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ATA Nº 08/2019 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 24 de outubro de 2019, às 10h, 

na sala da Coordenação do PPGLit, nº 327 

CCE/B. 

 

Ao vigésimo quarto dia do mês de outubro 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, Maria Aparecida Barbosa, Andrea Santurbano, Jorge 3 

Wolff, Paulo Ricardo Berton, Pedro de Souza, Suzy Zaparoli, Igor Gomes Farias, e Rafael 4 

Tomelin sob a presidência do professor Marcio Markendorf, Coordenador do PPGLit. 5 

Havendo número legal, a Coordenação cumprimentou todos e deu por aberta a sessão. Foram 6 

inseridos na pauta os pontos: Apreciação sobre pedido de prorrogação de trabalho final de 7 

Adriana Garcia Varandas e Apreciação de pedido de banca de qualificação de dissertação de 8 

Márcio Cabral da Silva. Na sequência, submeteu-se à apreciação a pauta do dia: 1. 9 

Aprovação da Ata da Reunião do Colegiado Delegado de 11 de setembro de 2019: 10 
Aprovada por unanimidade. 2. Homologação da Ata de votação da eleição para 11 

representação discente PPGLit/2019: Homologada. 3. Avaliação da aplicação do Processo 12 

Seletivo Mestrado e Doutorado 2019: O professor Marcio Markendorf relatou como tem 13 

ocorrido o processo seletivo, que pela primeira vez teve sua estrutura modificada em 14 

comparação aos anos anteriores. Identificou falhas leves, médias e graves que aconteceram e 15 

deram aberturas para interpretação e interposições de recursos em algumas etapas do edital 16 

que podem ser aperfeiçoadas para não ocorrerem nos próximos. Foram discutidas formas 17 

alternativas de aplicação da prova escrita, mas ainda não houve um consenso dos membros 18 

sobre a melhor forma de executar essa etapa. Alguns professores disseram também que têm 19 

recebido comentários de candidatos, relatando que gostaram do formato do processo seletivo 20 

aplicado. 4. Apreciação da proposta de edital de vagas remanescentes Mestrado e 21 

Doutorado 2019: Alguns membros do colegiado manifestaram perplexidades sobre a 22 

oportunidade de abertura de um novo edital e o professor Andrea Santurbano sugeriu que, no 23 

caso, fossem contemplados apenas os aprovados na primeira seleção que ficaram sem vagas. 24 

A professora Maria Aparecida Barbosa sugeriu que a coordenação deveria buscar 25 

aconselhamento com colegas mais experientes do programa para a proposição de um novo 26 

edital como aquele. O professor Marcio informou que a coordenação seguiu orientações 27 

diretas do Superintendente da Pós-graduação, Juarez Vieira do Nascimento, após a exposição 28 

detalhada da situação do programa em reunião específica para este fim. O professor Márcio 29 

Markendorf também defendeu que para avaliação do Programa seria oportuno tentar 30 

preencher um maior número de vagas, a fim de amenizar as perdas em relação ao ano 31 

passado, e que um edital específico para remanejamento de vagas entre os aprovados da 32 

primeira seleção seria rejeitado pela PROPG, em função do memorando já emitido para 33 

redação de editais de processos seletivos. Será mantida a base do texto do edital em 34 

andamento, com as modificações sugeridas pelos membros do colegiado no ponto anterior 35 

para evitar que se tenha uma menor ocorrência de recursos durante o processo. Este edital 36 



 

também preverá o remanejamento de vagas entre a linha de pesquisa intencionada pelo 37 

candidato que ao final do processo tenha nota de aprovação, mas não atingir a classificação 38 

entre as vagas disponibilizadas. A prova escrita permanecerá por linha de pesquisa mantendo 39 

a bibliografia do processo já em andamento, porém com três questões, das quais o(a) 40 

candidato(a) poderá escolher duas para respondê-las. Por fim, o edital foi aprovado por 41 

unanimidade após ampla discussão. 5. Aprovação das novas disciplinas da linha de 42 

Pesquisa Estudos Literários e Culturais Latino-americanos: Aprovadas por unanimidade. 43 

6. Apreciação do parecer de credenciamento de Sandra Caponi e Gustavo Caponi: Os 44 

pareceres dos relatores foram aprovados por unanimidade. Os pedidos dos professores foram 45 

aceitos. 7. Apreciação do Pedido Especial de Prorrogação de Prazo de Gabriel Veppo: 46 

Aprovado por unanimidade. 8. Apreciação sobre pedido de matrícula em estágio pós-47 

doutoral de Marlene Rodrigues Brandolt, sob a supervisão da Profª Patricia Peterle: 48 
Aprovado por unanimidade. 9. Apreciação do Relatório Parcial de Atividades e do Novo 49 

Plano de Trabalho do bolsista PNPD Everton de Santa (Pedido de 50 
prorrogação):Aprovado por unanimidade. 10. Apreciação de pedido de adesão ao serviço 51 

voluntário da professora Simone Pereira Schmidt: Aprovado por unanimidade. 11. 52 

Apreciação sobre pedido de prorrogação de qualificação e/ou trabalho final de: Mariany 53 
Teresinha Ricardo e Adriana Garcia Varandas: Aprovados por unanimidade. 12. 54 

Apreciação sobre pedido de banca de: a) qualificação de dissertação de: Francielle 55 

Largue Hambretch, Julio Aied Passos, Marina Boll, Rafael Muniz Sens e Márcio Cabral 56 
da Silva: Aprovados por unanimidade. b) defesa de dissertação de: Erik Dorff Schmitz, 57 

Izabel Dal Pont: Aprovados por unanimidade. 13. Apreciação do formulário de auto-58 

avaliação: ainda não foi desenvolvido um formulário de autoavaliação do programa nas 59 

esferas docente e discente, mas a professora Izabela enfatizou a questão como uma das metas 60 

a serem cumpridas a partir do seminário de meio termo. Convocou-se a participação da 61 

representação discente na elaboração de instrumentos de autoavaliação, assim como da 62 

participação de docentes. A coordenação entende que aplicação de novos modelos de 63 

processo seletivo e a inclusão de novas linhas de pesquisa já são gatilhos de processos de 64 

reflexão sobre a PPGLit. 14. Informes: a) Edital de bolsas remanescentes: Foi informado 65 

aos membros do colegiado que a segunda edição do edital de bolsas disponíveis para alunos 66 

matriculados no programa está em vigor e permanece sem candidatos para assumirem estas 67 

bolsas. Fora solicitado que os membros divulguem aos demais professores das linhas, 68 

orientandos e colegas em busca de alunos que não sejam bolsistas e tenham interesse nessas 69 

bolsas para não as deixarem ociosas, correndo-se o risco de serem recolhidas do programa. b) 70 

resultado edital FAPESC: o programa aplicou candidatura para duas bolsas de mestrado do 71 

último edital FAPESC e aguardava o resultado em 25 de outubro. c) novo calendário pós-72 

greve: não houve possibilidade de desenho de um calendário pós-greve, mas a coordenação 73 

fará uma reunião juntamente com a representação estudantil para  negociar as possibilidades 74 

do novo calendário. Em seguida, a Coordenação agradeceu a presença de todos e deu por 75 

encerrada a sessão, da qual, para constar, eu, Felipe Silva Neves, Chefe de Expediente, lavrei 76 

a presente ata que, se aprovada, será assinada por mim e pelo Coordenador. Florianópolis, 24 77 

de outubro de 2019. 78 


