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ATA Nº 07/2019 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 11 de setembro de 2019, às 

10h00, na sala da Coordenação do PPGLit, nº 327 

CCE/B. 

 

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

primeira chamada, na sala 327 no CCE/B, reuniu-se o Colegiado Delegado do PPGLit, com a 2 

presença dos membros Izabela Broering, Ana Luiza Andrade, Claudia Junqueira de Lima 3 

Costa, Andrea Santurbano, Jorge Wolff, Paulo Ricardo Berton, e Pedro de Souza sob a 4 

presidência do professor Marcio Markendorf, Coordenador do PPGLit. Estava presente 5 

também a professora do programa Meritxell Marsal. Havendo número legal, a Coordenação 6 

cumprimentou todos e deu por aberta a sessão. Foram inseridos na pauta os pontos: 7 

Apreciação sobre pedido de matrícula em estágio pós-doutoral de Erion Marcos do Prado, sob 8 

a supervisão da Profª Susana Scramim; a situação de greve. Na sequência, submeteu-se à 9 

apreciação a pauta do dia: 1. Aprovação da Ata da Reunião do Colegiado Delegado de 14 10 

de agosto de 2019: Aprovada por unanimidade. 2. Situação de greve: a coordenação 11 

consultou os colegas acerca do espírito acerca da greve frente às mobilizações deflagradas por 12 

estudantes. O colegiado demonstrou ansiedade na demora das categorias de professores e 13 

servidores técnico-administrativos se posicionarem. Rejeitou-se a possibilidade de uma 14 

“greve de pijamas” e foi sinalizada uma vontade da construção, caso exista, de uma greve 15 

ativa, com atividades de ensino no ambiente da instituição, fora dos espaços tradicionais. O 16 

colegiado acha prudente aguardar as próximas assembleias a fim de convocar uma reunião de 17 

colegiado pleno e deliberar sobre as ações do programa neste cenário atípico. 3. Apreciação 18 

de alteração de Plano de Trabalho referente à distribuição de recursos no programa: o 19 

colegiado delegado sinalizou concordância com a possibilidade de alteração dos valores 20 

destinados a outras rubricas, como o de publicação, para cobrir os pedidos de auxílios a 21 

eventos por parte de docentes e discentes. Originalmente havia sido destinado um valor de R$ 22 

10.000,00 para publicação e o colegiado foi consultado sobre a possibilidade de uso de parte 23 

desta rubrica para a participação em eventos. A alteração do plano de trabalho ainda precisa 24 

ser aprovada em colegiado pleno. 4. Apreciação do documento apresentado pela comissão 25 

do edital de publicação: o parecer da comissão foi acatado por unanimidade. Colocou-se em 26 

discussão a proposta de, se possível, cabendo no orçamento destinado à publicação, dar 27 

materialidade às três propostas de livro, com tiragens pequenas, de 100 a 150 exemplares. 5. 28 

Proposta de ações conjunta entre programas de pós-graduação em Letras com a 29 
educação básica: Apresentou-se o desenho inicial de propostas de ação extensionista da pós-30 

graduação no âmbito da educação básica, sinalizando a criação de publicações de roteiros de 31 

leitura como um possível carro-chefe. Professora Izabela aproveitou o momento para resumir 32 

as discussões ocorridas no Seminário de Meio Termo e as formas de avaliação que guiarão a 33 

próxima avaliação quadrienal do programa. 6. Demanda do programa para edital de 34 

professor visitante: informou-se que o programa pretende apresentar à PROPG demanda 35 

para professor visitante e questionou os representantes de linhas de pesquisa sobre sugestões. 36 



 

Não houve qualquer manifestação particular de perfil a ser solicitado nessa nova demanda. 7. 37 

Apreciação sobre pedido de banca de: a) qualificação de dissertação de: João Marcos da 38 
Silva, Rafael Vieira Sens, e Renato Bradbury de Oliveira: Os pedidos de João Marcos da 39 

Silva e Renato Bradbury foram aprovados por unanimidade. O pedido de Rafael Sens Vieira 40 

foi indeferido por inconsistência nos membros da banca. A orientadora deverá solicitar nova 41 

formação da banca. b) qualificação de tese de: Charles Vitor Berndt: Aprovado por 42 

unanimidade. c) defesa de dissertação de: Marco Aurélio Granzotto de Campos Filho e 43 

Suélem da Cunha: Aprovados por unanimidade. d) defesa de tese de: Elena Santi, Gecieli 44 

Estefania Fritzen e Eliane Aparecida Dutra: Aprovados por unanimidade. 8. Apreciação 45 

sobre pedido de prorrogação de qualificação e/ou trabalho final de: Claudia Regina 46 
Peterlini e Fernanda Ferrari Zrezebiela: Aprovados por unanimidade. 9. Apreciação 47 

sobre requerimento de estágio de docência de: Anna Viana Salviato, Bárbara Cristina 48 

Mafra dos Santos, Carlos Eduardo da Silva, Daniela Schrickte Stoll, Luiza Salgado 49 

Mazzola, Marina dos Santos Ferreira, Paulo José Valente Barata, Sabrina Alvernaz 50 
Silva Cabral, e Sarah Fernandes: Aprovados por unanimidade. 10. Apreciação sobre 51 

pedido de trancamento de matrícula de Pedro Silas Romão Vieira: Aprovado por 52 

unanimidade. 11. Apreciação sobre pedido de matrícula em estágio pós-doutoral de Erion 53 

Marcos do Prado, sob a supervisão da Profª Susana Scramim: Aprovado por 54 

unanimidade. 12. Informes: Suspensão de indicação de bolsistas, cadastro professor 55 

voluntário. Informações gerais sobre os bloqueios de indicação de novos bolsistas foram 56 

compartilhados. A coordenação reforçou a necessidade de professores aposentados 57 

preencherem cadastro de voluntário para continuarem exercendo atividades no programa. Ao 58 

fim, o secretário Felipe Neves transmitiu a mensagem da coordenadoria financeira da pró-59 

reitoria de pós-graduação das datas e informações que serão exigidas do programa para o 60 

encerramento do exercício financeiro de 2019. Em seguida, a Coordenação agradeceu a 61 

presença de todos e deu por encerrada a sessão, da qual, para constar, eu, Felipe Silva Neves, 62 

Chefe de Expediente, lavrei a presente ata que, se aprovada, será assinada por mim e pelo 63 

Coordenador. Florianópolis, 11 de setembro de 2019. 64 


