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ATA N.º 7/2016

Ao oitavo dia do mês de junho 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 Moreira Silveira,
Alessandra Ávila Martins, Artur Emílio Alarcon Vaz, Daniele Corbetta Piletti, Dulce Cassol
Tagliani, Eliana da Silva Tavares, Eliane Misiak, Elisabete Andrade Longaray, Lúcia Lovato
Leiria, Luciana Pilatti Telles e Marcelo Roberto Gobatto. Justificada a ausência: Adriana de
Oliveira Gibbon, Alessandro Morales Ebersol, Carolina Kersting Guimarães e Mairim Linck
Piva. Ausentes: Mauro Nicola Póvoas. Afastados: Cláudia Teixeira Paim e Michele Ferreira
Fanke. Sem representação os Diretórios Acadêmicos de Letras e de Artes. Convidados: Rose
Meri B. Vaz e Vinícius Cardoso Vieira. Iniciou-se a reunião com a apresentação do primeiro
ponto de pauta. PRIMEIRO PONTO DE PAUTA: Homologação da ata n.º06/2016. A
senhora Presidente submeteu a ata nº 06/2016 para apreciação, sendo aprovada por
unanimidade. SEGUNDO PONTO DE PAUTA: Apreciação da tabela de pontuação de
títulos do concurso público para cargo de magistério superior – área de língua inglesa.
A senhora Presidente fez a leitura da tabela para os Conselheiros. A Conselheira Elisabete
Longaray, presidente da banca do concurso, mencionou que não houve nenhuma alteração
na tabela de pontuação. Após, o ponto de pauta foi aprovado pelos presentes. TERCEIRO
PONTO DE PAUTA: Alteração curricular dos cursos de Artes Visuais. A senhora
Presidente procedeu à leitura das alterações curriculares, de acordo com a ata 01/2016 do
NDE de Artes Visuais Licenciatura. As alterações foram as seguintes: exclusão das disciplinas
de Psicologia da Educação (código: 09435) como obrigatória, Psicologia da Educação para
Portadores de Necessidades Especiais (código: 09462) como optativa e Mídias e Educação
(código: 09615) como optativa. Inclusão no Quadro de Sequência Lógica do Curso de Artes
Visuais Licenciatura das disciplinas de Psicologia da Educação, código 10518 (obrigatória);
Mídias e Educação, código: 09875 (optativa); Seminário em História, Teoria e Crítica da Arte I,
código: 06444 (optativa); Análise de Imagem, código: 06420 (optativa); Debates Emergentes
em Arte, código: 06429 (optativa); Elaboração de Projetos em Arte, código: 06437 (optativa);
Análise e Produção de Textos em Arte, código: 06421 (optativa). O ponto foi submetido à
votação, e, em seguida, aprovado por unanimidade. QUARTO PONTO DE PAUTA:
Afastamento para Pós-Graduação do técnico em administração Alessandro Ebersol. A
senhora Presidente apresentou o processo de afastamento parcial (nº 23116.004145/2016-53)
para os Conselheiros. Também, mencionou o período de afastamento: 12/03/2016 à
12/03/2018, o nome do orientador: Nelson Lopes Duarte Filho, a declaração do Programa da
Pós-Graduação em Computação (PPGComp), de que o servidor é atualmente aluno do curso
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de Mestrado em Engenharia de Computação da Universidade Federal do Rio Grande - FURG,
o comprovante de matrícula, a declaração de tempo de serviço para fins de aposentadoria, o
plano de estudos e pesquisa, o requerimento para afastamento parcial/mestrado e o termo de
compromisso por afastamento de servidor. Submetido ao Conselho, o ponto foi aprovado.
QUINTO PONTO DE PAUTA: Criação e oferta de disciplinas para o curso de
Arquivologia. A senhora Presidente leu a solicitação de criação e oferta das disciplinas para
o curso de Arquivologia. Os representantes das áreas de português e de inglês concordaram
com a criação e a oferta das disciplinas de Produção Textual (código: 06496, obrigatória,
semestral, 60h) e Inglês Instrumental – leitura (optativa, semestral, 30h), porém não
concordou com a criação e a oferta da disciplina de Inglês Instrumental: Expressão Oral. As
áreas de francês e espanhol aprovaram a solicitação do curso de Arquivologia, das disciplinas
de Língua Espanhola I, Língua Espanhola Instrumental II, Língua Francesa Instrumental I e
Língua Francesa Instrumental II, em caráter optativo, semestral, 30 h. Cabe salientar que a
disciplina de Produção textual já está sendo ofertada, porém a criação da mesma e das outras
disciplinas, não consta na ata anterior do Conselho do ILA (ATA Nº 01/2016) e, segundo, a
Coordenação do curso de Arquivologia, a Prograd está exigindo a ata do Conselho do ILA,
aprovando a criação e a oferta das disciplinas solicitadas. O ponto foi submetido e aprovado
pelo Conselho. SEXTO PONTO DE PAUTA: Projetos e/ou relatórios de Ensino e
Extensão. A senhora Presidente pediu para a Conselheira Eliane Misiak proceder à leitura da
ata nº 06/2016 da Câmara de Ensino e Extensão: “Aos oito dias do mês de junho de dois mil e
dezesseis, no Instituto de Letras e Artes da Universidade Federal do Rio Grande - FURG, às
14 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. A professora Cláudia Paim justificou a ausência. Foram encaminhados a
esta Câmara, para análise, os projetos e relatório enumerados a seguir. Projetos de extensão:
Português como Língua Estrangeira, da profa. Luciana Pilatti Telles; II Ciclo de Estudos
Dialógicos do Discurso, da profa. Alessandra Avila Martins; Leitura e inquietações:
literatura contemporânea, da profa. Mairim Linck Piva e Divulgando a ilha da Torotama
nas escolas da cidade de Rio Grande/RS, da profa. Tatiana Schwochow Pimpão. Projeto de
ensino: Núcleo de Estudos em Língua Portuguesa – NELP, da profa. Tatiana Schwochow
Pimpão e Laboratório de Escrita, da profa. Alessandra Avila Martins. Relatório parcial:
Proficiência em Leitura de textos em língua estrangeira 2016.1, 2016.2 e 2017.1, da profa.
