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ATA N.º 5/2015

Aos oito dias do mês de abril de dois mil e quinze, realizou-se a reunião extraordinária do
Conselho do Instituto de Letras e Artes, às quatorze horas, 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, Bruno Duarte, Cláudia Teixeira Paim,
Daniele Corbetta Piletti, Eliana da Silva Tavares, Eliane Misiak, Elisabete Andrade Longaray,
Luciana Pilatti Telles, Mairim Linck Piva, Marcelo Roberto Gobatto, Mauro Nicola Póvoas.
Justificadas as ausências: Adriana Moreira Silveira, Alessandro Morales Ebersol, Dulce Cassol
Tagliani, Michele Ferreira Fanke. Ausente: Lúcia Lovato Leiria. Convidados: Luciana Iost
Vinhas. Sem representação os Diretórios Acadêmicos de Letras e de Artes. Dando início à
reunião, o senhor presidente relatou o primeiro ponto da pauta. PRIMEIRO PONTO –
Homologação da ata n.°03/2015 do ILA. O senhor presidente submeteu a ata n.°03/2015 do
ILA para apreciação, sendo aprovada por unanimidade. SEGUNDO PONTO – Homologação
da ata n.°04/2015 do ILA. O senhor presidente submeteu a ata n.°04/2015 do ILA para
apreciação, sendo aprovada por unanimidade. TERCEIRO PONTO – Projetos e/ou
relatórios de Ensino e Extensão. A conselheira Eliane Misiak procedeu à leitura da Ata
04/2015 da Câmara de Ensino e Extensão: “Foram encaminhados a esta Câmara, para análise,
os seguintes relatórios de projetos de extensão: Português como Língua Adicional para
Senegaleses e Haitianos, da Profa. Lúcia Lovato Leiria; Núcleo Universitário de Tradução, da
Profa. Daniele Corbetta Piletti. Recebemos também os projetos de extensão: Fonética Acústica:
Teoria e Prática, da Profa. Luciene Bassols Brisolara; Literatura: Leituras, Escrita e Ensino, da
Profa. Mairim Linck Piva; Oficina de Contação: a Formação de Leitores, da Profa. Mairim
Linck Piva; Núcleo de Tradução, da Profa. Daniele Corbetta Piletti; Semana de Língua
Espanhola e Homenagem a Gabriel García Márquez, do Prof. Wellington Freire Machado. E o
seguinte Projeto de Ensino: Monitoria de Produção Textual 2015, da Profa. Adriana de Oliveira
Gibbon. Todos os relatórios e projetos foram deferidos, mas serão devolvidos a seus autores
para ajustes e deverão, posteriormente, retornar à Câmara para revisão.” Submetido à votação, o
ponto foi aprovado por unanimidade. QUARTO PONTO – Projetos e/ou relatórios de
Pesquisa e Pós-Graduação. A Conselheira Mairim Linck Piva leu a ata n.º01/2015 da Câmara
de Pesquisa e Pós-Graduação, de que consta avaliação dos seguintes projetos de pesquisa:
“Memória in Vitro: recuperando olhares e histórias – Prof. Dra. Teresa de Jesus Paz Martins
Lenzi; Processos de Subjetivação do cárcere feminino – Prof. Dra. Luciana Iost Vinhas;
Formação e Consolidação do sistema literário no extremo sul brasileiro – Prof. Dr. Artur Emílio
Alarcon Vaz; A produção textual escrita no ensino médio: desafios e possibilidades – Prof. Dra.
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Dulce Cassol Tagliani; Imaginário e intimismo: múltiplas representações literárias – Prof. Dra.
