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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 13 de setembro de 2018, às 

10h00, na sala 323 no CCE/B. 

 

Ao décimo terceiro dia do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito, às dez horas, em 1 

primeira chamada, na sala 323 no CCE/B, reuniu-se o Colegiado Delegado do PPGLit, com a 2 

presença dos Membros Titulares e Suplentes Rosana Kamita, Maria Aparecida Barbosa, Ana 3 

Luiza de Andrade, Marcio Markendorf, Maria Lúcia Camargo, Silvana de Gaspari, Andrea 4 

Santurbano, André Fiorussi, Paulo Ricardo Berton, Salma Ferraz, Pedro de Souza, Tânia 5 

Ramos, André Piazera Zacchi, Charles Vitor Berndt, Amanda Habusky e Júlia Schutz sob a 6 

presidência da Professora Patricia Peterle, Coordenadora do PPGLit. Havendo número legal, a 7 

Coordenação cumprimentou todos e deu por aberta à sessão. A pedido da presidente do 8 

colegiado foram inseridos na pauta os seguintes pontos: Apreciação sobre pedido de banca de 9 

qualificação de dissertação de Rafael Reginato Moura, Apreciação sobre pedido de 10 

prorrogação de trabalho final de Lino Alves Arruda e Deliberação sobre avisos prévios em 11 

relação aos prazos de qualificação e defesa. Na sequência, submeteu-se à apreciação a pauta 12 

do dia: 1. Aprovação da Ata da Reunião do Colegiado Delegado de 16 de agosto de 2018: 13 

aprovada por unanimidade. 2. Aprovação da Ata da Reunião extraordinária do Colegiado 14 

Delegado de 30 de agosto de 2018: aprovada por unanimidade. 3. Apreciação do Relatório 15 

da Comissão de Avaliação dos relatórios dos bolsistas, referente ao ano de 2017: 16 
aprovada por unanimidade. Após a exposição de alguns pontos do relatório feita pela 17 

professora Tânia, a professora Maria Lúcia colocou que é necessário compartilhar o relatório 18 

com os alunos bolsistas do programa e alertá-los que a renovação da bolsa não é automática. 19 

Na próxima reunião do colegiado delegado serão discutidos os critérios validados para a 20 

manutenção das bolsas, quais as exigências mínimas e as consequências daqueles bolsistas 21 

que não atenderem aos critérios. 4. Aprovação da Ata da Reunião da Comissão de Seleção 22 

de Bolsas – Avaliação de candidatas à bolsa: aprovada por unanimidade. 5. Apreciação 23 

sobre pedido de substituição de orientação de: a) Charles Vitor Berndt, do professor 24 
Stélio Furlan pela professora Susan Aparecida de Oliveira: aprovado por unanimidade. b) 25 

Giseli Day, do professor Wladimir Antônio da Costa Garcia pelo professor Jair Tadeu 26 
da Fonseca: aprovado por unanimidade. 6. Apreciação sobre pedido de credenciamento 27 

das professoras Isabela Drozdowska Broering e Maria de Fátima de Souza Moretti: Os 28 

pareceres das comissões designadas para avaliação dos pedidos de credenciamento das 29 

professoras foram aprovados por unanimidade. O parecer para o credenciamento da 30 

professora Isabela Drozdowska Broering foi favorável, enquanto o parecer para o 31 

credenciamento da professora Maria de Fátima de Souza Moretti foi desfavorável. Os 32 

professores foram concordes em afirmar que a contribuição da professora Maria de Fátima de 33 

Souza Moretti é importante, mas nesse momento não foram cumpridas as exigências para o 34 

credenciamento. 7. Apreciação sobre pedido de banca de: a) Qualificação de dissertação 35 

de: Jacson de Almeida, Leandro Henrique Scarabelot de Campos Pieri, Sérgio Barboza, 36 
Rafael Reginato Moura: aprovados por unanimidade. b) Defesa de tese de: Clarice 37 



 

Fortunato Araújo e Gustavo Capobianco Volaco: aprovados por unanimidade. 8. 38 

Apreciação sobre pedido de prorrogação de trabalho final de: Lino Arruda Alves: 39 
aprovado por unanimidade. 9. Apreciação sobre requerimento de estágio de docência de: 40 

