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ATA N.º 8/2015

Aos dezessete dias do mês de junho de dois mil e quinze, realizou-se a reunião
ordinária do Conselho do Instituto de Letras e Artes, às 14h, no Miniauditório do ILA,
Bloco 1, CAIC II. Fizeram-se presentes à reunião os seguintes conselheiros: Artur
Emilio Alarcon Vaz, Cláudia Teixeira Paim, Daniele Corbetta Piletti, Eliana da Silva
Tavares, Eliane Misiak, Lúcia Lovato Leiria, Luciana Pilatti Telles, Mairim Linck Piva,
Marcelo Roberto Gobatto, Mauro Nicola Póvoas e Bruno Duarte (representante dos
cursos de Pós-Graduação stricto sensu). Justificada as ausências dos demais
conselheiros. Sem representação os Diretórios Acadêmicos de Letras e de Artes.
Convidado: Luciana Iost Vinhas. Dando inicio à reunião, o presidente submeteu à
aprovação a inserção de dois pontos de pauta: a aprovação do protocolo de
cooperação da FURG com a Universidad La Gran Colombia-Armenia e aprovação de
atas e decisões dos NDEs. Submetida à votação, a inserção dos pontos foi aprovada
por unanimidade. Em seguida, o presidente relatou o primeiro ponto da pauta.
PRIMEIRO PONTO – Homologação da Ata n.º07/2015 do ILA.  O presidente
submeteu a ata n.º 07/2015 para apreciação, sendo aprovada por unanimidade.
SEGUNDO PONTO – Inclusão de disciplinas do ILA para o curso de Psicologia.
Através do Mem. 157/2015, a coordenadora do curso de Psicologia solicitou a
inclusão de três disciplinas no QSL do referido curso: Linguística I, Linguística II e
Psicolinguística. A área, através do coordenador Raymundo Olioni, recusou a
solicitação, "pois a demanda de outros cursos que não são vinculados ao ILA é
grande, não havendo número suficiente de professores da área para ministrá-las".
Submetido à votação, o ponto foi aprovado por unanimidade. TERCEIRO PONTO –
Relatório da TAE Ana Cláudia Borges Saraiva. Após a leitura do relatório, o ponto
foi aprovado por unamidade. QUARTO PONTO – Solicitação de alteração de
disciplinas do ILA do curso de Agroecologia, de São Lourenço do Sul. Após a
leitura do Mem. 9/2015, da coordenadora do curso de Agroecologia, em que é
solicitado alterações em disciplinas da área de Língua Inglesa e da LIBRAS, o
conselho decidiu consultar as respectivas áreas, tendo em vista que não houve
contato com os respectivos professores das disciplinas. QUINTO PONTO – Inserção
de docentos no corpo docente da proposta de PG stricto sensu em Estudos da
Linguagem. O presidente leu o pedido da professora Luciana Vinhas da inclusão das
professoras Giovana Ferreira Gonçalves (UFPel) e Mirian Rose Brum de Paula
(UFPel) no corpo docente da proposta de pós-graduação stricto sensu em Estudos da
Linguagem, com suas respectivos argumentos. Após esclarecimentos de alguns
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conselheiros, o ponto foi aprovado por unanimidade. SEXTO PONTO – Aprovação
do protocolo de cooperação da FURG com a Universidad La Gran
Colombia-Armenia. O presidente realizou a leitura dos pontos principais do pedido do
professor Pablo Rothammel do do protocolo de cooperação da FURG com a
Universidad La Gran Colombia-Armenia. Após alguns esclarecimentos pela
conselheira Daniele Piletti, o ponto foi aprovado por unanimidade. SÉTIMO PONTO –
Aprovação de mudanças sugeridas pelos NDE de Linguas Estrangeiras e de
Letras Português. O presidente leu as atas 01/2015 do NDE de Letras - Português e
05/2015 do NDE de Letras Português e Línguas Estrangeiras, em que constavam três
pontos. O primeiro  - recondução do NDE - aponta a nova composição do NDE:
"Claudia Martins, Elaine Nogueira, Eliana Tavares, Luciana Vinhas, Mairim Piva,
Raymundo Olioni e Luciana Pilatti Telles". O segundo - definição do número de
orientandos por curso - define que "cada professor poderá ter, no máximo, cinco
orientandos de estágio por semestre entre os diferentes cursos (Português,
Português/Inglês, Português/Espanhol - Diurno, Português/Espanhol - Noturno,
Português/Francês), sendo que, no estágio de Letras Português, serão aceitos, no
máximo, três alunos de cada curso por professor". O terceiro - avaliação de projetos
de extensão como prática de estágio docente - aprovou os três projetos de extensão:
"Literatura para idosos: contando histórias para velhos amigos", da professora Liane
Bonato; "O despertar do imaginário através das lendas", da professora Luciana
Coronel; e "Literatura: leituras, escritas e ensino", da professora Mairim Piva. Após
discussões provocadas pela intervenção do conselheiro Mauro Póvoas, o conselho
sugeriu que o NDE abre uma discussão sobre a estrutura dos estágios. Submetida a
votação, o ponto foi aprovado por unanimidade. OITAVO PONTO – Projetos e
relatórios de Ensino e Extensão. A conselheira Mairim Piva leu a ata 03/2015, em
que a câmara aprovou o projeto de pesquisa "A performance brasileira como
indagação: corpos desalinhados", da professora Claudia Teixeira Paim. Submetida a
votação, o ponto foi aprovado por unanimidade.  NONO PONTO – Projetos e
relatórios de Pesquisa e Pós-Graduação. A conselheira Eliane Misiak leu a ata
07/2015, em que a câmara aprovou os projetos de extensão "Clube de leitura", da
professora Darlene Webler; "O despertar do imaginário através das lendas", da
professora Luciana Coronel; "Proficiência em leitura de textos em língua estrangeira
2015.1", da professora Daniele Piletti; e os relatórios "Fonética acústica: teoria e
prática", da professora Luciene Brisolara; "Proficiência em leitura de textos em língua
estrangeira 2015.1", da professora Daniele Piletti. Submetida a votação, o ponto foi
aprovado por unanimidade. Nos assuntos gerais, o conselheiro Mauro Póvoas deu
como sugestão que a Câmara Administrativa do Conselho fique responsável pela
conferência de todos processos relativos a concursos do ILA, a fim de verificar
eventuais problemas antes da aprovação no conselho. Nada mais havendo a tratar, o
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 e aprovada por mim, Artur Emilio Alarcon Vaz, que
secretariei e presidi a reunião. Este documento é autenticado eletronicamente no
sistema Sedoc.
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