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ATA N.º 12/2015

Aos trinta dias do mês de setembro de dois mil e quinze, realizou-se a reunião
extraordinária do Conselho do Instituto de Letras e Artes, às 16 horas, na sala do
NELP, Bloco 01, CAIC II. Fizeram-se presentes à reunião os seguintes conselheiros:
Adriana de Oliveira Gibbon, Adriana Moreira Silveira, Alessandro Morales Ebersol,
Artur Emílio Alarcon Vaz, Carolina Kersting, Daniele Corbetta Piletti, Dulce Cassol
Tagliani, Eliana da Silva Tavares, Lúcia Lovato Leiria, Luciana Pilatti Telles, Mairim
Linck Piva, Mauro Nicola Póvoas. Justificadas as ausências: Michele Ferreira Fanke.
Afastados: Elisabete Andrade Longaray e Cláudia Teixeira Paim. Ausentes: Eliane
Misiak e Marcelo Roberto Gobatto. Sem representação os Diretórios Acadêmicos de
Letras e de Artes. Convidados: Raymundo Olioni. No início da reunião, a senhora
Presidente solicitou a retirada do terceiro ponto de pauta: Abertura de Concurso
Público para a área de Língua Portuguesa/Linguística e a inclusão de outro ponto
de pauta: Remoção da professora Trícia Tamara Boeira do Amaral para o
Campus Carreiros/ Rio Grande. Sem nenhuma objeção pelos membros do
Conselho, a solicitação da Presidente foi atendida. Em seguida, a Presidente
procedeu à leitura do primeiro ponto de pauta. PRIMEIRO PONTO DE PAUTA –
Indicação de representantes docentes para a CCTI. A senhora Presidente
apresentou o memorando circular nº 2/2015 da PROPESP referente à indicação de
um representante titular e suplente do ILA indicado pelo Conselho para fazer parte do
COMITÊ DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E INOVAÇÃO – CCTI, e também, de dois
representantes docentes e dois técnicos administrativos em educação do ILA, sendo
um representante titular e um representante suplente, para participar das eleições do
Comitê. Os Professores indicados pelo Conselho do ILA foram a Professora Kelley
Duarte como titular e a Professora Luciene Brisolara como suplente. Para participar
das eleições foi indicado a Professora Rubelise da Cunha como titular e o professor
Antônio Carlos Mousquer como suplente. Os técnicos administrativos em educação
indicados para participar das eleições foram: Adriana Moreira Silveira e Michele
Fanke. A senhora Presidente submeteu o ponto sendo aprovado por unanimidade.
SEGUNDO PONTO DE PAUTA – Solicitação de Professor Voluntário. A senhora
Presidente apresentou a solicitação feita pela área de Língua Portuguesa e Linguística
de encaminhamento de três professores convidados/as para a disciplina de Produção
Textual. Devido ao afastamento da Professora Alessandra Ávila Martins, responsável
pela disciplina, e após a consulta à Pró-reitoria de Graduação, a área tomou a
seguinte decisão, conforme ata da reunião de área lida pela Presidente: “A área de
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Língua Portuguesa e Linguística discutiu a necessidade de docente para a
substituição da Professora Alessandra Ávila Martins, em licença de saúde. Devido aos
trâmites para abertura de concurso para professor/a contratado/a, a área optou por
três docentes convidados/as – Professora Ângela Cleci Bueno Rizzo, Professor Rafael
Augusto Troina e Professora Luciane Botelho -, a fim de que cada um assuma uma
turma de Produção Textual da Professora Alessandra Ávila Martins, que se encontra
em licença médica desde o início do segundo semestre letivo de 2015”. O conselheiro
Artur Vaz argumentou inicialmente de que decisões anteriores do Conselho do ILA
sobre professores voluntários recomendavam que houvesse uma seleção com prova
didática e currículo. A Presidente argumentou de que essa situação era diferente das
anteriores, nas quais os interessados haviam iniciado o processo. Outro ponto
destacado pelo conselheiro Artur era sobre como a seleção foi feita, com quais outros
nomes foram trabalhados, pois tal conselheiro teria outros nomes a indicar com
titulação, experiência e currículo melhores que os três citados. A presidente informou
que a área analisou várias possibilidades e que decidiu por esses nomes em função
da qualificação dos professores. A conselheira Daniele aceitou uma turma de
produção, desde que naquele momento fosse retirado um dos nomes indicados.
Depois de várias manifestações dos conselheiros, o ponto de pauta foi submetido à
votação, sendo aprovado com sete votos a favor, quatro votos contra e uma
abstenção. TERCEIRO PONTO DE PAUTA – Solicitação de disciplinas - Reforma
Curricular Curso de Engenharia Química.  A senhora Presidente apresentou o
memorando circular nº 193/2015 da Escola de Química e Alimentos, solicitando a
análise e aprovação do Conselho do ILA da reforma curricular proposta pelo curso de
Engenharia Química em relação às disciplinas de inglês Instrumental Leitura (código:
06387) oferecida no terceiro semestre, Libras I (06497) oferecida no quinto semestre e
Libras II (código: 06498) oferecida no sexto semestre. A Presidente informou que a
área de inglês aprovou a oferta de inglês instrumental leitura como optativa, e
também, a área de Libras concordou com a solicitação, desde que a disciplina de
Libras II tenha como pré-requisito a disciplina de Libras I. O ponto submetido pela
senhora Presidente foi aprovado por unanimidade pelos membros do Conselho.
QUARTO PONTO DE PAUTA – Remoção da professora Trícia Tamara Boiera do
Amaral para o Campus Carreiros/Rio Grande. A senhora Presidente informou sobre
a solicitação feita pela área de Língua Portuguesa e Linguística de remoção da
Professora Trícia Tamara Boiera do Amaral para ocupar a vaga deixada pela
aposentadoria do Professor Oscar Brisolara. Mencionou que, dessa forma, não
haveria necessidade de abertura de concurso público. Além disso, mencionou que a
remoção é de interesse da professora Trícia Tamara Boiera do Amaral, que já
trabalhou com as disciplinas de Latim e Filologia Romântica quando foi professora
substituta nesta unidade. Depois, passou à leitura da ata da área de Língua
Portuguesa e Linguística, que aprovou o pedido.  “Os docentes da área de Língua
Portuguesa e Linguística avaliaram positivamente o pedido de Remoção da
Professora Trícia Tamara Boiera do Amaral para o Campus de Rio grande, na vaga do
Professor Oscar Brisolara, ministrando aulas de Latim I e Latim II, Filologia Romântica
e Produção Textual. Para atuar no Campus Santa Vitória do Palmar, a área aprovou a
nomeação da segunda colocada no Concurso da Professora Trícia Tamara Boiera do
Amaral, a Professora Luíza Machado da Silva”. Depois de alguns questionamentos e
algumas manifestações dos conselheiros, a Presidente submeteu o ponto à votação,
sendo o mesmo aprovado por dez votos a favor e duas abstenções, sendo uma da
Conselheira Daniele Piletti. Nada mais havendo a tratar, a senhora Presidente
encerrou a reunião. Esta ata será disponibilizada a todos, para apreciação, e será
submetida à votação para aprovação na próxima reunião ordinária. A ata foi redigida
por mim, Josiane dos Santos Farias, que secretariei a reunião, e assinada pela
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senhora Presidente, Dulce Cassol Tagliani. Este documento é autenticado
eletronicamente no sistema Sedoc.
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