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ATA Nº 01/2020 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DELEGADO DO PPGLit 

 

Ata da Reunião Ordinária do Colegiado Delegado 

do Programa de Pós-Graduação em Literatura, 

realizada no dia 16 de abril de 2020, às 14h, via 

videoconferência por Skype. 

 

Ao décimo sexto dia do mês de abril do ano de dois mil e vinte, às quatorze horas, em 1 

primeira chamada, via videoconferência por Skype, reuniu-se o Colegiado Delegado do 2 

PPGLit, com a presença dos membros Izabela Broering, Meritxell Marsal, Andrea 3 

Santurbano, Claudia de Lima Costa, Bairon Escallón, Jorge Hoffman, Paulo Ricardo Berton, 4 

Pedro de Souza, Anna Salviato, Rafael Tomelin e Marcus Mitre, sob a presidência do 5 

professor Marcio Markendorf, Coordenador do PPGLit. Havendo número legal, a 6 

Coordenação cumprimentou todos e deu por aberta a sessão. A pedido da representação 7 

discente foram inseridos na pauta os pontos: Cancelamento de matrícula em disciplinas para 8 

os discentes e Suspensão dos critérios de avaliação dos relatórios de renovação/ finalização de 9 

bolsas. Na sequência, submeteu-se à apreciação a pauta do dia: 1) Defesas online: As defesas 10 

foram autorizadas a para serem realizadas virtualmente pelos relacionados a banca, inclusive 11 

presidente e candidato(a), porém o colegiado recomenda que ocorra apenas em casos 12 

especiais. Se houver a possibilidade, que procure-se aguardar o retorno às atividades 13 

presenciais. 2) Normativa de credenciamento e recredenciamento do programa: a 14 

comissão designada no ano passado continuará na discussão da proposição de novo 15 

documento e receberá portaria renovada para tal fim. 3) Edital de publicação: Será lançado 16 

um novo edital de publicação para contemplar até duas propostas com tiragem em 150 e 200 17 

exemplares com o valor sobressalente não utilizado do edital nº 01/2019/PPGLit: R$4000. A 18 

publicação e inscrição para esse edital deverá ocorrer por volta do mês de agosto. 4) Edital de 19 

seleção: O professor Marcio iniciou dando um feedback do processo seletivo do ano passado, 20 

e apontou alguns pontos que devem ser repensados e melhorados para o próximo edital. Será 21 

formada uma comissão para avaliar e sugerir alterações para o edital de seleção de alunos(as) 22 

que ingressarão no curso em 2021. Foi sugerido que o edital de seleção de bolsistas pudesse 23 

complementar o edital de ingresso de alunos utilizando algumas pontuações atribuídas já no 24 

primeiro processo seletivo. Ou ainda a ideia de unificar os editais. Foi proposto também para 25 

reflexão maneiras de incluir as ações afirmativas e sugerido que se verificasse como outros 26 

programas como essa questão está sendo trabalhada. 5) Apreciação sobre pedido de 27 

inclusão de co-orientação a) do professor Jair Zandoná no trabalho de dissertação do 28 

discente Marcus Vinícius de Oliveira Mitre e, b) da professora Elena Santi (UFJF) no 29 
trabalho de dissertação da discente Agnes Ghisi: Aprovados por unanimidade. 6) Apoio 30 

estudantil - relato da representação discente: Até a realização dessa reunião não houve 31 

pedidos de auxílio do corpo discente para a representação. 7) Possibilidade de cancelamento 32 

de matrícula em disciplinas para os discentes: Será aberto um período de reajuste de 33 

matrícula para cancelamento de disciplinas após o retorno a normalidade. 8) Suspensão dos 34 

critérios de avaliação dos relatórios de renovação/ finalização de bolsas: Fica mantida a 35 

suspensão da obrigatoriedade do cumprimento dos critérios do relatório de 36 

renovação/finalização de bolsas referente ao ano de 2020. 9) Informes: recomposição do 37 



 

calendário acadêmico, bolsas, eventos: O professor Marcio comunicou a atual situação das 38 

bolsas do programa deste ano e apontou a perspectiva de disponibilidade das bolsas de 39 

mestrado e doutorado para o próximo ano. Alguns membros citaram eventos que ocorreriam e 40 

foram cancelados devido a pandemia e outros eventos que serão realizados mais adiante que 41 

ainda estão mantidos. Não houve possibilidade de discutir o calendário acadêmico pois ainda 42 

não há uma orientação de previsão de retorno as atividades presenciais por parte da 43 

administração da universidade. Em seguida, a Coordenação agradeceu a presença virtual de 44 

todos na conferência e deu por encerrada a sessão, da qual, para constar, eu, Felipe Silva 45 

Neves, Chefe de Expediente, lavrei a presente ata que, se aprovada, será assinada por mim e 46 

pelo Coordenador. Florianópolis, 16 de abril de 2020. 47 


