
28/04/2022 14:59 SEI/UFPel - 1662418 - Ata de Reunião

https://sei.ufpel.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1877089&infra_sistema=1000… 1/4

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

ATA DE REUNIÃO

Ata 02/2022 CCLC

Aos vinte e nove dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois, em reunião virtual, na sala Webconf da
Direção, https://webconf.ufpel.edu.br/b/van-yv5-mme-uf9, com início às oito 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. (1) Aprovação
das Atas 13, 14, 15 e 16/2021 e 01/2022. O Conselho do Centro de Letras e Comunicação (CCLC) aprovou as
Atas 13, 14, 15 e 16/2021 e 01/2022. (2) Informes da Direção. (2.1) RAAD 2021. A Professora Vanessa
Damasceno solicitou aos docentes que fechassem os seus RAADs até o dia 31 de março de 2022, para que a
Direção consiga efetuar as aprovações e cumprir o prazo para os trâmites seguintes. (2.2) Eleições no CLC. A
professora Vanessa informou que a eleição para a coordenação do PPGL, através do Helios Voting, já estava em
andamento, tendo como candidato inscrito o professor Eduardo Marks de Marques. Os demais editais, para
coordenação dos Cursos de Português, de RRT e de Alemão, serão lançados em breve. (2.3) Solicitação de
computadores para TAEs do CLC. A Direção informou que foi encaminhado para a PROPLAN o processo
23110.009996/2022-91, com solicitação de aquisição de computadores para os TAEs, tendo em vista a
necessidade de novos equipamentos para os setores administrativos do CLC. Nas últimas aquisições só foram
possíveis adquirir computadores para o Laboratório de Ensino. (2.4) Criação do curso de Letras/Libras. A
professora Vanessa informou que a criação do curso de Letras/Libras foi aprovado em reunião do COCEPE,
realizada no último dia 24 de março de 2022. Salientou que após ampla discussão entre a Direção do CLC, a área
de Libras e a Gestão Central da UFPel, o Curso foi submetido à aprovação por parte do COCEPE com a garantia
das condições mínimas exigidas para o funcionamento inicial do novo curso de Letras/Libras. (2.5) Atualização do
regimento do CLC. A Diretora Vanessa solicitou aos colegas que tenham ideias e sugestões para contribuir para a
atualização do Regimento do Centro que enviem tais contribuições para o e-mail da direção. (3). Execução do
orçamento do CLC/2022. A Direção informou que foi creditado o valor de R$ 37.456,92 na UGR do CLC em
rubrica de Consumo. O valor não pode ser utilizado para aquisição de bens permanentes. Entretanto, pode ser
utilizado para pagamento de bolsas, diárias, passagens, despesas de almoxarifado. Em seguida, os conselheiros
passaram a discutir sobre a execução do recurso. Primeiro, os conselheiros aprovaram a utilização de 20% do
orçamento para pagamento de bolsas para estudantes. Após, foi colocado em votação a proposta de exceder os
20%, conforme orientação da PROPLAN. Todos os conselheiros concordaram com a proposta. Assim, o CLC
deverá utilizar em torno de R$ 14.000,00 da UGR para o pagamento de bolsas a estudantes. Em seguida, a diretora
apresentou dois arranjos para a utilização do recurso em bolsas. Arranjo 1: 06 bolsas, de junho a novembro de
2022; Arranjo 2: 05 bolsas, de junho a dezembro de 2022. Em regime de votação, o Arranjo 2 obteve 13 votos
favoráveis; o Arranjo 1 obteve 01 voto favorável; 01 voto foi para abstenção. Desta forma, venceu o Arranjo 2 e
serão ofertadas 05 Bolsas de Desenvolvimento da Unidade (BDU), de junho a dezembro de 2022. Os Conselheiros
aprovaram que as bolsas sejam ofertadas da seguinte forma: 01 bolsa para auxiliar de gestão do PPGL; 01 Bolsa
para auxiliar da Revista do PPGL; 01 Bolsa para auxiliar do Colegiado de Espanhol/EaD; 01 Bolsa para auxiliar do
projeto “TV em Pauta”; 01 Bolsa para a agência de conteúdo MARTE. Foi ainda acordado com a professora
Marislei, responsável pela agência de conteúdo do curso de Jornalismo, que um aluno em estágio obrigatório na
agência MARTE, sem bolsa, deverá cuidar das mídias dos cursos de graduação do CLC, em conjunto com
coordenadores dos Cursos. Sobre o restante do recurso da UGR, foi acordado que na reunião do Conselho do
CLC, que se realizará no mês de abril, haverá nova deliberação para tratar do uso do restante do recurso. (4)
Apreciação de atos da Direção a referendar: (4.1) Ingresso do professor Lucas Loff Machado. A
professora Vanessa informou que o professor Lucas Loff Machado ingressou no CLC, no Curso de Alemão, na
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vaga decorrente de concurso, no dia 27/12/2021. O professor Lucas Loff Machado terá como tutora, para fins de
estágio probatório, a professora Ângela Inês Klein. (4.2) Ingresso do professor Gustavo Henrique Ruckert. A
professora Vanessa informou que o professor Gustavo Henrique Ruckert ingressou no CLC, na área de Literatura,
vaga decorrente de concurso, no dia 13/01/2022. O professor Gustavo Henrique Ruckert terá como tutora, para
