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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

ATA DE REUNIÃO

Aos vinte e três dias do mês de junho 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 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. (1) Aprovação da 06/2022. O
Conselho do Centro de Letras e Comunicação (CCLC) aprovou a Ata 06/2022, processo 23110.018386/2022-
88 (1717587). 2. Informes da Direção. (2.1) Oferta de disciplinas. A professora Vanessa Damasceno, a
pedido dos Colegiados do CLC, solicitou aos coordenadores de curso que fiquem atentos ao período de oferta
de disciplinas, que ocorrerá de 04 a 08 de julho de 2022, haja vista que poderão surgir demandas que
necessitarão de respostas rápidas por parte dos coordenadores de cursos e dos colegiados. Solicitou, ainda, que
os coordenadores de cursos que estiverem em férias durante o período de ofertas de disciplinas, indiquem seus
substitutos imediatos para que possam substituí-los durante este período. (2.2) Alunos ingressantes. A diretora,
professora Vanessa, solicitou aos coordenadores de curso que, dentro de suas possibilidades e horários, se façam
presentes no CLC, nos turnos de funcionamento dos cursos, nas duas primeiras semanas iniciais de aula do
semestre letivo 2022/1. Isso se deve ao fato de que, até o quinto semestre, os alunos serão todos ingressantes na
modalidade presencial; até o momento, em função da pandemia, os alunos desses semestres somente tiverem
aulas a distância. (2.3) Reunião de início de semestre com os docentes. A professora Vanessa Damasceno
informou que a reunião de início de semestre letivo com os servidores ocorrerá no dia 1º de agosto, às 9 horas,
de forma presencial, no auditório da Reitoria da UFPel. Haverá a presença de Tradutores e Intérpretes de
Libras. (2.4) Reuniões do Conselho do CLC 2022/2. A diretora, professora Vanessa, informou que as reuniões
do Conselho do CLC, referentes ao segundo semestre de 2022, ocorrerão sempre no turno da manhã, nos
seguintes dias: 18/08, 21/09, 25/10, 21/11, 16/12. (2.5) Mostra dos Cursos de Graduação 2022 (processo
23110.022243/2022-71).  A Diretora sugeriu aos coordenadores a atualização dos materiais e dos vídeos para a
Mostra dos Cursos de Graduação da UFPel. Informou que a professora Marislei Ribeiro, do Curso de
Jornalismo, se disponibilizou para organizar e padronizar o material. A Direção encaminhará e-mail para os
coordenadores de cursos e para a professora Marislei, com o objetivo de dar início ao diálogo para a
organização do material de divulgação dos cursos de graduação do CLC. A PRE solicitou que os materiais de
divulgação sejam postados no processo até o dia 12 de agosto de 2022. (2.6). Plano de Desenvolvimento da
Unidade (PDU) (processo 23110.017724/2022-64). A professora Vanessa Damasceno informou que na
reunião de início de semestre do dia 1º de agosto de 2022, o professor Paulo Borges apresentará proposta
metodológica para o trabalho e a realização Plano de Desenvolvimento do CLC. (2.7) Atualização PDP 2022 -
novo prazo de ajuste (processo 23110.021826/2022-84). A Diretora informou que os servidores que ainda
não preencheram o Levantamento de Necessidades, realizado em 2021 com as áreas as quais necessitam se
capacitar no segundo semestre de 2022, deverão: abrir um processo no SEI e solicitar a inclusão das
necessidades no PDP; requerer anuência da chefia da Unidade (através de assinatura conjunta no documento ou
despacho específico); e enviar o processo para a CDP. (2.8) Saídas para pós-doutorado em 2023. A Direção
informou aos docentes que desejarem sair para Pós-Doutoramento em março de 2023, que encaminhem e-mail
para a direção, até o dia 05 de agosto de 2022, com as solicitações devidamente aprovadas pelas áreas
acadêmicas. (3.) Programa de Gestão e Desempenho (PGD) - Teletrabalho (processo
23110.019650/2022-09). A Diretora informou que a UFPel está implementando o PGD nas modalidades
presencial e teletrabalho e que a adesão ao programa será facultativa ao servidor. Disse que a Direção tem
realizado reuniões e discutido essa questão com os técnicos do CLC. Em seguida, os servidores Mateus Tavares
e Carla Machado fizeram considerações a respeito do PGD. O servidor Mateus disse que a adesão será
facultativa, mediante Edital proposto pelas unidades acadêmicas e que os servidores que trabalham com
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atendimento ao público não poderão optar pela modalidade teletrabalho. A servidora Carla disse que o Programa
de Gestão e Desempenho abrangerá as atividades cujas características sejam passíveis de mensuração e que
possuam prazos e entregas previamente definidos. Destacou, ainda, que haverá avaliação dos resultados e do
desempenho do(a) participante por parte das chefias imediatas. Quanto aos critérios de avaliação, a servidora
Carla informou que há muitas preocupações por parte dos técnicos. A Direção disse que está promovendo
