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ATA N.º01/2015

Aos quatorze dias do mês de janeiro 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: Adriana
de Oliveira Gibbon, Adriana Moreira Silveira, Alessandra Ávila Martins, Alessandro
Morales Ebersol, Daniele Corbetta Piletti, Dulce Cassol Tagliani, Luciana Iost Vinhas,
Luciana Pilatti Telles, Mairim Linck Piva, Mauro Nicola Póvoas e Henrique Meneses
(representante dos cursos de Pós-Graduação stricto sensu). Justificada as ausências:
Artur Emílio Alarcon Vaz, Eliana da Silva Tavares, Eliane Misiak, Elisabete Andrade
Longaray, Kelley Baptista Duarte, Lúcia Lovato Leiria, Marcelo Roberto Gobatto e
Michele Ferreira Fanke. Sem representação os Diretórios Acadêmicos de Letras e de
Artes. Convidado: Ricardo Penalva. Dando inicio à reunião, a senhora Presidente
submeteu à aprovação a inserção de ponto de pauta para tratar de criação de grupo
de pesquisa coordenado pela Prof. Michelle Vasconcelos, conforme solicitado pelo
Prof. Mauro Póvoas. Submetida à votação, a inserção do ponto foi aprovada por
unanimidade. Em seguida, a senhora Presidente relatou o primeiro ponto da pauta.
PRIMEIRO PONTO – Homologação da Ata n.º30/2014 do ILA.  A senhora
Presidente submeteu a Ata n.º30/2014 para apreciação, sendo aprovada por
unanimidade. SEGUNDO PONTO – Pedidos de afastamentos. A Conselheira
Adriana Silveira procedeu à leitura da Ata 01/2015, da Câmara Administrativa, com os
pedidos a seguir relacionados: “Cláudia Mentz Martins, de 19 a 20 de dezembro de
2014, para participar Aula presencial no Polo de Santa Vitória do Palmar e aplicação
de avaliação, Santa Vitória do Palmar; Luciana Iost Vinhas, dia 12 de dezembro,
Participação em reunião do grupo de pesquisa “Análise do Discurso e interfaces”,
Porto Alegre; Marisa Porto do Amaral, de 06 a 07 de janeiro, Encontro do VARSUL,
Porto Alegre-RS; Joselma Maria Noal, dia 06 de janeiro para tratar de assuntos
particulares; Lúcia Lovato Leiria, de 13 a 16 de janeiro, Reunião no polo de Picada
Café; aplicação de exame no polo de Santo Antônio da Patrulha; tratamento de saúde
em Porto Alegre. Picada Café, Santo Antônio da Patrulha e Porto Alegre; Dulce
Cassol Tagliani, de 19 a 21 de janeiro, para tratar de assuntos particulares; Susie
Enke Ilha, de 22 a 28 de janeiro, Curso Extra Lesson Recursos Especiais em
Pedagogia Waldorf, São Paulo e também foi analisado o afastamento do TAE
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Alessandro Ebersol, dia 06 de janeiro 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. TERCEIRO PONTO –  Projetos e/ou relatórios de Ensino e
Extensão. A conselheira Luciana Pilatti procedeu à leitura da Ata 01/2015 da Câmara
de Ensino e Extensão: “Foi examinado o seguinte projeto: Cartografias e arquivos de
memória, da professora Teresa Lenzi. Também foram analisados os relatórios
Socializando a leitura: troca de livros, da professora Mairim Linck Piva, e Bolsa
permanência / Núcleo de Estudos em Língua Portuguesa – NELP, da professora
Tatiana Schwochow Pimpão. 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.
Recomenda-se o registro do projeto Núcleo de Estudos em Língua Portuguesa –
NELP no Sigproj”. Submetido à votação o ponto foi aprovado por unanimidade.
