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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

ATA DE REUNIÃO

Ata 01/2022 CCLC

Aos vinte e cinco dias do mês de fevereiro 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, transmitida também pelo You
Tube, https://www.youtube.com/watch?v=PrgASi8dwqU, para toda a comunidade acadêmica do CLC,
com início às dez horas, reuniu-se o Conselho do Centro de Letras e Comunicação (CLC), para uma
reunião ampliada com servidores docentes, servidores técnico-administrativos e estudantes, com a
presença dos conselheiros arrolados na lista de presença, sob a presidência do Diretor-Adjunto do CLC,
professor Paulo Ricardo Silveira Borges. Incialmente, a Direção deu boas-vindas aos novos professores:
Lucas Loff Machado, do curso de Alemão, e Gustavo Henrique Ruckert, da área de Literatura. Em
seguida, a chefe do Núcleo Administrativo do CLC, Carla Carret Machado, informou que, a partir do dia
03/03/2022, os servidores técnico-administrativos deverão retornar ao trabalho presencial escalonado, de
acordo com o Estágio 04, que prevê a escala de trabalho de 04 horas de forma presencial e 04 horas de
forma remota. Os servidores técnico-administrativos deverão, durante as 04 horas de trabalho presencial,
registrar o ponto no Sistema de Registro de Ponto Eletrônico (SISREF). Deu-se início à pauta. (1)
Relatório Anual Docente 2021 (RAAD 2021). A professora Vanessa informou que, para fins do
fechamento do RAAD-21, todos os docentes já foram avaliados pela Direção do CLC e que cabe a cada
docente verificar as informações filtradas pela gestão no Cobalto, sobre disciplinas, projetos e outras
atividades. Caso alguma informação não conste no RAAD-2021, o docente deverá solicitar à CPPD que
faça o acréscimo e/ou correção. A Direção pediu aos docentes que fechem seus relatórios até o final do
mês de março de 2022, para que possa colocar em apreciação do Conselho do CLC e encaminhar em
tempo hábil. Disse que cada docente é responsável pelo fechamento do seu RAAD e que as dúvidas
deverão ser encaminhadas à CPPD. (2) Concursos. O professor Paulo informou que a Direção reuniu-se
com a vice-reitoria no dia 08 de fevereiro de 2022, para tratar das demandas de concursos na UFPel em
2022. Sobre o assunto deu os seguintes informes: a) Edital para professores substitutos: foram
encaminhadas solicitações até 14/02. O Edital para substitutos já foi publicado. Informou, ainda, que a
Reitoria não pretende abrir novo edital para substitutos no segundo semestre, haja vista que este ano de
2022 é um ano eleitoral; b) Concursos para professores efetivos: A UFPel deverá abrir Edital emergencial
em abril, com objetivo de suprir vagas decorrentes de aposentadorias ocorridas entre 2020 e 2021. O
Edital é referente a vagas não preenchidas em etapas de editais anteriores; c) Vagas novas: A UFPel
disponibilizará 28 vagas novas para concursos docentes em 2022. Dessas 28 vagas, 06 deverão ser
disponibilizadas para o futuro curso de Libras, conforme orientação da Reitoria. O CLC solicitou à
Reitoria 2 (duas) novas vagas para a área de Linguística/Ensino e Língua Portuguesa/Latim; 2 (duas)
novas vagas docentes para atender as demandas dos Cursos Vespertino/Noturno de Tradução; 1 (uma)
nova vaga docente para atender as demandas do Curso Noturno de Jornalismo; 1 (uma) nova vaga docente
para atender as demandas da área de Literatura. Conforme a Reitoria, as 28 vagas deverão contemplar
cursos novos, cursos noturnos, e bacharelados. Por último, o professor Paulo informou que os Editais
deverão ser lançados no mês de agosto. A professora Vanessa disse que ela e o professor Paulo já
participaram de uma reunião e participarão de outra, no dia 04/03/2022, para tratar sobre das vagas novas
para concurso docentes. Neste sentido, pediu aos docentes que estão com intenção de se aposentar em
2022, que informem à direção do CLC. (3) Comprovante Vacinal. A Diretora, professora Vanessa
Damasceno, informou sobre a obrigatoriedade da apresentação do comprovante vacinal, conforme
aprovado no Conselho Universitário da UFPel. Disse que os servidores já foram informados que devem
inserir o comprovante vacinal no Cobalto. Pediu àqueles que ainda não o fizeram, que façam até a próxima
sexta-feira, dia 04/03/2022. O professor Paulo Borges reiterou a importância da apresentação do
comprovante vacinal para que não haja prejuízos para o servidor, nem para a unidade. Disse que a Direção
deve homologar os comprovantes dos servidores e as coordenações de curso, dos estudantes. A professora
Vanessa lembrou que o CLC tem duas disciplinas práticas do curso de Jornalismo que serão ministradas de
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forma presencial e que, portanto, tanto os docentes como os estudantes precisam inserir o comprovante
vacinal no Cobalto. (4) UGR do CLC. A professora Vanessa informou que o CLC terá um recurso na
UGR para 2022 de R$ 37.456,00. O valor é para custeio de despesas da unidade no ano de 2022. A
previsão é de que não entre mais recursos para este ano. O valor somente pode ser usado para consumo.
