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ATA N.º 6/2015

Aos  vinte e nove  dias  do  mês  de abril  de  dois  mil  e  quinze,  realizou-se  a
reunião extraordinária  do  Conselho  do  Instituto  de  Letras  e  Artes, às 14 horas, na
sala 2114, Pavilhão 2. Fizeram-se presentes à reunião os seguintes  conselheiros:
Alessandra  Ávila  Martins, Artur Emílio Alarcon Vaz, Carolina Kersting, Daniele
Corbeta Pilleti, Dulce Cassol Tagliani, Eliana Tavares, Eliane Misiak, Elisabete
Andrade Longaray, Luciana Pilatti Telles, Mairim Linck Piva, Marcelo Roberto Gobatto,
Michele Ferreira Fanke. Justificadas as ausências: Cláudia Teixeira Paim e Mauro
Nicola Póvoas. Ausentes: Adriana Moreira Silveira e Lúcia Lovato Leiria. Convidados:
Calebe Copello, Luciana Iost Vinhas e Matheus Dorneles. Sem representação os
Diretórios Acadêmicos de Letras e de Artes. No início da reunião, a senhora
Presidente solicitou a inclusão de um ponto de pauta: inclusão dos professores, Cíntia
Ávila Blank (UFPEL) e Moacir Lopes de Camargos (UNIPAMPA/Bagé), no projeto de
criação do Programa de Pós Graduação em Estudos da Linguagem. Sem nenhuma
objeção, o ponto foi incluso. PRIMEIRO PONTO - Homologação das inscrições e
cronograma do concurso do Edital n.º 03/2015 – Processo n.º
23116.009300/2014-66. A senhora Presidente divulgou as inscrições e o cronograma
de atividades do concurso público, para provimento de vaga para professor de carreira
do magistério superior para as disciplinas de Língua Inglesa, Fonética e Fonologia da
Língua Inglesa e Inglês Instrumental, Edital n.º 03/2015. O edital teve oito inscrições,
quais sejam: Raquel Menezes Vaz (23116.003063/2015-19), Sabrine Amaral Martins
(23116.003087/2015-60), Helena Beatriz Mascarenhas de Souza
(23116.003278/2015-21), Gisele Medina Nunes (23116.003345/2015-16), Sulany
Silveira dos Santos (23116.003387/2015-49), Daiane Winter (23116.003389/2015-38),
Tamer Thabet (23116.003429/2015-41) e Maiquel Alexandre Krug
(23116.003430/2015-76). Cronograma organizado pela banca: 6/07/2015 -
Realização da prova escrita, no Miniauditório do ILA (Campus Carreiros da FURG),
das 8h às 12h. 06/07/2015 - Leitura pública da prova escrita, no Miniauditório do ILA
(Campus Carreiros da FURG), às 14h30min. 07/07/2015 - Divulgação do resultado da
prova escrita e indicação da ordem da prova didática, na Secretaria do ILA (Campus
Carreiros da FURG), às 8h. 07/07/2015 - Sorteio de ponto da prova didática, no
Miniauditório do ILA (Campus Carreiros da FURG), às 08h30min. 07/07/2015 -
Sorteio de ponto da prova didática, no Miniauditório do ILA (Campus Carreiros da
FURG), às 14h. 08/07/2015 - Realização da prova didática, no Miniauditório do ILA
(Campus Carreiros da FURG), às 8h30min. 8/07/2015 - Realização da prova didática,
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no Miniauditório do ILA (Campus Carreiros da FURG), às 14h. 8/07/2015 - Divulgação
do resultado da prova didática, na Secretaria do ILA (Campus Carreiros da FURG), às
20h. 09/07/2015 - Realização do exame de títulos, no Miniauditório do ILA (Campus
Carreiros da FURG), às 8h. 09/07/2015 - Conclusão dos trabalhos e divulgação dos
resultados apurados, na Secretaria do ILA (Campus Carreiros da FURG), às 18h. A
senhora Presidente submeteu o ponto sendo aprovado por unanimidade. SEGUNDO
PONTO - Homologação do resultado do concurso do Edital n.º15/2015 –
Processo n.º 23116.002281/2015-28. A senhora presidente divulgou o resultado do
Processo Seletivo Simplificado para contratação de professor, por tempo determinado,
para as disciplinas de Língua Francesa Instrumental, Língua Francesa I e Língua
