para os
Cursos de Letras do CLC. Os conselheiros aprovaram o nome da professora Raquel Freitag e decidiram,
ainda, que a Aula Inaugural ocorrerá no mês de setembro de 2021. A mediação será feita pela professora
Taís Bopp e o professor Paulo Borges representará a Direção do CLC. (2.6) Acolhida Virtual aos
estudantes. A Direção apresentou uma proposta de evento online de acolhida aos estudantes que atenda os
turnos da tarde e da noite, com atividades previstas para às 14 horas no período da tarde e para às 19 horas
no período noturno. Para o evento estão previstas as participações de representantes da direção, dos
coordenadores de cursos, de chefes de câmaras, de representações de estudantes e quem mais desejar
participar. A proposta foi devidamente aprovada pelos conselheiros. A data aprovada para o evento foi a
segunda semana de agosto, sendo que o dia dependerá de resposta do NAI sobre a disponibilidade dos
intérpretes de libras para o período. (2.7) Levantamento de Necessidades de Capacitação para 2022. A
técnica Carla Carret Machado informou que os servidores receberão um link para o preenchimento de um
formulário com as necessidades de capacitação para o ano de 2022 e deverão responder até o dia
15/07/2021, para que a Direção possa organizar os dados e enviar à PROGEP até o dia 23/07/2021. (3).
Atos da Direção para referendar. (3.1) Homologação do resultado do processo seletivo para professor
substituto para a área de Línguas Estrangeiras Modernas – Inglês (Processo SEI 23110.012387/2021-38):
A professora Letícia Stander Farias, que atuou como presidente da banca avaliadora, informou que o
processo seletivo finalizou-se com dois candidatos aprovados, a saber: 1º Lugar: Fábio Aresi, com nota
final 9,53 (nove vg cinquenta e três); 2º Lugar: Daniela Conegatti Batista, com nota final 7,93 (sete vg
noventa e três). O resultado foi homologado por unanimidade. (3.2) Concurso professor efetivo para área
de Língua Alemã e Literaturas de Língua Alemã  (Processo SEI 23110.054236/2019-32, Edital 003/2020):
Conforme informado na última reunião do Conselho, o COCEPE encaminhou documento solicitando a
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revisão das bancas dos concursos para professores efetivos em andamento no CLC. Assim, a Diretora
informou que a nova banca para o concurso para área de Língua Alemã e Literaturas de Língua Alemã,
ficou assim constituída: Profa. Dra. Ângela Inês Klein - UFPel (Examinadora Titular), Profa. Dra. Cláudia
Redecker Schwabe – IFSUL (Examinadora Titular); Profa. Dra. Maria Luísa Lenhard Bredemeier -
UNISINOS (Examinadora Suplente), Profa. Dra. Cristiane Horst - UFFS (Examinadora Suplente), Prof.
Dr. Tito Lívio Cruz Romão – UFC (Examinador Suplente). Também foi apresentado novo cronograma
para a Etapa II das provas, que será realizada de 22 a 26/09/2021. Os conselheiros aprovaram a nova
composição da banca e o cronograma. (3.3) Concurso professor efetivo para área de Ensino de Literatura
(Processo SEI 23110.054259/2019-47, Edital 003/2020): A diretora informou que a nova banca para o
concurso para área de Ensino de literatura, ficou assim constituída: Profa. Dra. Claudia Lorena Vouto da
Fonseca (UFPel) (Presidente), Profa. Dra. Rejane Pivetta de Oliveira (membro externo Titular), Profa.
Dra. Maristela Gonçalves Sousa Machado (UFPel (Titular), Profa. Dra. Cátia Rosana Dias Goulart
(FURG) (primeira Suplente), Prof. Uruguay Cortazzo González (UFPel) (segundo Suplente). Também foi
apresentado novo cronograma para a Etapa II de provas, que será realizada de 24 a 30/09/2021. Os
conselheiros aprovaram a nova composição da banca e o cronograma. (4) Apreciação de documentos
aprovados em reuniões de Colegiados de Cursos e Câmaras. (4.1) Colegiado do curso de Jornalismo. A
Coordenadora do Curso de Jornalismo, Professora Sílvia Meirelles, informou que a eleição para o
Diretório acadêmico do curso acontecerá em setembro. Sugeriu que até aquela data a representação
discente no Conselho Colegiado do Curso seja composta por dois alunos com direito a voz, mas sem
direito a voto. O Conselho aprovou a proposta sugerida. (4.2) Colegiado do curso de Português. A
professora Luciana Vinhas informou que está saindo da Coordenação do Curso de Português no final desta
semana. A Profa. Mônica Ferreira Cassana, atual Coordenadora Adjunta, assumirá pro-tempore o
Colegiado do Curso. (4.3) Câmara de Ensino. A técnica Maria Odete Neves Ramos informou que o prazo
para digitação das ofertas pelos colegiados encerra-se no dia 23/07/2021. Disse que está atualizando a
planilha em word (modelo do programa utilizado pela CaEns) com os horários recebidos das áreas para,
posteriormente, encaminhar aos Cursos e às Áreas para conferência. A divulgação dos horários ocorrerá
após o encerramento das ofertas, que ocorre de 19 a 23/07/2021. A professora Taís Bopp disse que a
técnica Maria Odete está fazendo um hercúleo trabalho de organização das informações recebidas. (4.4)
Câmara de Pesquisa. A professora Karina Pereira informou que, em reunião da CAPESQ com a Direção
do CLC, o professor Paulo Borges deu a ideia de que seja organizado um folder para divulgar os projetos
de pesquisa ativos do CLC. Destacou que é importante que todos tenham essas informações e, em
especial, os novos alunos do Centro. A professora informou que está providenciando a elaboração do
folder. (5.0) Demandas da Representação discente. Pela representação dos discentes do Programa de
Pós-Graduação em Letras (PPGL), o acadêmico Santiago manifestou preocupação a respeito de uma
colega do PPGL que é surda e está com dificuldades para ter o atendimento específico que necessita por
parte dos Intérpretes de Libras (TILs), devido ao número reduzido de servidores dessa área para atender a
demanda de serviço na UFPel. Disse que a colega surda teve o atrasamento de sua defesa de dissertação de
Mestrado em função dessa situação. A Diretora, Professora Vanessa, destacou que a Direção do CLC
também vem demonstrando preocupação sobre a demanda do Centro nesta área e que tem realizando
reuniões com a Reitoria, tanto com a atual, da Professora Isabela Andrade, como com anterior, do
Professor Pedro Hallal, mas infelizmente ainda não recebeu uma resposta sobre uma solução para esta
demanda da nossa Unidade. Os professores Paulo Borges e Vanessa Damasceno resgataram o histórico dos
encaminhamentos feitos à Reitoria e manifestaram solidariedade à aluna do PPGL e aos demais colegas da
área de Libras. O Acadêmico Santiago perguntou se há algo que esse fórum possa encaminhar sobre a
situação do PPGL. A Professora Tatiana Lebedeff destacou que a preocupação do discente Santiago é
legítima e que os surdos precisam de apoio, principalmente na produção de textos acadêmicos devido à
necessidade de revisões e adaptações. Ressaltou ainda que as Universidades não estão preparadas para
resolver estas questões, haja vista que não temos servidores específicos para este tipo de atendimento. A
Direção também colocou sua preocupação com o PPGL em função da licença da servidora Gabriele Pinto
Konzen e consequente troca de técnico administrativo. Por fim, a Professora Vanessa lembrou que a
PRPPGI, quando trouxe o  Programa de Pós Graduação em Letras (Doutorado) da UCPel para a UFPel/
CLC, havia se comprometido em dar um suporte ao nosso PPGL e que agora seria o momento de o
Programa reivindicar um novo servidor técnico-administrativo junto à PRPPGI. Após ampla discussão, foi
deliberado que o Conselho vai redigir um Documento a ser encaminhado à Reitoria e à PRPPGI, onde
conste as reivindicações apresentadas nesta reunião. Antes, porém, o documento deverá ser compartilhado
com todos os docentes e integrantes do Conselho do CLC. O discente Santiago disse que levará o texto
elaborado pelo CLC ao Colegiado do PPGL e, se possível, pedirá que enviem um segundo documento,
reafirmando o seu teor e buscando tratar das especificidades dos alunos do Pós-Graduação. Ao final, a



