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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

ATA DE REUNIÃO

ATA Nº 11/2022

Aos vinte e cinco dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois, na Sala 214 – Campus Porto,
com início às nove horas, 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,
para uma reunião do Conselho do Centro de Letras e Comunicação. Deu-se início à pauta. (1) Aprovação
da ata 10/2022. O Conselho do Centro de Letras e Comunicação (CCLC) aprovou a Ata 10/2022
(1882417), processo 23110.018386/2022-88. Em seguida, informou que o professor Paulo Borges está
afastado e o professor Eduardo Marques justificou a ausência. (2) Informes da Direção. (2.1) Chefia da
Câmara de Ensino (CaEns). A professora Vanessa Damasceno apresentou a professora Aline
Neuschrank, nova chefe da CaEns do CLC. (2.2) Comissão de Evasão do CLC. A diretora, Vanessa
Damasceno, informou que a Comissão de Evasão do CLC, composta pelos professores Luis Amaral,
presidente, Angela Klein, Tais Bopp, Sandra Alves, Maristela Machado, João Cortes, realizou sua primeira
reunião, dando início às atividades. Informou, ainda, que a Direção se retira da Comissão a partir de agora.
Foi deliberado que a Comissão deverá se reunir com as áreas para deliberar, de forma coletiva, os
encaminhamentos, tais como rever a estrutura dos projetos pedagógicos, a forma de ingresso com entrada
única para todos os cursos de Letras. Informou, também, que esta Comissão não é deliberativa. As
próximas reuniões serão chamadas pelo presidente da Comissão. (2.3) Edital PROGEP CDP Nº 10/2022
- 23110.032953/2022-17. A Direção informou sobre o Processo Seletivo de fluxo contínuo para a
concessão de afastamento de servidores técnico-administrativos para realização de Programa de Pós-
Graduação Stricto Sensu, incluindo o Pós-Doutorado, no país ou no exterior. Acrescentou que a Carla
enviou a todos por e-mail. (2.4) Edital PROGEP CDP Nº 9/2022 - 23110.032004/2022-29. A Direção
informou sobre o Processo Seletivo de fluxo contínuo para a concessão de afastamento de servidores
docentes para realização de Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu, incluindo o Pós-Doutorado, no
país ou no exterior. Disse que a Carla enviou a todos por e-mail. (2.5) Orçamento da matriz das
unidades 2022 - 23110.000307/2022-82. A professora Vanessa Damasceno informou que o orçamento do
Centro continua sem recursos, em função de que a Gestão Central recolheu o orçamento das unidades para
cumprir com seus compromissos financeiros, não havendo previsão de retorno desta verba. Em seguida,
passou a palavra para a professora Tatiana Lebedeff, representando o Colegiado do PPGL. (2.6) Marcação
de férias 2023. A professora Vanessa Damasceno, informou que, levando-se em conta a aprovação do
calendário acadêmico pelo COCEPE, ocorrida na última semana, encaminhou e-mail para todos pedindo
que marquem suas férias, pois tão logo estejam disponíveis no sistema, a Direção do CLC homologará os
pedidos encaminhados. (2.7) Colegiado do PPGL. A professora Tatiana Lebedeff informou que
conseguiram utilizar a verba do PROAP para a editoração da Revista do PPGL/CLC. Também para diárias
e passagens para duas palestrantes, nomes sugeridos pelo PPGL. Informou que tiveram reunião sobre o
convênio com governo da China, da SUSE em mobilidade incoming; as tratativas continuam avançando e
há previsão da vinda de doutorandos para o PPGL. Também informou sobre o curso de Cultura Chinesa, o
qual está sendo ofertado pela PREC. (3.0) Servidor para o Curso de Letras/Libras. A Diretora,
professora Vanessa Damasceno, discorreu sobre a possibilidade da vinda de um técnico-administrativo do
IFSul, através de acordo de cooperação, por um período de um a três anos. Manifestou a preocupação da
direção por considerar que seria uma solução temporária, pois ao fim do tempo previsto (de 1 a 3 anos), o
servidor retornaria para o IFSul e o curso ficaria sem técnico administrativo. A professora Angela Nediane
argumentou sobre o compromisso assumido pela reitoria, por ocasião da implementação do curso, de que
haveria um servidor para atender esta demanda, mas agora a Reitoria informa que não tem o profissional,
por não haver o código de vaga disponível. A Professora Nediane informou também que o servidor do
IFSul tem a qualificação desejada para a função, mas também manifestou sua preocupação com o tempo
de atuação deste profissional no curso. Outra questão trazida foi o não atendimento da solicitação de um
espaço para o funcionamento da secretaria do curso. Por fim, o conselho deliberou que não havendo uma
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resposta positiva da reitoria para estas demandas até o final de 2022, em janeiro de 2023 o assunto será
levado ao Conselho Universitário. (4.0). Reposição de vagas administrativas - processo
23110.003365/2022-68. A diretora informou que a unidade recebeu o processo com a matriz de vagas
administrativas, a qual foi enviada aos técnicos para contribuições. Disse que não houve nenhuma
manifestação e que a Direção solicitou as alterações quanto à redução de carga horária dos servidores
Luan Badia e Gabriele Konzen, que não constavam no processo. Também a informação da criação do
novo curso de Letras/Libras. Disse que o Processo já retornou da PROGEP com a matriz e a informação
de que o CLC ficou em sexto colocado para a reposição de vagas de técnicos-administrativos.
(5.0)Concurso Público para professor efetivo. (5.1)Concurso Público para professor efetivo, Área
Literatura Surda e Libras, Processo UFPEL 23110.030629/2022-56: A professora Vanessa trouxe à
