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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

ATA DE REUNIÃO

Ata 16/2021 - CCLC

Aos nove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e um, em reunião virtual, extraordinária, na
sala Webconf da Direção, https://webconf.ufpel.edu.br/b/van-yv5-mme-uf9, com início às quatorze horas e
trinta minutos, 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. Inicialmente a Diretora propôs a inversão dos pontos de pauta. Os Conselheiros
acolheram a proposta. Deu-se início à pauta. (1) Proposta de criação do curso de Letras Libras –
Processo 23110.030644/2021-13. A Diretora, professora Vanessa Damasceno, informou que a Gestão
Central da UFPel procurou a área de Libras há alguns meses para tratar da criação do Curso de
Letras/Libras. Após essa reunião, a área de Libras procurou a Direção do CLC e, desde então, foram
realizadas reuniões com a participação da área de Libras, da Direção do CLC e da Reitoria. Ressaltou
ainda que, no final do mês de outubro, a Direção fez um documento com as necessidades e garantias
mínimas para uma possível criação do Curso. Em seguida, o professor Paulo Borges leu o documento da
Reitoria em resposta aos questionamentos feitos pela Direção do CLC e pala área de Libras. Nas respostas
arroladas pela Reitoria, não houve comprometimento com as garantias mínimas exigidas para a criação do
Curso. Além disso, não constou na resposta da Reitoria a garantia de contratação de 06 tradutores e
intérpretes de Libras (TILs). Como não há previsão de concursos para a área de Intérpretes, a contratação
desses profissionais gerará um custo aproximado de R$ 220.000,00 ao ano, não havendo garantias por
parte da Reitoria com a contratação e manutenção desses profissionais. Também não houve a garantia de
um servidor Técnico Administrativo para o futuro Curso. Quanto ao espaço físico, a Reitoria não
apresentou qualquer proposta para atender a demanda do novo Curso. Em face disso, a professora Vanessa
Damasceno lembrou que o CLC tem 80 docentes e que, desse total, 35 professores atualmente não têm
espaço físico para desenvolver suas atividades acadêmicas. Os cursos de Português, Português/Inglês e
Português/Espanhol também não têm salas para suas coordenações. Lembrou ainda que o CLC, em função
da demanda atual, acabou de solicitar 06 novas vagas docentes somente para atender os atuais cursos de
graduação existentes, independente da possível criação do curso de Letras/Libras. Por fim, a Diretora,
professora Vanessa Damasceno, e o Diretor-Adjunto, Paulo Borges, enfatizaram a preocupação
institucional da Direção com esta possível criação do Curso de Letras/Libras, haja vista que a unidade
necessita de condições mínimas para tal criação, justamente para que não ocorram problemas sérios
futuros quanto ao atendimento pleno do projeto pedagógico do Curso. O professor Paulo Borges disse que
é necessário diferenciar uma proposta de Gestão de uma proposta Institucional. No momento, pelo que foi
respondido pela Reitoria, não há segurança Institucional para a abertura do Curso. Por outro lado, destacou
a importância que teria este novo Curso para a UFPel, para a Comunidade e para Região, assim como o
impacto positivo para a região em termos de inclusão e atendimento de uma demanda tão importante e
esperada. A professora Vanessa Damasceno informou que a Direção do CLC, juntamente com a Área de
Libras, reunidas em 08/12/2021, elaboraram documento em resposta às considerações apresentadas pelo
Gabinete da Reitoria, sobre o conjunto de necessidades expostas pela Direção e pela área de Libras. O
Documento está com a área de Libras e em seguida deverá ser encaminhado à Reitoria via processo SEI.
Informou aos Conselheiros que o tema da futura criação do Curso de Letras/Libras somente será
deliberado pelo Conselho do CLC, após a resposta da Reitoria sobre esse último documento que solicita
respostas pontuais para questões relativas às necessidades imediatas para a criação do novo Curso
Letras/Libras. São estas as questões: a) número mínimo de vagas docentes para atender as áreas de
especificidades do Curso; b) número de TILs e lotação, se no CLC ou no NAI, para atender às
necessidades acadêmicas dos docentes e estudantes; c) espaço físico para contemplar o Curso
Letras/Libras; d) necessidade de um servidor Técnico Administrativo. Após a manifestação e o relato da
professora Francielle Cantarelli Martins, representando a área de Libras, e ampla discussão por parte dos
conselheiros, o Conselho do Centro de Letras e Comunicação, por unanimidade, se manifestou favorável
