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ATA Nº 09/2018 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 11 de dezembro de 2018, às 

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

CCE/B. 

 

Ao décimo primeiro dia do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito, 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 Ana Luiza Andrade, Andrea Santurbano, Paulo Ricardo Berton, 3 

Cláudia de Lima Costa, Silvana de Gaspari, Pedro de Souza, Amanda Henes Rabusky e Júlia 4 

Schutz sob a presidência da professora Patricia Peterle, Coordenadora do PPGLit. Justificada 5 

a ausência de Márcio Markendorf. Havendo número legal, a Coordenação cumprimentou 6 

todos e deu por aberta à sessão. Na sequência, submeteu-se à apreciação a pauta do dia: 1. 7 

Aprovação da Ata da Reunião do Colegiado Delegado de 14 de novembro de 2018: 8 
aprovada por unanimidade. 2. Homologação sobre pedido de banca de qualificação de 9 

dissertação de: Ariele Louise Barrichelo Cunha e Allende Renck: aprovados por 10 

unanimidade. 3. Apreciação sobre pedido de banca de: a. Qualificação de dissertação de: 11 

Heloá Barroso Cintra, Rodrigo Ludwig, Silvana Martins dos Santos: aprovados por 12 

unanimidade. b. Qualificação de tese de: Isabela Melim Borges, Izabel Cristina da Rosa 13 

Gomes dos Santos e Franciele Guarienti: aprovados por unanimidade. c. Defesa de 14 

dissertação de: Ivi Villar, Érika Agnelino e Leandro Henrique Scarabelot Campos de 15 
Pierri: aprovados por unanimidade. 4. Apreciação sobre pedido de prorrogação de 16 

qualificação e/ou trabalho final de: Suélem da Cunha, João Paulo Vicente Prilla, Ana 17 

Beatriz Mello Santiago de Andrade, Rosana Cacciatore Silveira, Julio Aied Passos, 18 
Marco Aurélio G. de Campos Filho, Alencar Schueroff: aprovados por unanimidade. 5. 19 

Apreciação sobre relatório de estágio de docência de Lilian Daianne Bezerra da Motta: 20 
aprovado com modificações por unanimidade. 6. Homologação sobre relatório final de 21 

estágio pós-doutoral de Raquel Ilescas Bueno, aprovado ad referendum: aprovados por 22 

unanimidade. 7. Apreciação sobre pedido de dispensa de estágio de docência de Elena 23 

Santi: aprovado por unanimidade. Será inserida essa observação no histórico escola da aluna 24 

requerente. 8. Apreciação sobre solicitação de exclusão de disciplina de Dennis Lauro 25 

Radünz: aprovado por unanimidade. 9. Apreciação sobre pedido de matrícula fora do 26 

prazo de Giseli Day: aprovado por unanimidade. 10. Homologação da Ata da 2ª Reunião 27 

da Comissão de Seleção de Bolsas – Resultado do processo seletivo 2019: aprovado por 28 

unanimidade. Foi levantada a observação para que os próximos editais tenham um maior 29 

detalhamento dos critérios das avaliações dos currículos para que fique mais objetivo e menos 30 

flexível visando a mesma interpretação do edital para todos os candidatos. 11. Apreciação 31 

sobre solicitação de prorrogação de bolsa de doutorado de Bianca Tomaselli: o colegiado 32 

delegado reconhece o mérito do trabalho de pesquisa da aluna, também comprovado pelas 33 

avaliações do CNPq. A questão foi discutida, mas visando o princípio da isonomia na 34 

administração pública e para evitar que se abram precedentes para pedidos futuros dessa 35 

natureza, a solicitação de prorrogação de bolsa foi indeferida por unanimidade. 12. 36 



 

Apreciação sobre pedido de credenciamento da professora Maria de Fátima de Souza 37 
Moretti: aprovado o parecer da comissão designada para avaliar o pedido. 13. Apreciação da 38 

solicitação do nome da professora Tânia Ramos para Editora da revista discente 39 
Anuário de Literatura: aprovado por unanimidade. 14. Comunicado de desligamento do 40 

profº Claudio Celso Alano da Cruz do programa de pós-graduação em Literatura: foi 41 

lido o e-mail recebido no dia quatro de dezembro de dois mil e dezoito para os membros 42 

presentes. O desligamento será realizado após a conclusão das orientações em andamento do 43 

professor. Até lá, permanecerá como professor colaborador. 15. Apresentação da grade de 44 

horários das disciplinas PPGLit 2019-1: Foi exposto o quadro de horários do próximo 45 

semestre com 13 disciplinas. Falou-se sobre evitar o excesso de disciplinas para que não seja 46 

necessário cancelar nenhuma por falta de alunos inscritos. Os professores das respectivas 47 

linhas de pesquisa devem procurar oferecer disciplina uma vez a cada três semestres para que 48 

todos consigam cumprir suas obrigações como docentes e também manter o quadro de 49 

horários mais enxuto. 15. Informes. A profª Patricia Peterle informou que foi empenhado o 50 

valor de R$ 10.150,00, junto à gráfica da UFSC, que será destinado à  publicação de 51 

resultados de pesquisa das Linhas de Pesquisa do PPGLit. Será criada uma comissão que 52 

formulará os critérios e avaliará os pedidos. Em seguida, a Coordenação agradeceu a presença 53 

de todos e deu por encerrada a sessão, da qual, para constar, eu, Felipe Silva Neves, Chefe de 54 

Expediente, lavrei a presente ata que, se aprovada, será assinada por mim e pela 55 

Coordenadora. Florianópolis, 11 de dezembro de 2018. 56 


