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ATA N.º 14/2016

Aos vinte e um dias do mês de setembro de dois mil e dezesseis, realizou-se a reunião
ordinária do Conselho do Instituto de Letras e Artes, às 15 horas, na sala do Miniauditório do
ILA, Bloco 01, CAIC II. Fizeram-se presentes à reunião os Conselheiros: Adriana de Oliveira
Gibbon, Alessandra Ávila Martins, Artur Emílio Alarcon Vaz, Dulce Cassol Tagliani, Eliane
Misiak, Laura Garcia Storino, Lúcia Lovato Leiria, Luciana Pilatti Telles, Mairim Linck Piva,
Marcelo Roberto Gobatto, Pablo Andrés Rothammel, Raymundo da Costa Olioni, Roseli
Aparecida da Silva Nery. Representante discente da PPGLetras Diogo Duarte do Prado.
Justificadas as ausências: Adriana Moreira Silveira, Mauro Nicola Póvoas, Michele Ferreira
Fanke. Sem representação os Diretórios Acadêmicos de Letras e de Artes. Iniciou-se a
reunião com a apresentação do primeiro ponto de pauta. PRIMEIRO PONTO DE PAUTA:
Homologação das Atas nº 12 e nº 13 de 2016.A presidente da reunião submeteu as Atas nº
12 e nº 13 de dois mil e dezesseispara apreciação, sendo aprovadas por unanimidade.
SEGUNDO PONTO DE PAUTA: Homologação do resultado da seleção de contratação
temporária – Edital 30/2016 (Processo: 23116.006044/2016-17 - Matérias/Disciplinas
Vanguardas e Neovanguardas: Rupturas e Transformações do Corpo e Análise e
Produção de Textos em Artes). A presidente da reunião informou que aos quinze dias do
mês de setembro de dois mil e dezesseis a Banca Examinadora do Processo de Seleção
Simplificado de Professor Substituto de Artes Visuais, objeto do Edital 30/2016, formada pelos
professores Marcelo Roberto Gobatto (Presidente), Ivana Maria Nicola Lopes e Michael
Chapman, reuniu-se para redigir a Ata e Relatório Final. Foram homologadas as inscrições
dos seguintes candidatos: Lislaine Sirsi Cansi (23116.007440/2016-61), Adrise Ferreira de
Souza (23116.007485/2016-36) e Carla Viviane Thiel Lautenschlager
(23116.007503/2016-80). Atendendo às formalidades da Deliberação nº 081/2014, do
COEPEA, a banca executou todos os procedimentos previstos conforme o cronograma que foi
publicado. Em seguida a presidente da reunião informou que as candidatas inscritas
realizaram a prova didática e que obtiveram nota inferior a sete. Desta forma, as candidatas
não foram classificadas para a etapa seguinte, o Exame de Títulos. Sendo assim, não houve
candidatos aprovados. Posto em votação, o resultado foi aprovado por unanimidade.
TERCEIRO PONTO DE PAUTA: Homologação do resultado da seleção de contratação
temporária – Edital 30/2016 (Processo: 23116.006189/2016-18 - Matérias/Disciplinas:
Literatura Portuguesa). A presidente da reunião informou que aos dezesseis dias do mês de
setembro de dois mil e dezesseis a Banca Examinadora do Concurso Público para seleção de
professor de Literatura Portuguesa do Instituto de Letras e Artes, objeto do Edital nº 30/2016,
formada pelos professores Cláudia Mentz Martins (Presidente), José Luis Giovanoni Fornos e
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Artur Emílio Alarcon Vaz, com o objetivo de somar as avaliações das provas didáticas. A
presidente informou que, atendendo às formalidades da Deliberação nº 081/2014, do
COEPEA, a Banca executou todos os procedimentos previstos conforme o cronograma que
foi publicado. Em seguida passou-se a leitura do resultado final: a candidata Luciana Zardo
Padovani (23116.007470/2016-78) atribui-se a nota 4,6 (quatro vírgula seis) e à candidata
Ana Cristina Pinto Matias (23116.007516/2016-59) atribui-se a nota 6,4 (seis vírgula quatro).
