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ATA Nº 09/2019 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 20 de novembro de 2019, às 10h, 

na sala da Coordenação do PPGLit, nº 327 

CCE/B. 

 

Ao vigésimo dia do mês de novembro 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, Claudia de Lima Costa, 3 

Andrea Santurbano, Silvana de Gaspari, Paulo Ricardo Berton, Tânia Regina Ramos, Thaís 4 

Aparecida Domenes Tolentino e Flávia Genovez Scóz sob a presidência do professor Marcio 5 

Markendorf, Coordenador do PPGLit. Havendo número legal, a Coordenação cumprimentou 6 

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

de prorrogação de trabalho final de Alexander Moraes, Bruna Fragoso e Franciele Guarienti;  8 

Apreciação de pedido de banca de qualificação de tese de Esteban Campanela Minoz e defesa 9 

de tese de Marilda Effting; e Apreciação sobre pedido de inclusão da professora Lourdes 10 

Martinez-Echazábal na co-orientação do trabalho de dissertação da discente Isabele Soares 11 

Parente. Na sequência, submeteu-se à apreciação a pauta do dia: 1. Aprovação da Ata da 12 

Reunião do Colegiado Delegado de 24 de outubro de 2019: Aprovada com modificações. 13 

2. Deliberação sobre a redação e a publicação do Edital de bolsas: Após debate a respeito 14 

de etapas do processo e critérios de avaliação dos projetos dos candidatos, devido a 15 

divergências de opiniões e o tempo investido na discussão, decidiu-se que a redação do edital 16 

será analisada e proposta por comissão nomeada pela coordenação para ser aprovada em 17 

reunião de colegiado pleno específica para esse fim. O processo ocorrerá em janeiro e 18 

fevereiro de 2020. 3. Indicações das linhas de pesquisa para as comissões do edital de 19 

bolsas: As indicações serão formadas após elaboração do edital, com o cronograma de 20 

atividades já definido. 4. Apreciação das propostas de ação na Educação básica: após 21 

apresentação das primeiras ideias, surgidas após encontro conjunto com os programas de pós-22 

graduação em Letras do CCE, o colegiado decidiu que é necessária, antes de qualquer 23 

iniciativa, uma autoavaliação do programa como um todo a fim de permitir uma deliberação 24 

mais aprofundada sobre a interface com a educação básica proposta pela CAPES. Este ponto 25 

da pauta será levado para apreciação em reunião de colegiado pleno. 5. Homologação da 26 

lista de classificados do Edital nº 05/2019/PPGLit: Aprovada pelos membros presentes. 6. 27 

Quadro de horários das disciplinas no semestre 2020/1: Aprovado. 7. Apreciação de 28 

pedido de substituição de orientação de Isabela Melim Borges, do professor Cláudio 29 
Celso Alano da Cruz para a professora Maria Lúcia de Barros Camargo: Aprovado por 30 

unanimidade. 8. Apreciação sobre pedido de prorrogação de qualificação e/ou trabalho 31 

final de: Andressa da Costa Farias, Eloisa da Rosa Oliveira, Franciele Largue 32 

Hambretch, Guilherme Conde Moura Pereira e Priscila Pawlack, Alexander Vladimir 33 
Belivuk Moraes, Bruna Silva Fragoso e Franciele Rodrigues Guarienti: Aprovado por 34 

unanimidade. 9. Homologação sobre pedido de banca de qualificação de dissertação de: 35 

Ana Beatriz Mello Santiago de Andrade, Jéssica Rosa, Luiza Kaviski Faccio, Murilo 36 



 

Ariel de Araújo Quevedo: Aprovado por unanimidade. 10. Apreciação sobre pedido de 37 

banca de: a) qualificação de dissertação de: Amanda Nascimento Pereira, João Paulo 38 
Vicente Prilla, Lidia Aparecida Speglich Viel, Monique Heloísa de Souza: Aprovado por 39 

unanimidade. b) defesa de dissertação de: Denise Rogenski Raizel, Fabiana Vasconcelos 40 

Assini: Aprovado por unanimidade. c)qualificação de tese de: Esteban Francisco 41 

Campanela Minoz: Aprovado por unanimidade. d) defesa de tese de: Marilda Aparecida 42 

de Oliveira Effting: Aprovado por unanimidade. 11. Apreciação sobre pedido de inclusão 43 

da professora Lourdes Martinez-Echazábal na co-orientação do trabalho de dissertação 44 
da discente Isabele Soares Parente: Aprovado por unanimidade. 12. Informes: O professor 45 

Marcio Markendorf informou que os livros aprovados em seleção do edital de publicação irão 46 

sofrer atrasos para a confecção – com previsão para início de fevereiro – devido ao grande 47 

volume de pedidos de publicação feitos à gráfica após a liberação de verbas às instituições 48 

federais no final deste ano. Em seguida, a Coordenação agradeceu a presença de todos e deu 49 

por encerrada a sessão, da qual, para constar, eu, Felipe Silva Neves, Chefe de Expediente, 50 

lavrei a presente ata que, se aprovada, será assinada por mim e pelo Coordenador. 51 

Florianópolis, 20 de novembro de 2019. 52 


