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ATA N.º 7/2015

Aos treze dias do mês de maio de dois mil e quinze, realizou-se a reunião ordinária do
Conselho do Instituto de Letras e Artes, às 14 horas, na sala do Miniauditório do ILA,
Bloco 1, CAIC. Fizeram-se presentes à reunião os seguintes conselheiros: Adriana
Moreira Silveira, Alessandro Morales Ebersol, Artur Emílio Alarcon Vaz, Bruno Duarte,
Claudia Teixeira Paim, 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, Michele Ferreira Fanke.
Justificadas as ausências: Alessandra Ávila Martins e Mauro Nicola Póvoas.
Afastados: Adriana de Oliveira Gibbon. Sem representação os Diretórios Acadêmicos
de Letras e de Artes. Dando inicio à reunião, a senhora Presidente procedeu à leitura
do primeiro ponto da pauta. PRIMEIRO PONTO DE PAUTA – Homologação da ata
n° 05/2015. A senhora Presidente submeteu a Ata n° 05/2015 do ILA para apreciação,
sendo aprovada por unanimidade. SEGUNDO PONTO DE PAUTA – Homologação
da ata n° 06/2015. A senhora Presidente submeteu a Ata n° 06/2015 do ILA para
apreciação, sendo aprovada por unanimidade. TERCEIRO PONTO DE PAUTA –
Apreciação do Proc. 23116.003234/2015-00- Afastamento para Pós-Graduação do
docente Volnei Jandir B. Vasconcelos. A senhora Presidente procedeu a leitura do
processo n° 23116.003234/2015-00, referente à solicitação de afastamento integral do
docente Volnei Jandir B. Vasconcelos, para doutorado em Comunicação Retórica e
Profissional, na instituição de ensino New Mexico State University, na cidade de Las
Cruces, no período de 31/07/2015 a 30/06/2018. O processo foi encaminhando para a
Área de Língua Inglesa, com o seguinte retorno: “Os Docentes da Área de Língua
Inglesa analisaram o pedido de solicitação de Afastamento para Pós – Graduação e
deferiram-na, desde que haja contratação de professore(s) substituto(s) no período de
afastamento”. A senhora Presidente submeteu o ponto sendo aprovado por
unanimidade. QUARTO PONTO – Alteração curricular dos cursos de História
Bacharelado e História Licenciatura, com inclusão ou manutenção de disciplinas
do ILA. A senhora Presidente leu o processo n° 23116.003708/2015-13, requerido
pelo coordenador do curso de História Bacharelado e Licenciatura, solicitando a
inclusão de disciplinas já existentes no novo QSL. As disciplinas solicitadas pelo curso
foram: “História Bacharelado - Língua Francesa Instrumental I e II, como optativas;
Língua Espanhola Instrumental I e II, como optativas; História da Arte, como optativa;
Produção textual, como obrigatória; Inglês Instrumental, leitura e expressão oral, como
optativas; Libras I, como optativa. História Licenciatura - as mesmas disciplinas
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citadas anteriormente, apenas incluindo as disciplinas de Libras I e II, neste caso,
como obrigatórias. A área de Língua Inglesa se pronunciou e irá oferecer a disciplina
de Inglês Instrumental – Leitura (06387) em qualquer semestre a partir do 3°
semestre, já a disciplina de Inglês Instrumental – Expressão Oral não será mais
oferecida. A área de Espanhol e Francês aprovaram as alterações das propostas
feitas pelo coordenador do curso de História, desde que haja inclusão de pré-requisito
da disciplina de Língua Espanhola Instrumental I para Língua Espanhola Instrumental
II e da disciplina de Língua Francesa Instrumental I para a Língua Francesa
Instrumental II, respectivamente. A área de Língua Portuguesa e Linguística aceita a
