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ATA Nº 02/2015  DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DELEGADO DO PPGL 

 

Ata da Reunião Ordinária do Colegiado Delegado 

do Programa de Pós-Graduação em Literatura, 

realizada no dia 27 de abril de 2015, às 14h30 

horas, na sala da Coordenação do PPGL, CCE B. 

 

Ao vigésimo sétimo dia do mês de abril do ano de dois mil e quinze, às quatorze horas e trinta 1 

minutos, em segunda chamada, na sala da Coordenação do PPGL, do CCE B, reuniu-se o 2 

Colegiado Delegado do PPGL, convocado por meio da Convocação nº 02/2015, com a 3 

presença dos Membros Carlos Eduardo Schmidt Capela, Maria Aparecida Barbosa, Jorge H. 4 

Wolff, Ana Luiza Andrade, Susan A. de Oliveira, Helena de Oliveira Andrade, Joaquín 5 

Correa, Simone P Schmidt, sob a presidência da Professora Maria Lúcia de Barros Camargo, 6 

Coordenadora do PPGL. Havendo número legal, a Coordenação cumprimentou todos e deu 7 

por aberta à sessão. Na sequência, submeteu à apreciação a ordem do dia, inserindo na pauta o 8 

primeiro ponto: Aprovação da Ata da Reunião do Colegiado Delegado de 20/03/2015, pelo 9 

motivo de não constar na convocação. A Ata foi lida por todos e aprovada por unanimidade.  10 

Não havendo outras manifestações, deu continuidade à sessão, sendo apreciados os seguintes 11 

itens de pauta: 2. Apreciação de pedido de credenciamento para orientação de doutorado 12 

dos professores – Jorge H. Wolff, Susan A. de Oliveira e Maria A. Barbosa: os 13 

professores, já credenciados para orientação de alunos de Mestrado, solicitaram 14 

credenciamento para orientar alunos de Doutorado. Preenchendo os pré-requisitos previstos 15 

no Regimento do Programa, seus pedidos foram aprovados por unanimidade. 3. Arguição de 16 

pedido de troca de orientação de Fernanda Farias Friedrich. A aluna solicitou alteração 17 

de orientação, passando da professora Drª Tereza Virginha para a professora Drª Claudia 18 

Junqueira de Lima Costa. O pedido foi aprovado por unanimidade. 4. Apreciação do Edital 19 

nº01 PPGLit/UFSC/2015 – seleção de doutorado. Foi decidido que cada orientador poderia 20 

oferecer apenas uma vaga, uma vez que este edital de seleção é de caráter excepcional. A 21 

professora Tânia Regina Ramos teve sua oferta de vaga indeferida por ter atingido o número 22 

limite de 8 orientandos. Foi ainda debatida a diretriz da PROPG acerca dos processos de 23 

seleção, onde a professora Maria Lúcia salientou que foi voto vencido na devida comissão de 24 

discussão promovida pela PROPG e que o programa continuará mantendo o formato de 25 

seleção por orientador. Feitos outros ajustes de redação com vistas a adequar o texto para 26 

evitar entendimentos equivocados, o edital, bem como os pontos descritos, foam aprovados 27 

por unanimidade. 5. Apreciação de pedido de banca de exame de qualificação de 28 

dissertação de – Ana Flávia Bedin e Flavia Wasserman: Todos os pedidos foram 29 

aprovados por unanimidade. 6. Homologação de pedido de banca de exame de qualificação 30 

de dissertação de – Manuela Quadra de Medeiros e Luiza Wiggers: Todos os pedidos 31 

foram aprovados por unanimidade. 7. Homologação de pedido de banca de dissertação de 32 

– Giorgio Zimann Gislon: O pedido foi aprovado por unanimidade. 8. Apreciação de 33 

pedido de banca de tese de Victor da Rosa: o pedido foi aprovado por unanimidade.  9. 34 

Homologação de pedido de banca de tese de – Helano Jader Ribeiro Cavalcante e Otávio 35 
Guimarães Tavares: Todos os pedidos foram aprovados por unanimidade. 10. Apreciação 36 

sobre requerimento de matrículas em Estágio Docência de – Esteban Francisco 37 
Campanela Miñoz e Clarice Fortunato Araújo: Ambos os pedidos foram tirados de pauta. 38 



 

Motivo: foi solicitado que os alunos anexassem os planos de ensino onde constassem seus 39 

nomes. 11. Apreciação sobre Relatório Final de Estágio de Docência de – Miguel Angel 40 

Schmitt Rodriguz e Rapahel Novaresi Leopoldo: ambos os relatórios finais foram 41 

aprovados por unanimidade. 12. Informes - apreciação do parecer da supervisora Salma 42 

Ferraz sobre as atividades de Pós-Doutorado Prof. Dr. Antônio Carlos de Melo 43 
Magalhães: a professora Maria Lúcia de Barros Camargo salientou que este era um ponto de 44 

pauta a ser apreciado, e não um informe. Foi apreciado o parecer da orientadora Profª Drª 45 

Salma Ferraz, em conjunto com o relatório do Prof. Dr. Antônio Carlos de Melo Magalhães e 46 

ambos foram aprovados por unanimidade, e solicitada o encaminhamento do processo para 47 

emissão do certificado de conclusão de Pós-Doutorado pela PROPG. Em seguida, a 48 

Coordenação agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a sessão, da qual, para 49 

constar, eu, Ivan Tadeu Gomes de Oliveira, Chefe de Expediente, lavrei a presente ata que, se 50 

aprovada, será assinada por mim e pela Coordenadora. Florianópolis, 27 de abril de 2015. 51 