apreciação do Conselho a lista de candidatos, bem como a composição da banca e definição de data de
realização do concurso para professor efetivo, vaga para a  Área Área Literatura Surda e Libras, Edital
CAP nº 019/2022, Processo UFPel nº 23110.030629/2022-56  – o Conselho aprovou a  homologação dos
candidatos Bruna da Silva Branco e Celina Nair Xavier Neta e, a NÃO homologação do candidato Andrei
da Silva Borges, devido ao não enquadramento na titulação exigida no Edital de concurso. Em seguida,
aprovou a Banca Examinadora do concurso que ficou assim constituída: Presidente da banca: Professor
Dr. Fabiano Souto Rosa - UFPel - Universidade Federal de Pelotas (Titular); Professora Dra. Carilissa
Dall'Alba - Universidade Federal de Santa Maria (Titular); Professora Dra. Mayara Bataglin Raugust -
Universidade Federal de Pelotas (Titular); Professora Dra. Bianca Ribeiro Pontin, Universidade Federal do
Rio Grande do Sul (Titular); Professora Dra. Francielle Cantarelli Martins - Universidade Federal de
Pelotas  (Suplente). Por fim, aprovou a data de início do certame, dia 16/11/2022, às 8h:30min, e a data
provável de término, 18/11/2022. (5.2)Concurso Público para professor efetivo, Área Ensino da
Língua Portuguesa como L1 e como L2 para surdos, Processo UFPEL 23110.030631/2022-25: A
professora Vanessa trouxe à apreciação do Conselho a lista de candidatos, bem como a composição da
banca e definição de data de realização do concurso para professor efetivo, vaga para a  Área Ensino da
Língua Portuguesa como L1 e como L2 para surdos, Edital CAP nº 019/2022, Processo UFPel nº
23110.030631/2022-25  – o Conselho aprovou a  homologação dos candidatos Eliege Marizel Moreira
Barboza, Fabiana Ferreira Braga Madeira e Rogers Rocha; e a NÃO homologação de Pilar de Moraes
Sidi, em virtude do não enquadramento da titulação às exigências de titulação previstas no Edital..Em
seguida, aprovou a Banca Examinadora do concurso que ficou assim constituída: Presidente da banca:
Professora Dra. Tatiana Bolivar Lebedeff - Universidade Federal de Pelotas (Titular); Professora Dra.
Francielle Cantarelli Martins - Universidade Federal de Pelotas (Titular); Professora Dra. Simone
Gonçalves de Lima da Silva, IFSC; (Titular); Professora Dra. Cristiane Lima Terra Fernandes - FURG
(Suplente); Professora Dra. Janie Cristine Cantarelli do Amaral - UFPel(Suplente). Por fim, aprovou a data
de início do certame, dia 28/11/2022, às 8h:30min, e a data provável de término, 30/11/2022.
(5.3)Concurso Público para professor efetivo, Área Linguística Aplicada: Linguística e Libras,
Processo UFPEL 23110.030632/2022-70: A professora Vanessa trouxe à apreciação do Conselho a lista
de candidatos, bem como a composição da banca e definição de data de realização do concurso para
professor efetivo, vaga para a  Área Linguística Aplicada: Linguística e Libras, Edital CAP nº 019/2022,
Processo UFPel nº 23110.030632/2022-70  – o Conselho aprovou a  homologação dos candidatos
Alessandra da Silveira Bez, Ana Paula Rodrigues Bastos, Antonielle Cantarelli Martins, Jailza dos Santos
Martins, Leidiane da Silva Reis e Rodolpho Pinheiro Dazevedo, e a NÃO homologação dos  candidatos
Cristine Prestes Vivian e Sandra Beatriz Mendez Torres, tendo em vista o não enquadramento na titulação
exigida no Edital. Em seguida, aprovou a Banca Examinadora do concurso que ficou assim constituída:
Presidente da banca: Professora Dra. Karina Ávila Pereira  - Universidade Federal de Pelotas (Titular);
Professor Dr. Charley Pereira Soares - UFV (Titular); Carina Rebello Cruz - UFRGS (Titular); Carilissa
Dall'Alba - UFSM (Suplente); Professora Dra. Tatiana Bolivar Lebedeff - UFPel (Suplente). Por fim,
aprovou a data de início do certame, dia 21/11/2022, às 8h:30min, e a data provável de término,
24/11/2022. (6.0) Apreciação de documentos aprovados em reunião nos Colegiados e Câmaras. (6.1)
Colegiado do Curso de Inglês/Francês/Espanhol/Alemão. Os coordenadores dos cursos de
Licenciaturas Duplas informaram que estão trabalhando na reformulação dos projetos pedagógicos no que
se refere a curricularização da Extensão. (6.2) Colegiado do RRT. Vaga docente para o curso de Letras-
Redação e Revisão de Textos. O colegiado do curso Letras-Redação e Revisão de Textos deliberou por
realização de Concurso Público e a área de realização do Concurso deverá ser a de  Letras - Língua
Portuguesa; a graduação solicitada deverá ser a Licenciatura em Letras OU Bacharelado em Letras. Os
conselheiros aprovaram o encaminhamento do colegiado. A Professora Sandra Alves informou que os
encaminhamentos para o concurso docente, para o suprimento da vaga recebida, estão em andamento.
(6.3) Colegiado do Jornalismo. A professora Marislei Ribeiro manifestou sua preocupação com o fato de
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não haver servidor técnico-administrativo para atender no laboratório do curso de Jornalismo à noite,
horário em que o curso funciona. (6.4) Câmara de Ensino. A professora Aline reforçou o pedido aos
coordenadores para que sejam confirmadas as ofertas referente ao semestre letivo 2022/2. Disse que havia
pedido até o dia 17/10, mas alguns coordenadores ainda não enviaram. (6.5) Câmara de Extensão. A
professora Marislei da Silveira Ribeiro colocou em apreciação o cadastro do seguinte projeto de Extensão:
“Roda de conversa sobre autismo, desafios, possibilidades e seus reflexos no ambiente familiar”,
coordenado por Francielle Cantarelli Martins. Os conselheiros aprovaram o referido projeto. Nada mais
havendo a tratar, a reunião foi encerrada e lavrada a presente Ata, que, lida e aprovada, será por todos
assinada eletronicamente.