Sendo assim, as duas candidatas foram aprovadas. No entanto, a candidata Ana Cristina
Pinto Matias, por obter a nota final maior, foi indicada para ocupar a vaga. Posto em votação,
o resultado foi aprovado por unanimidade. QUARTO PONTO DE PAUTA: Solicitação do
professor Alexandre Cozza Ferreira para trabalhar como voluntário no Curso de Artes
Visuais. A presidente da reunião informou que recebeu do professor Alexandre Cozza
Ferreira a solicitação para atuar como professor colaborador voluntário no Curso de Artes
Visuais. Esclareceu que o objetivo do professor Alexandre é dar seguimento a orientação de
TCC do aluno Luis Gustavo Lesxistão dos Santos, matriculado no referido curso. A presidente
esclareceu que a Coordenação de Curso de Artes Visuais, em consulta aos professores de
área, informou que foi aprovada por unanimidade a solicitação do professor Alexandre. Antes
de colocar em votação, foi solicitado que fique registrado em Ata o período de trabalho do
professor. Assim fica registrado que o trabalho voluntário do professor Alexandre será
realizado até o final do segundo semestre letivo de dois mil e dezesseis. Posto em votação, a
solicitação foi aprovado por unanimidade. QUINTO PONTO DE PAUTA: Solicitação de
inclusão de disciplina no QSL da Licenciatura em Ciências Exatas. A presidente da reunião
informou que a Coordenação de Licenciatura em Ciências Exatas – IMEF/SAP, enviou
memorando ao ILA solicitando a inclusão no seu QSL das disciplinas Redação Acadêmica
(06549) e Inglês Instrumental (06388). O referido memorando informa ainda que as disciplinas
serão oferecidas em caráter optativo e que a professora Darlene Webler se prontificou a
ministrar as disciplinas. Posto em votação, a solicitação foi aprovada. SEXTO PONTO DE
PAUTA: Solicitação de inclusão de disciplina no QSL do Curso de Administração. A
presidente da reunião informou que a Coordenação do Curso de Administração enviou
memorando ao ILA solicitando a oferta da disciplina Produção Textual (06496), a qual será
oferecida como optativa a partir do terceiro período no QSL do referido curso. Sendo a
primeira oferta programada para o segundo semestre de 2017. Posto em votação, a
solicitação foi aprovada. SÉTIMO PONTO DE PAUTA: Solicitação de inclusão de disciplina no
QSL do Curso de Ciências Econômicas. A presidente da reunião informou que a Coordenação
do Curso de Ciências Econômicas enviou memorando ao ILA solicitando a oferta da disciplina
Produção Textual (06496), a qual será oferecida como optativa a partir do terceiro período no
QSL do referido curso. Sendo a primeira oferta programada para o segundo semestre de
2017. Posto em votação, a solicitação foi aprovada. OITAVO PONTO DE PAUTA: Aprovação
do relatório de afastamento para Pós-Graduação da professora Daniele C. Piletti. A presidente
da reunião informou que a professora Daniele Corbetta Piletti enviou ao ILA o seu primeiro
relatório de afastamento para Pós-Graduação que está sendo realizado em Córdoba,
Argentina. Após a apreciação e leitura das informações do relatório, o mesmo foi aprovado
por unanimidade. NONO PONTO DE PAUTA: Projetos e/ou relatórios de Ensino e
Extensão. A presidente da reunião concedeu a palavra à Conselheira Eliane Misiak a fim de
proceder à leitura da Ata nº 09/2016 da Câmara de Ensino e Extensão, conforme segue: “Aos
vinte e um dias do mês de setembro de dois mil e dezesseis, no Instituto de Letras e Artes da
Universidade Federal do Rio Grande - FURG, às 13 horas, eu, Eliane Misiak, representante
da Câmara de Ensino, Cultura e Extensão do ILA, lavrei a presente ata. A professora
Alessandra Avila Martins, também membro da Câmara, esteve presente. Foram
encaminhados a esta Câmara, para análise, os projetos e os relatórios, parciais e final,
enumerados a seguir. Projetos de extensão: Viagem didática ao Uruguai para o aprendizado
do Espanhol, da profa. Maria Josefina Israel Semino de Lópes; Espanhol básico para as
séries finais do Ensino Fundamental, da profa. Daniele Corbetta Piletti; Espanhol para todos,
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da profa. Daniele Corbetta Piletti; Entre a magia e o sonho: a literatura infantil brasileira, da
profa. Mairim Linck Piva; e I Simpósio de Pesquisa em Estudos Bakhtinianos, da profa.
