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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

ATA DE REUNIÃO

ATA Nº 09/2022

Aos dezoito dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois, na sala 101 do Centro de Letras e
Comunicação (CLC) – Campus Porto, com início às nove horas e trinta minutos, reuniu-se o Conselho do Centro
de Letras e Comunicação (CLC), com a presença de conselheiros, sob a presidência da Diretora do CLC,
professora Vanessa Doumid Damasceno. Deu-se início à pauta. (1) Aprovação da 07/2022. O Conselho do
Centro de Letras e Comunicação (CCLC) aprovou a Ata 07/2022, processo 23110.018386/2022-88 (1756402).
(2) Informes da Direção. Inicialmente, a professora Vanessa Damasceno agradeceu à coordenadora do curso de
Português, professora Mônica Ferreira Cassana, pela organização da palestra que fez parte do Ciclo de Formação
Acadêmica dos Cursos de Graduação do CLC, proferida pelo professor Luiz Carlos Schwindt, ocorrida no dia16
de agosto. Em seguida, propôs que o ponto (3) da pauta, que dizia respeito ao PDU, pudesse ser tratado por
último, priorizando anteriormente o ponto (4), que tratava da Mostra de Cursos. Propôs, também, a inclusão do
pedido da professora Beatriz Viégas-Faria de reabertura de RAADs anteriores. Os conselheiros acolheram as
propostas. (2.1) Cadastro do Levantamento de Necessidades de Capacitação (LNC) 2023. A professora
Vanessa Damasceno informou que todas as áreas do CNPQ solicitadas pelos servidores com relação às
necessidades de capacitação foram registradas e homologadas no SIPEC pela direção. (2.2) Regras de
convivência na UFPel. A diretora, professora Vanessa, solicitou aos coordenadores de curso e demais docentes
que reafirmem em sala de aula as regras de convivência na UFPel, conforme Portaria UFPel nº 942, de 23 de maio
de 2022, especialmente no que concerne ao uso de máscaras e alimentação em sala de aula. (2.3) Término
mandato da Câmara de Ensino (CaEns). A diretora informou que, tendo em vista o término do mandato da
professora Tais Bopp da Silva, deverá ser lançado Edital, ainda neste mês agosto, para eleições para a Chefia da
CaEns. (3.0) Abertura dos RAADs 2019, 2020 e 2021 da professora Beatriz Viégas-Faria. A professora
Vanessa colocou em apreciação a solicitação da professora Beatriz Viégas-Faria de abertura dos RAADs 2019,
2020 e 2021, com a finalidade de inserir dados referentes a publicações de trabalhos e outras atividades
desenvolvidas no CLC. Disse que a professora não teve problema com a pontuação dos referidos Relatórios e que
a inserção de dados não deverá interferir na pontuação. Os Conselheiros aprovaram a solicitação da professora
Beatriz Viégas-Faria. (4.0) Mostra de Cursos. A professora Renata Kabke Pinheiro, representante do CLC no
Grupo de Interlocução Pedagógica (GIP), reiterou a importância do CLC em participar da Mostra de Cursos da
UFPel, principalmente neste momento de preocupação com questões relativas à evasão dos cursos. Para a
professora, a apresentação dos cursos na Mostra seria uma oportunidade de divulgar nossos cursos de graduação e
despertar o interesse de alunos das escolas públicas para cursarem nossos cursos. A Diretora, professora Vanessa,
afirmou que é necessário uma construção coletiva para participação na Mostra. Foi colocado que seria interessante
que os próprios alunos pudessem mostrar as diversas atividades que desenvolvem nos cursos de graduação. Após
diversas considerações dos conselheiros, foi constituída uma Comissão para organizar a participação do CLC na
Mostra de Cursos, composta pelas professoras Marislei da Silveira Ribeiro e Renata Kabke Pinheiro e pelo
estudante Thomas Júlio. (5.0) Saídas para Pós-doutorado em 2023. A professora Vanessa Damasceno informou
sobre processo do COCEPE solicitando que os pedidos de substitutos para afastamentos dos docentes em 2023
sejam enviados até o dia 29/08. A diretora comunicou que recebera solicitação dos seguintes professores para saída
em 2023: Flávia Medianeira de Oliveira, Letícia Fonseca Richthofen de Freitas, Giovana Ferreira Gonçalves,
Claudia Lorena Vouto da Fonseca, Fábio Sousa da Cruz, Fabiano Souto Rosa e Francielle Cantarelli Martins.
Frisou que os docentes estão contemplados no Plano Plurianual do Centro com saídas previstas para 2023. A
Direção informou que os seguintes professores terão substitutos: Flávia Medianeira de Oliveira, área de Língua
Inglesa; Letícia Fonseca Richthofen de Freitas e Giovana Ferreira Gonçalves, área de Linguística e Ensino; Claudia
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Lorena Vouto da Fonseca, área de Literatura; Fábio Sousa da Cruz, área de Jornalismo. Reiterou que, em caso de
não haver a contratação de substituto em função da legislação, as áreas deverão assumir a carga horária dos
docentes afastados. Enfatizou que os professores Fabiano Souto Rosa e Francielle Cantarelli Martins, que também
estão com previsão de saída para 2023, não terão substitutos. Pediu que a área de Libras explicite, em ata, como