Será necessário, ainda, deixar R$ 5.000,00 na UGR para o débito das despesas com duas impressoras. O
recurso não poderá ser usado para compra de materiais permanentes. A Execução do recurso deverá ser
pauta da próxima reunião do Conselho. A professora Vanessa Damasceno solicitou aos presentes que, caso
tenham alguma demanda para execução do recurso, que encaminhem à Direção. (5) Calendário
Acadêmico. O diretor-adjunto, professor Paulo Borges, disse que o calendário acadêmico aprovado pelo
COCEPE, semestre letivo 2021/2 terá início no dia 07 de março e término em 18 de junho, com exames de
20 a 25 de junho. A data limite para digitação de notas é 29 de junho de 2022. Solicitou a todos que leiam
os documentos, principalmente o Parecer Normativo nº 62, de 22 de dezembro de 2021, que regulamenta
as atividades de ensino de graduação no primeiro semestre letivo de 2022, e que fora encaminhado para
todos os servidores do CLC por e-mail. O Parecer regulamenta as atividades no E-aula, as atividades
síncronas e assíncronas, as avaliações, entre outras atividades. Salientou que é muito importante que todos
leiam o Parecer nº 62, pois o mesmo balizará o trabalho docente neste semestre 2021/2.  A professora
Vanessa informou que a área de Língua Portuguesa, Linguística e Ensino irá iniciar o semestre 2021/2
ainda sem professor para atuar na vaga da professora Luciana Vinhas, que fora transferida para a UFRGS,
uma vez que ainda não se complementou o processo de redistribuição aberto para atender a vaga da
professora Luciana. A seleção já ocorreu e o processo está na UNIPAMPA e deverá ser encaminhado para
o MEC. Também a professora Cleide está de licença saúde, ainda sem substituto. Por fim, destacou que
alguns professores estão saindo para Pós-Graduação e Pós-DOC e os substitutos já estão sendo
convocados. Disse que a Direção e Câmara de Ensino estão fazendo o possível para o semestre iniciar
bem. (6) Proposta de criação do curso de Letras Libras – Processo 23110.030644/2021-13. A Diretora,
professora Vanessa Damasceno, disse que a Gestão Central da UFPel procurou a área de Libras há alguns
meses para tratar da criação do Curso de Letras/Libras. A área de Libras comunicou a Direção do CLC;
desde então, a Direção do CLC está dialogando com o Conselho do Centro, com a Área de Libras e com
Reitoria. Informou que todos os processos e trâmites constam em Ata, que estão na página do CLC, bem
como no processo SEI 23110.030644/2021-13. A professora Vanessa fez uma retrospectiva de como o
assunto foi tratado, falou sobre os informes e encaminhamentos. Disse que a proposta de criação do curso
de Letras/Libras não partiu da Direção atual do CLC, mas da gestão central da UFPel, como proposta
anterior de campanha à reitoria. A Direção sabe da importância de ter este curso para a sociedade, mas é
fundamental alertar sobre as fragilidades atuais existentes no Centro: temos vários cursos no Centro,
principalmente os cursos REUNI, que ainda não têm o número de docentes suficientes;  o CLC tem mais
de 120 servidores, 1500 estudantes e o espaço físico se reduz a dois corredores, formando um “L”; que os
cursos de Licenciatura em Português, Português/Inglês e Português/Espanhol, até hoje, não têm sala para
coordenação; conforme foi colocado, o CLC precisaria hoje, com urgência, 06 vagas docentes, número
necessário sem contar com a criação do curso de Letras/Libras. Dessa forma, todas as considerações foram
feitas em conjunto com a área de Libras e discutidas com a Reitoria da UFPel. Em seguida, passou a
palavra para o professor Paulo Borges, que disse que este diálogo iniciou no ano passado, com a área de
Libras, e que as estratégias e considerações da Unidade foram construídas em conjunto e sempre em
diálogo com a Reitoria, na tentativa de o CLC ter as garantias mínimas para a criação do curso de
Letras/Libras. Disse que não é objetivo do CLC bloquear qualquer tentativa de crescimento da
universidade, nem de se posicionar contrário à criação de cursos novos. No entanto, como o futuro Curso