Daniele Corbetta Piletti. Os projetos e o relatório foram deferidos, mas serão devolvidos a
seus autores para ajustes e posterior submissão ao Sigproj ou arquivamento na secretaria do
ILA. Nada mais havendo a tratar, a ata segue assinada pelos membros presentes.” O ponto
foi submetido à votação, e, em seguida, aprovado por unanimidade.  SÉTIMO PONTO DE
PAUTA: Projetos e/ou relatórios de Pesquisa e Pós-Graduação. A senhora Presidente
concedeu a palavra à Conselheira Elisabete Andrade Longaray, a fim de proceder à leitura da
ata nº 04/2016 da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação: “Aos seis dias do mês de junho 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 os seguintes projetos de pesquisa: A (re) construção da identidade docente pela
voz do formando em Letras de autoria da Profa. Dra. Alessandra Avila Martins e Catalogação
e Organização do Acervo do Núcleo de Estudos em Língua Portuguesa – NELP de autoria da
Profa. Dra. Tatiana Schwochow Pimpão. Os projetos foram homologados pela Câmara. Nada
mais a constar, lavramos a presente ata.” Submetido ao Conselho, o ponto foi aprovado.
OITAVO PONTO DE PAUTA: Afastamentos. A senhora Presidente solicitou a leitura da ata
nº 04/2016 da Câmara de Assuntos Administrativos à Conselheira Adriana Moreira Silveira:
“Ao sétimo dia do mês de junho 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
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Silveira, a técnica-administrativa em educação Michele Ferreira Fanke (Coordenadora) não se
fez presente por estar em atestado médico. Dando início à reunião, o professor Artur 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: Lúcia Lovato Leiria, de 05 a 07 de maio, para Ida
ao polo de Sarandi; Michael John Chapman, dia 11 de maio para tratar de assuntos
particulares; Dulce Cassol Tagliani, de 12 a 13 de maio, para tratar de assuntos particulares
de ordem médica; Susie Enke Ilha, de 16 a 23 de maio para participar do Curso de
Quirofonética em Belo Horizonte; Alice Porto dos Santos, dias 19 e 20 de maio, para participar
I Simpósio de Gênero e  Universidade: debatendo identidades, Pelotas; Ana Zeferina Ferreira
Maio, de 22 a 25 de maio para participar da Avaliação do INEP – MEC em Apucarana; Kelley
Baptista Duarte,  de 31 de maio a 01 de junho para tratar de assuntos particulares, e dia 28 de
junho para participar da Banca de qualificação, na UFPEL; Elisabete Andrade Longaray, dias
30 e 31 de maio, para participar em aulas de Pós-Graduação em Linguistica aplicada na
Universidade do Vale dos Sinos (UNISINOS); Mairim Linck Piva, dias 01 e 02 de junho para
participar do I Seminário de Produção Cultural e Literária, Unipampa, Jaguarão; Mauro Nicola
Povoas, dias 01 e 02 de junho para participar como palestrante no 1º Seminário de Produção
Cultural e Literária, na UNIPAMPA/Jaguarão e dias 06 e 07 para participar como membro da
banca de doutorado de Olívia Barros de Freitas, na UFRGS, em Porto Alegre; Marisa Porto do
Amaral, de 01 a 03 de junho para participar na Reunião do Grupo do Varsul, e Banca de
Qualificação na UFRGS, em Porto alegre; Ivana Lopes, de 02 a 07 de junho, para participação
em banca de concurso em Petrolina; Daniele Piletti, de 16 a 19 de junho, para assistir aulas
no doutorado, de 30 a 08 de julho para assistir aulas no doutorado, e participar da  4ª jornada
Internacionales de Traductologia , UNC - Universidade Nacional de Cordoba,  Argentina;
Luciana Paiva Coronel, de 27 de junho a 01 de julho para Participação no encontro da
Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Letras e Linguística (ANPOLL) em
Campinas; Luciana Iost Vinhas, de 27 de junho a 01 de julho para participar em banca de
concurso, na Universidade Federal do Pampa, Jaguarão; Tatiana Schwochow Pimpão, de 05
a 08 de julho, para participar da I Seminário de Linguística e História, na UFSC em
Florianópolis; Os afastamentos foram analisados e aprovados pela Câmara. 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. NONO PONTO DE
PAUTA: Assuntos Gerais. A senhora Presidente mencionou a abertura das inscrições  para
a eleição da Coordenação e Coordenação Adjunta do curso de Letras – Português (edital nº
05/2016). Além disso, apresentou o aluno Vinícius Cardoso Vieira, representante escolhido do
D.A de Letras. 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 senhora Presidente, Dulce Cassol Tagliani. Este
documento é autenticado eletronicamente no sistema Sedoc.
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