Mairim Linck Piva; Consciência Morfológica no Letramento – Prof. Dra. Luciana Pilatti Telles,
que foram homologados. A Câmara entendeu que o projeto proposto pela Prof. Dra. Teresa de
Jesus Paz Martins Lenzi, intitulado Re-utilize: proposta de reutilização crítica do resíduos
acadêmicos na criação de objetos e móveis de design sustentável, caracteriza-se como um
projeto de extensão, devendo ser submetido a Câmara de Extensão e Ensino. Após a leitura do
projeto da Prof. Dra. Luciene Bassol Brisolara, intitulado Dificuldades fonético-fonológicas na
aquisição e ensino de Português e de Espanhol como línguas estrangeiras, a Câmara entendeu
que, por apresentar cadastro na PROPESP, o projeto não precisa de nova aprovação desta
Câmara. A Câmara sugere, ainda, que os professores, ao encaminharem seus projetos de
pesquisa, atentem para a uniformização dos projetos, de acordo com o último edital para
projetos de pesquisa da PROPESP – item 2.2 – para os futuros projetos a serem apreciados pela
Câmara: ‘“2.2 O projeto de pesquisa, cadastrado na PROPESP, deve ser apresentado pelo
coordenador de maneira clara e resumida, ocupando, no máximo, dez páginas digitadas em
folha A4, com espaçamento 1.5, fonte Times New Roman tamanho 12, em língua nacional,
devendo conter resumo, introdução e justificativa, com síntese da bibliografia fundamental;
objetivos; metodologia; material e métodos; forma de análise dos resultados, e referências
citadas no texto. Deve ainda incluir (como um documento em anexo) plano de trabalho com
cronograma de atividades do projeto a ser desenvolvido pelo bolsista’’’. Também, a Câmara
salientou que projetos de pesquisa em andamento, com número de registro na Propesp, não
precisam ser reencaminhados para avaliação anualmente, somente havendo necessidade de
encaminhar relatório final quando ocorrer o encerramento do projeto’’. Submetido à votação, o
ponto foi aprovado por unanimidade. QUINTO PONTO – Pedidos de afastamentos. O
senhor presidente procedeu à leitura da ata n.º04/2015, da Câmara de Assuntos Administrativos
do Conselho do Instituto de Letras e Artes, com os pedidos a seguir relacionados: Susie Enke
Ilha,  de 17 a 18 de março, para tratar de assuntos particulares e de 17 a 21 de abril, para
participar do Curso Extra Lesson – Formação em Recursos especiais, na Escola Waldorf
Micael; Adriana de Oliveira Gibbon, de 17 a 21 de março, para participar da Aulas de Língua
Portuguesa IV presenciais/ EAD – Letras /Espanhol, Picada Café, Santo Antônio da Patrulha,
Sarandi e Santa Vitória do Palmar; Lúcia Lovato Leiria, de 17 a 18 de março, para Abertura do
período letivo 2015-1 em Santa Vitória do Palmar e dia 26 e 27 de março para tratar de assuntos
particulares; Michael John Chapman, de 23 a 28 de março para participar Exploding Galaxy:
(re)apropriação e (re)significação do espaço urbano, São Carlos, SP; Cláudia Mentz Martins, de
26 a 28 de março, para participar Aula presencial nos polos de Sarandi, Picada Café e Santo
Antônio da Patrulha (UAB), e de 20 e 21 de março para Aula presencial no polo de Santa
Vitória no Palmar (UAB) em Santa Vitória do Palmar e de 13 a 16 de abril para Treinamento
PNBE (Plano Nacional Biblioteca da Escola, Belo Horizonte, MG; Rubelise da Cunha, dia 23 e
24 de março, para tratar de assuntos particulares; Raphael Albuquerque de Boer, de 27 a 29 de
abril, para participar de Atividades de Pós-Doutoramento, Curitiba – PR; Alessandra  Avila
Martins, , dia 01 e 02 de abril, para tratar de assuntos particulares; Luciana Vinhas, de 13 a 15
de março, para Participação em curso livre, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto
Alegre; Artur Emilio Alarcon Vaz, de 13 a 15 de abril, para participar do Seminário de
Treinamento para o PNBE 2015; Raymundo da Costa Olioni, de 06 a 10 de abril para participar
do IV Encontro Systemics Across Languages – SAL, Pontifícia Universidade Católica de São
Paulo (PUCSP); Cláudia Paim, dias 27 e 28 de abril, para tratar de assuntos particulares. Os
afastamentos foram aprovados pela Câmara. Colocados em votação os pedidos de afastamentos,
foram aprovados por unanimidade. SEXTO PONTO – Assuntos Gerais. DISPENSA DAS
AULAS PARA SEMANA DA LÍNGUA ESPANHOLA – A Prof. Luciana Pilatti sugeriu a
dispensa dos alunos de Letras – Português/Espanhol para a Semana de Língua Espanhola, em
homenagem a Gabriel Garcia Márquez, que ocorrerá nos dias 22, 23 e 24 de abril de 2015. Os
demais professores, membros do conselho, foram consultados e decidiram liberar todos alunos,
pois entenderam que o evento seria importante também para os demais cursos de Letras.
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ATESTADO TRIMESTRAL – A Prof. Eliana Tavares falou sobre o atestado trimestral que a
PRAE está exigindo dos alunos, assinado pelo professor da disciplina. Foi sugerido discutir esta
questão na próxima reunião da COMGRAD. Nada mais havendo a tratar, o senhor 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, Josiane dos Santos Farias, que secretariei a reunião, e foi aprovada pelo senhor presidente,
Artur Emílio Alarcon Vaz. Este documento é autenticado eletronicamente no sistema Sedoc.
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