será distribuída a carga horária e quais professores da área de Libras assumirão as disciplinas dos professores
Fabiano e Francielle. (6.0) Plano de Desenvolvimento da Unidade (PDU): metodologia de trabalho. A
Direção do CLC propôs uma metodologia de trabalho para a elaboração do PDU da Unidade, que deverá ser
encaminhado até janeiro de 2023. A direção apresentou a seguinte proposta: a) criação de uma Comissão
composta pela Diretora, professora Vanessa Damasceno, pela Técnica-Administrativa, Carla Machado, e pelo
estudante, Luís Eduardo Celente. A Comissão participará de todas as reuniões convocadas/chamadas pela Gestão
para tratar do PDU. Ficará, também, encarregada de socializar as discussões com os demais membros do Conselho
do CLC; b) a Direção já analisou os PDUs das pró-reitorias administrativas, que já estão prontos, e elaborou, com
a ajuda da Técnica-Administrativa Daniela Agendes, um questionário contemplando questões do tipo: Que CLC
queremos? O que devemos fazer para atingir os objetivos propostos? O questionário deverá ser enviado aos
docentes, técnicos, terceirizados e estudantes do CLC; c) informou, ainda, que o Técnico Vladimir Vargas fará um
vídeo curto convidando toda a comunidade do CLC a participar desta construção coletiva, respondendo o
questionário. Colocada em apreciação, a Metodologia foi aprovada por unanimidade pelos conselheiros. (7.0)
Apreciação de documentos aprovados em reunião nos Colegiados e Câmaras. (7.1) Colegiado do Curso
de Português/Francês. O professor Deividi Silva Blank informou sobre o evento de acolhida aos estudantes do
curso de Francês organizada pelo Curso. (7.2) Colegiado dos cursos de Tradução Espanhol e Tradução
Inglês. A professora Andrea Cristiane Kahmann colocou em apreciação adequações dos currículos dos cursos de
Tradução Espanhol-Português e Inglês-Português, de acordo com os seguintes processos: Tradução Espanhol-
Português (23110.036696/2018-06) e Tradução Inglês-Português (23110.037308/2018-04). Os conselheiros
aprovaram as alterações propostas. (7.3) Câmara de Extensão. A professora Marislei da Silveira Ribeiro colocou
em apreciação o cadastro do seguinte projeto de Extensão: “Letras e textos em ação”, coordenado pela professora
Paula Fernanda Eick Cardoso; “Produção editorial jornalística do site E-Cult”, coordenado pela professor Gilmar
Adolfo Hermes; “A experiência como recompensa”, coordenado pelo técnico Felipe Estrela Campal. Os
conselheiros aprovaram os referidos projetos. (7.4) Colegiado do PPGL. O professor Eduardo Marks Marques
informou que os processos seletivos para o Mestrado e o Doutorado estão em andamento e que os resultados
deverão sair ainda neste mês de agosto. Disse que as aulas do PPGL terão início no dia 05/09/2022. Informou,
ainda, que o Centro de Pós-Graduação e Pesquisas em Ciências Humanas (CEHUS) da UFPel esteve na iminência
de fechar por falta de servidores terceirizados para o atendimento. Disse que o PPGL, que usa o espaço para
atividades acadêmicas, reivindicou e conseguiu que o CEHUS continuasse funcionando normalmente durante os
cinco dias letivos da semana. (7.5) Câmara de Ensino. A professora Taís Bopp da Silva informou que os Planos
de Ensino devem ser inseridos no Cobalto até o dia 31/08/2022. 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 05/09/2022, às 14:25, 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 PAULO RICARDO SILVEIRA BORGES, Diretor Adjunto,
em 05/09/2022, às 14:27, 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 CARLA ROSANE CARRET MACHADO, Chefe de Núcleo
Administra�vo, Núcleo Administra�vo - CLC, em 05/09/2022, às 14:27, 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 BERNARDO KOLLING LIMBERGER, Professor do
Magistério Superior, em 05/09/2022, às 14:38, 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 ISABELLA FERREIRA MOZZILLO, Professor do Magistério
Superior, em 05/09/2022, às 14:48, 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 05/09/2022, às 15:23,
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 05/09/2022, às 18:33, 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 MARISLEI DA SILVEIRA RIBEIRO, Professor do
Magistério Superior, em 05/09/2022, às 19:25, 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 ANDREA CRISTIANE KAHMANN, Coordenadora de
Curso de Graduação, Colegiado do Curso de Letras - Tradução Espanhol-Português, em
05/09/2022, às 22:32, 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 SANDRA MARIA LEAL ALVES, Professor do Magistério
Superior, em 06/09/2022, às 11:00, 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 LETICIA STANDER FARIAS, Coordenadora de Curso de
Graduação, Colegiado do Curso de Letras - Português e Inglês, em 07/09/2022, às 20:47, 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 TAIS BOPP DA SILVA, Professor do Magistério Superior,
em 08/09/2022, às 11:54, 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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