Documento assinado eletronicamente por VANESSA DOUMID DAMASCENO, Diretora, Centro de
Letras e Comunicação, em 26/10/2022, às 09:46, 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 CARLA ROSANE CARRET MACHADO, Chefe de Núcleo
Administra�vo, Núcleo Administra�vo - CLC, em 26/10/2022, às 09:46, 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 JOAO LUIS ROCHA PAIXAO CORTES, Coordenador de
Curso de Graduação, Colegiado do Curso de Letras - Português e Espanhol, em 26/10/2022, às
09:57, 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 MARIA ODETE NEVES RAMOS, Auxiliar em
Administração, em 26/10/2022, às 09:58, 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 DANIEL SOARES DUARTE, Coordenador de Curso de
Graduação, Colegiado do Curso de Letras - Tradução Inglês-Português, em 26/10/2022, às 09:58,
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, Professor do Magistério Superior,
em 26/10/2022, às 09:59, 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 26/10/2022, às 10:00, 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 SANDRA MARIA LEAL ALVES, Professor do Magistério
Superior, em 26/10/2022, às 10:18, 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, Professor do Magistério
Superior, em 26/10/2022, 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 BERNARDO KOLLING LIMBERGER, Coordenador de Curso
de Graduação, Colegiado do Curso de Letras - Português e Alemão, em 26/10/2022, às 11:18,
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 26/10/2022, às 11:22, 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 26/10/2022, às 12:00, 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 TATIANA BOLIVAR LEBEDEFF, Professor do Magistério
Superior, em 26/10/2022, às 12:32, 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 MARISLEI DA SILVEIRA RIBEIRO, Professor do Magistério
Superior, em 27/10/2022, 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.

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 1915388 e
o código CRC 911E7F5E.
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