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ATA Nº 03/2020 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO PLENO DO PPGLit 

 
Ata da Reunião Ordinária do Colegiado Pleno do 
Programa de Pós-Graduação em Literatura, 
realizada no dia 03 de junho de 2020, às 10h, via 
videoconferência por MCONF. 

 
Ao terceiro dia do mês de junho do ano de dois mil e vinte, às dez horas, em primeira 1 
chamada, via videoconferência pela plataforma institucional MCONF, reuniu-se o Colegiado 2 
Pleno do PPGLit, com a presença dos membros Izabela Broering, Alckmar Luiz dos Santos, 3 
Andrea Peterle Figueiredo Santurbano, André Fiorussi, Artur de Vargas, Bairon Oswaldo 4 
Vélez Móvel, Carlos Eduardo Schmidt Capela, Claudia Junqueira de Lima, Daniel Serravalle 5 
de Sá, Jair Tadeu da Fonseca, Jorge Hoffmann Wolff, Lourdes Martinez Echazabal, Luiz 6 
Felipe Guimarães, Luz Maria Luisa Rodriguez, Meritxell Hernando Marsal, Patricia Peterle, 7 
Paulo Ricardo Berton, Pedro de Souza, Pedro Falleiros Heise, Rosana Cassia dos Santos, 8 
Sergio Romanelli, Silvana de Gaspari, Simone Pereira Schmidt, Susan De Oliveira, Susana 9 
Scramim, Tereza Virginia de Almeida, André Barcellos, João Paulo Zarelli, Marcus Vinícius 10 
de Oliveira Mitre, Marina dos Santos, Suzy Zaparoli, e Thaís Tolentino sob a presidência do 11 
professor Marcio Markendorf, Coordenador do PPGLit. Havendo número legal, a 12 
Coordenação cumprimentou todos e deu por aberta a sessão. Na sequência, submeteu-se à 13 
apreciação a pauta do dia: 1) Homologação da indicação dos decanos do programa à 14 
composição de coordenação pro tempore: No e-mail de convocação da reunião a 15 
coordenação lembrou que a atual gestão abriu chamada para candidaturas ao preenchimento 16 
dos cargos da coordenação administrativa do programa, conforme os prazos regulamentares 17 
para o processo eleitoral, e não houve nenhuma inscrição, mesmo com a abertura de duas 18 
chamadas distintas. Conforme informado na última reunião de Colegiado Delegado, e 19 
minuciosamente explicado pela vice-chefe do CCE, professora Silvana de Gaspari, se não 20 
houvesse representantes devidamente eleitos aos cargos vacantes, a Direção de Centro 21 
indicaria docentes para assumir de forma pro tempore a coordenação. Iniciou-se então o 22 
debate para levantar as alternativas sobre como proceder para a indicação da nova formação 23 
da administração do programa de pós-graduação em Literatura. O professor Alckmar sugeriu 24 
um revezamento entre aqueles que não foram coordenadores ainda. A professora Tereza 25 
comunicou mais de uma vez durante a reunião que estaria impedida de assumir qualquer 26 
cargo de administração ou liderança na UFSC pois está amparada por documento legal 27 
atestando o impedimento. Sugeriu ainda que a coordenação fosse formada por um integrante 28 
que já tivesse sido coordenador(a) e outro que ainda não pelo compartilhamento de 29 
experiências. O professor Marcio e a professora Izabela falaram um pouco sobre a experiência 30 
e importância do cargo de coordenação e subcoordenação do programa e mais uma vez se 31 
mostraram dispostos a prestar todo o auxílio necessário durante o período de transição, 32 
principalmente quando se tratar de assuntos mais urgentes. Como já tinha sido apresentada a 33 
sugestão na reunião de colegiado delegado anterior pela professora Silvana, o professor Pedro 34 
Heise também relatou a possibilidade de se formar uma comissão de avaliação dos docentes 35 
do programa e elaborar uma tabela de pontuação de onde saísse uma lista classificatória 36 
ranqueando por um sistema de pontos os(as) professores(as) que ainda não assumiram cargos 37 



 

administrativo, ou assumiram com menos carga horária, para que estes que não exerceram 38 
função de coordenação sejam investidos no cargo. Essa sugestão foi colocada em votação e 39 
aprovada por unanimidade, com abstenção de voto do professor Pedro de Souza por ter 40 
chegado posteriormente na discussão e não ter ouvido todos os argumentos. O coordenador 41 
Marcio perguntou se haviam professores(as) voluntários(as) para formar a comissão que será 42 
responsável por elaborar a tabela de pontuação dos docentes do programa, e se manifestaram 43 
os professores Pedro Heise, Paulo Ricardo Berton e Pedro de Souza. A comissão será 44 
designada por portaria pela coordenação com prazo dos trabalhos até o dia 10 de junho. Não 45 
havendo mais o que acrescentar, a Coordenação agradeceu a presença virtual de todos na 46 
conferência e deu por encerrada a sessão, da qual, para constar, eu, Felipe Silva Neves, Chefe 47 
de Expediente, lavrei a presente ata que, se aprovada, será assinada por mim e pelo 48 
Coordenador. Florianópolis, 03 de junho de 2020. 49 


