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ATA N.º 4/2016

Aos dezesseis dias do mês de março de dois mil e dezesseis, realizou-se a reunião
ordinária do Conselho do Instituto de Letras e Artes, às 16 horas, na sala do
Miniauditório, Bloco 01, CAIC II. Fizeram-se presentes à reunião os Conselheiros:
Adriana de Oliveira Gibbon, Alessandra Ávila Martins, Alessandro Morales Ebersol,
Artur Emílio Alarcon Vaz, Cláudia Teixeira Paim, Carolina Kersting Guimarães,
Daniele Corbetta Pilleti, Dulce Cassol Tagliani, Eliana da Silva Tavares, Eliane Misiak,
Elisabete Andrade Longaray, Lúcia Lovato Leiria, Luciana Pilatti Telles, Mairim Linck
Piva, Marcelo Roberto Gobatto, Mauro Nicola Póvoas e Michele Ferreira Fanke.
Justificada a ausência: Adriana Moreira Silveira. Convidados: Ana Paula Alba Wildt,
Cláudia Mentz Martins, Elaine Nogueira da Silva, Josiane Borges de Moraes, Rossana
de Felippe Böhlke, Susie Enke Ilha e Tatiana Schwochow Pimpão. Sem
representação os Diretórios Acadêmicos de Letras e de Artes. Dando inicio à reunião,
a senhora Presidente justificou o motivo da reunião ser postergada para as 16h. Neste
dia ocorreu o Fórum das Licenciaturas, evento que teve a presença dos
coordenadores dos cursos de Letras e Artes Visuais. Em seguida, a senhora
Presidente expôs o pedido de inserção de três pontos de pauta: Processo de
Redistribuição do Professor William Dias Silveira (Processo: 23116.001112/2016-51),
Processo de redistribuição da Professora Fabiane Pianowski (Processo:
23116.000617/2016-07), Normatização das Disciplinas Ateliê de Orientação de
Projeto em História, Teoria e Crítica, Ateliê de Orientação de Projeto em Poéticas
Visuais e Ateliê de Orientação de Projeto de Ensino. Submetida à votação, a inserção
dos três pontos foi aprovada por unanimidade. PRIMEIRO PONTO DE PAUTA -
Homologação da Ata n.º03/2016 do ILA: A senhora Presidente submeteu a ata n.º
03/2016 para apreciação, sendo aprovada por unanimidade. SEGUNDO PONTO DE
PAUTA - Homologação dos atos e resultado do Concurso de Libras (Processo nº
23116.007977/2015-41): A senhora Presidente relatou que dos cinco candidatos
homologados, somente quatro candidatos realizaram a prova escrita. Dois candidatos
foram aprovados na prova escrita, e, na prova didática, apenas uma candidata foi
aprovada, estando esta habilitada a participar da prova de títulos. O resultado final do
concurso foi o seguinte: Luciana Pereira Vaz (23116.000748/2016-86) com 6,84. A
candidata foi considerada APROVADA no Concurso Público para seleção de
Professor Classe Auxiliar de Libras, Edital nº 01/2016. Mencionou, ainda, que o
concurso teve o acompanhamento do técnico do ILA Roger Rosado Pinheiro. Em
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seguida, a senhora Presidente submeteu o ponto de pauta, sendo o mesmo aprovado
por unanimidade. TERCEIRO PONTO DE PAUTA - Homologação do resultado do
Processo Seletivo Simplificado para Contratação de Professor Substituto -
Inglês Instrumental (Processo: 23116.008227/2015-96): A senhora Presidente
salientou que dos doze candidatos inscritos, uma inscrição não foi homologada, seis
candidatos realizaram a prova didática, e uma candidata participou do exame de
títulos. Apenas a candidata, Letícia Berneira Cardozo (23116.001007/2016-12), foi
considerada APROVADA pela banca examinadora do concurso público, estando
habilitada para exercer suas funções atribuídas ao cargo de professor contratado.
