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ATA N.º 9/2015

Aos nove dias do mês de julho de dois mil e quinze, realizou-se a reunião ordinária do
Conselho do Instituto de Letras e Artes, às 16h, no Miniauditório do ILA, Bloco 1, CAIC
II. Fizeram-se presentes à reunião os seguintes conselheiros: Adriana de Oliveira
Gibbon, Alessandra Ávila Martins, Artur Emilio Alarcon Vaz, Cláudia Teixeira Paim,
Daniele Corbetta Piletti, Elisabete Andrade Longaray, José Luis Giovanoni Fornos,
Lúcia Lovato Leiria, Luciana Pilatti Telles, Mairim Linck Piva, Marcelo Roberto Gobatto
e Carolina Kersting (representante dos cursos de Pós-Graduação stricto sensu).
Justificadas as ausências dos demais conselheiros. Sem representação os Diretórios
Acadêmicos de Letras e de Artes. Dando inicio à reunião, o presidente submeteu à
aprovação a inserção de dois pontos de pauta: Aprovação da ata 02/2015 do NDE do
curso de Artes Visuais e Aprovação da proposta de orçamento do ILA referente ao
ano de 2015. Submetida à votação, a inserção dos pontos foi aprovada por
unanimidade. Em seguida, o presidente relatou o primeiro ponto da pauta. PRIMEIRO
PONTO – Homologação da Ata n.º 08/2015 do ILA.  O presidente submeteu a ata
n.º 08/2015 para apreciação, sendo aprovada por unanimidade. SEGUNDO PONTO –
Homologação dos atos e resultados do Concurso Público, área de Língua
Inglesa, campus de Santa Vitória do Palmar, edital 3/2015. Após a leitura do
relatório sucinto do concurso, o ponto foi aprovado por unanimidade. TERCEIRO
PONTO - Prorrogação de afastamento para doutorado da profa. Roseli Nery. O
presidente leu a solicitação da professora Roseli Nery e informou que o processo
seguiu os trâmites corretos e que a área concordou com a prorrogação. Submetido à
votação, o ponto foi aprovado por unanimidade. QUARTO PONTO – Solicitação de
alteração de disciplinas do ILA do curso de Agroecologia, de São Lourenço do
Sul. Após a leitura do Mem. 9/2015, da coordenadora do curso de Agroecologia, em
que é solicitado alterações em disciplinas da área de Língua Inglesa e da LIBRAS, e
dos aceites das respectivas áreas, o conselho aprovou por unanimidade. QUINTO
PONTO – Solicitação do ICEAC de inserção de disciplinas no curso "Tecnologia
em gestão de cooperativas". Após a leitura do Memorando 90/2015, da Diretora do
ICEAC, em que é solicitado a oferta da disciplina, como obrigatória, "Estudos de texto
I" e duas disciplinas, em caráter optativo, "Inglês Instrumental" e "Libras I". Após
esclarecimento de que a área de Língua Portuguesa recusou "por falta de docentes" e
que as áreas de Língua Inglesa e LIBRAS aceitaram, o conselho seguiu a decisão das
áreas por unanimidade. SEXTO PONTO – Relatório de Roseli Nery. Após a leitura
do relatório n. 7, referente ao primeiro semestre de 2015, o ponto foi aprovado por
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unamidade. SÉTIMO PONTO – Aprovação da ata 02/2015 do NDE do curso de
Artes Visuais. O conselheiro Marcelo Gobatto realizou a leitura resumida da ata, em
que aprova a proposta de Atividades Complementares, assim como realiza a revisão
da normatização das disciplinas de Ateliê e da distribuição das disciplinas em 2016 e
as mudanças no QSL de Licenciatura. Após alguns esclarecimentos pelos
conselheiros, o ponto foi aprovado por unanimidade. OITAVO PONTO – Aprovação
da proposta de orçamento do ILA referente ao ano de 2015. Após a leitura da
proposta elaborada pela TAE Michele Fanke, o conselho solicitou a realocação de
mais cinco mil reais no item Serviço Pessoa Jurídica, retirada do material de consumo,
prevendo a contratação de uma empresa para criar a logomarca do ILA, ponto já
debatido em outras reuniões. Houve consenso de que se deve montar uma comissão
com o intuito de verificar a possibilidade de tal projeto. Foi solicitada a apresentação
do relatório do orçamento de 2014. Após alguns esclarecimentos pelos conselheiros,
o ponto foi aprovado por unanimidade.  OITAVO PONTO – Projetos e relatórios de
Pesquisa e Pós-Graduação. A conselheira Mairim Piva leu a ata 04/2015, em que a
câmara aprovou o projeto de pesquisa "O estudante de Letras e o ser docente:
desafios e possibilidades", da professora Alessandra Ávila Martins. Submetida a
votação, o ponto foi aprovado por unanimidade.  NONO PONTO – Projetos e
relatórios de Ensino e Extensão. O conselheirao Marcelo Gobatto leu a ata 08/2015,
em que a câmara aprovou os projetos de extensão "O imaginário nos contos de fada"
e "Conto sul-rio-grandense", ambos da professora Mairim Piva, e "A ultrassonografia
aplicada aos estudos linguísticos", da professora Luciene Brisolara. Submetida a
votação, o ponto foi aprovado por unanimidade. Nos assuntos gerais, o conselheiro
Artur Vaz alertou que já foi realizada no dia 16 de junho a eleição do Diretório
Acadêmico de Letras e, devido à greve dos TAEs, o documento para a inclusão do
representante discente ainda não foi emitido. A conselheira Mairim Piva alertou da
necessidade de participação do ILA no catálogo de Grupos de Pesquisa organizado
pela PROPESQ e da ampliação do prazo para participação na Consulta Pública da
Política de Extensão. Ao final, a pedido da professora Luciana Pilatti Telles, a
professora Mairim também solicitou a opinião dos conselheiros quanto à liberação ou
não da presença das aulas em dois eventos a serem organizados pelo ILA em
setembro. Após breves discussões, os conselheiros preferiram adiar essa discussão
para próxima reunião ordinária. Nada mais havendo a tratar, o 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 e aprovada por mim, Artur Emilio Alarcon Vaz, que secretariei e presidi a
reunião. Este documento é autenticado eletronicamente no sistema Sedoc.
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