Julian Alexander Brzozowski, Lara Torronteguy Brasil, Eliane Aparecida Dutra, Felipe 41 
José Martins Pereira: aprovados por unanimidade. 10. Apreciação sobre relatório de 42 

estágio de docência de: Ellen Berezoschi e Julian Alexander Brzozowski: aprovados por 43 

unanimidade. 11. Indicação do nome de Everton de Santa para a bolsa PNPD/CAPES, 44 

segundo classificado na seleção do Edital Nº 04/PPGLit/2017, com a desistência da 45 
bolsista Laíse de Ribas Bastos: Haja vista que o candidato classificado seguinte demonstrou 46 

interesse em ser investido com a bolsa de estudos, todos os membros estão de acordo que a 47 

bolsa seja repassada ao candidato Everton de Santa, e consequentemente autoriza-se a sua 48 

matrícula no programa. 12. Aprovação pela CAPES da participação da UFSC no edital 49 

CAPES-PRINT 41/2017 - Projeto “Politicas linguísticas, literaturas e práticas culturais” 50 
(PPGLin/PPGLit) enviado à PROPG. Demandas e organização das atividades: A 51 

professora Patricia, conforme resultado preliminar publicado pela CAPES, em 23 de agosto, 52 

comunicou que a UFSC foi uma das IES contempladas e que o período para a divulgação do 53 

resultado final e o início do repasse de verbas pela CAPES estão previstos para novembro. 54 

Explicou também que após o repasse pela CAPES, a UFSC terá de fazer uma distribuição 55 

interna para os projetos que foram aprovados. Em conversa com a coordenação da Linguística 56 

ficou decidido que a literatura terá dois professores para representarem o PPGLit na gestão da 57 

parceria. A professora Patricia sugeriu a indicação dos nomes dos professores Susan de 58 

Oliveira, Susana Scramin, Pedro de Souza, Rosana Kamita por terem atuado de forma ativa e 59 

decisiva na elaboração do projeto final, além de terem participado, junto com outros 60 

professores, das duas reuniões realizadas pela coordenação. A indicação foi aprovada por 61 

unanimidade e a coordenação ficou de consultá-los. 13. Deliberação sobre avisos prévios 62 

em relação aos prazos de qualificação e defesa: Todos os membros estão de acordo que 63 

periodicamente a secretaria informe os alunos e orientadores quando os prazos para 64 

qualificação e defesa estiverem próximos e que essa medida mesmo não sendo obrigatória por 65 

parte da secretaria, mas sim do próprio aluno junto ao seu orientador, é um ato de prevenção e 66 

não de intimação, isso para que os prazos não sejam perdidos e os alunos sofram com 67 

possíveis sanções previstas nos regimentos, como ocorreu em 2018.1. 14. Estrutura 68 

curricular – duplicidade de códigos de disciplinas: A partir do levantamento das disciplinas 69 

oferecidas nos últimos 8 semestres, foi debatido a ocorrência das repetições das disciplinas 70 

ministradas por diferentes ou mesmos professores desse período. Fez-se referência à reunião 71 

extraordinária de 30 de agosto 2018 e foi encaminhada a tarefa de cada linha de pesquisa 72 

rever a necessidade de excluir, multiplicar ou criar novas disciplinas de acordo com a 73 

demanda de alunos, professores e conteúdo. Desde já ficou acordado a criação e inserção no 74 

CAPG de disciplinas de 01 (um) e 02 (dois) créditos de Tópicos Especiais para cada linha de 75 

pesquisa, além das já existentes. Para a próxima reunião os representantes ficaram de trazer 76 

suas revisões e propostas de disciplinas para que já possamos aplicar no primeiro semestre de 77 

2018 a fim de evitar novas situações com alunos perdendo créditos por choques de códigos de 78 

disciplinas. A profa. Maria Lúcia solicitou um segundo encontro com a PROPG para verificar 79 

a necessidade efetiva do desdobramento de disciplinas. 15. Informes: A professora Patricia 80 

informou que o PPGLit aprovou o pedido de 12 alunos e 4 professores para participação em 81 

eventos e de 3 professores para organização de eventos. Foi comunicado a todos os presentes 82 

também a saída da professora Rosana Kamita do cargo de subcoordenadora do programa de 83 

pós-graduação em Literatura para cuidar de seu estado de saúde. A professora Rosana 84 

explicou brevemente sua situação e agradeceu pelo tempo. A abdicação do cargo implica que 85 

seja feita nova eleição para subcoordenação que será providenciada em breve, ainda sem data 86 

definida. Em seguida, a Coordenação agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a 87 

sessão, da qual, para constar, eu, Felipe Silva Neves, Chefe de Expediente, lavrei a presente 88 

ata que, se aprovada, será assinada por mim e pela Coordenadora. Florianópolis, 13 de 89 

setembro de 2018. 90 