de Letras/Libras ficará lotado no CLC, a Direção tem uma preocupação e uma responsabilidade
institucional, pois terá que oferecer a melhor formação para os ingressantes no Curso. O CLC sempre
deixou claro que não aceitaria a proposta sem as condições mínimas para abertura do futuro Curso, quais
sejam: (a) 06 novas vagas docentes de imediato, sendo 05 lotados no CLC e 01 no FAE; (b) 06 Tradutores
e Intérpretes de Libras (TILs); (c) 01 servidor técnico-administrativo para atender o Colegiado do Curso;
(d) 01 sala para o Colegiado e os professores neste primeiro momento. As exigências mínimas constam do
processo SEI 23110.030644/2021-13. O Professor Paulo Borges informou que, em reunião com a Reitora
e Vice-Reitora da UFPel, todos os itens citados e exigidos foram garantidos pela Reitoria, que se
comprometeu em atender todos os pontos já no início do novo curso Letras/Libras. Em seguida, colocou a
palavra à disposição dos Conselheiros e da Comunidade Acadêmica do CLC, que fizeram suas
considerações via chat meet. Ao final, a Direção se comprometeu em enviar para todos os servidores do
CLC o Formulário Google Forms para que todos possam votar e colocar suas considerações sobre a
criação do Curso Letras/Libras. A professora Vanessa disse que a reunião do Conselho do CLC foi
ampliada para toda a comunidade acadêmica do CLC, para que todos tenham conhecimento do processo
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SEI 23110.030644/2021-13 que trata da criação do novo curso e possam se sentir à vontade para deliberar
sobre o tema. Após ampla discussão, a Direção ficou de enviar o formulário para consulta aos servidores
do CLC, para que opinassem sobre a criação do Curso Letras/Libras. A professora Vanessa solicitou que
as respostas sejam enviadas até o final do dia de hoje, ou seja, 25/02/2022. Tendo sido feita essa consulta,
os resultados finais computados das avaliações dos servidores docentes e técnico-administrativos do CLC,
sobre a criação do Curso de Letras/Libras, foram estes: total de votantes: 48; votos favoráveis: 36; votos
contrários: 08; abstenções: 04. Portanto, foi aprovada a proposta de criação do Curso de Letras/Libras. Os
comentários apresentados pelos servidores sobre a criação do futuro Curso foram estes: (a) Se todas as
necessidades solicitadas pelo centro foram atendidas, o correto é ser favorável; (b) Amplamente favorável;
(c) O CLC já apresenta extrema falta de docentes em algumas áreas, falta de servidores técnico-
administrativos, além da total falta de estrutura física. Criar um novo curso, sem resolver esses problemas
que se arrastam há anos, seria uma atitude irresponsável e desrespeitosa com todas e todos que trabalham e
estudam no CLC. Não sou necessariamente contra a criação do curso, mas sou totalmente contra neste
contexto; (d) Este é um curso de enorme impacto na inclusão social, por essa razão, imprescindível; (e)
Resposta SIM desde que: "Um servidor técnico-administrativo (vaga nova) sem contar com os servidores
já lotados no CLC"; (f) Embora seja lindo o projeto e interessante ver o que a reitoria vai fazer pra atender
tudo o que promete, voto contra. Já vi o espanhol, o alemão, o RRT, as traduções e o jornalismo serem
feitos e atirados aos leões em mil gestões; (g) Obrigado pela condução do processo; (h) Desde sejam
cumpridas as garantias de pessoal e de infraestrutura supracitadas para atendimento do novo curso, sou
favorável; (i) Importante ficar assegurado que a abertura do Curso não demandará carga horária de outras
áreas da Unidade; (j) A comunidade surda da Região de Pelotas necessita com urgência de um curso
superior de Letras - Libras. Coloco-me à disposição para auxiliar na criação do Curso no que me for
possível; (k) Sabemos da necessidade de espaço físico a todos os docentes e setores administrativos, assim
como a garantia de salas de aula adequadas a todos os Cursos de nosso Centro. No entanto, acredito que a
não abertura do Curso de Letras/Libras (um sonho antigo e projeto de tantos colegas por tantos anos) não
trará os benefícios que as demais áreas e setores carecem; (l) Desde que venha mais um STA para o
