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ATA Nº   DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DELEGADO DO PPGL 

 

Ata da Reunião Ordinária do Colegiado Delegado 

do Programa de Pós-Graduação em Literatura, 

realizada no dia 10 de outubro de 2014, às 14h30 

horas, na sala da Coordenação do PPGL, CCE B. 

 

Ao décimo dia do mês de outubro do ano de dois mil e quatorze, às quatorze horas e trinta 1 

minutos, em primeira chamada, na sala da Coordenação do PPGL, do CCE B, reuniu-se o 2 

Colegiado Delegado do PPGL, convocado por meio da Convocação nº /2014, com a presença 3 

dos Membros Jorge Hoffmann Wolff, Diego Moreira, Silvana de Gaspari, Rosana Kamita, 4 

Roberta V. da C. Ávila e Carlos Eduardo Capela, sob a presidência da Professora Maria Lúcia 5 

de Barros Camargo, Coordenadora do PPGL. Havendo número legal, a Coordenação 6 

cumprimentou todos e deu por aberta a sessão. Na sequência, submeteu à apreciação a ordem 7 

do dia, retirando de pauta o primeiro ponto: Aprovação da Ata da Reunião do Colegiado 8 

Delegado de 08/08/2014, pelo motivo de que esta não estava confeccionada conforme o 9 

padrão na presente data. Não havendo outras manifestações, deu continuidade à sessão, sendo 10 

apreciados os seguintes itens de pauta: 1. Apreciação do Edital de Seleção de Candidatos 11 

PPGL 2015. A Coordenação informou as datas e os critérios. Foram passadas cópias do edital 12 

para que todos os presentes averiguassem. Alguns questionamentos foram levantados. A 13 

professora Silvana de Gaspari propôs que os professores que adotam a prova como critério de 14 

seleção informassem uma bibliografia básica e critérios de avaliação. Todos concordaram e a 15 

proposta foi aceita. A partir dessa aprovação, foi incluído no edital o item III.d):  16 

d) Cada docente que aplicar prova escrita como parte da seleção divulgará na página do 17 

programa, até o dia 17 de novembro, a bibliografia básica e critério de avaliação. 2. 18 

Apreciação do pedido de credenciamento do Professor Dr. Sérgio Romanelli junto ao 19 
PPGL. A Coordenadora do Programa apresentou o pedido de credenciamento do Professor 20 

Dr. Sérgio Romanelli, agora credenciado ao PGET. Apresentou também o currículo do 21 

professor. Não havendo objeções quanto ao seu pedido, o Colegiado aprovou-o por 22 

unanimidade. 3. Apreciação dos pedidos de Estágio Docência. Pedidos dos alunos: Christy 23 

Guzmán; José Reinaldo Hilário; Lousy de Limas; Maria Isabel Brisolara; Miguel Angel S. 24 

Rodriguez; Rafael Novaresi; Tiago Pissolati e Inês Skrepetz. A Coordenadora destacou o fato 25 

dos pedidos estarem fora do prazo, uma vez que deveriam ter sido enviados antes do início do 26 

semestre letivo. Apesar disso, todos os pedidos foram aprovados com unanimidade. 4. 27 

Solicitação de troca de orientador de Cilene Rohr. O documento era uma carta do 28 

professor Sérgio Medeiros informando que a orientanda iria ser, a partir de então, orientada 29 

pela professora Maria Aparecida Barbosa. A solicitação foi aprovada por unanimidade, com a 30 

contrapartida de que a aluna também assinasse o documento, uma vez que este continha 31 

apenas as assinaturas de ambos os professores. 5. Apreciação do Parecer acerca do Pedido 32 

do professor visitante Carlos Maciel de poder orientar em nível de mestrado e 33 
doutorado . O parecer foi aprovado por unanimidade. 6. Pedido de prorrogação de 34 

Mestrado da aluna Evellyn Kjellin. O pedido de prorrogação foi aprovado por unanimidade. 35 

7. Pedidos de qualificação. De doutorado: Maria Augusta Nunes. De mestrado: Diego 36 

Moreira; Ligia Bremer; Raquel Azevedo. Todos aprovados por unanimidade. 8. Pedido de 37 

validação de disciplina de Edson Burg. Item retirado de pauta para apreciação posterior, 38 



 

após apresentação de parecer do orientador de que esta disciplina tem relação com a pesquisa 39 

do orientando. 9.Pedido de Defesa de Tese. Pedido de Luciano Carvalho do Nascimento 40 

aprovado por unanimidade. 10. Homologação de Pedido de Prorrogação de Mestrado 41 

aprovado ad referendum pela Coordenação. Pedido de Tatiana Brandão homologado por 42 

unanimidade. 11. Homologação de Pedido de Qualificação aprovado ad referendum pela 43 

Coordenação: De doutorado: Marcelo Spitzner; De mestrado: Fernanda Zrzerbiela: ambos 44 

homologados por unanimidade. 12. Homologação de Pedidos de Defesa de Trabalho Final 45 

aprovados ad referendum pela Coordenação. Doutorado: Marcelo Alcaraz; Mestrado: 46 

Maria Leonor Scherer. Ambos homologados por unanimidade. 13. Informes. A 47 

Coordenadora deu o informe da troca de orientação de Pedro Nunes, que será agora orientado 48 

pelo professor João Lupi. Foi ainda reiterada a necessidade em cadastrar o professor como 49 

colaborador do PPGL, aprovado por unanimidade. Em seguida, a Coordenação agradeceu a 50 

presença de todos e deu por encerrada a sessão, da qual, para constar, eu, Ivan Tadeu Gomes 51 

de Oliveira, Chefe de Expediente, lavrei a presente ata que, se aprovada, será assinada por 52 

mim e pela Coordenadora. Florianópolis, 10 de outubro de 2014. 53 


