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ATA N' 02/201 9 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DELEGADO DO PPGLit

Ata da Reunião Ordinária do Colegiado Delegado
do Programa de Pós-Graduação em Literattua,
realizada no dia 1 1 de abril de 2019, às 1 4h00, na
sala da Coordenação do PPGLit, n' 327 CCE/B.
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Ao décimo primeiro dia do mês de abril do ano de dois mil e dezenove, às quatorze floras, em
primeira chamada, na sala 327 no CCE/B, reuniu-se o Colegiado Delegado do PPGLit, com a
presença dos membros Marcio Markendorf. André Fiorussi, Jorge Hoffman Woltt Paulo
Ricardo Berton. Cláudia de Liça Costa. Ténia Ramos. Júlia Shütz e Erik Dorf Schmitz sob a
presidência da professora Patrícia Peterle, Coordenadora do PPGLit. Havendo número legal, a
Coordenação ctmlprimentou todos e deu por aberta à sessão. A pedido do secretário foi
inserido na pauta os seguintes pontos: Apreciação sobre pedido de banca de qualificação de
tese de Eloisa da Rosa Oliveira e Lilian Daiane Bezerra Mota ; e Apreciação sobre pedido de
banca de defesa de dissertação de Sérvio Leite Barboza. Na sequência, submeteu-se à
apreciação a pauta do dia: 1. Aprovação da Ata da Reunião do Colegiado l)elegido de 15
de março de 2019: aprovada por unanimidade. 2. Plataforma ESPPIRAL: A professora
Patrícia Peterle explicou o que é Plataforma ESPPIRAL e comunicou que no momento as
atividades desse prometo estão suspensas, conforme comunicação da própria CAPES. Porém.
sabendo que a avaliação de publicações com ISBN (livro, capítulo de livro, prefácio.
tradução...) será realizada por essa plataforma, inclusive da produção referente a 20 1 7 e 201 8,
a professora colocou em discussão se mesmo com a platafomla ESPPIRAL inativa, nesse
momento, seria necessária a roleta do material em PDF. Os membros do colegiado delegado
optaram por suspender a coleta desse conteúdo até que novas diretrizes orientem os
procedimentos que serão adotados. Ficou acordado que os representantes das lilüas de
pesquisa peçam desde já a seus pares que iniciem a reunir o imaterial relativo à produção
intelectual de 2017 e 2018 para que o PPGLit não seja prqudicado. 3. Calendário de
reuniões do Colegiado Delegado: 11/04; 16/05; 06/06; 11/07 de 2019: aprovado por
unanimidade. 4. Apreciação de pedido de banca de defesa de dissertação extemporânea
de Rafael Nunes Coelho: aprovado por unanimidade. 5. Homologação sobre pedido de
banca de: a) Qualinlcação de dissertação de Flávia Dorivê Antonio: aprovado por
unanimidade. b) Qualinlcação de tese de: Marmelo Spitzner: aprovado por unanimidade. 6.
Api'eciação sobre pedido de banca de: a) qualificação de dissertação de Anderson
Caetano dos Santos: aprovado por unanimidade. b) qualificação de tese de: André
Piazera Zacchi, Julian Alexander Brzozowski, Eloisa da Rosa Oliveira e Lilian Daiane
Bezerra Mota: aprovados por unanimidade. c) defesa de dissertação de: Diogo Araújo da
Silvo, Frederico Denez e Sérvio Leite Barboza: aprovado por unanimidade. 7. Apreciação
sobre pedido de prorrogação de qualificação e/ou trabalho final de: Carolina Veloso
Costa e Trago Gouveia Faria: aprovados por unanimidade. 8. Apreciação sobre
requerimento de estágio de docência de: Alexander Vladimir Belivuk Mloraes, Anna
Viana Salviato, Bárbara Cristina Mafra dos Santos, Diego Moreira, Diogo Araújo da
Salva, Eliane Aparecida Dutra, Juliana Goldfarb de Oliveira, Raquel Figueiredo
Eltermann, Thaís Aparecida Tolentino e Wesley Knochenhauer Carvalho: aprovados por
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unanimidade. 9. Apreciação sobre requerimento de validação de disciplinas de André
Vichara Barcellos, Luiz Ferrando de Oliveira, María Estefanía Pagano Artigas e Raquel
Maysa Keller: aprovados por unanimidade. 10. Apreciação sobre pedido de
credenciamento do professor Bairon Oswaldo Vélez Escallón: O parecer da comissão foi
aprovado por tmanimidade. O pedido do professor foi aceito. 11. Projeto CAI'ES-Print
PPGET e PPGLit: A professora Patrícia Peterle comunicou que os dois professores do
PPGLit que faziam parte do Prometo CAPES-Print, en] parceria com o Programa de Pós-
Graduação ein Estudos da Tradução, optaram por não integrar mais a equipe do prometo.
Diante desse contexto, os membros do colegiado tomaram ciência da desistência dos dois
professores e concordaram com a saída oficialmente do PPGLit do prometo CAPES-Print-
PPGET 12. Informes: Foi comunicado ao colegiado que está para ser apreciada por
comissão designada pela coordenação uma nova linha de pesquisa para o programa de pós-
graduação em literatura. Na retmião a professora Cláudia de Lima Costa foi nomeada
presidente para esta comissão. Logo após, a professora Patrícia Peterle leu sua carta
comunicando o afastamento do cargo de coordenadora do programa de pós-graduação eln
literatura, onde permanecerá até o dia trinta de abril. Os membros do colegiada lamentaram a
decisão da professora, disseram que vinha sendo uin ótimo trabalho na coordenação e
esperam que o(a) próximo(a) coordenador(a) possa continuar com a boa gestão. A professora
Patrícia Peterle se colocou à disposição para qualquer necessidade ou iluda que seja preciso
nessa transição de coordenação. Em seguida, a Coordenação agradeceu a presença de todos e
deu por encerrada a sessão, da qual, para constar, eu, Felipe Silvo Neves, Chefe de
Expediente, lavrei a presente ata que, se aprovada, será assinada por mim e pela
Coordenadora. Florianópolis, 1 5 de março de 2019.