inclusão da disciplina de Produção Textual para o curso de História - Licenciatura no
quinto e sexto semestre. Por outro lado, a área nega a inclusão da disciplina de
Produção Textual no novo QSL do curso de História Bacharelado até a criação de
nova disciplina substitutiva. A área de Artes aceita as alterações feitas pelo curso de
História. E a área de Libras não se pronunciou, sendo assim, os Conselheiros
aprovaram a proposta de alterações requerida pelo curso. Submetido o ponto, o
mesmo foi aprovado por unanimidade pelo Conselho, de acordo com o que foi
decidido em cada área. QUINTO PONTO DE PAUTA - Reforma curricular do curso
de Química – Licenciatura, com alteração de disciplina do ILA. A senhora
Presidente leu o memorando 3/2015, da coordenação do Curso de Química
Licenciatura, referente à reforma curricular. A reforma se dá mediante a diminuição da
carga horária do curso, que atualmente é de 3.575 horas, sendo que as diretrizes
curriculares (Resolução CNE/CP 2, de 19 de fevereiro de 2202) apontam um mínimo
de 2.800 horas para os cursos de Licenciatura. Devido a esta necessidade, o curso de
Química Licenciatura solicita a alteração da disciplina de produção textual no seu
QSL, ofertada no oitavo semestre, para o sexto semestre. A área de Língua
Portuguesa e Linguística concordou com alteração no QSL. A senhora Presidente
submeteu o ponto sendo aprovado por unanimidade. SEXTO PONTO DE PAUTA -
Apreciação do relatório de afastamento da docente Joselma Maria Noal. A
Senhora Presidente apresentou o 1º relatório referente ao 1º mês de afastamento da
Profa. Joselma Maria Noal, sendo o mesmo aprovado por unanimidade. SÉTIMO
PONTO – Projetos e/ou relatórios de Ensino e Extensão. A Profa. Eliane Misiak
procedeu à leitura da ata Câmara de Ensino e Extensão: “Foram encaminhados a esta
Câmara, para análise, os seguintes projetos de extensão: Acolhida Cidadã Letras
2015, do Prof. Artur Emílio Alarcon Vaz; Socializando a leitura: troca de livros, da
Profa. Mairim Linck Piva; A ultrassonografia aplicada aos estudos linguísticos, da
Profa. Luciene Bassols Brisolara; Fonética acústica: teoria e prática, da Profa.
Luciene Bassols Brisolara; e Oficina de atividades de consciência fonológica, da
Profa. Susie Enke Ilha. Recebemos também os seguintes projetos de ensino:
Literatura e ensino, da Profa. Mairim Linck Piva, e Núcleo de Estudos em Língua
Portuguesa – NELP, da Profa. Tatiana Schwochow Pimpão. Os projetos foram
deferidos pela Câmara e serão devolvidos a seus autores para ajustes e posterior
submissão ao Sigproj ou arquivamento na secretaria do ILA.”. A senhora presidente
submeteu o ponto de pauta, sendo o mesmo aprovado por todos os membros do
conselho. OITAVO PONTO - Projetos e/ou relatórios de Pesquisa e
Pós-Graduação. A Profa. Mairim Linck Piva procedeu à leitura da ata n° 02/2015 da
Câmara de Pesquisa e Pós-graduação. “Foram avaliados os seguintes projetos de
pesquisa: Dicionário de autores rio-grandinos, do prof. dr. Artur Vaz; Estudos em
análise do discurso, da profa. dra. Marilei Resmini Grantham; As relações entre
memória e história: uma perspectiva do testemunho, do trauma e da melancolia nos
romances de António Lobo Antunes, do prof. dr. José Luís Giovanoni Fornos;
Literatura feminina e as escritas de si, da profa. dra. Michelle Vasconcelos Oliveira do
Nascimento; Ilha da Torotama: os registros nos séculos XVIII e XIX, da profa. dra.