Francesa III, Edital n.º 15/2015. O edital teve cinco inscrições homologadas, quais
sejam: Laurence Marafante Brancão (23116.003135/2015-10), Wagner Soares Mees
(23116.003228/2015-44), Michele C. Bicca (23116.003231/2015-68), Yadini do Canto
Winter dos Santos (23116.003242/2015-48) e Giulian da Silva Pinto
(23116.003256/2015-61). Apenas o candidato, Yadini do Canto Winter dos Santos
(23116.003242/2015-48), não compareceu para o sorteio, e realização da prova
didática. “O ponto sorteado da prova didática foi o de número três, com o título La
coréférence: lês déterminants et les pronoms compléments. Após a soma das notas
da prova didática e do exame de títulos, chegou-se às seguintes médias finais: a
candidata Laurence Marafante Brancão obteve nota final de 6,0 (seis) e o candidato
Giulian da Silva Pinto obteve nota final 6,0 (seis). De acordo com o parágrafo 1º do
Art. 22, seção VIII, em caso de empate será classificado o candidato que obtiver maior
nota na prova, neste caso, didática. Sendo assim, a banca examinadora indica para a
contratação a candidata Laurence Marafante Brancão.” A senhora Presidente
submeteu o ponto sendo aprovado por unanimidade. Homologação do resultado do
concurso do Edital n.º15/2015 – Processo n.º 23116.002285/2015-14. A senhora
Presidente divulgou o resultado do Processo Seletivo Simplificado para a contratação
de professor de língua inglesa, por tempo determinado, da Unidade Acadêmica
Instituo de Letras e Artes para as disciplinas de Língua Inglesa, Inglês Instrumental,
Edital n.º 15/2015. O edital teve duas inscrições homologadas, quais sejam: Letícia
Berneira Cardozo (23116.003126/2015-29) e Paola Castro Oliveira
(23116.003239/2015-24). “O sorteio do ponto único da prova didática foi realizado,
sendo sorteado o ponto número 2, Integrating the four skills in the language classroom
. Estavam presentes as candidatas Letícia Berneira e Paola Castro Oliveira. A
Comissão Examinadora do Concurso Público atribui uma nota, na escala de 0 (zero) a
10 (dez) com uma casa decimal para cada uma das candidatas. A nota final obtida
para cada uma das candidatas foi a seguinte: Letícia Berneira Cardozo, nota 4,3 e
Paola Castro Oliveira, nota 2,5. Como nenhuma das candidatas alcançou nota mínima
de 7,0 pontos na Prova Didática, não houve candidatos aprovados no processo
seletivo”. A senhora Presidente submeteu o ponto sendo aprovado por unanimidade.
TERCEIRO PONTO - Ao final da reunião, a senhora Presidente colocou em pauta, o
ponto inserido no início da reunião para a votação do Conselho. O ponto em questão
foi a inclusão dos professores Cíntia Ávila Blank (UFPEL) e Moacir Lopes de
Camargos (UNIPAMPA/Bagé), conforme solicitação das professoras Rosely Machado
e Luciana Iost Vinhas, para a participação como docentes no Programa de Pós
Graduação em Estudos da Linguagem. Submetido o ponto, este foi aprovado por
unamimidade. O membro do Conselho prof. Msc. Artur Emilio Alarcon apresentou a
aluna Caroline Kwersting, como a nova representante do curso de Pós-Graduação
stricto sensu. Também, foram apresentados os alunos Caleb Copello e Mateus
Dorneles. O objetivo da apresentação foi a organização de uma comissão eleitoral e
reativação do antigo Diretório Acadêmico de Letras, pois o mesmo não possui
nenhuma representação. Nada mais havendo a tratar, a senhora Presidente encerrou
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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
pela senhora Presidente, Dulce Cassol Tagliani. Este documento é autenticado
eletronicamente no sistema Sedoc.
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