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ATA N.º 10/2015

Aos doze dias do mês de agosto de dois mil e quinze, realizou-se a reunião ordinária do
Conselho do Instituto de Letras e Artes, às 14h30min, no miniauditório do ILA, Bloco 1, CAIC
II. Fizeram-se presentes à reunião os seguintes conselheiros: Adriana de oliveira Gibbon,
Artur Emílio Alarcon Vaz, Cláudia Teixeira Paim, Dulce Cassol Tagliani, Eliane Misiak,
Elisabete Longaray,  Lúcia Lovato Leiria, Luciana Pilatti Telles, Mairim Linck Piva, Marcelo
Gobatto, Mauro Nicola Póvoas e Bruno Duarte (representante da pós-graduação). Justificadas
as ausências dos demais conselheiros. Como convidados, registrou-se a presença de Cláudia
Mentz Martins e Raymundo da Costa Olioni. Sem representação os Diretórios Acadêmicos de
Letras e de Artes. Dando inicio à reunião, a senhora Presidente procedeu à leitura do primeiro
ponto da pauta. PRIMEIRO PONTO – Homologação da Ata 09/2015 do ILA. A senhora
Presidente questionou sobre a necessidade de leitura da Ata, o que foi dispensado pelos
presentes. O ponto foi aprovado por unanimidade. SEGUNDO PONTO – Homologação dos
atos e resultado do Concurso Público, área de Artes Visuais, Edital 29/2015, Processo
nº 23116.004579/2015. A senhora Presidente procedeu à leitura da Ata final de avaliação do
processo seletivo: “EDITAL Nº 29/2015, AVALIAÇÃO FINAL, ATA Nº 7. Aos seis dias do mês
de agosto do ano de 2015, às 10 horas, reuniu-se a Banca Examinadora do Concurso Público
da Seleção Simplificada de Professor Substituto de Artes Visuais da Unidade Acadêmica do
Instituto de Letras e Artes da Universidade Federal do Rio Grande - FURG, objeto do Edital nº
29/2015, a fim de calcular as médias finais dos candidatos que realizaram a prova didática e o
exame dos títulos. O candidato André Winter Noble obteve nota final 7,13; o candidato Tôni
Rabello dos Santos obteve nota final 7,47; o candidato Jarbas Gama Macedo obteve nota final
6,80; a candidata Alice Porto dos Santos obteve nota final 7,31, conforme planilha anexa. Os
candidatos habilitados, conforme parágrafo único do Art. 18 da Deliberação 87/2008, são:
Tôni Rabello dos Santos, Alice Porto dos Santos e André Winter Noble. A banca examinadora
indica para contratação o candidato Tôni Rabello dos Santos. Nada mais havendo a tratar, foi
encerrada a reunião e lavrada a presente Ata, que vai assinada pela Banca Examinadora.
Prof. Dr. José Antonio Vieira Flores; Profª. Drª. Ivana Maria Nicola Lopes, Profa. Drª. Claudia
Teixeira Paim”. O ponto foi colocado em discussão e aprovado por unanimidade. TERCEIRO
PONTO –  Análise de relatório de Pós-Graduação, Profª Joselma Maria Noal. A
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presidente fez a leitura do relatório nº 2, referente ao primeiro semestre de 2015. Conforme
leitura realizada, a professora Joselma Noal encontra-se em fase de desenvolvimento de tese,
com data de defesa prevista para dezembro de 2016. O ponto foi aprovado por unanimidade.
QUARTO PONTO – Reforma Curricular – Curso de Química Bacharelado, disciplinas de
LIBRAS. A senhora Presidente informou sobre a solicitação de reforma curricular do curso de
Química Bacharelado, recebida via Mem. 6/2015 – CcurQuimBachar, referente à alteração do
período de oferta das disciplinas de LIBRAS. Informou, ainda, que a disciplina de LIBRAS I
passará do terceiro para o segundo semestre dos cursos de Química bacharelado e Química
bacharelado – Opção tecnológica; LIBRAS II passará do quarto para o terceiro semestre dos
cursos já citados. Foi mencionada a concordância da área de LIBRAS com as alterações
propostas. O ponto foi colocado em discussão e aprovado por unanimidade.  QUINTO
PONTO – Criação da disciplina de Práticas de Leitura, em substituição à disciplina de
produção Textual. A Presidente apresentou a proposta encaminhada pela área de Língua
Portuguesa e Linguística, que cria uma nova disciplina a ser ofertada em substituição à
disciplina de Produção Textual, em todos os cursos em que esta é ofertada. Foi apresentada
a justificativa da área, encaminhada pelo representante Prof. Raymundo da Costa Olioni,
conforme ata 05/2015 da reunião da área. A nova proposta prevê a criação da disciplina de
Práticas de Leitura, dois créditos, semestral, sistema de avaliação 2, com a seguinte ementa:
Análise crítica sobre aspectos fundamentais da leitura, apresentando conceitos-chave para a
compreensão da natureza e do funcionamento da linguagem. Os conteúdos propostos foram:
Práticas sociais de linguagem; Fatores de textualidade envolvidos na construção de sentido;
O texto: leitura e compreensão; Intertextualidade; Gêneros Textuais. A Bibliografia Básica:
FARACO; TEZZA. As Linguagens da Língua. In: FARACO; TEZZA. Prática de Texto para
Estudantes Universitários. Rio de Janeiro: Vozes, 2013. HARTMANN; SANTAROSA.
Práticas de Leitura para o Letramento no Ensino Superior. Curitiba: Ibpex, 2011.
MARCUSCHI, L. A. Gêneros Textuais: Definição e Funcionalidade. In: DIONISIO; MACHADO;
BEZERRA. Gêneros Textuais e Ensino. São Paulo: Parábola Editorial, 2010.