Logo, a senhora Presidente submeteu o ponto para apreciação, sendo este, aprovado
pelo Conselho. QUARTO PONTO DE PAUTA - Apreciação do Relatório nº3
referente ao 2ºsemestre/2015 da Profª Joselma Noal: A senhora Presidente
procedeu à leitura do relatório, no qual constam as atividades realizadas durante o
período, o assunto da tese e o desenvolvimento da mesma, inclusive a avaliação do
orientador. Posteriormente, a senhora Presidente submeteu o ponto à votação, sendo
o mesmo aprovado. QUINTO PONTO DE PAUTA - Apreciação do pedido de
afastamento para Pós-Graduação da Profª Ana Paula Wildt: A senhora Presidente
apresentou o processo de afastamento parcial para Pós-Graduação da Professora
Ana Paula Alba Wildt. A Conselheira Elisabete Andrade Longaray procedeu à leitura
da ata da reunião da Área de Língua Inglesa. A maioria das Professoras da área
decidiu expressar parecer favorável à solicitação de afastamento parcial. Porém, a
Professora Dra. Rossana de Felippe Böhlke expressou voto contrário em relação ao
pedido da Requerente por entender que, nas palavras da Própria professora, “a
função do Professor Universitário compreende ensino, pesquisa e extensão e que o
curso de Doutorado caracteriza pesquisa”. A Profa. Dra. Rossana de Felippe Böhlke
justificou também sua negativa em virtude da proximidade dos locais de trabalho e de
doutoramento da Requerente. Também, a senhora Presidente apresentou a carta de
solicitação de afastamento parcial para a realização de curso de doutorado no
Programa de Pós-Graduação em Educação (Universidade Federal de Pelotas –
UFPEL), na linha de pesquisa “Cultura Escrita, Linguagens e Aprendizagem”, no
período entre 01/03/2016 a 01/03/2019. A senhora presidente informou ao Conselho
que não há legislação que impeça a liberação da servidora, mesmo em estágio
probatório. Houve vários argumentos e questionamentos levantados durante a
reunião, principalmente com relação ao que seria exatamente “afastamento parcial”;
qual seria a carga horária que a servidora deveria cumprir dentro desse tipo de
afastamento. O Professor Marcelo fez o seguinte encaminhamento: adiar a decisão do
Conselho e encaminhar para a reunião ordinária de abril, para que os conselheiros
possam receber esclarecimentos sobre o tema “afastamento parcial”. Dessa forma, a
senhora Presidente acolheu o encaminhamento e colocou em votação: aprovação do
pedido de afastamento na forma encaminhada pela servidora ou o adiamento da
decisão para a próxima reunião, conforme exposto anteriormente. Por unanimidade,
os Conselheiros decidiram adiar a decisão. SEXTO PONTO DE PAUTA - Projetos
e/ou relatórios de Ensino e Extensão: A Conselheira Cláudia Teixeira Paim
procedeu à leitura da ata nº 03/2016 da Câmara de Ensino e Extensão. “Aos
dezesseis dias do mês de março 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.