Alessandra Avila Martins. Relatórios parciais: Centro de Ensino de Línguas Estrangeiras -
CELE 2016, da profa. Eliane Misiak e Rodas de Conversa: linguagem e ensino em foco, da
profa. Tatiana Schwochow Pimpão. Relatório final: A formação continuada no Ensino Médio:
desafios para as práticas escolares, da profa. Elaine Nogueira da Silva. Todos os projetos e
relatórios foram deferidos, mas serão devolvidos a seus autores para ajustes e posterior
submissão ao Sigproj”. Submetido ao Conselho para aprovação, o ponto foi aprovado.
DÉCIMO PONTO DE PAUTA: Projetos e/ou relatórios de Pesquisa e Pós-Graduação. A
presidente da reunião concedeu a palavra à Conselheira Mairim Linck Piva, a fim de proceder
à leitura da Ata nº 06/2016 da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação como segue: “Aos vinte
e um dias do mês de setembro de dois mil e dezesseis, a Câmara de Pesquisa e
Pós-graduação, composta pelas professoras Adriana de Oliveira Gibbon, Elisabete Andrade
Longaray e Mairim Linck Piva, realizou reunião para avaliar o seguinte projeto de pesquisa:
Sal Cerâmica: estudo e manejo sustentável do barro da praia do Cassino, RS, direcionado à
produção cerâmica, da Profa. Dra. Roseli Nery e do ceramista e pesquisador voluntário, Fábio
de Orleans. O projeto foi homologado pela Câmara, sendo, no entanto, encaminhado para os
autores para revisões necessárias”. Submetido ao Conselho para aprovação, o ponto foi
aprovado. DÉCIMO PRIMIRO PONTO DE PAUTA: Pedidos de afastamentos. A senhora
presidente solicitou a leitura da Ata nº 06/2016 da Câmara de Assuntos Administrativos ao
Conselheiro Artur Emílio Alarcon Vaz, conforme segue: “Ao décimo nono dia do mês de
setembro de dois mil e dezesseis, nas dependências do Instituto de Letras e Artes, às onze
horas, reuniu-se a Câmara de Assuntos Administrativos do Conselho do Instituto de Letras e
Artes. Compareceram à reunião os seguintes membros da Câmara, o professor Artur Emílio
Alarcon Vaz e a técnica administrativa em educação Adriana Moreira Silveira, a
técnica-administrativa em educação Michele Ferreira Fanke (Coordenadora). Dando início à
reunião, a presidente Michele colocou em discussão a pauta da reunião, que teve como
assunto o exame dos pedidos de afastamento de servidores do Instituto de Letras e Artes, a
seguir foram analisados os pedidos de afastamento dos seguintes professores: Susie Enke
Ilha, de 02 a 05 de agosto para tratar de assuntos particulares; Eleonora Frenkel Barretto, de
06 a 10 de agosto para Kelli Da Rosa Ribeiro, de 13 a 16 de setembro, para IV Simpósio
Internacional Sobre Análise Do Discurso – IV Siad em Porto Alegre; Lucia Lovato Leiria, dia
15 de agosto tratar de assuntos particulares; Rubelise da Cunha, dias 18 e 19 de agosto tratar
de assuntos particulares; Pablo Andrés Rothammel, de 15 a 25 de agosto tratar de assuntos
particulares; Ana Paula Alba Wildt, dia 25 de agosto, para participar do III Seminário Nacional;
Elisabete Andrade Longaray, dia 25 de agosto para tratar de assuntos particulares; Luciana
Paiva Coronel, de 29 a 31 de agosto para participação no II Seminário Internacional de
Pesquisa em Prisão, em Petrópolis (RJ); Eliane Misiak, de 29 de agosto a 31 de agosto para
tratar de assuntos particulares; Cláudia Mentz Martins, de 31 de agosto a 03 de setembro
para tratar de assuntos particulares; Ana Zeferina Ferreira Maio, de 31 de agosto a 30 de
setembro, para Avaliação do INEP – MEC, Vitória, ES; Marisa Porto do Amaral, de 31 de
agosto a 01 de setembro para Reunião do Grupo do Varsul, Porto Alegre; Kelley Baptista
Duarte, de 12 a 15 de setembro, para XVII Salão de extensão da UFRGS; e de 21 a 26 de
setembro para tratar de motivos particulares; Mauro Nicola Póvoas e Jose Luís Fornos, de 19
a 23 de setembro para o XV Congresso da Abralic, na UERJ, no Rio de Janeiro, Fabiane