fins de estágio probatório, a professora Claudia Lorena Vouto da Fonseca. (4.3) Processo 23110002589/2022-52
– Concurso substituto – Licença saúde. A professora Vanessa informou que a Direção aprovou Ad referendum
o concurso para substituto para a vaga da licença saúde da professora Cleide Inês Wittke, processo
23110002589/2022-52. Foram homologadas as inscrições dos seguintes candidatos: 01) Caroline Amaral Amaral,
02) Fernanda Pizzarro de Magalhães, 03) Jossemar de Matos Theisen, 04) Lucilene Canilha Ribeiro, 06) Samuel
Albuquerque Maciel. Apenas um candidato não teve a inscrição homologada por possuir somente o nível de
Graduação. Foi constituída a seguinte Comissão Examinadora: Profa. Dra. Paula Fernanda Eick Cardoso
(presidente); Profa. Dra. Aline Neuschrank; Profa. Dra. Helena Vitalina Selbach; Prof. Dr. Luís Isaías Centeno do
Amaral (suplente). Período de Provas: de 30 de março a 01 de abril de 2022. Os conselheiros homologaram a
aprovação do concurso. (5) Apreciação de documentos aprovados em reunião nos Colegiados e Câmaras.
(5.1) Colegiado do curso de Tradução Espanhol/Português. A professora Vanessa colocou em apreciação os
seguintes documentos: a) Ata 02 do NDE e Ata 02 do Colegiado do Curso de Bacharelado em Letras - Tradução
Espanhol/Português. Informou que os documentos se referem a aprovações, que ocorreram no NDE e no
Colegiado, de alterações de regulamentação de TCC e Estágio com o objetivo de contemplar as exigências do
Regimento Geral de Graduação da UFPel de 2018. Os conselheiros aprovaram as alterações do PPC do Curso de
acordo com as atas citadas. (5.2) Câmara de Extensão. A professora Marislei colocou em apreciação os
seguintes projetos de Extensão: “Produção de Jornalismo Independente e Feminista com o GAMP”, coordenado
pela professora Silvia Porto Meirelles Leite; “Comunidade Surda: acessibilidade turística de Pelotas”, coordenado
pela professora Ivana Gomes da Silva; “Litterapia: promovendo bem-estar por meio da literatura entre imigrantes
residentes em Pelotas”, coordenado pela professora Taís Bopp da Silva; “Jornalismo e finanças: produção do site
Superávit Caseiro”, coordenado pelao professor Eduardo Ritter; “Pomerano: língua viva”, coordenado pelo
professor Bernardo Kolling Limberger; “Caminhos da Tradução Acessível/Caminos de la Traducción Accesible”,
coordenado pela professora Marisa Helena Degasperi. Os conselheiros aprovaram os projetos. 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 19/04/2022, às 11:12, 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 19/04/2022, às 11:13, 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 BERNARDO KOLLING LIMBERGER, Coordenador de
Curso de Graduação, Colegiado do Curso de Letras - Português e Alemão, em 19/04/2022, às 14:56,
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 BRUNO DA SILVA ANANA, Assistente de som, em
19/04/2022, às 15:02, 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 MÔNICA FERREIRA CASSANA, Professor do Magistério
Superior/Adjunto, em 19/04/2022, às 15:03, 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, Coordenadora de Curso
de Graduação, Colegiado do Curso de Jornalismo, em 19/04/2022, às 15:08, conforme horário
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oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de
2020.

Documento assinado eletronicamente por EDUARDO MARKS DE MARQUES, Coordenador de
Curso de Graduação, Colegiado do Curso de Letras - Português e Inglês, em 19/04/2022, às 15:25,
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 TAIS BOPP DA SILVA, Professor do Magistério
Superior/Assoc./Tit., em 19/04/2022, às 15:58, 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 19/04/2022, às 16:45,
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 ALFEU SPAREMBERGER, Coordenador de Curso de Pós-
Graduação, Programa de Pós-Graduação em Letras, em 19/04/2022, às 17:06, 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 19/04/2022, às 17:09,
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, em 19/04/2022, às 18:58, 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 19/04/2022, às 19:00,
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, Diretor Adjunto,
em 19/04/2022, às 22:22, 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
20/04/2022, às 01:12, 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 MARISLEI DA SILVEIRA RIBEIRO, Professor do
Magistério Superior, em 20/04/2022, às 08:58, 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 MATEUS ÁVILA TAVARES, Assistente em Administração,
em 25/04/2022, às 13:44, 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 JOAO LUIS ROCHA PAIXAO CORTES, Coordenador de
Curso de Graduação, Colegiado do Curso de Letras - Português e Espanhol, em 26/04/2022, às
12:24, 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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