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ATA N' 03/201 8 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 14 de junho de 2018, às 14h00,
na sala da Coordenação do PPGLit, CCE B.
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Ao décimo quarto dia do mês de junho do ano de dois mil e dezoito, às quatorze floras, ern
primeira chamada, na sala da Coordenação do PPGLit, do CCE B, retmiu-se o Colegiado
Delegado do PPGLit, com a presença dos Membros Tânia Resina de Oliveira Ramos, Andrea
Santurbano, Ana Luiza Andrade, Rosada Kamita e Silvana de Gaspari, sob a presidência da
Professora Patrícia Peterle Figueiredo Santurbano, Coordenadora do PPGLit. Havendo
número legal, a Coordenação cutnprimentou todos e deu por aberta a sessão. Na sequência,
submeteu-se à apreciação a pauta do dia: 1. Aprovação da Ata da Reunião do Colegiado
Delegado de 10 de maio de 2018: aprovada por unanimidade. 2. Aprovação da Ata da
Reunião da comissão de bo]sas -- Doutorado -- Edita] n' 01/PPGLit/20]8: aprovada por
unanimidade. Como a candidata Luciane Bernardi de Souza rejeitou o recebimento da bolsa
pela agência de fomento FAPESC, além de estar impossibilitada por vínculo empregatício, e
havendo a necessidade de alojar essa bolsa de doutorado na agência, ficou acordado com o
candidato Carlos Eduardo da Sirva que assumirá essa bolsa deixando momentaneamente a
bolsa CAPES--DS em aberto. O Colegiado decidiu por oferecer essa bolsa para algum
doutorando com garantia de finalização de curso até fevereiro de dois anil e dezenove que já
fora bolsista, luas que não tenha recebido 48 meses de bolsa, ou não havendo essa
possibilidade, fica cogitado emprestar a bolsa para outro programa até a mesma data. 3.
Aprovação da Ata da Reunião da Comissão de Avaliação do Prêmio Capes de Teses de
2018: aprovada por unanimidade. 4. Homologação da Ata da Eleição da Cloordeuação
Administrativa e Representação Discente PPGLit 2018: Como não houve eleições para
representação discente por ausência de chapa(s) candidata(s), a atual representação discente
será intenogada a respeito do interesse da continuidade da representação. Caso lida intet'esse,
permanecerá a representação por mais uin ano, caso recusem será feita nova tentativa de
eleições para representação discente. A ata da eleição da Coordenação Administrativa foi
aprovada por unanimidade. 5. Apreciação sobre o Calendário de 2018.2 -- matrículas,
processos seletivos de ingresso e bolsas de fomento: Aprovados por unanimidade. A
professora Patrícia Peterle apontou a importância da assinatura do orientador no espelllo de
matrícula dos alunos no início do semestre para que tenham ciência e acompanhem as
disciplinas ou ausência de matrículas de seus orientandos. Foi também ressaltado o fato de
que a partir deste ano o edital de seleção, conforme o Art. 39 da Resolução 095/CUN/2017,
irá exigir para o mestrado a língua inglesa e para o doutorado a língua inglesa e uin segundo
idioma. Os membros do colegiado, por unanimidade, ]nanifestarain perplexidade diante deste
artigo, uma vez que a peculiaridade do curso não está sendo observada. A professora Patrícia
Peterle Hlcou de entrar em contato com a PROPG para verificar uma readequação em relação a
essa exigência. De todo modo, todos os professores serão informados imediatamente sobre
esse critério do processo seletivo deste arco. 6. Apreciação do Quadro de Disciplinas
2018.2: aprovado por unanimidade. 7. Apreciação sobre a alteração das representações
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das linhas de pesquisa do PPGLit: Aprovado. 8. Comunicado da mudança de categoria
do professor Sergio Luiz Rodrigues Medeiros de permanente para colaborador: Foi
informada e justinlcada a mudança de categoria do professor, a partir de 06/06/2018. 9.