colegiado do curso; (m) Não há estrutura física e de pessoal nem para os cursos já existentes; (n) É
necessário que se garantam vagas para um maior número de docentes nas demais disciplinas afins de
forma que o Curso possa ser efetivamente implementado. A Direção do CLC encaminhará ao Gabinete da
Reitoria, ao Gabinete da Vice-Reitoria e ao COCEPE esta Ata 01/2022, da reunião do Conselho do CLC,
onde consta o resultado favorável da votação com relação à criação do novo curso de Letras/Libras. (7)
Outros assuntos: (7.1) Eleições para os Colegiados do CLC. A professora Vanessa colocou que teremos
eleições para coordenações dos cursos de RRT, Português e Alemão, as quais deverão ser realizadas pelo
Helios Voting; dessa forma, colocou em apreciação a constituição da Comissão eleitoral composta da
seguinte forma: professora Marislei Ribeiro, representando os docentes; a servidora Maria Ramos,
representando os Técnico-administrativos; a acadêmica Angel Hilal, representando os estudantes. Os
presentes aprovaram a composição da Comissão eleitoral. (7.2) Atas dos cursos de Tradução sobre
alterações PPC. O professor Paulo colocou em apreciação os seguintes documentos: a) Ata 01 do NDE e
Ata 01 do Colegiado do Curso de Bacharelado em Letras - Tradução Espanhol/Português; b) Ata 01 do
NDE e Ata 01 do Colegiado do Curso de Bacharelado em Letras - Tradução Inglês/Português. Disse que
os documentos já foram enviados à PRE e que se referem a alterações dos PPCs dos cursos de Tradução
que deveriam ser aprovados e encaminhados com urgência à PRE. Os conselheiros aprovaram as
alterações dos PPCs dos cursos de acordo com as atas citadas. (7.3) Criação de disciplinas do Programa
de Pós-Graduação em Letras (PPGL). O professor Paulo Borges colocou em aprovação a criação das
seguintes disciplinas do PPGL, conforme solicitado pela coordenação do Programa: “Tópicos Especiais:
efeitos de linguagem - sujeito e sentido”, Processo SEI 23110.041154/2021-42; “Leituras Orientadas:
literatura e a política das imagens”, Processo SEI 23110.041109/2021-98. Os Conselheiros aprovaram a
criação das disciplinas. 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 PAULO RICARDO SILVEIRA BORGES, Diretor Adjunto, em
02/03/2022, às 20:21, 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 02/03/2022, às 20:21, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
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Documento assinado eletronicamente por SILVIA PORTO MEIRELLES LEITE, Coordenadora de Curso
de Graduação, Colegiado do Curso de Jornalismo, em 02/03/2022, às 20:36, 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 02/03/2022, às 20:39,
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 EDUARDO MARKS DE MARQUES, Coordenador de Curso
de Graduação, Colegiado do Curso de Letras - Português e Inglês, em 02/03/2022, às 20:46,
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 02/03/2022, às 20:50,
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 02/03/2022, às 20:50,
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, Professor do Magistério
Superior/Adjunto, em 02/03/2022, às 21:32, 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 03/03/2022, às 07:39, 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 ISABELLA FERREIRA MOZZILLO, Professor do Magistério
Superior/Assoc./Tit., em 03/03/2022, às 08:49, 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 03/03/2022, às 09:06, 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 MÔNICA FERREIRA CASSANA, Coordenadora de Curso de
Graduação, Colegiado do Curso de Letras - Português, em 03/03/2022, às 10:11, 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 TAIS BOPP DA SILVA, Professor do Magistério
Superior/Assoc./Tit., em 03/03/2022, às 10:27, 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 03/03/2022, às 12:37, 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
03/03/2022, às 13:28, 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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