MOTTA-ROTH, D.; HENDGES, G. Produção textual na universidade. São Paulo: Parábola,
2010. O ponto foi colocado em discussão. Houve alguns questionamentos por parte de alguns
conselheiros. Prof. Mauro manifestou descontentamento com relação ao fato de a área de
Literatura não ter sido consultada, já que a disciplina envolve leitura. Conselheira Adriana
justificou dizendo que a nova disciplina terá uma abordagem linguística, voltada para cada
curso em que será ofertada. Prof. Marcelo questionou sobre os prazos para os coordenadores
alterarem os QSLs de seus cursos. Foi informado que seria em setembro do corrente ano,
conforme conversa entre a PROGRAD e a área de Língua Portuguesa e Linguística. Após a
discussão, o ponto foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. SEXTO PONTO –
Criação de critérios para liberação de discentes (Letras) para participação em eventos
do ILA. A senhora Presidente mencionou a reunião anterior do Conselho do ILA, quando esse
assunto foi levantado pelas coordenadoras dos cursos de Letras, Profª Eliana Tavares e Profª
Luciana Pilatti, que solicitaram que o tema fosse discutido pelo Conselho do ILA. Após
algumas discussões, chegou-se à conclusão de que as coordenações de curso terão
autonomia para deliberar sobre a liberação de estudantes dos cursos de Letras para
participação em eventos organizados pelo ILA, e houve a indicação, pelo Conselho, de
liberação dos estudantes para participação em dois eventos organizados para setembro deste
ano. O ponto foi aprovado por unanimidade. SÉTIMO PONTO - Projetos e relatórios de
Ensino e Extensão.  O Conselheiro Marcelo Gobatto procedeu à leitura da Ata nº 09/2015: “
ATA Nº 09/2015. Aos doze dias do mês de agosto de dois mil e quinze, no Prédio das Artes
do Instituto de Letras e Artes da Universidade Federal do Rio Grande - FURG, às 13 horas,
eu, Marcelo Gobatto, representante da Câmara de Ensino e Extensão do ILA, lavrei a
presente ata. As professoras Eliane Misiak e Claudia Teixeira Paim, também membros da
Câmara, estiveram presentes. Foram encaminhados a esta Câmara, para análise, os projetos
de extensão: I Seminário Internacional Vozes Femininas e Escritas do Eu/I Seminário
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Internacional Literatutra, Imaginário e Cultura da prof.ª Michelle V. O. do Nascimento; Entre
Textos: Literatura e Leitura, da prof. Mairim L. Piva. E os seguintes relatórios: Socializando a
leitura: troca de livros e Literatura: leituras, escritas e ensino, ambos da prof. Mairim L. Piva e
Português como Língua Estrangeira, da prof. Luciene B. Brisolara. Todos projetos e relatórios
foram deferidos, mas serão devolvidos a seus autores para ajustes e posterior submissão ao
Sigproj. Nada mais havendo a tratar, a ata segue assinada por todos os membros. Marcelo R.
Gobatto. Eliane Misiak. Claudia T. Paim”. A ata foi aprovada por unanimidade. SÉTIMO
PONTO – Projetos e relatórios de Pesquisa e Pós-Graduação. A Conselheira Mairim
informou que não houve projetos e relatórios submetidos. OITAVO PONTO - Assuntos
Gerais. A senhora Presidente informou que o relatório detalhado dos gastos 2014/ILA será
apresentado pela Conselheira Michele Fanke tão logo se encerre a greve dos TAE’s. Outro
assunto trazido pela Presidente foi a necessidade de criação de uma comissão para trabalhar
no processo de elaboração do logo do ILA, conforme discussão anterior realizada pelo
Conselho. A comissão ficou assim composta: Prof. Marcelo Gobatto, Profª Elisabete Longaray
e Profª. Adriana Gibbon. O terceiro assunto trazido pela presidente refere-se aos processos
referentes aos concursos de LIBRAS, realizados em dezembro de 2014, e que não foram
aprovados pela 5ª Câmara do COEPEA. A Presidente mencionou seu descontentamento
relacionado aos pareceres aprovados pela referida Câmara, já que apresentavam inúmeros
problemas. Mencionou que os referidos pareceres foram alvo de inúmeras críticas por parte
do COEPEA e pediu mais atenção dos conselheiros do ILA que fazem parte da 5ª Câmara. O
conselheiro Mauro, como membro da 5ª Câmara, após essa intervenção da diretora,
comentou que achou tal comentário injusto e desnecessário para o momento, e disse que se
fosse assim, também a direção do ILA precisaria ter mais atenção ao dar continuidade à
tramitação dos processos, já que eles têm apresentado, recorrentemente, vários problemas. A
Presidente mencionou ainda o comentário feito pela Conselheira Luciana Pilatti com relação a
outro parecer aprovado pela 5ª Câmara, segundo o qual o ILA não teria seguido a deliberação
23/2013 do COEPEA, que trata dos concursos para docentes da FURG, no que se refere ao
cronograma, que não previa prazos para recursos dos candidatos. A Presidente informou que
esse tema vem sendo discutido pelo Pleno do COEPEA e que já havia solicitado a revisão
dessa deliberação, já que dá margem a interpretações diferentes. Conselheiro Artur
mencionou que também solicitou ao COEPEA a revisão da referida deliberação. Houve várias
manifestações a respeito do tema. Nada mais havendo a tratar, a senhora Presidente
encerrou a reunião. A ata será disponibilizada a todos para apreciação e aprovação na
próxima reunião ordinária e vai assinada pela senhora Presidente, Dulce Cassol Tagliani.
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