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ATA N' 05/2019 DA REUNIÃO 0RI)INARIA DO COLEGIADO DELEGADO DÓ PPGLit

Ata da Reunião Ordinária clo Colegiado Delegado
do Programa de Pós-Graduação em Literatu-ra,
realizada no dia 1 1 dejulho de 2019, às 10h00, na
sala da Coordenação do PPGLit, n' 327 CCE/B.
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:Ao décimo primeiro dia do mês de julho do ano de dois míl e dezenove, às dez horas, em
primeira chamada, ha sala 327 no CCE/B, reuniu-se o Colegiado Delegado do PPGLit, com a
presença dos membros Mana Aparecida .Barbosa, Claudia de Lama Costa, Silvana de Gaspari,
Andrea Santurbano, Paulo Ricardo Éerton, Tânia. Ramos e André Piazera Zacchi sob a
presidência do professor Marcio Markendorf. Coordenador do PPGLit. Havendo número
legal, a Coordenação cumprimentou todos e deu por aberta a sessão. A pedido do professor
Marcio Markendorf foram inseridos na pauta os seguinte pontos: Apreciação sobre pedido de
banca de defesa de dissertação de Vanessa Camassola Sandre e defesa de tese de André Luiz
da Silveira e Marmelo Spitzner; e o conto apreciação sobre requerimento de inclusão de co-
orientação da prof' Símone Pereira Schimdt no trabalho .de tese de Mariany Teresinha
Ricardo. Na sequência, submeteu-se à apreciação a pauta do dia: 1. Aprovação da Ata da
Reunião do Colegiado Delegado de 10 de junho de 2019: Aprovada por unanimidade. 2.
Apresentação da carta da comissão de relatórios de bolsistas: A professora Tânia, que foi
presidente da comissão de. avaliação dos relatórios dos bolsistas, comentou a conclusão da
comissão e compartilhou sobre as exigências dos bolsistas que a pailir da entrega do próximo
relatório serão mais rigorosas.- Será feita uma reunião com os bolsistas, representação da
comissão e representação discente para devolução dos relatórios referentes a 2018 e
orientações de obrigações e preenchimento do próximo relatório. A reunião será marcada para
agosto. 3. Apreciação de indicação de mudança de nível pela banca de qualificação de
Gabriel Esteves: O colegiada considerou a ata e atividades do aluno, e mesmo assim, por
maioria, não recomenda a mudança de nível, mas entende que há amparo legal para tal ação.
Foi proposto que a coordenação converse com aluno e orientador a respeito dessa decisão
apontando as vantagens e desvantagens dessa mudança. Caso sda mantida a indicação pala
mudar de nível, deve:se produzir um documento substancial requerendo e justificando a
mudança. 4. Apreciação sobre pedido de banca de: a) defesa de dissertação de: Allende
Renck e Vanessa Camassola Sandre: Aprovados por unanimidade. b) qu8liüicação de teso
de: Patrícia Leonor Marfins: Aprovado por unanimidade. c) defesa de tese de: André Luiz
da Silveira e Marmelo Spitzner: Aprovados por unanimidade. 5..:Apreciação sobre
requerimento de validação de disciplinas de Branca Rosina Mattia e Eliane Santos da
Silvo: Aprovados por unanimidade. 6. Apreciação sobre requerimento de inclusão de co-
orientação da prof' Simone Peneira Schmidt no trabalho de tese de Mariany Teresinha
Pacheco: Aprovado por unanimidade. 7. Apreciação do edital que regulamenta o processo
seletivo de alunos do programa: Ainda houve bastantes argumentações sobre como proceder
com as modificações do edital de seleção.pala este ano. Foram analisados alguns pontos e
com algumas modificações àUetivas nos pesos das etapas, .exigências das avaliações,
encaminhamento do número de vagas e. critérios de avaliação do currículo, o edital foi
aprovado pelos membros como um modelo de transição que ainda poderá ser aperfeiçoado
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para os próximos anos. Em seguida, a Coordenação agradeceu a presença de todos e deu por
encerrada a sessão, da qual, para constar, eu, Felipe Salva Neves, Chefe de Expediente, lavrei
a presente ata que, se aprovada, será assinada por mim e pelo Coordenador. Florianópolis, l l
dejulho de 2019.
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