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ATA N.º 17/2016

Aos dezesseis dias do mês de novembro de dois mil e dezesseis, realizou-se a reunião
ordinária do Conselho do Instituto de Letras e Artes, às 15h, no miniauditório do ILA, Bloco 1,
CAIC II. Fizeram-se presentes à reunião os seguintes conselheiros:, Adriana de Oliveira
Gibbon, Alessandra Ávila Martins, Artur Emílio Alarcon Vaz, Dulce Cassol Tagliani, Eliane
Misiak, Elisabete Longaray, Laura Garcia Storino, Lúcia Lovato Leiria, Luciana Pilatti Telles,
Mairim Linck Piva, Marcelo Gobatto, Mauro Nicola Póvoas, Pablo Andrés Rothammel,,
Raymundo da Costa Olioni, Roseli Nery e Juliana de Souza da Silva (representante da
pós-graduação). Como convidadas, fizeram-se presentes: Elaine Nogueira da Silva e Josiane
Borges de Moraes. Justificada as ausências: Adriana Silveira  e Michele Ferreira Fanke. Sem
representação os Diretórios Acadêmicos de Letras e de Artes. Dando inicio à reunião, a
senhora Presidente solicitou ao Conselho a inclusão de três pontos na pauta: Recursos
encaminhados ao Conselho do ILA por candidata que participou do concurso público (Edital
31/2016) para a disciplina de Literatura Infantil e Juvenil; pedidos de afastamentos e
solicitação de alteração do corpo docente do curso de especialização em Linguística e Ensino
de Língua Portuguesa. Dando prosseguimento, a presidente procedeu à leitura do primeiro
ponto da pauta. PRIMEIRO PONTO – Homologação da Ata 16/2016 do ILA. A senhora
Presidente colocou o ponto em discussão e, na sequência, submeteu à votação, sendo
aprovado por unanimidade. SEGUNDO PONTO – Homologação dos atos e resultado do
concurso público objeto do Edital 31/2016, Processo nº 23116.006965/2016-80 –
Literatura Infantil e Juvenil. A presidente relatou os atos referentes ao concurso em
questão, mencionando que o processo teve vinte e cinco inscrições homologadas,
sendo que doze candidatos compareceram para a realização da prova escrita. Desses,
quatro foram aprovados e seguiram para a etapa seguinte, a prova didática. Dois
candidatos foram aprovados nesta etapa e tiveram também a divulgação do resultado
do exame de títulos. Ao final do processo, duas candidatas foram consideradas
aprovadas: Fabiane de Oliveira Resende, com nota final 8,83 e Michelle Vasconcelos
Oliveira do Nascimento, com nota final 8,59. Antes de encaminhar o ponto para
votação, a senhora presidente informou ao Conselho que uma candidata encaminhou
recursos referentes à prova didática e ao exame de títulos. Dessa forma, para que os
atos e resultado do concurso fossem apreciados pelos conselheiros, a presidente
antecipou um dos pontos de pauta inseridos no início da reunião, qual seja: Recursos
encaminhados ao Conselho do ILA por candidata que participou do concurso público
(Edital 31/2016) para a disciplina de Literatura Infantil e Juvenil, que passou, com
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consentimento dos conselheiros, a TERCEIRO PONTO de pauta. A presidente informou
sobre o encaminhamento dos recursos feito pela candidata Letícia da Costa Chaplin,
direcionados ao Conselho do Instituto de Letras e Artes e não à banca examinadora do
concurso. Antes da leitura dos recursos, a presidente informou ao Conselho que os mesmos
foram respondidos pela banca, que não se manifestou quanto ao mérito dos recursos e
encaminhou ao Conselho para manifestação. Após esse esclarecimento, a senhora
presidente passou à leitura dos recursos: “Excelentíssimo Conselho do Instituto de Letras e
Artes. Recorro não do resultado do Exame de Títulos, mas para que seja explicitado o cálculo
realizado que levou a todos os candidatos receberem a mesma nota: 10,0. Da mesma forma,
solicito a explicitação da pontuação de cada candidato em cada item. Atenciosamente”.
