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ATA Nº 03/2020 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 07 de julho de 2020, às 10h, via 
videoconferência por MConf. 

 
Ao sétimo dia do mês de julho do ano de dois mil e vinte, às dez horas, em primeira chamada, 
via videoconferência por MConf, reuniu-se o Colegiado Delegado do PPGLit, com a presença 
dos membros Pedro Falleiros Heise, André Fiorussi, Bairon Oswaldo Vélez Escallon, Claudia 
de Lima Costa, Jorge Hoffmann Wolff, Patricia Peterle, Paulo Ricardo Berton, Anna Viana e 
Suzy Zaparoli sob a presidência do professor Carlos Eduardo Schmidt Capela, Coordenador do 
PPGLit. Havendo número legal, a Coordenação cumprimentou 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 21 de maio de 2020: Aprovada por unanimidade. 2. Homologação 
da Ata das Eleições para coordenação administrativa do programa: Aprovada por 
unanimidade. 3. Homologação sobre pedido de banca de: a) Qualificação de tese de: Pedro 
Silas Romão Vieira: Aprovado por unanimidade. b) Defesa de dissertação de: Dennis Lauro 
Radunz e Francielle Largue Hambrecht: Aprovados por unanimidade. 4. Apreciação sobre 
pedido de banca de defesa de tese de: Alexander Belivuk Moraes, Esteban Francisco 
Campanela Minoz e Luiz Gustavo Bierbach Engroff: Aprovados por unanimidade. 5. 
Apreciação de pedido de banca de defesa de tese extemporânea de Tatianne de Faria 
Vieira: Aprovado por unanimidade. 6. Apreciação sobre pedido de prorrogação de 
qualificação e/ou trabalho final de Lidia Aparecida Speglich Viel: Aprovado por 
unanimidade. 7. Apreciação sobre pedido de inclusão do professor Bairon Vélez Escallon 
na co-orientação do trabalho de tese do discente Juan Manuel Terenzi: Aprovado por 
unanimidade. 8. Informes: O professor Capela sugeriu três pontos a serem debatidos pelos 
membros do colegiado: a) Propostas do que fazer no momento: Manifestações contrárias às 
decisões recentes da CAPES, aumentar a visibilidade das ações dos professores e linhas do 
programa para além dos próprios pares, publicação dos livros na página do programa, utilizar 
ambiente virtual para cursos, colóquios, seminários, para que haja uma participação ativa da 
comunidade do programa de literatura. Aumentar a divulgação de eventos e recursos na página; 
b) Plano de trabalho com os recursos PROAP: Tendo em vista o cenário da pandemia, o que 
impossibilita o deslocamento de professores, pesquisadores e alunos, atividades nas quais a 
maior parte dos recursos é empregada, os(as) professores(as) estão de acordo com a parte 
designada para publicação de livros nesse primeiro momento, com possibilidade de alteração 
caso seja necessário; c) Semestre 2020/2: O professou Pedro Heise observou que tem percebido 
um distanciamento da relação professores(as)-alunos(as), e teme por um abandono de uma parte 
de alunos(as) quando houver a retomada das atividades presenciais. O professor Capela sugeriu 
a criação de uma comissão extraoficial para o levantamento de ideias para a continuidade das 
atividades e verificar a possibilidade de como proceder para o segundo semestre de 2020. Será 
enviada uma mensagem pela coordenação do programa para os representantes das linhas 
consultarem seus pares e averiguar quem poderia participar de comissão para discutir teoria e 



 

 

metodologia de como proceder com atividades de extensão no programa para manter as 
atividades e contato entre as pessoas relacionadas ao programa. Em seguida, a Coordenação 
agradeceu a presença virtual de todos na conferência e deu por encerrada a sessão, da qual, para 
constar, eu, Felipe Silva Neves, Chefe de Expediente, lavrei a presente ata que, se aprovada, 
será assinada por mim e pelo Coordenador. Florianópolis, 07 de julho de 2020. 