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Tatiana Schwochow Pimpão. Todos os projetos foram homologados. Sugere-se que o
projeto Estudos em análise do discurso, da profa. dra. Marilei Resmini Grantham seja
adequado ao padrão sugerido pela Câmara de Pesquisa na reunião anterior do
Conselho.”. Também, a Profa. Mairim Linck Piva sugeriu que os projetos enviados
para a Câmara tenham um prazo mais longo, pois atualmente, os mesmos estão
tendo curto prazo, em torno de seis meses ou oito meses. A senhora Presidente
submeteu o ponto sendo aprovado por unanimidade. NONO PONTO DE PAUTA –
Pedidos de Afastamentos. A técnica administrativa em educação Adriana Moreira
Silveira procedeu à leitura da ata n° 05/2015, da Câmara Administrativa. Foram
analisados os pedidos de afastamento dos seguintes professores: “Luciana Pilatti
Telles, dia 20 de abril por motivos pessoais; Susie Enke Ilha, de 18 a 21 de abril para
participar do Curso Extra lesson – recursos especiais em Pedagogia Wladorf, São
Paulo; Pablo Andrés Rothammel, de 20 a 24 de abril por motivos pessoais; Luciana
Paiva Coronel, de 17 a 22 de abril, para tratar de assuntos particulares; Marisa Porto
do Amaral, de 21 a 22 de abril para participar da Reunião do Grupo do Varsul,
PUCRS, Porto Alegre; Raphael Albuquerque de Boer, dias 22 e 23 de abril, para
Atividades de Pós Doutoramento, Curitiba – PR; Cláudia Mentz Martins, de 27 a 29 de
abril, para participar de banca de defesa de tese, UFRGS, Porto Alegre; Luciana Pilatti
Telles, dia 08 de maio, para participar da  reunião do grupo Círculo Linguístico:
Fonologia e Morfologia, Porto Alegre; Luciana Iost Vinhas, dia 04 de maio, para
participar Oficinas de Análise do Discurso: Conceitos em movimento, Universidade
Federal do Rio Grande do Sul em Porto Alegre e dia 13 de maio por motivos
particulares; Lúcia Lovato Leiria, de 04 a 06 de maio, por motivos particulares; Carla
Beatriz Medeiros Klein, dias 07 e 08 de maio, por motivo pessoal; Daniele Corbetta
Piletti, de 15 a 16 de maio, para Aula presencial em Sarandi/RS; Tatiana Pimpão, de
27 a 29 de maio, para participar de Qualificação de mestrado, Universidade Federal
de Santa Catarina, Florianópolis. Os afastamentos foram analisados e aprovados pela
câmara. Ainda foram analisados os pedidos de afastamentos e diárias de Marilei
Resmini Grantham, de 13 a 16 de outubro para participar do  VII Seminário de
Estudos em Análise do Discurso, Pernambuco e William Kirsch, de 31 de maio a 03 de
junho para participar do Encontro de coordenadores IsF , Brasilia. Os afastamentos
foram aprovados pela Câmara estando a concessão das diárias e passagens
condicionadas à autorização da Direção do Instituto de Letras e Artes.”. DÉCIMO
PONTO DE PAUTA – Assuntos Gerais. A senhora Presidente comentou sobre a
questão do repasse de verba da Universidade para o ILA e também, sobre a situação
financeira da universidade como um todo. Sendo assim, a liberação de passagens e
diárias aos professores podem sofrer algumas alterações. A Profa. Mairim Linck Piva
comentou sobre a importância dos projetos do ILA inscritos na PROPESQ e PROEXC,
e também, sobre a sua participação nos editais promovidos pela FURG, a fim de
garantir recursos para o instituto. Além disso, a Profa. Luciana Pilatti Telles e o Prof.
Marcelo Roberto Gobatto pediram o desligamento da Câmara de Ensino e Extensão,
composta pelos respectivos professores, além da professora Eliane Misiak. A Profa.
Claudia Teixeira Paim irá substituir a Profa. Luciana Pilatti Telles e o Prof. Marcelo
Roberto Gobatto será substituído por um dos membros do Conselho, o qual será
escolhido na próxima reunião. 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, 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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