QUARTO PONTO – Projetos e/ou relatórios de Pesquisa e Pós-Graduação. As
conselheiras Adriana de Oliveira Gibbon e Mairim Linck Piva informaram que não
houve projetos e/ou relatórios a serem apreciados pela Câmara de Pesquisa e
Pós-Graduação. Em seguida, Prof. Mauro Póvoas questionou se haveria necessidade
de aprovação anual de projetos que tenham duração superior a um ano, para
possibilitar solicitação de bolsas; Prof. Daniele Piletti disse teve a mesma dúvida em
outra ocasião, quando obteve como resposta que não é preciso aprovar anualmente
tais projetos, contanto que dos cronogramas dos mesmos conste o período pelo qual
perduram, de forma que, nesses casos, é previsto que haja relatórios apenas após tal
período, durante o qual o projeto fica em aberto na PROPESP. QUINTO PONTO –
Substituição da oferta das disciplinas de Libras I e Libras II por Libras anual ao
ICB. A senhora Presidente informou o recebimento do Memorando 8/2015 - ICB, que
solicita a substituição da oferta das disciplinas optativas de Libras I (cód. 06497) e
Libras II (cód. 06498) pela disciplina optativa Libras anual (cód. 06386). Foi informado
que essa necessidade provém do fato de o curso de Ciências Biológicas -
Bacharelado ser anual. A senhora Presidente já havia encaminhado Memorando
4/2015 - ILA aprovando a substituição ad referendum. Submetido à votação, o ponto
foi aprovado por unanimidade. SEXTO PONTO – Criação de Grupo de Pesquisa na
linha de escrita feminina. Prof. Mauro Póvoas apresentou proposta de criação do
Grupo de Pesquisa Vozes Femininas e Escritas de Si: intersecções, sob coordenação
da Prof. Michelle Vasconcelos, bolsista de pós-doutorado da Fundação de Amparo à
Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul (FAPERGS) e professora do Programa de
Pós-Graduação em Letras do ILA. Foi lido o resumo do projeto, conforme segue: “O
grupo ‘Vozes femininas e escritas de si: intersecções’ objetiva reunir e provocar
debate entre pesquisadores de diferentes instituições e de áreas das Ciências
Humanas que tenham como objeto de estudo as escritas femininas, as escritas de si
femininas, ou escritas que envolvam o universo feminino, promovendo a discussão
interdisciplinar das questões que abrangem desde o contexto de produção da escrita
feminina a elementos norteadores de suas obras, através de estudos teóricos,
comparativos, inter e transdisciplinares, buscando evidenciar, compreender e analisar
tais vozes.” Prof. Mairim Piva apontou necessidade de indicar vice-coordenador no
projeto para inscrevê-lo no CNPq. Prof. Mauro Póvoas disse que seria incluído.
Submetido à votação, o ponto foi aprovado por unanimidade. SÉTIMO PONTO –
Assuntos gerais. EXPOSIÇÃO HAITI: ARTE E RESISTÊNCIA. Foi apresentado o
catálogo da exposição Haiti: arte e resistência, coordenada pela Prof. Normélia Parise.
ALTERAÇÃO NO REGIMENTO DO ILA. A senhora Presidente informou que a
Resolução 30/2014 do CONSUN altera o Regimento Interno do ILA. A única alteração
percebida foi a substituição do termo “coordenador de área” por “representante de
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área”. PROFESSOR SUBSTITUTO EM VIRTUDE DO AFASTAMENTO DE JOSELMA
NOAL. Solicitou-se chamar o segundo colocado em concurso realizado anteriormente,
quando do afastamento da Prof. Myriam Chanci, para substituir a Prof. Joselma Noal,
que teve afastamento total para doutorado aprovado. Mencionou-se que o ideal é
fazê-lo o quanto antes, para que não se inicie o próximo período letivo – em 02 de
março de 2015 – sem professor. A senhora Presidente disse que ainda não recebeu
nada oficial sobre o afastamento da Prof. Joselma Noal, então vai se informar a
respeito. ALTERAÇÃO PRÉ-REQUISITOS. Informou-se que as disciplinas de
Linguística Aplicada ao Ensino de Francês Língua Estrangeira I (cód. 06612) e
Linguística Aplicada ao Ensino de Língua Espanhola I (cód. 06578) passaram a ter
como pré-requisito, respectivamente, as disciplinas de Língua Francesa IV (cód.
06607) e Língua Espanhola IV (cód. 06573). MATRÍCULA EM DISCIPLINA DE
OUTRO CURSO. Prof. Luciana Pilatti expôs situação de aluna do curso de Letras –
Português/Inglês que quer cursar disciplinas do curso de Letras – Português/Francês,
pois tem a intenção de cursar o último posteriormente. Após discussão, concluiu-se
que pode cursar as disciplinas que pretende como Disciplina Complementar, embora
haja limites de aproveitamento nessa modalidade. Foi mencionado também que, por
ser aluna de licenciatura em Letras, tem perfil semelhante aos outros alunos
matriculados na disciplina que vier a cursar, o que é benéfico para o andamento das
aulas. Ainda a esse respeito, houve outras manifestações. 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, Karina Gularte Peres, 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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