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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 28 de novembro de 2014, às 

14h30 horas, na sala da Coordenação do PPGL, 

CCE B. 

 

Ao vigésimo oitavo dia do mês de novembro do ano de dois mil e quatorze, às quatorze horas 1 

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

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

presença dos Membros Jorge Hoffmann Wolff, Louisy de Limas, Silvana de Gaspari, Rosana 4 

Kamita, Joaquín Correa, Ana Luiza Andrade, Helena de Oliveira Andrade e Carlos Eduardo 5 

Capela, sob a presidência da Professora Maria Lúcia de Barros Camargo, Coordenadora do 6 

PPGL. Havendo número legal, a Coordenação cumprimentou todos e deu por aberta a sessão. 7 

Na sequência, submeteu à apreciação a ordem do dia, retirando de pauta o primeiro ponto: 1. 8 

Aprovação da Ata da Reunião do Colegiado Delegado de 10/10/2014, a ata foi lida pelo 9 

professor vice-coordenador Jorge Hoffmann Wolff e aprovada por unanimidade. 2. 10 

Apreciação sobre aplicação de recursos. A coordenação do programa deu um breve relato 11 

sobre a situação dos recursos financeiros ao qual o programa se encontra. Também apresentou 12 

o extrato dos recursos do programa do ano de 2014.  3. Apreciação sobre o calendário 2015 13 

da PPGL. A coordenadora informou que a chamada correta da pauta não era “Colendário 14 

2015”, mas sim “Grades de Disciplinas do Semestre 2015.1”. Foram apresentadas as 15 

propostas de disciplinas do programa para o semestre de 2015.1, com um total de 17 16 

disciplinas. Foi de opinião da maioria de que o número de disciplinas era bastante alto. 17 

Mesmo assim, a professora Silvana de Gaspari propôs que todas fossem oferecidas, e que se 18 

observassem, no decorrer do semestre, possíveis problemas que isso poderia ou não causar. 19 

Após as devidas realocações das disciplinas em suas linhas de pesquisa, foi aprovada a grade 20 

de disciplinas como consta em anexo. 4. Apreciação da renovação de matrícula de pós-21 

doutorado de Byron O. V. Escallón. Foram analisados o cronograma de trabalho, o relatório 22 

parcial de atividades e a carta de aceite da supervisora. O pedido foi aprovado por 23 

unanimidade. 5. Apreciação sobre pedido de validação de disciplina de Edson Burg e de 24 

Gabrielle Vívian Bittelbrun. Foram analisados os pareceres de ambos orientadores acerca 25 

dos pedidos de validação de disciplinas. Os pedidos foram aprovados por unanimidade. 6. 26 

Apreciação de pedido de banca de doutorado: de Valdir Olivio Júnior, de Edelu 27 
Kawahala e de Rubens da Cunha. Todos os pedidos foram aprovados por unanimidade. 7. 28 

Apreciação de pedido de banca de mestrado: de Gecielli Fritzen e de Mauro Enrico 29 
Caponi; e de Evillyn Kjellin. Todos os pedidos foram aprovados por unanimidade. 8. 30 

Apreciação do pedido de qualificação de doutorado de Claudia Chalita. O pedido foi 31 

aprovado por unanimidade. 9. Apreciação do pedido de qualificação de mestrado de 32 

Gustavo Ramos. O pedido foi aprovado por unanimidade. 10. Homologação de pedido de 33 

banca de mestrado: de Tatiana Brandão. O pedido foi aprovado por unanimidade. 11. 34 

Homologação de pedido de banca de qualificação de tese: de Inês Skrepetz e de Ana 35 
Carolina Teixeira Pinto. Todos os pedidos foram aprovados por unanimidade. 12. 36 

Homologação de pedido de banca de qualificação de dissertação: de Julian Brzozowski, 37 



 

de Gecielle Fritzen e de Luiz Gustavo Bierbach Engroff. Todos os pedidos foram 38 

aprovados por unanimidade. 13. Apreciação sobre relatório de Estágio Docência de Inês 39 

Screpetz. O pedido foi aprovado por unanimidade. 14. Apreciação de pedido de 40 

prorrogação: de Ana Carolina Teixeira Pinto, de Ana Flávia Bedin, Gabriela Böhm e 41 
Manuela Quadra Medeiros. Todos os pedidos foram aprovados por unanimidade. Em 42 

seguida, a Coordenação agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a sessão, da qual, 43 

para constar, eu, Ivan Tadeu Gomes de Oliveira, Chefe de Expediente, lavrei a presente ata 44 

que, se aprovada, será assinada por mim e pela Coordenadora. Florianópolis, 28 de novembro 45 

de 2014. 46 


