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ATA N' 04/2019 DA REUNIÃO ORDnqARiA DO COLEGiADO DELEGADO DO PPGLit

Ata da Reunião Ordinária do Colegiado Delegado
do Programa de Pós-Graduação em Literatura,
realizada no dia 10 de junho de 2019, às 14h00,
na sala da Coordenação do PPGLit, n' 327
CCE/B.
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Ao décimo dia do mês de junho do ano de dois mil e dezenove, às quatorze horas, em
primeira chamada, na sala 327 no CCE/B, reuniu-se o Colegiado Delegado do PPGLit, com a
presença dos membros Ana Luiza Andrade, Claudia de Lima Costa, Jorge Hoílinan Wolff.
Andrea Santurbano, Paulo Ricardo Berton, Pedra de Souza, André Piazera Zacchi, Júlia
Schütz e Erik Dorf Schmitz sob a presidência do professor Marcio Markendorf. Coordenador
do PPGLit. Havendo número legal, a Coordenação cume)rimentou 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 16 de maio de 2019: Aprovada por unanimidade. 2.
Apreciação do documento da comissão de finanças para distribuição de recursos para
produção de eventos científicos: Após leitura feita pelo coordenador, o documento foi
aprovado com pequenas alterações sugeridas pelos membros do colegiado. O documento será
apresentado para apreciação definitiva em próxima reunião do colegiado pleno. 3.
Apreciação do memorando de regulamentação do processo seletivo e proposta de
alteração no edital do programa: A íim de se aproximar a adequação sugerida no
Memorando Circular N. 012/PROPG/201 8, o professor Marcio apresentou uma prévia de um
possível edital de seleção de alunos de mestrado e doutorado. O próximo edital que
selecionará os alunos ingressantes no ano de 2020 terá etapas de avaliação idênticas a todos os
candidatos independente de orientador(a). Depois de longa discussão entre os membros da
mesa, ainda não houve um consenso sobre definição de como esse processo será aplicado para
se adequar ao memorando mencionado acima. O edital continuará sendo revisto pela
comissão designada na portaria 53/201 9/PPGLit e será apresentado novamente ao colegiado
delegado e pleno. O colegiado decidiu adotar medidas de transição antes da Pró-Reitoria de
Pós-Graduação estabelecer uma regulamentação oficial para os processos seletivos dos cursos
de pós-graduação da UFSC, sendo elas: a uniformização das etapas do processo seletivo; a
aplicação de prova didática com avaliação cega (eliminatória); pontuação em todas as etapas
(prova escrita, análise do currículo, análise do projeto e arguição do prometo); determinação de
diferentes pesos para cada etapa, com maior peso para análise do prometo; publicação das
notas de todas as etapas do processo seletivo. 4. Homologação da ata da Eleição da
Subcoordenação Administrativa: Aprovada por unanimidade. 5. Apreciação sobre o
Calendário de 2019.2 -- matrículas, processos seletivos de ingresso e bolsas de fomento:
Aprovado por unanimidade após leitura e esclarecimento de dúvidas. 6. Apreciação do
Quadro de Disciplinas 2019.2: Aprovado com sugestões de correções. *7. Apreciação sobre
pedido de dispensa de estágio de docência de Branca Tomaselli (continuação): Após
consulta à legislação correspondente, verificou-se que a aluna pode ser dispensada dos
estágios docência que seriam obrigatórios se comprovar atuação como docente do ensino
superior. O pedido, portanto, foi aprovado. 8. Apreciação sobre pedido de substituição de
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o(tentação de: a) Márcia de Souza, da professora Ana Luiza de Andrade para o
professor Carlos Clapela; b) Lara Torroteguy Brasil, da professora Liliana Redes para o
professor Bairon Vélez Escallón: Aprovados por unanimidade. 9. Comunicado dos ofícios
n' 04 ao 08/20] 9/PPGlit -- desligamento de matrículas: Foram comunicados nos anexos da
convocação os cinco alunos de mestrado que por expiração de prazo deveriam ser desligados.
Apenas uma desses alunos contestou o deslizamento, os demais estavam de acordo com os
ofícios. Os respectivos orientadores também foram comunicados. 10. Apreciação sobre
resposta ao ofício n' 04/2019/PPGLit: Desligamento de matrícula de Alba Mana
Santana Ferreira Ellas: O colegiado acatou o argumento da aluna para o não desligamento
da matrícula até que seja feita a defesa de sua dissertação. 11. Homologação de pedido de
banca de defesa de dissertação extemporânea de: Alba Mana Santana Ferreira Ellas,
aprovada Ad Referendum: Aprovado por unanimidade. 12. Apreciação de pedido de
banca deTdefesal?de tese extemporâneaflde: Marcha'fde*Souza: Aprova-se o pedido na
condição que soam enviadas justificativas que motivem a causa da defesa não ter ocorrido
dentro do prazo regulamentar. 13. Apreciação sobre pedido de banca de: a) qualificação de
dissertação de: Débora Machado Gonçalves, Erik Dorff Schmitz e Gabriel Estepes; b)
defesa de tese de: Gustavo Ramos: Aprovados por unanimidade. 14. Apreciação sobre
pedido de prorrogação de qualificação e/ou trabalho final de: Juliana Goldfarb de
Oliveira e Sarah Fernandes: Aprovados por unanimidade. 15. Apreciação sobre pedido de
inclusão da professora Ana Luisa Hounie na co-orientação do trabalho de tese da
discente María Estefanía Pagano Artigas: Aprovado por unanimidade. 16. Apreciação
sobre pedido de trancamento de Pedro Silas Romão Vieira: Aprovado por unanimidade.
17. Apreciação sobre requerimento de validação de disciplinas de Marcus Vinícius de
Oliveira Mirtre: Aprovado por unanimidade. 18. Apreciação sobre pedido de matrícula de
aluna de intercâmbio de universidade conveniada de Nadine Terasa: Aprovado por
unanimidade. 19. Apreciação sobre pedido de cancelamento de disciplina extemporâneo
de Natália Alves dos Santos (PPG Psicologia): Aprovado por maioria. 20. Apreciação
sobre parecer de criação de nova linha de pesquisa: Estudos Latino-Americanos: A
presidente da comissão responsável pela avaliação do pedido, professora Cláudia Costa, fez a
leitura do parecer e após algumas observações e sugestões da própria comissão e de membros
do colegiado, o parecer foi aprovado, aceitando a criação da nova linha. A comissão
acrescentará ao parecer já aprovado as observações sugeridas pelo colegiado e será
apresentado em próxima reunião do colegiado pleno. 21. Informes: O Programa poderá trazer
o pesquisador Steven Butterman e a professora e escritora Paulina Chiziane para palestras na
UFSC. Em seguida, a Coordenação agradeceu a presença de todos 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, 10 de junho
de 2019