Segundo recurso: “Excelentíssimo Conselho do Instituto de Letras e Artes. Solicito a
explicitação das notas atribuídas aos critérios de avaliação de minha prova didática,
considerando o parágrafo 1º, do Artigo 19, da Deliberação 77/2015. Solicito também
justificativa da banca Examinadora para não ter realizado a leitura pública das notas de cada
candidato, pela Presidente da Banca, imediatamente após o término da última prova didática,
conforme o parágrafo 2º, artigo 19, da referida Deliberação. Reforço que a leitura pública da
nota da prova escrita, conforme parágrafo 2º, artigo 17, da mesma deliberação, também não
foi realizada, em claro descumprimento a norma aprovada pelo Conselho de Ensino,
Pesquisa, Extensão e Administração da FURG”. Após a leitura dos recursos, a presidente
solicitou à conselheira Mairim Linck Piva, que também fez parte da banca examinadora do
referido concurso, que se manifestasse a respeito dos recursos. A conselheira Mairim
mencionou a razão pela qual a banca decidiu por não se manifestar sobre o mérito dos
recursos encaminhados, visto que os mesmos não foram encaminhados à banca e sim ao
Conselho do ILA. Também explicou aos conselheiros que a banca examinadora, após fazer o
fechamento das notas, esteve disponível para leitura, o que não foi realizado pela ausência de
qualquer tipo de público. Alguns conselheiros se manifestaram com relação ao assunto
dizendo que não cabe a um conselho de unidade avaliar recursos dessa natureza. Mesmo
assim, o Conselho foi unânime em afirmar que a referida deliberação não prevê explicitação
das notas atribuídas a qualquer candidato e que as normas estabelecidas pela Deliberação
77/2015 foram seguidas pela banca examinadora. Após essa discussão, a senhora presidente
voltou ao ponto de origem, Homologação dos atos e resultado do concurso público
objeto do Edital 31/2016, Processo nº 23116.006965/2016-80 – Literatura Infantil e
Juvenil. Após todos os esclarecimentos feitos, a presidente recuperou o resultado do
concurso, que aprovou em primeiro lugar a candidata Fabiane de Oliveira Resende,
com nota final 8,83, e submeteu o ponto para apreciação, sendo o mesmo aprovado por
unanimidade. QUARTO PONTO – Homologação dos atos e resultado do concurso
público objeto do Edital 31/2016, Processo nº 23116.006964/2016-35 – Produção Textual.
A senhora presidente iniciou o relato dos atos do referido concurso: foram vinte e sete
inscrições homologas. Dessas,  quinze candidatos compareceram à prova escrita,
sendo onze aprovados que seguiram para as etapas seguintes, a prova didática e o
exame de títulos. Ao final de todas as etapas, houve três candidatas aprovadas:
Carolina Knack, com nota final 9,98, classificada em primeiro lugar; Sabatha Catoia
Dias, com nota final 9,80, classificada em segundo lugar e Letícia Cao Ponso, com nota
final 9,04, classificada em terceiro lugar. A senhora presidente informou, ainda, que
houve um recuso relacionado à prova escrita e que o mesmo foi indeferido pela banca
examinadora. Submetido à apreciação, o ponto foi aprovado por unanimidade. QUINTO
PONTO – Homologação do resultado do processo de escolha da coordenação dos
cursos de Artes Visuais – Licenciatura e Bacharelado. A presidente apresentou o
relatório de votação encaminhado pelo NTI da FURG, que apresenta o seguinte
resultado: opção 1. Prof. Marcelo Gobatto – coordenador; Profª Vivian Paulitsch –
coordenadora adjunta, com vinte votos; opção 2: Branco, com um voto. A coordenação
eleita para o biênio 2017-2018 foi Prof. Marcelo Gobatto e Profª Vivian Paulitsch. SEXTO
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PONTO – Homologação do resultado do processo de escolha da coordenação dos
cursos de letras – Português/Línguas estrangeiras. A presidente apresentou o relatório
de votação encaminhado pelo NTI da FURG, que apresenta o seguinte resultado: opção
1.  Profª Elisabete Longaray – coordenadora; Profª Ana Paula Wildt – coordenadora
adjunta, com cinquenta e nove votos; opção 2. Profª Rossana de Felipe Böhlke –
coordenadora; Prof. Artur Vaz – coordenador adjunto, com 31 votos; opção 3. Branco,
com quatro votos. A coordenação eleita para o biênio 2017-2018 foi Profª Elisabete
Longaray e Profª Ana Paula Wildt. SÉTIMO PONTO – Análise do pedido de prorrogação
de afastamento para pós-graduação da Profª Joselma Noal. A senhora presidente
apresentou o pedido de prorrogação do período de afastamento encaminhado pela
Profª Joselma Noal, que será de 28/02/2017 a 27/02/2018. O ponto foi submetido à
apreciação e aprovado por unanimidade. OITAVO PONTO -  Projetos e relatórios de
Ensino e Extensão.  A Conselheira Eliane Misiak realizou a leitura da ata da câmara: “ATA
Nº 11/2016. Aos dezesseis dias do mês de novembro 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 Roseli Aparecida da Silva Nery e o professor Raymundo da Costa Olioni,
também membros da Câmara, estiveram presentes. Foram encaminhados a esta Câmara,
para análise, os relatórios parcial e final a seguir. Relatório parcial: Proficiência em leitura de
textos em língua estrangeira 2016.1, 2016.2 e 2017.1, da profa. Daniele Corbetta Piletti.
Relatório final: Viagem didática ao Uruguai para o aprendizado do Espanhol, da profa.
