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ATA N.º 10/2019 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO DEPARTAMENTO 1 

DE LIBRAS 2 

Aos vinte e um dias do mês de novembro de dois mil e dezenove às catorze horas e quinze e 3 

minutos, na sala 508, do bloco D do Centro de Comunicação e Expressão (CCE), reuniu-se 4 

ordinariamente o Colegiado do Departamento de Libras - LSB, sob a presidência do chefe do 5 

Departamento, professor Deonísio Schmitt. Estavam presentes os seguintes professores: 6 

Juliana Tasca Lohn, Aline Nunes Sousa, Neiva de Aquino Albres, Tarcísio de Arantes Leite, 7 

Carolina Ferreira Pêgo, Rodrigo Custódio da Silva, , Fernanda de Araújo Machado, Letícia 8 

Fernandes, Ronice Muller de Quadros, Rachel Louise Sutton-Spence, e Marcos Luchi. 9 

Professores afastados: Débora Campos Wanderley Carlos Henrique Rodrigues, Janine 10 

Soares de Oliveira, Jaqueline Boldo, Victor Hugo Sepúlveda da Costa, Alexandre Bet da Rosa 11 

Cardoso, Audrei Gesser, Germano Dutra Junior, Rodrigo Rosso Marques, Karin Lilian 12 

Strobel, e André Ribeiro Reichert. Professores com ausência justificada: José Ednilson 13 

Gomes de Souza-Júnior, João Paulo Ampessan, Marianne Rossi Stumpf, Aline Lemos Pízzio, 14 

Silvana Aguiar dos Santos. Além dos membros do colegiado havia dois técnicos 15 

administrativos tradutores/intérpretes de Libras/Português, a saber: Viviane Saimon 16 

Reckelberg e Gizelle Fagá. A chefia iniciou a reunião dando boas vindas aos presentes e 17 

colocando a pauta em discussão. Sem inclusões ou exclusões a pauta foi aprovada por 18 

unanimidade. 1) Aprovação da ata 007/LSB/2019; Colocada em discussão, a ata 007 foi 19 

aprovada por unanimidade. 2) Aprovação da ata 008/LSB/2019; Colocada em discussão, a ata 20 

008 foi aprovada por unanimidade. 3) Apreciação da reconsideração do parecer referente ao 21 

relatório de afastamento para doutorado do professor Rodrigo Custódio da Silva. Relatora: 22 

Aline Nunes de Sousa; A relatora apresentou parecer que demonstra que o requerente anexou 23 

ao processo documentação pertinente à justificativa de atraso na entrega do relatório final para 24 

afastamento doutoral. Assim a relatora finaliza o parecer mostrando-se favorável a aprovação 25 

do mesmo. Em discussão, o colegiado aprovou por unanimidade o parecer da relatora. 4) 26 

Informe da chefia quanto às decisões tomadas pelo colegiado delegado; a chefia 27 

departamental informou ao colegiado das decisões e encaminhamentos tomados na reunião do 28 

colegiado delegado. A saber, sobre a aprovação dos projetos de pesquisa e extensão entregues 29 

até então; sobre a proposta de criação de comissão para elaborar prova de aproveitamento 30 

extraordinário de estudos para as disciplinas de Línguas; criação de comissão para 31 

organização dos seminários de pesquisa e extensão do departamento para o ano de 2020; 32 

elaboração de curso PROFOR na área de elaboração de métodos de avaliação e alteração da 33 

comissão para alteração dos programas de ensino para as disciplinas de Libras na UFSC. 34 

Informes. A chefia informou sobre o fechamento do PAAD 2020.1 e que os docentes que 35 

estavam com PAAD inconsistente seriam chamados a regularizar a situação junto ao 36 

departamento a fim de assumir mais uma disciplina; foi informada que a docente Marilyn 37 

Mafra Klant já foi efetivada como docente lotada no departamento; professora Ronice 38 

informou que o projeto de estruturação do portal de Libras está no fim, sendo prevista uma 39 

apresentação do mesmo aos colegas posteriormente. Os docentes ao término da reunião 40 

aproveitaram para conversar e tirar dúvidas a respeito das novas regras da UFSC com relação 41 
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a solicitação de saída para formação, sendo que a secretaria do departamento informou que a 42 

chefia tem buscado constantemente informações junto a reitoria de como proceder diante das 43 

mudanças. Nada mais havendo a tratar, o presidente do colegiado encerrou a reunião às 44 

quinze horas e vinte e cuatro minutos, da qual eu, Michelle Duarte da Silva Schlemper, lavrei 45 

a presente Ata que vai assinada por mim e pelo chefe do Departamento de Libras - LSB, 46 

professor Deonísio Schmitt.  47 

 48 

___________________________  

Deonísio Schmitt  

  Chefe do LSB 

______________________________ 

Michelle Duarte da Silva Schlemper 

     Assistente em Administração 

Aprovada em reunião do Colegiado departamental em 19/12/2019 49 
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