conversas com os TAEs sobre o tema e que, mediante o pacto do plano com a chefia imediata, deverá autorizar
as solicitações dos servidores técnico-administrativos que desejarem aderir ao PDG, sempre respeitando os
critérios administrativos exigidos para a adesão. (4.) Processo de Criação do Curso de Letras
LIBRAS/Literatura Surda (Processo SEI nº 23110.018317/2022-74) - nova versão do PPC do
Curso. Inicialmente a professora Vanessa Damasceno informou que convidara a professora Angela Nediane,
representando a Comissão de criação do curso de Letras/Libras, para participar da reunião, tendo em vista que o
curso deverá ser apreciado pelo COCEPE e pelo CONSUN ainda neste primeiro semestre de 2022. A
professora Angela manifestou-se, dizendo que a Área de Libras fez um cronograma de trabalho para a
elaboração do PPC do curso, com muitas reuniões e com diálogo com colegas de outras universidades e áreas
afins. Além disso, manteve um constante diálogo com a PRE, levando em conta todas as adequações necessárias
para a criação de um novo curso de graduação. No entanto, destacou que há duas questões ainda pendentes.
Informou que as Pró-Reitorias de Gestão de Pessoas e de Infraestrutura assentaram despachos no processo de
criação de curso, nos quais não garantem que haverá um servidor técnico-administrativo para o curso e nem os
recursos necessários para a contratação de futuros TILs. Esses despachos contradizem as garantias asseguradas
pela Reitoria para a criação do curso, ou seja, a contratação de seis TILs, de forma terceirizada, e a
disponibilização de um novo servidor técnico-administrativo para atuar no colegiado do curso. A professora
Angela Nediane destacou, ainda, que a área de Libras colocou novos despachos no processo, em resposta aos
despachos citados anteriormente, enfatizando a necessidade de manutenção das garantias asseguradas
anteriormente. No entanto, até a data da atual reunião, ainda não obtiveram resposta. Em seguida, o diretor
adjunto, professor Paulo Borges, fez considerações a respeito da formatação e da tramitação do processo de
criação do curso. Enfatizou que, tanto a Direção como a Área de Libras, tiveram todos os cuidados necessários
para que os trâmites e as garantias para a criação deste novo curso atendessem as exigências administrativas e
pedagógicas necessárias para a efetivação da referida proposta. Destacou, ainda, que o mérito da aprovação da
proposta de criação do Curso de Letras/Libras, por parte do CLC, esteve sempre condicionado ao atendimento
das garantias mínimas anteriormente acertadas com a Reitoria. Após as manifestações dos conselheiros e ampla
discussão, os membros do conselho do CLC aprovaram, por unanimidade, a nova proposta do Projeto
Pedagógico do Curso de Letras LIBRAS/Literatura Surda elaborado pela Comissão de Elaboração do Curso de
Letras/Libras, sob coordenação da professora Angela Nediane. Em seguida a aprovação do PPC do curso, os
conselheiros reiteraram que o CLC foi favorável à criação do curso desde que as garantias mínimas de
contratação de 06 TILs, de lotação de um servidor técnico administrativo e de espaço físico para o novo Curso
sejam atendidas por parte da Reitoria. As professoras da Área de Libras, Angela Nediane e Tatiana Lebedeff,
agradeceram o empenho da Direção em trabalhar para que as condições mínimas para a criação do novo curso
estejam garantidas. Destacaram a necessidade do atendimento dessas garantias para a abertura do Curso, sem as
quais não haverá possibilidade de apoio do CLC à proposta de criação do Curso no CONSUN. (5.) UGR do
CLC – Execução. A diretora, professora Vanessa Damasceno, apresentou a planilha de gastos do Centro até o
presente momento. Destacou que foram creditados na UGR do CLC, para o ano de 2022, o valor de R$
37.456,00 + R$ 400,00 de recursos referentes à revalidação de diplomas. Desse valor, após o débito das
despesas com Bolsas, Almoxarifado, impressoras, viagens para observação de estágios e evento com a
participação de turma de Jornalismo, restaram aproximadamente R$ 15.000,00. Lembrou que, conforme já
tratado anteriormente em reunião deste Conselho, os coordenadores de curso deverão enviar nomes de docentes
que oferecerão atividades de formações acadêmicas no CLC. Os coordenadores dos seguintes cursos
manifestaram-se com a intenção de encaminhar propostas de sugestões de nomes para a Direção: Alemão, RRT,
Português, Espanhol, Tradução Espanhol.  A Direção sugeriu aos coordenadores de cursos que enviem as
propostas e os nomes dos palestrantes/cursistas até o final do mês de julho. (6.) Acolhida 2022/1 aos
estudantes. A professora Vanessa pediu a presença dos coordenadores de cursos de graduações nas duas
primeiras semanas de aula para a acolhida aos estudantes. Lembrou que o professor Bernardo Limberger sugeriu
a elaboração de uma faixa de boas-vindas multilíngue e com Libras. A Direção disse que não tem como adquirir a



