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ATA Nº 08/2018 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 14 de novembro de 2018, às 

14h00, na sala da Coordenação do PPGLit, nº 327 

CCE/B. 

 

Ao décimo quarto dia do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito, às quatorze horas, 1 

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

com a presença dos membros Maria Aparecida Barbosa, Andrea Santurbano, Paulo Ricardo 3 

Berton, Tânia Ramos, Erik Dorff Schmitz, André Piazera Zacchi e Júlia Schutz sob a 4 

presidência da professora Patricia Peterle, Coordenadora do PPGLit. Justificadas as ausências 5 

por afastamentos de Márcio Markendorf e Cláudia Junqueira Lima Costa. Havendo número 6 

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

se à apreciação a pauta do dia: 1. Aprovação da Ata da Reunião do Colegiado Delegado de 8 

11 de outubro de 2018: aprovada, com modificações no ponto 14, por unanimidade. 2. 9 

Homologação da Ata da Eleição da Subcoordenação Administrativa PPGLit 2018: 10 
aprovada por unanimidade. 3. Aprovação dos formulários para avaliação dos relatórios 11 

dos bolsistas referentes aos próximos anos: aprovados por unanimidade. 4. Homologação 12 

sobre pedido de banca de qualificação de dissertação de: Diogo Araújo da Silva, Maria 13 
Fernanda Carvalho e Talita Jordina Rodrigues: aprovados por unanimidade. 5. 14 

Apreciação sobre pedido de banca de: a) Qualificação de dissertação de: Fabiana 15 

Vasconcellos Assini, Denise Rogenski Raizel, Suélem da Cunha, Gabrieli Margarida 16 
Zanela e Adner de Almeida Sena: aprovados por unanimidade. b) Defesa de dissertação 17 

de: Juliana Pereira e Ana Luiza Bazzo da Rosa: aprovados por unanimidade. c. 18 

Qualificação de tese de: Marilda Aparecida de Oliveira Effting, Gecieli Estefania 19 
Fritzen e Abel da Silveira Viana: : aprovados por unanimidade. d. Defesa de tese de: 20 

Adriana Carolina Hipólito de Assis: aprovado por unanimidade. A professora Patricia 21 

Peterle relembrou que é de responsabilidade do(a) professor(a) orientador(a) protocolar a 22 

solicitação e agendamento da banca e verificar a documentação emitida pela secretaria. Esses 23 

trâmites administrativos e burocráticos não cabem ao aluno que será submetido às bancas de 24 

defesa e qualificação. 6. Apreciação sobre pedido de prorrogação de qualificação e/ou 25 

trabalho final de: Sophia Caroline Samenezes de Jesus e Fabiana Santos Martins: 26 
aprovados por unanimidade. 7. Apreciação sobre requerimento de estágio de docência de: 27 

Renata Santos da Silva, Carlos Eduardo da Silva, Gisele Krama e Ellen Berezoschi: 28 
aprovados por unanimidade. O calendário letivo do semestre, a partir de 2019,  indicará datas 29 

limites para que a secretaria receba requerimento de matrícula em estágio de docência em 30 

disciplina do semestre corrente. 8. Apreciação sobre relatório de estágio de docência de 31 

Marina dos Santos Ferreira: aprovado por unanimidade. 9. Apreciação sobre pedido de 32 

dispensa de estágio de docência de Maribel Barbosa da Cunha: aprovado por 33 

unanimidade. A professora Tânia Ramos sugeriu que se verifique a possibilidade de como já 34 

acontece em outros PPG’s os alunos tutores em ensino à distância poderem ser dispensados 35 

do segundo estágio de docência. 10. Apreciação do texto do Colegiado Delegado a ser 36 



 

encaminhado ao profº Claudio Alano Cruz, referente ao ponto 14 da reunião do dia 37 
11/10/18: o texto elaborado pelos membros do Colegiado foi lido pela professora Patricia 38 

Peterle e assinado para que seja encaminhado para o professor em questão. 11. Estrutura 39 

curricular – duplicidade de códigos de disciplinas – revisão: Ainda sem uma solução 40 

efetiva, a estrutura curricular vai permanecer até o próximo semestre. Os professores 41 

representantes das linhas farão o levantamento das disciplinas que serão ofertadas no primeiro 42 

semestre de 2019 procurando evitar repetições das disciplinas ministradas em 2018 e 43 

encaminhar para a secretaria até o fim de novembro. O pedido de inclusão da disciplina 44 

Arquivos, traduções e inscrições do literário, na linha Arquivo, tempo e imagem, foi aprovado 45 

por unanimidade. 12. Calendário PPGLit 2019-1: O calendário do próximo semestre letivo 46 

foi apresentado, e agora contém datas dos compromissos dos bolsistas para com o programa e 47 

data limite para entrega de requerimento de estágio de docência. Os alunos que não 48 

respeitarem as datas estabelecidas estarão sujeitos às sanções previstas nos regulamentos. O 49 

calendário foi aprovado por unanimidade e será divulgado na página do PPGLit. 13. 50 

Memorando Circular n° 012/PROPG/2018: o memorando que trata dos novos 51 

procedimentos obrigatórios para a seleção de alunos nos programas de pós-graduação da 52 

UFSC será discutido em reunião do colegiado pleno que será convocada para o dia trinta de 53 

novembro às 10h, para encontrar formas de aplicar na seleção do PPGLit. 12. Informes: A 54 

professora Maria Aparecida informou que na reunião com as colegas Ronice (coordenadora), 55 

representantes dos Programas de PG do EGR e da Linguística ficou evidente que importa, 56 

mais que a disputa entre os participantes para conquistar um quinhão, manter um ambiente de 57 

diálogo e a busca de uma direção, em consonância com o projeto que tem uma direção. É o 58 

projeto que deve ser beneficiado. O projeto em suas feições interconectadas, coerente, deverá 59 

ser apresentado num portal (será definido público alvo visitante do portal / o EGR orientará 60 

tecnicamente essas divulgações dos conteúdos). Professor Andrea: Comunicou que o projeto 61 

“Literatura e arte no pensamento italiano contemporâneo” apresentado ao edital Escola de 62 

Altos Estudos da CAPES (Edital 14/2018) foi aprovado. O membro representante discente 63 

André Zacchi informou que o VII Seminário de Pesquisa da Pós-Graduação em Literatura – 64 

De todos os museus, o fogo, organizado pelos alunos superou a expectativa de inscrições e 65 

participações e que tiveram que aderir a outros espaços físicos para suportar a demanda que o 66 

seminário deve receber. Demonstrou contentamento com a proporção que o evento tomou. 67 

Durante a exposição dos informes, a professora Patricia Peterle teve que se ausentar para 68 

encontrar-se com o Superintendente de Pós-Graduação, Juarez Vieira do Nascimento, para 69 

conversar sobre a estrutura curricular. Portanto, no afastamento da coordenadora, o professor 70 

Andrea Santurbano agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a sessão, da qual, para 71 

constar, eu, Felipe Silva Neves, Chefe de Expediente, lavrei a presente ata que, se aprovada, 72 

será assinada por mim e pela Coordenadora. Florianópolis, 14 de novembro de 2018. 73 


