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ATA Nº 05/2018 DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO  

COLEGIADO DELEGADO DO PPGLit 

 

Ata da Reunião Ordinária do Colegiado Delegado 

do Programa de Pós-Graduação em Literatura, 

realizada no dia 30 de agosto de 2018, às 10h00, 

na sala da Coordenação do PPGLit, CCE B. 

 

Ao trigésimo 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, Ana Luiza de Andrade, Silvana de 3 

Gaspari e Paulo Ricardo Berton sob a presidência da Professora Patricia Peterle, 4 

Coordenadora do PPGLit. A subcoordenadora e os representantes da linha Subjetividade, 5 

Memória e História justificaram ausência. Havendo número legal, a Coordenação 6 

cumprimentou todos e deu por aberta a sessão. Na sequência, submeteu-se à apreciação a 7 

pauta do dia: 1. Estrutura curricular – duplicidade de códigos de disciplinas. Com a 8 

recente atualização do sistema de controle acadêmico de pós-graduação (CAPG), alunos que 9 

tenham cursado disciplinas de mesmo código, mesmo que ministradas por diferentes 10 

professores sob abordagens distintas, terão perdido os créditos da disciplina mais antiga no 11 

histórico escolar. Diante desta exposição, aos membros presentes, foi acordado que os 12 

representantes de cada linha de pesquisa devem fazer um balanço dos quadros de disciplinas 13 

em suas respectivas linhas. Será feito um levantamento das disciplinas oferecidas, desde que 14 

entrou em vigência a última estrutura curricular, para ser verificada a frequência de oferta, e 15 

isso será repassado aos representantes (titulares e suplentes) das linhas de pesquisa para que 16 

possam discutir e trazer um balanço na próxima reunião prevista para o dia 13 de setembro de 17 

2018, conforme calendário aprovado na reunião de 16 de agosto de 2018. A secretaria 18 

também irá verificar quais alunos estão atualmente com disciplinas subtraídas de seus 19 

históricos por conta da repetição dos códigos e enviará a lista para os membroa do Colegido 20 

Delegado. Foi sugerido também que seja aberto um chamado para que os gerenciadores do 21 

CAPG bloqueiem o pedido em disciplinas de códigos já cursados no ato da matrícula do 22 

aluno. Em seguida, a Coordenação agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a 23 

sessão, da qual, para constar, eu, Felipe Silva Neves, Chefe de Expediente, lavrei a presente 24 

ata que, se aprovada, será assinada por mim e pela Coordenadora. Florianópolis, 30 de agosto 25 

de 2018. 26 