28/09/2022 11:47 SEI/UFPel - 1756402 - Ata de Reunião

https://sei.ufpel.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1981945&infra_sistema=1000… 3/4

faixa com recursos da UGR do CLC. Neste sentido, sugeriu que os coordenadores possam custear o valor da
faixa. Os coordenadores de cursos presentes concordaram com a sugestão. (7). Informes de colegiados,
câmaras e representações. (7.1) Colegiado do Programa de Pós-Graduação (PPGL). O professor
Eduardo Marques informou que a professora Tatiana Lebedeff foi nomeada coordenadora adjunta do PPGL.
Informou que selecionaram, via Edital, uma professora visitante a qual deverá assumir suas atividades acadêmicas
até o dia 01/07. O professor encaminhou, também, documentação referente ao credenciamento como Professor
Colaborador do Prof. Alcione Corrêa Alves, lotado na Universidade Federal do Piauí (UFPI), o qual integrará a
linha de pesquisa Literatura, Cultura e Tradução. O pedido de credenciamento do professor foi aprovado em
reunião ordinária do PPGL após parecer favorável da Comissão de Credenciamento e Recredenciamento. O
plano de atividade voluntária foi aprovado. (7.2) Colegiado do curso de Letras- Português e Alemão. O
professor Bernardo Limberger informou que o Curso de Alemão vai ofertar a dois alunos formandos a disciplina
de “Literaturas de língua alemã IV”. A disciplina será ofertada de forma concentrada e especial durante o mês de
julho. Em tempo: por solicitação da professora Cíntia Blank, a Direção informa que a referida professora não
desempenha a função de Coordenadora Adjunta do Curso de Espanhol-EAD e, portanto, seu nome não deveria
ter sido mencionado na Ata 06/2022 do CCLC.  Por esse motivo, fica registrada aqui, em Ata, esta retificação.
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 28/06/2022, às 08:26, 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, em 28/06/2022, às 08:56, 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 MATEUS ÁVILA TAVARES, Assistente em Administração,
em 28/06/2022, às 09:00, 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 MÔNICA FERREIRA CASSANA, Coordenadora de Curso
de Graduação, Colegiado do Curso de Letras - Português, em 28/06/2022, às 09:15, 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, Coordenadora de Curso de
Graduação, Colegiado do Curso de Letras - Português e Inglês, em 28/06/2022, às 09:21, 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 EDUARDO MARKS DE MARQUES, Coordenador de
Curso de Pós-Graduação, Programa de Pós-Graduação em Letras, em 28/06/2022, 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,
em 28/06/2022, às 10:25, 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 SANDRA MARIA LEAL ALVES, Professor do Magistério
Superior, em 28/06/2022, às 10:35, 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 DEIVIDI SILVA BLANK, Coordenador de Curso de
Graduação, Colegiado do Curso de Letras - Português e Francês, em 28/06/2022, às 10:36,
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 JOAO LUIS ROCHA PAIXAO CORTES, Coordenador de
Curso de Graduação, Colegiado do Curso de Letras - Português e Espanhol, em 28/06/2022, às
11:10, 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 28/06/2022, às 15:30, 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
28/06/2022, às 15:45, 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 PAULO RICARDO SILVEIRA BORGES, Professor do
Magistério Superior, em 28/06/2022, às 21:11, 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 CARLA ROSANE CARRET MACHADO, Chefe de Núcleo
Administra�vo, Núcleo Administra�vo - CLC, em 06/07/2022, às 15:16, 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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