O professor Marcelo R. Gobatto e a professora Claudia Paim, também membros da
Câmara, estiveram presentes. Foram encaminhados a esta Câmara, para análise, os
projetos e relatórios enumerados a seguir. Projetos de extensão: Tecelões de
Histórias, do prof. Valter Henrique de Castro Fritsch; Proficiência em leitura de
textos em língua estrangeira 2016.1, da profa. Daniele Corbetta Piletti; Vem ler:
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projeto de incentivo à literatura (2016), do prof. Artur Emilio Alarcon Vaz. Projeto de
ensino: O aprendizado da língua espanhola através da literatura, da profa. Myriam
Lucia Chancí Arango. Relatórios finais: Vem ler: projeto de incentivo à literatura
(2015), do prof. Artur Emilio Alarcon Vaz; Análise estatística de dados linguísticos:
introdução ao SPSS, da profa. Luciene Bassols Brisolara; I Ciclo de Estudos
dialógicos do discurso, da profa. Alessandra Avila Martins; Introdução ao uso do
Rbrul, da profa. Marisa Porto do Amaral.Todos os projetos e relatórios 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
aprovado por todos os Conselheiros. SÉTIMO PONTO DE PAUTA - Projetos e/ou
relatórios de Pesquisa e Pós-Graduação. A Conselheira Adriana de Oliveira Gibbon
procedeu à leitura da ata nº 01/2016 da respectiva Câmara: “Aos quatorze dias do
mês de março 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:
Memória in Vitro: recuperando olhares e histórias e Re-utilize: proposta de reutilização
crítica dos resíduos acadêmicos na criação de objetos e móveis de design sustentável
da Profª. Drª. Teresa de Jesus Paz Martins Lenzi. Após a leitura, a Câmara entendeu
que os projetos propostos pela professora se encontram em desenvolvimento, com
duração de 5 anos cada um, incluindo cadastro na PROPESP. Nesse caso, não
precisam de nova aprovação desta Câmara, informação que já foi encaminhada via
e-mail para a professora Teresa. Nada mais a constar, encerramos a presente ata”. A
Conselheira Mairim Linck Piva mencionou não haver necessidade de aprovação, a
cada término dos projetos de pesquisa e pós-graduação no Conselho, quando o
mesmo tiver duração de mais de um ano. Basta fazer o relatório final, e está
registrado na PROPESP. Logo, a senhora Presidente submeteu o ponto de pauta
para votação, e este, aprovado na reunião. OITAVO PONTO DE PAUTA –
Afastamentos: O Conselheiro Mauro Nicola Póvoas procedeu à leitura da ata da
Câmara de Assuntos Administrativos. “Ao décimo quarto dia do mês de março 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:
técnica-administrativa em educação Michele Ferreira Fanke (Coordenadora), o
professor Artur Emílio Alarcon Vaz e a técnica administrativa em educação Adriana
Moreira Silveira. Dando início à reunião, a Coordenadora da Câmara 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: Luciana Pilatti Telles, dia 18 de
janeiro, para tratar de assuntos particulares, Mauro Nicola Póvoas, dia 27 de janeiro,
para participar como membro da banca de mestrado na PUCRS e dia 29 de janeiro
para participar como membro da banca de qualificação de tese na UFRGS em Porto
Alegre; José Flores dias 21 e 22 de janeiro, para participar como membro da banca de
defesa de doutorado na Unicamp em Campinas; Luciana Vinhas, dia 04 de fevereiro,
para participar como membro da banca de defesa de mestrado na UCPEL, Pelotas,
RS, dia 22 de fevereiro para tratar de assuntos pessoais e de 07 a 11 de março para
tratar de assuntos pessoais; Tatiana Pimpão, dias 10 e 11 de março para participar
como membro da banca de defesa de mestrado na UFSC em Florianópolis; Ana
Zeferina Maio de 21 a 24 de fevereiro, para participar da avaliação do INEP em São
Paulo, Lucia Leiria, nos dias 22 e 23 de fevereiro para tratar de assuntos particulares
e Raymundo Olioni, dias 29 de fevereiro a 04 de março participar como membro da
banca de Concurso para Unipampa, em Bagé. Os afastamentos foram analisados e
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aprovados pela câmara. Foram analisados os pedidos de afastamentos, diárias e
passagens da professora Rossana Böhlke, de 01 a 05 de março, para participar do
VIII encontro Nacional de coordenadores do Inglês sem Fronteiras, (MEC/SISU), em
Brasília. 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 pelo
Conselho da Unidade. Posteriormente, a senhora Presidente colocou em discussão o
primeiro ponto de pauta inserido no início da reunião. NONO PONTO DE PAUTA -
Processo de Redistribuição do Professor William Dias Silveira (Processo:
23116.001112/2016-51): A senhora Presidente mencionou o interesse do professor
William em vir redistribuído da Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA) para a
Universidade Federal do Rio Grande (FURG), ocupando a vaga do professor Marco
Aurélio di Franco, a qual não está preenchida por nenhum professor. Além disso,
comentou sobre sua formação acadêmica. A área de Libras encaminhou parecer
favorável para Direção, quanto à redistribuição do professor, pois segundo a área, a
contribuição seria muito significativa para os alunos, e também, para o Instituto. Após,
o ponto foi submetido e aprovado pelo Conselho. DÉCIMO PONTO DE PAUTA -
Processo de Redistribuição da Professora Fabiane Pianowski (Processo:
23116.000617/2016-07): A senhora Presidente informou ter recebido o processo de
redistribuição da Professora Fabiane, atualmente atuando na Universidade Federal do
Vale do São Francisco (UNIVASF), na Bahia. Mencionou sua formação na área e
informou que ela ocuparia a vaga do recém aposentado Professor José Flores. O
Conselheiro Marcelo Roberto Gobatto salientou a importância da redistribuição da
Professora Fabiane Pianowski para Universidade Federal do Rio Grande, pois a
mesma seria de suma importância para o curso, devido a sua formação acadêmica. A
Professora Claudia Paim mencionou ser contrária à redistribuição por considerar que
a abertura de concurso público daria oportunidade a outros candidatos. Depois de
algumas questões levantadas, o ponto foi encaminhado à votação. Dos membros
presentes na reunião, oito votaram a favor da redistribuição, houve um voto contrário
e seis abstenções.  DÉCIMO PRIMEIRO PONTO DE PAUTA - Normatização das
Disciplinas Ateliê de Orientação de Projeto em História, Teoria e Crítica, Ateliê
de Orientação de Projeto em Poéticas Visuais e Ateliê de Orientação de Projeto
de Ensino: A senhora Presidente concedeu à palavra ao Conselheiro Marcelo
Roberto Gobatto. De acordo com o Conselheiro, os cursos de Artes Visuais
(Licenciatura e Bacharelado) são obrigados a cumprir as atividades das disciplinas
Ateliê de Orientação de Projeto em História, Teoria e Crítica, Ateliê de Orientação de
Projeto em Poéticas Visuais e Ateliê de Orientação de Projeto de Ensino, com o
desenvolvimento de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). A referida normatização,
aprovada pela área de Artes Visuais, menciona a composição da banca examinadora,
os critérios de avaliação, o tempo de defesa, entre outros. Submetido o ponto à
votação, o mesmo foi aprovado por unanimidade. ASSUNTOS GERAIS: O
Conselheiro Marcelo Roberto Gobatto mencionou a sua saída da Câmara de Ensino e
Extensão. A Conselheira Alessandra Ávila Martins foi escolhida como o novo membro
da Câmara. Também, segundo o Conselheiro Marcelo Roberto Gobatto, foi feita uma
nova eleição para recomposição do NDE Bacharelado e NDE Licenciatura dos cursos
de Artes Visuais para os próximos dois anos (2016-2018), devido à aposentadoria do
professor José Flores. Após, a senhora Presidente expôs para o Conselho a nova
indicação dos representantes do ILA na Comissão Permanente de Pessoal Docente
(CPPD). Os professores escolhidos foram: Pablo Andres Rothammel (titular), Myriam
Lucia Chanci Arango (1ª suplente) e Maria Josefina Israel Semino de López (2ª
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suplente). A Conselheira Luciana Pilatti Telles mencionou a proposta de estágio
curricular para ser apresentada no NDE do curso de Letras. Os Conselheiros de cada
área ficaram de construir uma proposta para posterior discussão na reunião. A
senhora Presidente apresentou a professora Elisabete Andrade Longaray, como a
nova representante da Área do Inglês. Mencionou também a necessidade de
discussão relacionada aos pedidos de afastamentos para pós-graduação e
pós-doutorado. Comprometendo-se em elaborar uma proposta nesse sentido e
encaminhar na reunião ordinária de abril. Além disso, a senhora Presidente comentou
sobre a possibilidade de estipular o período de exercício na função de secretária(o)
geral no Instituto, e fazer um rodízio entre os servidores da secretaria. Depois de
alguns questionamentos e argumentos, o Conselho acordou que fica a critério de cada
Direção, escolher e decidir o tempo que o servidor exercerá a função de secretária(o)
geral. Submetido o ponto à aprovação, o mesmo foi aprovado por unanimidade.  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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