Maria Josefina Israel Semino López. Os 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 pelos membros presentes”.  O ponto foi submetido à apreciação e aprovado
por todos os conselheiros. NONO PONTO – Projetos e relatórios de Pesquisa e
Pós-Graduação. A Conselheira Mairim Piva procedeu à leitura da ata da câmara: “ATA N.º
07/2016. Aos dezesseis dias do mês de novembro 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: A produção de atividades didáticas de pronúncia em Línguas
estrangeiras, da profa. Dra. Luciana Pilatti Telles. O projeto foi homologado pela Câmara.
Nada mais a constar, lavramos a presente ata”. O ponto foi aprovado por unanimidade.
DÉCIMO PONTO – Afastamentos. A pedido da presidente, o conselheiro Pablo Rothammel
realizou a leitura da ata da câmara, conforme segue: “ATA Nº 08/2016. Aos catorze dias do
mês de novembro 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), encontra-se em
estado de greve. Dando início à reunião, a secretária Adriana 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: Rubelise da Cunha, de 06 a 08 de outubro para tratar de assuntos
particulares; Lucia Lovato Leiria, de 11 a 14 de outubro para Observação de estágio de aluna
do Curso de Letras EAD e assuntos particulares em Porto Alegre; Luciana Paiva Coronel, dias
10 e 11 de outubro para tratar de assuntos particulares; Susie Enke Ilha, dias 18 e 18 de
outubro para tratar de assuntos particulares; Teresa de Jesus Paz Martins Lenzi, de 17 de
dezembro a 31 de janeiro para participar da Exposição em coautoria com Jesús Pérez García,
selecionada em edital público da Universidad de Murcia/Espanha. Local: Sala Branca da
Universidade de Murcia/Espanha; Roseli Aparecida da Silva Nery, dia 17 de outubro, para
participar defesa de Tese de Flavya Mutran, UFRGS, Porto Alegre; Ana Paula Alba Wildt, dia
24 de outubro para participar da Semana das Letras UNISINOS; Claudia Mentes Martins, de
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24 a 26 de outubro para tratar de assuntos particulares; Luciana Paiva Coronel, dias 24 e 25
de outubro para tratar de assuntos particulares; Teresa de Jesus Paz Martins Lenzi, dia 23 de
novembro, para participar do V SIGAM - Centro de Artes da Universidade de Pelotas (UFPE).
Participação na atividade de abertura do V SIGAM, em uma performance coletiva, intitulada
The Dinner Party, proposta e coordenada pelos organizadores do evento citado, na condição
de convidada; Marcelo  Gobatto, de 29 a 30 de novembro para participar como membro da
Banca de Doutorado – PPGAV UFRGS, Porto Alegre. Os afastamentos foram analisados e
aprovados pela câmara. Ainda foram analisados os pedidos de afastamentos, diárias e
passagens solicitados pelos professores Twyne Soares Ramos, de 20 a 24 de novembro para
participar do III Seminário Internacional de Língua, Literatura e Processos Culturais, em
Caxias do Sul (RS); Roseli Aparecida da Silva Nery, de 07 a 10 de dezembro para participar
do Seminário beroamericano sobre o Processo de Criação nas Artes – Vitória – ES; Normelia
Maria Parise, dias 17 e 18 de outubro, para participar do Formation Français sur Objectif
Universitaire, na UFRGS, Porto Alegre; Eliane Misiak, de 16 a 19 de outubro, para participar
do Formation Français sur Objectif Universitaire, na UFRGS, Porto alegre e do 1º Encontro
Regional de Cientistas e Educadores da Rede Ciência para Educação (Rede CpE); Artur
Emilio Alarcon Vaz, dias 17 e 18 de novembro, para participar do VIII Seminário Nacional
sobre Linguagem e Ensino (VIII SENALE), UCPel, em Pelotas (RS); Sylvie Dion, de 04 a 08
de dezembro, para participar  VI Encontro de Professores de Literaturas Africanas e II
AFROLIC “Dizer Áfricas: Vozes, Literatura, Mulher Universidade Federal Rural de
Pernambuco. Os afastamentos foram aprovados pela Câmara estando a 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”. O ponto foi submetido à votação e aprovado por unanimidade. DÉCIMO
PRIMEIRO PONTO - Assuntos Gerais. A senhora Presidente disponibilizou espaço para
assuntos gerais. O conselheiro Marcelo Gobatto falou sobre a exposição que os alunos do
curso de Artes Visuais estão realizando e convidou a todos para participarem. Também
manifestou sua opinião sobre a necessidade de o Conselho do ILA apresentar uma moção de
repúdio contra a PEC, a reforma do ensino médio e escola sem partido. Alguns conselheiros
se manifestaram a respeito e ficou decidido que o professor Marcelo encaminhará um esboço
do texto da referida moção para ser analisada pelos conselheiros. O conselheiro Marcelo
mencionou, também, a assembleia realizada pelos três segmentos dos cursos de Artes
Visuais, que discutiu as questões referidas anteriormente sobre a moção de repúdio. 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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