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ATA Nº 06/2017 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 29 de setembro de 2017, às 

14h03, na sala da Coordenação do PPGLit, CCE 

B. 

 

Ao vigésimo nono dia do mês de setembro do ano de dois mil e dezesseis, às quatorze horas e 1 

trinta minutos, em segunda chamada, na sala da Coordenação do PPGLit, do CCE B, reuniu-2 

se o Colegiado Delegado do PPGLit, com a presença dos Membros André Fiorussi e Silvana 3 

de Gaspari,  sob a presidência da Professora Maria Lúcia de Barros Camargo, Coordenadora 4 

do PPGLit. Havendo número legal, tendo em vista que a primeira chamada não atingiu o 5 

quórum mínimo e, segundo a legislação vigente, a segunda chamada de reunião com mesma 6 

pauta não necessita que haja o quórum mínimo, a Coordenação cumprimentou todos e deu por 7 

aberta à sessão. Foram incluídos, a meu pedido, os seguintes pontos de pauta: apreciação de 8 

pedido de ajuste excepcional de matrícula de: Gisele Day; apreciação sobre requerimento de 9 

estágio de docência de Sérgio Leite Barboza; prorrogação do prazo final de curso de Alba 10 

Maria S. F. Elias; pedido de defesa de dissertação de: Gabriela Guadalupe e Odair Pivotto; 11 

pedido de qualificação de dissertação de Daniela Stoll; pedido de qualificação de tese de 12 

Geovana Quinalha e pedido de trancamento de curso de Rúbia Nara. Na sequência, submeteu-13 

se à apreciação a pauta do dia: 1. Aprovação da Ata da Reunião do Colegiado Delegado de 14 

25 de agosto de 2017: aprovada por unanimidade. 2. Apreciação de pedido de entrega 15 

extemporânea de dissertação de André Vichara Barcelos: baixado em diligência para 16 

adequação conforme nova legislação. 3. Apreciação sobre parecer sobre processo de 17 

revalidação de diploma de Patrícia Martins Cozer: aprovado por unanimidade. 4 18 

Apreciação de pedido de ajuste excepcional de matrícula de: Adriana Varandas, Gisele 19 
Day, Jackeline Possamai e Talita Rodrigues: aprovado por unanimidade. 5. Apreciação 20 

sobre pedido de mudança de orientação de Sandro Adriano da Silva: aprovado por 21 

unanimidade. 6. Apreciação sobre solicitação de coorientação de Carla Mello: aprovado 22 

por unanimidade. 7. Homologação de pedido de matrícula em estágio pós-doutoral de Jair 23 

Zandoná: aprovado por unanimidade. 8. Apreciação sobre requerimento de estágio de 24 

docência de: Pedro Silas Romão Vieira, Sérgio Leite Barboza e Esteban Miñoz: aprovado 25 

por unanimidade. 9. Apreciação sobre relatório de estágio de docência de: Alexander 26 

Moraes, Franciely Cardoso, Isabela M. Borges, Berenice Ferreira da Silva e Charles 27 
Berndt: o pedido de Franciely Cardoso foi aprovado condicionado a um parecer favorável de 28 

seu orientador, o restante dos pedidos foi aprovado por unanimidade. 10. Apreciação sobre 29 

pedido de prorrogação de prazo final de defesa de Alba Maria Elias: aprovado por 30 

unanimidade. 11. Apreciação sobre pedido de banca para defesa de dissertação de: 31 

Gabriela Guadalupe e Odair Pivotto: aprovados por unanimidade. 12. Apreciação sobre 32 

pedidos de banca para qualificação de: a) dissertação de Daniela Stoll e b) tese de 33 
Geovana Quinalha: aprovados por unanimidade. 13. Apreciação sobre requerimento de 34 

trancamento de curso de: Rúbia Nara: aprovado por unanimidade. Em seguida, a 35 

Coordenação agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a sessão, da qual, para 36 



 

constar, eu, Ivan Tadeu Gomes de Oliveira, Chefe de Expediente, lavrei a presente ata que, se 37 

aprovada, será assinada por mim e pela Coordenadora. Florianópolis, 29 de setembro de 2017.  38 