Pianowski, de 26 a 30 de setembro para participar do  VI Encontro do Fórum de
Coordenadores de Cursos de Graduação em Artes Visuais / 25º Encontro da ANPAP, UFRGS
- Porto Alegre/RS;Maria Josefina López, dia 28 de setembro para ir em viagem de estudo com
os alunos para o Chui. Os afastamentos foram analisados e aprovados pela câmara. Foram
analisados os pedidos de afastamentos, diárias e passagens de Luciene Bassols Brisolara, de
15 a 16 de agosto par participar do Curso de Inverno denominado “La fonética y la fonología
del español y la instrucción explícita”, no Laboratório de Emergência Oral da Universidade
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Federal de Pelotas e de de 11 a 14 de setembro, para participar do XII Encontro do Celsul –
100 Anos do Curso de Linguística Geral: Desdobramentos e Perspectivas em Santa Maria; de
15 a 22 de agosto para Curso de Inverno denominado “La fonética y la fonología del español y
la instrucción explícita”, no Laboratório de Emergência Oral da Universidade Federal de
Pelotas. Os afastamentos foram aprovados pela Câmara estando à concessão das diárias e
passagens condicionadas à autorização da Direção do Instituto de Letras e Artes. Nada mais
havendo a tratar foi encerrada a reunião, da qual eu, Adriana Moreira Silveira, na condição de
secretária ad hoc, lavrei a presente Ata, que vai assinada por todos os presentes.” A senhora
Presidente submeteu o ponto, sendo o mesmo aprovado pelos presentes. DÉCIMO
SEGUNDO PONTO DE PAUTA: Assuntos Gerais. A presidente da reunião passou a palavra
ao professor Marcelo Gobatto. O professor Gobatto falou sobre a necessidade da
recomposição do NDE dos Cursos de Artes Visuais Bacharelado e Licenciatura. Segundo o
professor, em função do afastamento da professora Cláudia Paim foi necessário realizar
recomposição do Núcleo Docente Estruturante (NDE) dos Cursos de Artes Visuais. Informou
ainda que em reunião da Coordenação dos Cursos de Artes Visuais e da área dos
professores de Artes Visuais, realizada no dia dezesseis de agosto de dois mil e dezesseis, as
professoras Roseli Nery e Fabiane Pianowski se colocaram a disposição para integrar o NDE
dos dois Cursos, sendo a indicação aprovada por unanimidade. O professor Gobatto falou
ainda da questão das viagens intermunicipais e interestaduais não serem mais aprovadas
pela PROGRAD e PROEXC, em função dos cortes de orçamento na Universidade. A
professora Alessandra Martins informou o seu afastamento da Câmara de Ensino e Extensão
e solicitou se algum dos professores presentes pudesse substituí-la. O professor Raymundo
da Costa Olioni aceitou substituir a professora Alessandra Martins até o final deste ano. A
professora Mairim Piva falou que houve um aumento da demanda de bolsas pelo ILA e que há
necessidade de se continuar a incentivar a todos para concorrerem nos editais para
garantirmos um aumento de bolsas obtidas. O professor Artur Vaz informou que, em
substituição a professora Dulce, participou da última reunião do COEPEA. Nesta reunião
observou que foram dadas várias menções de honra para professores e técnicos da
Universidade, no entanto nenhuma foi oferecida aos professores do ILA. Assim, gostaria de
indicar nomes de professores do ILA para que também recebam menção honrosa. Em
seguida, a professora Dulce pediu para que os professores de cada área se reúnam e
escolham os nomes dos professores que gostariam de homenagear e que apresentem estes
na próxima reunião do Conselho. 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, Carlos Roberto
Perez, que secretariei a reunião, e assinada pela senhora presidente, Dulce Cassol Tagliani.
Este documento é autenticado eletronicamente no sistema Sedoc.
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