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ATA N.º 2/2015

Aos cinco dias do mês de fevereiro de dois mil e quinze, realizou-se a reunião ordinária do
Conselho do Instituto de Letras e Artes, às 10h, no Miniauditório do ILA, Bloco 1, CAIC II.
Fizeram-se presentes à reunião os seguintes conselheiros: Adriana de Oliveira Gibbon,
Adriana Moreira Silveira, Alessandro Morales Ebersol, Artur Emílio Alarcon Vaz, Cláudia
Teixeira Paim, Dulce Cassol Tagliani, Eliana da Silva Tavares, Elisabete Andrade Longaray,
José Luis Giovanoni Fornos, Luciana Pilatti Telles, e Bruno Duarte (representante dos cursos
de Pós-Graduação stricto sensu). Justificada as ausências: Alessandra Ávila Martins, Daniele
Corbetta Piletti, Eliane Misiak, Elisabete Andrade Longaray, Ivana Maria Nicola Lopes,
Marcelo Roberto Gobatto e Michele Ferreira Fanke. Sem representação os Diretórios
Acadêmicos de Letras e de Artes. Dando inicio à reunião, a senhora Presidente justificou a
antecipação e a alteraçao da data para quinta feira em virtude das férias de parte dos
conselheiros. Em seguida, a senhora Presidente relatou o primeiro ponto da pauta.
PRIMEIRO PONTO – Homologação da Ata n.º01/2015 do ILA.  A senhora Presidente
submeteu a Ata n.º01/2015 para apreciação, sendo aprovada por unanimidade. SEGUNDO
PONTO – Homologação das inscrições e do cronograma do concurso referente ao
edital 24/2014 - Processo 23116.006495/2014-92. Inscrições homologadas: Liane Regio
Lucas (processo - 23116.001210/2015-16.); Helton Bartholomeu da Silva Junior (processo -
23116.000453/2015-29.); César Augusto González (processo - 23116.001239/2015-90.);
Lucia Silveira Alda (processo - 23116.001238/2015-45.); Adriano Moraes Migliavacca
(processo - 23116.001232/2015-78.); Laura Knijnik Baumvol  (processo -
23116.001231/2015-23.); Luisa Klug Guedes (processo - 23116.001230/2015-89.); Sulany
Silveira dos Santos (processo - 23116.001228/2015-18.); Tarsila Rubin Battistella (processo -
23116.001248/2015-81.); André Cechinel (processo - 23116.001284/2015-44.); Ana Paula
Alba Wildt (processo - 23116.001304/2015-87.). Não houveram inscrições não homologadas.
Todas as inscrições foram aprovadas em unanimidade pelo Conselho. Cronograma de
Atividades - 23/03/2015, no miniauditório do ILA, 08:00 - Sorteio de temas da prova escrita.
08:15 - Aplicação da prova escrita eliminatória em língua inglesa e com a possibilidade de
realização de consultas pelos candidatos em sua primeira hora. 14:00 - Leitura das provas
escritas. 20:00 - Divulgação do resultado das provas escritas e do cronograma do sorteio dos
pontos temáticos da prova didática. 24/03/2015, no miniauditório do ILA, 08:00 - Sorteio de
pontos temáticos da primeira prova didática.14:00 - Sorteio de pontos temáticos da segunda

Consulta de autenticidade em http://www.furg.br. Chave: 146.2094.00818.20150219190213 1/2

mailto:ila@furg.br


prova didática. 25/03/2015, no miniauditório do ILA, 08:00 - Realização da primeira prova
didática. 14:00 - Realização da segunda prova didática. 26/03/2015, no miniauditório do ILA,
10:00 - Entrega de currículos e início da avaliação dos títulos. 20:00 - Divulgação do resultado
final. Cronograma aprovado em unanimidade pelo Conselho.   TERCEIRO PONTO – 
Projetos e/ou relatórios de Ensino e Extensão . A conselheira Luciana Pilatti procedeu à
leitura da Ata 02/2015 da Câmara de Ensino e Extensão, a qual resume as analises dos
projetos,  “Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio” (Edital PROEXC/FURG
03/2014), da Profa. Dra. Elaine Nogueira, e “Português como Língua Estrangeira” (Edital
PROEXC/FURG 01/2015), da Profa. Dra. Luciene Brisolara, e também o relatório do projeto
“Português como Língua Estrangeira” (Edital PROEXC/FURG 03/2014), da Profa. Dra.
Luciene Brisolara. O projeto e os relatórios analisados foram deferidos, porém serão
devolvidos aos docentes com indicação de ajustes para posterior reimpressão, assinatura e
entrega à secretaria do ILA para arquivamento. Submetido à votação o ponto foi aprovado por
unanimidade. QUARTO PONTO – Projetos e/ou relatórios de Pesquisa e Pós-Graduação.
A conselheira Adriana de Oliveira Gibbon informou que não houve projetos e/ou relatórios a
serem apreciados pela Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação.  QUINTO PONTO – Pedidos
de Afastamento. A Conselheira Adriana Silveira procedeu à leitura da Ata 02/2015, da
Câmara Administrativa, com os pedidos a seguir relacionados: "Alessandra Ávila Martins, de
26 a 30 de janeiro, participação em banca de concurso para o Magistério Superior, Bagé, RS;
Luciana Pilatti Telles, de 05 a 07 de fevereiro, para assuntos particulares; Rubelise da Cunha,
de 28 a 30 de janeiro, participar como membro externo de Banca de Mestrado, Florianópolis,
SC; Pablo Andrés Rothammel, de 29 de janeiro a 06 de fevereiro, para tratar de assuntos
particulares; Daniele Corbetta Piletti, dias 17 e 18 de março, aula presencial em Santa Vitoria
do Palmar; Daniele Piletti, Adriana de Oliveira Gibbon,  Mairim Linck Piva e José Flores, de 25
de fevereiro a 02 de março, para participar do Painel de parecer do INEP, Brasília, Eliana
Tavares, de 18 a 20 de fevereiro para tratar de assuntos particulares." Os afastamentos foram
analisados e aprovados pela Câmara”.  A senhora Presidente colocou em votação os pedidos
de afastamentos, que foram aprovados por unanimidade. SEXTO PONTO – Assuntos
gerais. O Prof. Dr. Artur Vaz relembrou os presentes a vigência de edital publicado pelo MEC
referente à abertura de programas de ensino a distância, informou também o interesse em
criar um projeto para um futuro curso de graduação a distância que se daria sob a
coordenação da Profa. Dra. Adriana Gibbon. A decisão sobre este tema foi protelada para a
próxima reunião. Nada mais havendo a tratar, a senhora Presidente encerrou a reunião. Esta
ata será disponibilizada eletronicamente a todos, para apreciação, e será submetida à votação
para aprovação na próxima reunião ordinária. A ata foi redigida por mim, Ricardo Silvestre
Penalva de Farias, que secretariei a reunião, e foi aprovada pela senhora Presidente, Dulce
Cassol Tagliani. Este documento é autenticado eletronicamente no sistema Sedoc.
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