24/08/2021 SEI/UFPel - 1387594 - Ata de Reunião

https://sei.ufpel.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1571569&infra_sist… 3/4

professora Vanessa agradeceu o trabalho da professora Luciana Iost Vinhas frente à Coordenação do Curso
de Português. Disse que o trabalho da Professora Luciana enriqueceu o Curso e o CLC. O Professor Paulo
Borges, Diretor Adjunto, também parabenizou a Professora Luciana pelo excelente trabalho como
Coordenadora e agradeceu à querida e competente colega pela dedicação, esforço, condução e trabalho
enquanto Coordenadora do Curso. A Professora Vanessa comentou que o professor Paulo teve a ideia do
“quadro de avisos” do CLC a qual foi muito bem-vinda em função de que muitos colegas não costumam
ler as atas do Conselho. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada e lavrada a presente Ata, que,
lida e aprovada, vai por todos assinada eletronicamente.

Documento assinado eletronicamente por VANESSA DOUMID DAMASCENO, Diretora, Centro de
Letras e Comunicação, em 05/08/2021, às 17:19, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por DEIVIDI SILVA BLANK, Coordenador de Curso de
Graduação, Colegiado do Curso de Letras - Português e Francês, em 10/08/2021, às 08:31, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de
novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por LETICIA STANDER FARIAS, Professor do Magistério
Superior/Assoc./Tit., em 10/08/2021, às 08:35, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por ALINE NEUSCHRANK, Coordenadora de Curso de
Graduação, Colegiado do Curso de Letras - Redação e Revisão de Textos, em 10/08/2021, às 08:52,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de
novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL SOARES DUARTE, Coordenador de Curso de
Graduação, Colegiado do Curso de Letras - Tradução Inglês-Português, em 10/08/2021, às 09:03,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de
novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por SILVIA PORTO MEIRELLES LEITE, Professor do Magistério
Superior/Assoc./Tit., em 10/08/2021, às 09:07, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por CARLA ROSANE CARRET MACHADO, Chefe de Núcleo
Administra�vo, Núcleo Administra�vo - CLC, em 16/08/2021, às 11:33, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA IOST VINHAS, Professor do Magistério
Superior/Adjunto, em 16/08/2021, às 13:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por ISABELLA FERREIRA MOZZILLO, Professor do Magistério
Superior/Assoc./Tit., em 16/08/2021, às 13:51, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por PAULO RICARDO SILVEIRA BORGES, Professor do
Magistério Superior/Assoc./Tit., em 16/08/2021, às 17:39, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por ANDREA CRISTIANE KAHMANN, Coordenadora de Curso
de Graduação, Colegiado do Curso de Letras - Tradução Espanhol-Português, em 16/08/2021, às
22:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543,
de 13 de novembro de 2020.
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Documento assinado eletronicamente por KARINA AVILA PEREIRA, Professor do Magistério
Superior/Adjunto, em 17/08/2021, às 09:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por TATIANA BOLIVAR LEBEDEFF, Professor do Magistério
Superior/Adjunto, em 17/08/2021, às 13:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.ufpel.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1387594 e
o código CRC 62FB76AD.
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