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CONVOCAÇÃO 009/2018

O chefe do Departamento de Libras (LSB) de Centro de Comunicação e

Expressão convoca os membros do colegiado para reunião ordinária, no dia

18 de setembro de 2018 (terça-feira), com primeira chamada às 14h00h na

sala 508 do Bloco d do CCE, com a seguinte pauta:

1) Aprovação da ata 007/LSB/20 1 8;
2) Aprovação da ata 008/LSB/201 8;
3) Esclarecimentos e questionamentos a respeito da destinação dos

aparelhos Viável; Convidada a coordenadoria de acessibilidade
educacional da UFSC.

4) Aprovação da consolidação do PAAD 201 8.2. Relator prof. Marcos
Luchi;

5) Homologação do nome da professora Emiliana Faria Rosa (UFRGS)
como membro externo para o concurso;

6) Indicação de comissão eleitoral para departamento de Libras;
7) Demandas dos intérpretes por formação. Convidada a coordenadoria de

intérpretes.
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ATA N.' 09/2õ18 - REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO DEPARTAMENTO DE

Aos dezoito dias do mês de setembro de dois mil e dezoito às catorze horas e cincominutos. na sala
508, do .bloco D do Centro -de Comunicação e Expressão:'(CCE), reuniu-se ordinariamente o
Colegiado do Departamento de Libras - LSB, sob a presidência do che.fe do Departamento, professor
Deonísio Schmitt. Estavam presentes os seguintes professores:. Vector Hugo Sepulveda da Costa,
Germano Dutra Junior, Alexandre Bet da Rosa Cardoso, Silvana Aguiar dos Santos, Audrei Gesser,
Létícia Femandes, .Juliana Tasca Lohn, Marcos Luchi, Rachel L. Sutton-Spence, 'Aline Lemos
Pizzio; Janine Soares de Oliveira, Ronice Mulher de Quadros, Jaqueline Bordo, André Ribeiro
Reichert, Carlas Henrique Rodrigues e Karin Lilian Strobel. Professores afastados: Rodrigo Rosto
Marquês, Femanda de Araújo Machado, Aline Nunes Sousa, Rodrigo Custódio da Silva, Débora C.
Wanderley, Noiva de Aquino Albres, Jogo Paulo Ampessan, José Ednilsón Gomos de Souza-Júnior e
Marianne Rossi Stumpf. Professores ausentes: Carolina Ferreira Pêlo e Tarcísio de Arantes Leite.
Além dos membros do colegiado havia dois técnicos administrativa)s tradutores/intérpretes de
Libras/Português, a saber: Dâmaris Aline Vidal Oliveira e Gisele Matos.- A cheHla iniciou a reunião
às 14h05min dando boas vindas aos presentes e colocando em seguida a pauta em discussão.
Aprovada a pauta da reunião por unanimidade, O chefe do Departamento de Libras (LSB) de Centro
de Comunicação e Expressão iniciou a reunião. 1) Aprovação da ata 007/LSB/2018; sem sugestões,
em discussão e votação, a ata foi aprovada por unanimidade. 2) Aprovação da ata 008/LSB/20] 8; O
Professor. Carlos Henriqüe Rodrigues solicitou alterações no texto em português na ata 008. Em
discussão e votação, foi aprovado pelo colegiado a sugestão de que a ata 008 ficasse para a próxima
reunião a Hlm de passar por alterações textuais: 3) Esclarecimentos e questionamentos a respeito
da destilação dos aparelhos Viável; Convidada a êoordenadoria de acessibilidade educacional
da UFSC. A servidora Branca do Departamento. de acessibilidade informou qúe em 2016 a UFSC
adquiriu 16 aparelhos Viável, os quais foram distribuídos nas bibliotecas setoriais e campus da
UFSC. Esclarecendo que o aparelho necessita de mensalidade para sua manutenção, que em 2017 foi
de R$55.000,00. Valor que foi financiado com recursos do prometo Incluir, o qual atualmente não é
repassado para UFSC. Hoje a mensalidade de cada aparelho, custa cerca de R$125,00,I'recurso que a
UFSC não disponibiliza atualmente. Em discussão, a servidora esclareceu dúvidas dos docentes
quanto aos critérios de distribuição dos aparelhos; avaliação da ÍtJncionalidade dos aplicativos e
problemas de comunicação que atrapalharam a chegada dos equipamentos ao público alvo do
mesmo. Os docentes solicitaram que os aparelhos sejam retirados de onde estão e que sejam trazidos
para o Departamento de Libras, a fim de criar uma demanda por verbas para polos em
ftlncionalidade. A servidora ficou responsável por solicitar da .empresa que fazia a manutenção dos
aparelhos Viável, um relatório de uso dos mesmos para saber quais aparelhos foram utilizados. O
Departamento de Libras ficou responsável em encaminhar ao CCE uma solicitação de recolhimento
dos aparelhos e criar uma comissão de docentes que ligará responsável em acompanhar o assunto. 4)
Aprovação da consolidação do PAAD 2018.2. Relator prof. Marcos Luchi; O relator apresentou
o parecer infomlando a carga horária dos docentes, relacionadas as horas de ensino, pesquisa,
extensão, administração e orientação, Também informou quais os professores afastados para
formação, licença gestação .e licença política. O parecer do relator mostrou-se favorável à aprovação
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da consolidação do Paad 2018.2 do Departamento de Libras. Em discussão, a, professora Silvana
Aguçar argumentou que o sistema PAAD ainda é muito limitado, uma vez que não computa
orientações em parceria com outras instituições federais, poorientações. E proÜetos de extensão em
parceria extema. O Carlos Henrique sugeriu chamar alguém ' da reitoria na próxima reunião
departamental a fím de esclarecer dúvidas a respeito do sistema PAAD. Colocado em votação; foi

