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ATA Nº 03/2019 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 maio de 2019, às 14h00, na 

sala da Coordenação do PPGLit, nº 327 CCE/B. 

 

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

primeira chamada, na sala 327 no CCE/B, reuniu-se o Colegiado Delegado do PPGLit, com a 2 

presença dos membros Maria Aparecida Barbosa, Jorge Hoffman Wolff, Andrea Santurbano, 3 

Simone Schmidt, Pedro de Souza, Joaquín Correa, Charles Vitor Berndt e Erik Dorf Schmitz 4 

sob a presidência do professor Marcio Markendorf, Coordenador do PPGLit. Havendo 5 

número legal, a Coordenação cumprimentou todos e deu por aberta a sessão. A pedido do 6 

professor Jorge Wolff foi inserido na pauta o seguinte ponto: Apreciação sobre pedido de 7 

renovação do contrato da professora Luz Rodriguez. Na sequência, submeteu-se à apreciação 8 

a pauta do dia: 1. Aprovação da Ata da Reunião do Colegiado Delegado de 11 de abril de 9 

2019: aprovada por unanimidade. 2. Apresentação prévia do documento da comissão de 10 

finanças: os documentos que foram enviados juntamente com a convocação da reunião foram 11 

abordados para aprovação ou sugestões de alterações. O documento que regulamenta a vinda 12 

de membros externos de banca a princípio foi aprovado. Ao documento que regulamenta a 13 

distribuição de recursos de auxílio para a produção de eventos da pós-graduação foram 14 

sugeridos ajustes no texto para maior clareza e entendimento do conteúdo. O membro Joaquín 15 

ainda sugeriu a hipótese de no caso de disponibilidade de recursos, auxiliar a publicação 16 

de/em revistas com textos/artigos produzidos em eventos pelos alunos e professores do 17 

PPGLit. 3. Bolsas de mestrado em aberto CNPq/CAPES: foi comunicado ao colegiado que 18 

a CAPES recolheu duas bolsas de mestrado que estavam ociosas no mês de abril, uma delas 19 

que estava comprometida para a aluna Francielle Hambretch que passaria a receber a bolsa a 20 

partir de maio e foi prejudicada com o corte das bolsas. O PPGLit e a PROPG já estão se 21 

esforçando para reverter esse recolhimento das bolsas. 4. Eleições para sub-coordenador: 22 

Será solicitado à direção do centro o edital de convocação para eleições da subcoordenação do 23 

PPGLit com datas a definir pela coordenação. Será nomeada uma comissão eleitoral para 24 

supervisionar o processo e produzir a ata com o resultado das eleições – esse documento será 25 

apresentado na próxima reunião de colegiado delegado a fim de consolidar o resultado. 5. 26 

Prêmio CAPES de Teses 2019: O parecer da comissão foi aprovado por unanimidade e a 27 

tese do programa de pós-graduação em literatura indicada para concorrer ao prêmio CAPES 28 

de TESE 2019 foi a tese de Bruna Machado Ferreira intitulada: “Entre-abertura(s): conversas 29 

e encontros, jagunços e caudilhos em terras helioglauberianas” orientada pelo professor Jair 30 

Tadeu da Fonseca. 6.  Evento inaugural semestre 2019/2: Discutiu-se sobre como deveriam 31 

ser os próximos eventos de abertura do semestre do PPGLit. A princípio para o semestre de 32 

2019/2, como no primeiro semestres já ocorreu um diálogo entre representantes das linhas de 33 

pesquisa, seria interessante trazer um(a) professor(a) externo ao programa para fazer uma fala 34 

aos alunos. A professora Maria Aparecida sugeriu o nome da professora e escritora Verônica 35 

Stigger que já virá para um evento no dia 21 de agosto, para que fizesse a aula inaugural sobre 36 

literatura brasileira contemporânea, possivelmente abordando questões do próprio processo 37 



 

criativo. Como segunda sugestão, na impossibilidade da primeira, pensou-se em um evento 38 

com as professoras visitantes no programa: professora Luz Rodriguez e professora Lourdes 39 

Martinez; que também fizessem algo nesse sentido. O professor Jorge Wolff falou da 40 

importância que é para o programa que as linhas se conversem e o quanto as duas últimas 41 

aulas inaugurais de semestre foram válidas nesse sentido. Então como último plano, na 42 

inviabilidade das duas primeiras sugestões, o programa buscará mais uma vez o debate das 43 

linhas de pesquisa. 7. Apreciação sobre pedido de dispensa de estágio de docência de 44 

Bianca Tomaselli: Como se tratava de um assunto que envolvia muitas questões legais a 45 

respeito da regulamentação de bolsistas e peculiaridades do pedido; o colegiado não se sentiu 46 

com propriedade para analisar esse caso. Optou-se por buscar mais informações para poder 47 

julgar o caso, e recomendou-se que em último caso a aluna faça pelo menos um estágio de 48 

docência no último semestre que lhe resta. 8. Apreciação de pedido de banca de defesa de 49 

dissertação extemporânea de: Anderson Caetano dos Santos, Heloá Barroso Cintra, e 50 
Silvana Martins dos Santos: aprovados por unanimidade. 9. Homologação sobre pedido de 51 

banca de: a) Defesa de tese de: Giseli Day: aprovados por unanimidade. 10. Apreciação 52 

sobre pedido de banca de: a) qualificação de dissertação de: Guilherme Conde Moura 53 
Pereira: aprovado por unanimidade. b) qualificação de tese de: Carolina Veloso Costa: 54 

aprovado por unanimidade. c) defesa de tese de: Júlia Telésforo Osório: aprovado por 55 

unanimidade. 11. Apreciação sobre pedido de prorrogação de qualificação e/ou trabalho 56 

final de: Célio Antônio Sardagna e Luiz Gustavo Bieberbach Engroff: aprovados por 57 

unanimidade. 12. Apreciação sobre pedido de trancamento de Lorraine Ramos da Silva: 58 

aprovado por unanimidade. 13. Apreciação sobre requerimento de validação de disciplinas 59 

de Aline Carla Dalmutt: aprovado por unanimidade. 14. Apreciação sobre pedido de 60 

prorrogação de pós-doutorado de Rosi Isabel Bergamaschi Chraim: aprovado 61 

condicionado à submissão da anuência da supervisora do estágio, a professora Ana Luiza 62 

Andrade. 15. Apreciação do pedido de renovação do contrato da professora Luz 63 

Rodriguez: O plano de atividades do segundo semestre foi lido para os membros presentes e 64 

o pedido foi aprovado por unanimidade. O colegiado considera a importante a continuidade 65 

da participação da professora no programa de pós da Literatura. 16. Informes: O professor 66 

Marcio informou que o procedimento de seleção de alunos de pós-graduação sofrerá 67 

mudanças no ano de 2019 para se enquadrar às novas orientações da PROPG e está sob 68 

avaliação de comissão designada para essa tarefa. A professora Maria Aparecida Barbosa 69 

desejou ao professor Marcio que tenha um bom período na coordenação e consiga fazer com 70 

que o programa continue crescendo. Em seguida, a Coordenação agradeceu a presença de 71 

todos e deu por encerrada a sessão, da qual, para constar, eu, Felipe Silva Neves, Chefe de 72 

Expediente, lavrei a presente ata que, se aprovada, será assinada por mim e pelo Coordenador. 73 

Florianópolis, 16 de maio de 2019. 74 