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ao encaminhamento à Reitoria do documento redigido e assinado pela área de Libras e pela Direção do
CLC, solicitando à Reitoria da UFPel respostas concretas aos itens supracitados, como também a
manutenção das garantias mínimas para a futura criação do Curso de Letras/Libras. (2) Espaço físico -
sala 100. A professora Vanessa Damasceno informou que a sala 100 do Anglo, andar térreo, que esteve
ocupada nos últimos quatro anos pela secretaria do CDTec, foi novamente destinada ao CLC após
reivindicação da Direção para que esse espaço retornasse à Unidade. Quanto ao uso desse espaço, a
Direção apresentou proposta aos conselheiros de utilização da sala de forma coletiva por parte dos
docentes do CLC. A sala 100 contará com computadores e com impressoras de uso coletivo. Os
conselheiros aprovaram a proposta. (3) Resolução 33/2019 – Concursos para professor efetivo –
Processo 23110.039761/2021-42. A Diretora, professora Vanessa Damasceno, levando-se em conta o
Memorando nº 90/2021/COCEPE, Processo 23110.039761/2021-42, encaminhado às unidades
acadêmicas, solicitou aos colegas do CLC que enviassem por e-mail à Direção suas considerações e
sugestões com relação às mudanças implementadas a partir da Resolução COCEPE 33/2019, para a
realização de Concursos Públicos para a Carreira do Magistério Superior. A Direção recebeu
considerações das professoras Andrea Kahmann e Isabella Mozzillo. A professora Andrea discorreu
rapidamente sobre suas considerações e disse que enviará por e-mail a todos os conselheiros. A professora
Isabella sugeriu eliminar questões objetivas e que se faça uma tabela de títulos própria conforme
especificidades das unidades. Os conselheiros acolheram as sugestões e considerações das professoras as
quais deverão ser encaminhadas ao COCEPE. (4) Apreciação de atos da Direção a referendar: (4.1)
Documentos do Estágio Probatório do professor Daniel Soares Duarte. Foram colocados em
apreciação os seguintes documentos do estágio probatório do professor Daniel Soares Duarte, sob a tutoria
da professora Roberta Rego Rodrigues: plano de trabalho, relatório de avaliação dos 30 meses do estágio
probatório, relatório final da Comissão de Avaliação do Estágio Probatório - CAEP, relativo à avaliação
dos 30 meses do estágio e relatório de avaliação da tutora. Em apreciação, todos os documentos foram
aprovados pelos conselheiros. (5) Apreciação de documentos aprovados em reunião nos Colegiados e
Câmaras. (5.1) Colegiado do curso de Letras Espanhol EaD. O professor Javier Luzardo informou que
o Curso está terminando o Edital de ingresso para o ano de 2022 e que haverá a oferta de um total de 315
vagas em 11 novos Polos, são eles: Agudo, 29 vagas; Arroio dos Ratos, 29 vagas; Cachoeira do Sul, 29
vagas; Gramado, 25 vagas; Hulha Negra, 29 vagas; Picada Café, 29 vagas; Restinga Seca, 29 vagas;
Rosário do Sul, 29 vagas; Santana do Livramento, 29 vagas; Sapucaia do Sul, 29 vagas; Três Passos, 29
vagas. 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 30/12/2021, às 17:16, 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 30/12/2021, às 17:17, 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
03/01/2022, às 10:16, 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 03/01/2022, às 10:54, 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 03/01/2022, às
13:11, 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 EDUARDO MARKS DE MARQUES, Coordenador de Curso
de Graduação, Colegiado do Curso de Letras - Português e Inglês, em 03/01/2022, às 13:48,
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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 MILENA HOFFMANN KUNRATH, Coordenadora de Curso
de Graduação, Colegiado do Curso de Letras - Português e Alemão, em 03/01/2022, às 14:13,
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 BRUNO DA SILVA ANANA, Assistente de som, em
03/01/2022, às 15:33, 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 DEIVIDI SILVA BLANK, Coordenador de Curso de
Graduação, Colegiado do Curso de Letras - Português e Francês, em 03/01/2022, às 16:02, 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 MARISLEI DA SILVEIRA RIBEIRO, Professor do Magistério
Superior/Assoc./Tit., em 04/01/2022, às 14:20, 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 JAVIER EDUARDO SILVEIRA LUZARDO, Coordenador de
Curso de Graduação, em 04/01/2022, às 18:28, 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 1552639 e
o código CRC 4C02D587.
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