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ATA Nº 04/2018 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 agosto de 2018, às 10h00, 

na sala da Coordenação do PPGLit, CCE B. 

 

Ao décimo sexto dia do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito, às dez horas, em primeira 1 

chamada, na sala da Coordenação do PPGLit, do CCE B, reuniu-se o Colegiado Delegado do 2 

PPGLit, com a presença dos Membros Andrea Santurbano, Maria Aparecida Barbosa, , Maria 3 

Lúcia de Barros Camargo e Paulo Ricardo Berton sob a presidência da Professora Rosana 4 

Cássia Kamita, Subcoordenadora do PPGLit. Havendo número legal, a Coordenação 5 

cumprimentou todos e deu por aberta a sessão. Na sequência, submeteu-se à apreciação a 6 

pauta do dia: 1. Aprovação da Ata da Reunião do Colegiado Delegado de 14 de junho de 7 

2018: aprovada por unanimidade. 2. Apreciação sobre o Calendário de reuniões do 8 

colegiado 2018.2: aprovada por unanimidade. 3. Apreciação do Edital nº 9 

02/PPGLit/UFSC/2018 - Seleção e admissão no PPGLit: aprovada por unanimidade. 10 

Novamente os membros da nova formação do colegiado manifestaram perplexidade diante do 11 

artigo da Resolução 095/CUN/2017 que exige para o mestrado a língua inglesa e para o 12 

doutorado a língua inglesa e um segundo idioma, uma vez que a peculiaridade do curso não 13 

está sendo observada. 4. Apreciação do Edital nº 03/PPGLit/UFSC/2018 - Seleção de 14 

bolsistas no PPGLit: aprovada por unanimidade. 5. Apreciação de pedido de banca de 15 

defesa de tese extemporânea de: Cláudio Augusto Carvalho Moura: O pedido foi 16 

aprovado por unanimidade. O Colegiado Delegado entende que é de interesse do programa 17 

que os alunos defendam os trabalhos e concluam o curso. Foi observado pela professora 18 

Maria Lúcia também que a Resolução Normativa nº02/2017/CPG não exige que o aluno 19 

formalize e se exponha com justificativas elaboradas. 6. Apreciação sobre pedido de 20 

inclusão de co-orientação da professora Telma Scherer (UFSC) na dissertação da 21 

mestranda Anna Viana Salviato, orientada pela professora Tereza Virgínia de Almeida: 22 
aprovada por unanimidade. 7. Apreciação sobre pedido de bolsa de doutorado de Sabrina 23 

Alvernaz e Sarah Fernandes: os membros do colegiado revisaram a decisão anterior, em 24 

virtude de não haver candidatos que atendessem aos critérios estabelecidos na reunião de 14 25 

de junho de 2018. Com o surgimento de duas candidatas ao recebimento da Bolsa CAPES – 26 

DS que ainda está à disposição, ficou decidido que a documentação das candidatas será 27 

submetida à avaliação da comissão de bolsas e a candidata selecionada terá direito ao 28 

financiamento até o fim do período regular do curso de doutorado, sujeita às avaliações dos 29 

relatórios anuais de renovação de bolsa. 8. Apreciação sobre pedido de banca de: a. 30 

Qualificação de tese de: Rosane Hart, Cristiano Moreira, Silviana Deluchi, Luiz Gustavo 31 

Bierbach Engroff, Silvana Ribieiro Gili, Fernanda Ferrari Zrezebiela e Rodrigo José 32 
Brasil Silva: aprovados por unanimidade. b. Qualificação de Dissertação de: Alba Maria 33 

Santana Ferreira Elias e Frederico Denez: aprovados por unanimidade. c. Defesa de 34 

dissertação de: Bianca Rosina Mattia: aprovada por unanimidade. 9. Homologação sobre 35 

pedido de banca de: a. Qualificação de dissertação de Anna Viana Salviato: aprovada por 36 

unanimidade. b. Defesa de tese de Bruna Machado Ferreira: aprovada por unanimidade. 37 



 

10. Apreciação sobre pedido de prorrogação de qualificação de: Carlos Eduardo da 38 
Silva, Djulia Djusten e Letícia Laurindo Bonfim: aprovados por unanimidade. 11. 39 

Apreciação sobre requerimento de estágio de docência de: Joaquín Correa, Lilian 40 

Daiane Bezerra Mota, Roberta de Fátima Martins, Marina Siqueira Drey, Diego 41 
Moreira, Allende Renck, Manuela Quadra Medeiros: aprovados por unanimidade. 12. 42 

Apreciação sobre relatório de estágio de docência de: Lilian Bezerra Mota, Vanessa 43 

Camassola Sandre, Rafael Muniz Sens, Anna Viana Salviato, Manuela Quadro 44 
Medeiros, Gisele Krama, Wesley K. Carvalho: aprovados de acordo com a avaliação dos 45 

orientadores. 13. Apreciação sobre requerimento de validação de disciplinas de 46 

doutorado de Sandro Adriano da Silva: Aprovado. 14. Apreciação sobre pedido de 47 

trancamento de Cássia Sigle e Flávia Dorivê Antônio: Aprovados. 15. Estrutura 48 

curricular – duplicidade de códigos de disciplinas: Foi comunicado dos erros que estão 49 

surgindo nos históricos dos discentes por causa da repetição de códigos de disciplinas. Até ser 50 

encontrada uma solução junto à PROPG, não haverá como contabilizar créditos de disciplinas 51 

de mesmo código no histórico dos alunos. 16. Revista Outra Travessia – renovação dos 52 

editores: enquanto representantes, os membros do colegiado devem consultar os professores 53 

das suas respectivas linhas de pesquisa e trazer sugestões de nomes para a próxima reunião, 54 

no sentido de recompor a editoria e manter o cronograma de publicação da revista. 17. Apoio 55 

para pedidos de auxílios de eventos: ficou acertado o compromisso de a secretaria enviar 56 

aos professores instruções para que os pedidos de auxílio a eventos seja feito via sistema 57 

disponível no site do PPGLit, dentro do prazo indicado para que tudo fique formalmente 58 

registrado e os departamentos interessados tenham um conhecimento estatístico das demandas 59 

do programa. 18. Bancas de qualificação e defesa em outros idiomas: o colegiado aprovou 60 

que bancas de qualificação e defesa de trabalhos sejam apresentadas em outros idiomas, desde 61 

que atendam ao disposto Resolução Normativa 095/CUn/2017. 19. Informes: A professora 62 

Maria Lúcia informou que sua orientanda de pós-doutorado Laíse Ribas Bastos, contemplada 63 

este ano com bolsa PNPD, foi aprovada em concurso na Universidade Federal do Rio de 64 

Janeiro, e assim que tiver marcada a data da posse, terá sua bolsa cancelada. A bolsa ficará 65 

submetida a novo edital ou passará para o próximo classificado no edital realizado em março 66 

desse ano, com lista de classificação homologada em reunião do colegiado delegado em 11 de 67 

abril de 2018. Em seguida, a Coordenação agradeceu a presença de todos e deu por encerrada 68 

a sessão, da qual, para constar, eu, Felipe Silva Neves, Chefe de Expediente, lavrei a presente 69 

ata que, se aprovada, será assinada por mim e pela Subcoordenadora. Florianópolis, 16 de 70 

agosto de 2018. 71 