Apreciação sobre pedido de matrícula em estágio pós-doutoral de Luciana Borges:
aprovado por unanimidade. 10. Apreciação sobre pedido de prorrogação em estágio pós-
doutoral de Eli Brandão: aprovado por unanimidade. 1 1. Apreciação sobre respostas aos
Ofícios n' 05 e 07: Comtmicados de desligamento de Ana Alise Moreira Frich e lzabele
Cristini da Sirva: Diante da insuficiência dos argumentos expostos pelas alunas e alegações
dos professores, üca mantido o deslizamento cabendo o reingresso e validação das disciplinas
caso tenham interesse em concluir o curso. Foi colocado também que todos os alunos
notificados no início de maio que não se prontmciarain até o momento serão também
desligados a partir desta data. 12. Apreciação de pedido de banca de defesa de tese
extemporânea de: Egide Guareschi e Jeferson Jogo Cândido: Os pedidos foram aprovados
por unanimidade. O Colegiado Delegado entende que é de interesse do programa que os
alunos defendam os trabalhos e concluam o curso. 13. Apreciação sobre pedido de inclusão
de co-orientação da professora Ramayana Lira (UNISUL) na tese da doutoranda Cleuza
Mana Sobres, orientada pela professora Claudia Junqueira de Lama Costa aprovado por
unanimidade. 14. Apreciação sobre pedido de banca de: a) Qualificação de tese de:
Branca Tomaselli, Franciely Gonçalves Cardoso e Juan Manuel Terenzi: aprovados por
unanimidade. b) Defesa de Dissertação de Iran Silveira: aprovado por unanimidade. 15.
Homologação sobre pedido de banca de: a) Qualiülcação de dissertação de Tatiara Aline
Pinto: aprovado por unanimidade. b) Defesa de dissertação de Flávia Genovez Scóz:
aprovado por unanimidade. c) Qualinlcação de Doutorado de Gustavo Capobianco Volaco:
aprovado por unanimidade. 16. Apreciação sobre pedido de prorrogação de prazo final de
curso de: Branca Tomaselli, Evillyn Kjellin, Lilian Daianne Bezerra Mota e Maysa
Ketherine Rizzoto: aprovados por unanimidade. 17. Apreciação sobre requerimento de
estágio de docência de: Patrícia Leonor Mastins: aprovado por unanimidade. 18.
Apreciação sobre relatório de estágio de docência de: Leandro Henrique Scarabelot
Campos de Pieri: aprovado por unanimidade. 19. Apreciação sobre requerimento de
validação de disciplinas de doutorado de Cleuza Mana Soares e Gisele Krama:
aprovados. 20. Apreciação sobre pedido de ajuste extemporâneo de matrícula de Adriana
Gat'cia Varandas: aprovado por unanimidade. 21. Procedimentos para matrícula em
disciplina isolada: ficou decidido que alunos de outras instituições farão o mesmo processo
de inscrição dos demais interessados, com a diferença de encaminharem, além dos
documentos exigidos, o atestado que comprove vínculo com a respectiva instituição. 22.
Apreciação sobre pedido de auxílio para o evento "Literatura, arte e pensamento em
América Latina", a ser realizado de 30 a 31 de outubro, da Professora Liliana Redes:
foi aprovada uma passagem aérea da Argentina e duas diárias. 23. Comunicado do pedido de
auxílio para evento "XI Colóquio Internacional Michel Foucault e as práticas de
liberdade", de 25 a 29 de setembro de 2018, do professor Pedro Souza: foi concedida uma
passagem da França para o professor Philippe Sabot. 24. Relato do andamento sobre
avaliação dos relatórios dos bolsistas: a professora Tânia Ramos, presidente da comissão de
bolsas, relatou o andamento da avaliação por parte da comissão dos relatórios dos bolsistas.
Ela sugeriu: 1) criar um modelo de avaliação, 2) que o parecer dos orientadores deve dar
conta também da participação em atividades e a produção do bolsista; 3) dar maior
visibilidade a outros elementos como editoração, atuação cle bolsistas em outras IES,
realização de documentários. Foi solicitado que a comissão de avaliação dos relatórios dos
bolsistas entregue a este colegiado um documento detalhado com todas as sugestões para ser
levado para a discussão em Colegiado Plello. 25. Informes: o PPGLIT apoiou os pedidos
recebidos dos seguintes alunos para participação em evento: Marina dos Santos, Joaquim
Emanuel Correa, Juliana Pereira, Tanta Jordina Rodrigues, Luiza Kaviski Faccio, Sergio
Barboza e o do prof. Marcio Markendorf. Em seguida, a Coordenação agradeceu a presença
de todos e deu por encerrada a sessão, da qual, para constar, eu, Felipe Sirva Neves, Chefe de
Expediente, lavrei a presente ata que, se aprovada, será assinada por mim e pela
Coordenadora. Florianópolis, 14 de junho de 201 8.