rovado por unanimidade o parecer do relator. 5) Homologação do nome da professora Emiliana
Faria Rosa (UFRGS) como Membro externo para o concurso; A chefia esclareceu que na última
reunião foram aprovados nomes para a banca de concurso. Em contato com os mesmos, após muitas
declinações, a chefia entrou em contato com a professora Emiliana Faria Rosa (UFRGS) que
aceitou ser suplente extema da banca no concurso de Campo de conhecimento: Educação de
Surdos/Linguística das Línguas de Sinais. Assim solicita-se ao colegiado departamental a
homologação da aprovação ad referendum do nome da membro extemo. Em votação,;a decisão da
cheHla foi Homologada . por unanimidade. 6) Indicação de comissão eleitoralparà o
Departamento de Libras; Em discussão foram indicados os nomes dos docentes Karin Lilian
Strobel, Victor Hugo Sepulveda da Costa e Rachel Louise Sutton-Spence para sob a presidência da
primeira comporem a comissão para organização do processo eleitoral para chefia do Departamento
de Libras. Em votação, aprovado por unanimidade. 7) Demandas dos intérpretes por formação.
Convidada a coordenadoria de intérpretes. O servidor Saimon Reckelberg, representando a
coordenação de intérpretes, esclareceu que a mesma está passando por uma reorganização ;a fim de
suprir as demandas levantadas. A professora Janine Soares de Oliveira expôs que alguns docentes
têM sentido um certo distanciamento entre intérpretes e docentes; sendo que questionamento sobre
comportamento e tipo de roupas usadas nas interpretações foram levantados. A coordenação
esc.lareceu. que estará levantando as demandas, sendo importante continuar com a formação dos
intérpretes, e que conta com a colaboração dos docentes neste processo. Solicitou-se assim a
sugestão de nomes de docentes para comporem o conselho dos intérpretes, participando das reuniões
a auxiliando nas demandas levantadas. Informes: A professora Letícia Femandes informou que na

semana inicia o workshop de literatura surda, solicitando que os docentes que têm aula na
do evento. Nada mais havendo a tratar, o

horas e quinze minutos,da qual eu, Mich.elle
ler,. lavrei a presente ata qbe vai assinada por mim e .pelo chefe do

professor Deopí.six!:gçhmitt.

Duarte da Sil;va Schlemper
Administração
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