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ATA N' 06/2019 DA REUNIÃO ORDnçÁRIA DO COLEGIADO DELEGADO DO PPGLit

Ata da Reunião Ordinária do Colegiado Delegado
do Programa de Pós-Graduação em Literatura,
realizada no dia 14 de agosto de 2019, às 10h00,
na sala da Coordenação do PPGLit, n' 327
CCE/B.
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Ao décimo quarto dia do mês de agosto do ano de dois mil e dezanove, às dez horas, em
primeira chamada, na sala 327 no CCE/B, reuniu-se o Colegiado Delegado do PPGLit, com a
presença dos membros Mana Aparecida Barbosa, Silvana de Gaspari, Andrea Santurbano,
Paulo Ricardo Berton, Charles Vitor Bemdt e Júlia Schütz sob a presidência do professor.
Marcio Markendorf. Coordenador do PPGLit. Havendo número legal, a Coordenação
cumprimentou todos e deu por aberta a sessão. Na sequência, submeteu-se à apreciação a
pauta do dia: ]. Aprovação da Ata da Reunião do Co]egiado Delegado de ]] de julho.de
2019: Aprovada por unanimidade. 2. Aprovação do pedido de Liliana Redes para atuar
como professora voluntária no Programa de Pós-graduação em Literatura: Aprovado
por unanimidade. 3. Aprovação do edital do Processo Seletivo 2020: Aprovado por
unanimidade, com pequenas modificações pontuais na redação e referências bibliográficas
que serão alteradas para a publicação do edital de acordo com o calendário. 4. Apreciação da
minuta das Normas para Elaboração de Editais de Seleção: A minuta da resolução da
PROPG foi apresentada para confirmação de que o novo edital está se adequando às
orientações da câmara de pós-graduação. O programa de pós-graduação de literatura
recomendara mudanças no prazo recursal indicado na minuta. 5. Apreciação da solicitação
de mudança de nível de Gabriel Esteves: O pedido foi indeferido pelos membros presentes
devido à legislação exigir que o mestrando seja aprovado em exame de qualiHlcação
específico para mudança de nível e que a solicitação contenha devida justificativa. Na
ausência desses itens, a solicitação não pôde ser aprovada nesta reunião. 6. Calendário de
reuniões do Colegiado Delegado: 14/08; 11/09; 16/10; 13/11 e 02/12 de 2019: Aprovado. 7.
Apreciação sobre pedido de substituição de orientação de: Patrícia Leonor Martins, da
professora Salina pelo professor Daniel Serravalle de Sá: Aprovado por unanimidade. 8.
Apreciação da modificação das atas de defesa, com exclusão da nota final numérica: Por
maioria o colegiada decidiu que nas atas de defesa de trabalho final não mais constará o
campo de preenchimento de nota numérica. Apenas aprovação, com ou sem modificações, ou
reprovação do trabalho avaliado. 9. Homologação sobre pedido de banca de Defesa de
dissertação de: Flávia Dorivê Antonio: Aprovado por unanimidade. 10. Apreciação sobre
pedido de banca de: a) qualificação de dissertação de: Lara Torronteguy Brasil:
Aprovado por unanimidade. b) qualificação de tese de: Jackeline Mana Beber Possamai e
Letícia Laurindo de Bonfim: Aprovados por unanimidade. c) defesa de dissertação de:
Amanda genes Rabusky:. Aprovado por unanimidade. d) defesa de tese de: Abel da
Silveira Viana e Cada Cristiane Meio: Aprovado por unanimidade. 11. Apreciação sobre
pedido de prorrogação de qualificação e/ou trabalho final de: Abel da Silveira Viana,
Julgo Aied Passos e Vanessa Souza Corrêa Hussein: Aprovados por unanimidade. 12.
Apreciação sobre requerimento de estágio de docência de: André Vichara Barcelos,



37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

Elton da Salva Rodrigues, Flavia Genovez Scoz, Helena Bressan Carminati, Luiza
Kaviski Faccio, Sabrina Alvernaz Salva Cabral: Aprovados por unanimidade, com exceção
do relatório de Sabrina Cabral, que por não conter a assinatura da aluna não foi apreciada
nesta reunião e ficará para a próxima. 13. Apreciação sobre requerimento de validação de
disciplinas de Cada Cristiane Meio: Aprovado por unanimidade. 14. Novos procedimentos
de entrega de trabalho final para a BU: Devido às mudanças nos procedimentos de entrega
de trabalho final a BU, os professores deverão providenciar assinaturas digitais conforme
orientação da biblioteca universitária para inserirem nos trabalhos quando forem orientadores
e os alunos devem ficar atentos ao novo formato e procedimento de entrega. Após a
finalização do trabalho,- deve ser enviado o arquivo em .PDF/A para orientador(a) e
coordenador para ser assinado digitalmente antes da entrega na BU. Fica dispensado o
documento de declaração de entrega do trabalho final na BU para as solicitações de expedição
de diploma. 15. Fim do mandato da representação discente e novas eleições: Com o fím
do mandato da representação atual ocorrendo em seis de setembro e com o desejo de
descontinuidade ou impossibilidade de alguns membros dessa formação, serão convocadas
eleições para inscrição de novas chapas para concorrer para representação discente do
programa de pós-graduação em Literatura no Him de agosto e início de setembro. 16.
Informes: O secretário Felipe Neves reforçou o lembrete aos professores que conforme fora
'informado anteriormente por e-mail, as reservas de espaço para qualificação e defesa devem
ser feitos pelo(a) orientador(a) do(a) aluno(a) e já devem ser informados no formulário de
solicitação da banca. Em seguida, a Coordenação agradeceu a presença de todos e deu.por
encerrada a sessão, da qual, para constar, eu, Felipe Salva Nevesi Chefe de Expediente, lavrei
a presente ata que, se aprovada, será assinada por mim e pelo Coordenador. Floríanópolis, 14
de agosto de 201 9.


