
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 03/2017. Às catorze horas e trinta minutos do dia vinte
e sete de junho de dois mil e dezessete, reuniu-se, no anfiteatro 1000 do Edifício D. Pedro I, a
plenária  departamental,  sob  a  presidência  da  professora  Raquel  Illescas  Bueno,  estando
presentes os professores Adelaide Hercília Pescatori Silva, Antonio Augusto Nery, Caetano
Waldrigues Galindo, Gesualda de Lourdes dos Santos Rasia, Lígia Negri, Luiz Arthur Pagani,
Marcelo  Corrêa  Sandmann,  Márcio  Renato  Guimarães,  Maria  Cristina  Figueiredo  Silva,
Maria José Gnatta Dalcuche Foltran, Milena Ribeiro Martins, Patrícia de Araújo Rodrigues,
Pedro  Ramos  Dolabela  Chagas,  Sandra  Mara  Stroparo,  Teresa  Cristina  Wachowicz  e
Waltencir Alves de Oliveira. Encontram-se afastadas, em estágio pós-doutoral, as professoras
Claudia  Mendes Campos e  Renata  Praça de Souza  Telles.  Demais  ausências  justificadas.
ORDEM DO DIA: 1) Homologação do resultado da eleição para chefia e suplência do
DELLIN: O professor  Marcelo  Sandmann,  presidente da Comissão Eleitoral,  informou o
resultado da eleição para chefia e suplência do DELLIN: com um total de 72 votos, sendo 18
de docentes e servidores técnico-administrativo, 35 de alunos de graduação, 19 de alunos de
pós-graduação, mais 3 votos em branco e 1 voto nulo, foram eleitas a professora Adelaide
Hercília Pescatori Silva como chefe e a professora Milena Ribeiro Martins como suplente.
Apreciado o relato do professor, os resultados foram homologados. APROVADO. 2) Estágio
Probatório prof. Alexandre Nodari: O professor Benito Rodriguez, presidente da Comissão
de Avaliação da terceira etapa de estágio probatório do professor Alexandre André Nodari,
submeteu à plenária o resultado. APROVADO.  3) Aprovação de ata: A professora Raquel
solicitou  à  plenária  a  aprovação  da  ata  da  reunião  departamental  02/2017,  previamente
encaminhada  via  e-mail  aos  professores  para  leitura  e  considerações.  APROVADO.  4)
Afastamentos: a) O professor Fernando Gil solicitou afastamento de 28 a 30 de junho para
participar, convidado como avaliador externo, da banca de projetos de PIBIC da Universidade
Federal de Santa Catarina. APROVADO. Solicitou, ainda, afastamento de 07 a 11 de agosto
para participar do XV Congresso da Abralic, na Universidade Estadual do Rio de Janeiro.
APROVADO.  b) O professor  Alexandre Nodari  solicitou  dois  afastamentos.  O primeiro,
entre 06 e 07 de julho, para participar de banca de doutorado na Universidade de São Paulo.
APROVADO;  o  segundo,  de  07  a  11  de  agosto,  para  o  XV Congresso  da  Abralic,  na
Universidade  Estadual  do  Rio  de  Janeiro.  APROVADO.  c)  A professora  Raquel  Bueno
solicitou afastamento de 07 a 11 de agosto para participar do XV Congresso da Abralic, na
Universidade  Estadual  do  Rio  de  Janeiro.  APROVADO.  d)  O professor  Pedro  Dolabela
solicitou afastamento de 17 a 20 de agosto para o "X Principia Internacional Symposium", em
Florianópolis.  APROVADO. e)  A professora Adelaide Silva solicitou afastamento entre os
dias 23 e 25 de agosto para participar do III Encontro do GT de Fonética e Fonologia da
ANPOLL,  que  acontece  na  Universidade  Federal  do  Rio  Grande do Sul.  Na ocasião  ela
apresentará  o  trabalho  "Libras  e  Fonologia  Gestual". A  área  de  Língua  Portuguesa  e
Linguística assumirá os encargos didáticos da professora durante sua ausência. APROVADO.
f) O professor Fernando Gil solicitou afastamento de 22 a 29 de outubro para participar do VI
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Simpósio Mundial de Estudos da Língua Portuguesa, que ocorrerá de 24 a 28 de outubro de
2017 em Santarém - Portugal. A área de Literatura Brasileira assumirá os encargos didáticos
do professor durante o afastamento. APROVADO. Nada mais havendo a tratar, eu, Adelaide
Hercília Pescatori Silva, lavrei a presente ata, que vai assinada por mim.
 
 
 

Adelaide Hercília Pescatori Silva 
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