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ATA Nº 07/2018 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 11 de outubro de 2018, às 10h00, 

na sala da Coordenação do PPGLit, nº 327 

CCE/B. 

 

Ao décimo primeiro dia do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito, 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 Maria Aparecida Barbosa, Maria Lúcia Camargo, Andrea Santurbano, 3 

Paulo Ricardo Berton, Tânia Ramos, Erik Dorff Schmitz e Júlia Schutz sob a presidência da 4 

professora Patricia Peterle, Coordenadora do PPGLit. Havendo número legal, a Coordenação 5 

cumprimentou todos e deu por aberta à sessão. A pedido da presidente do colegiado foi 6 

inserido na pauta o seguinte ponto: Política de planejamento do PPGLit. Na sequência, 7 

submeteu-se à apreciação a pauta do dia: 1. Aprovação da Ata da Reunião do Colegiado 8 

Delegado de 13 de setembro de 2018: aprovada por unanimidade. 2. Apreciação dos 9 

critérios para avaliação dos relatórios dos bolsistas referentes aos próximos anos: 10 
aprovada após sofrer pequenas alterações. Os critérios entram em vigência a partir dos 11 

relatórios entregues no início de 2019, que será um ano de transição. De 2020 em diante os 12 

critérios passarão a valer como regra para renovação ou não da bolsa do aluno. Nos casos de 13 

insuficiência de desempenho a bolsa poderá ser cancelada. 3. Apreciação sobre pedido de 14 

substituição de orientação de Estela Ramos de Souza de Oliveira, do professor Stélio 15 
Furlan pela professora Tânia Ramos: aprovado por unanimidade. 4. Apreciação sobre 16 

pedido de inclusão de co-orientação: a) do professor João Manuel de Oliveira na tese de 17 

doutorado de Lino Arruda Alves, orientada pela professora Claudia Junqueira de Lima 18 

Costa; b) do professor Enrico Testa (Università di Genova) na tese de doutorado de 19 

Alencar Schueroff, orientada pela professora Patricia Peterle; c) do professor Enrico 20 

Testa (Università di Genova) na dissertação de mestrado de Fabiana V. Assini, 21 
orientada pela professora Patricia Peterle: aprovados por unanimidade. A professora 22 

Patricia Peterle frisou a importância de oficializar e registrar esses dados de 23 

internacionalização, pediu para que os professores ficassem atentos a isso. 5.  Apreciação 24 

sobre pedido de banca de: a) Qualificação de dissertação de: Édina Macelai, Bárbara 25 

Cristina Mafra dos Santos, Fabrício Porto, Felipe Rigon Borba, Izabel Dal Pont, 26 

Vanessa Camassola Sandre; b) Qualificação de tese de: Lucas de Sousa Serafim e Elena 27 
Santi; c) Defesa de tese de: Rafael Miguel Alonso Jr. aprovados por unanimidade. 6. 28 

Apreciação sobre pedido de prorrogação de qualificação e/ou trabalho final de: Giseli 29 
Day, Amanda Henes Rabusky, Marina Boll e Maria Aparecida Borges Vieira: aprovados 30 

por unanimidade. A professora Tânia falou da importância da ciência do orientador quando 31 

ocorrerem pedidos de afastamento por quaisquer motivos que mudem a situação da matrícula 32 

do(a) aluno(a) no programa, para que o professor saiba que durante um determinado período o 33 

aluno ficará ausente das atividades. 7. Apreciação sobre requerimento de estágio de 34 

docência de: Estela Ramos de Souza de Oliveira: negado por falta de plano de ensino da 35 

disciplina; e Patrícia Leonor Martins: aprovado por unanimidade. 8. Apreciação sobre 36 



 

relatório de estágio de docência de: Patrícia Leonor Martins e Maribel Barbosa da 37 
Cunha: aprovados por unanimidade. 9. Apreciação sobre relatório final de estágio pós-38 

doutoral de Rejane Cristina Rocha: aprovado por unanimidade. 10. Revista Outra 39 

Travessia – renovação dos editores: O professor Daniel Serravalle Sá demosntrou interesse, 40 

mas por conta de afastamento para pós-doutorado em breve fica impossibilitado. A professora 41 

Maria Aparecida Barbosa demonstrou interesse, mas frisou que seria necessário uma parceria. 42 

A professora Tânia Ramos propôs que fosse solicitada uma bolsa PIBE, os demais membros 43 

concordaram e pediram para verificar a viabilidade de os atuais editores fazerem o pedido da 44 

bolsa PIBE para o próximo ano. Ficou a reflexão sobre a importância e qualidade de 45 

prosseguir com a continuidade da revista no programa. 11. Estrutura curricular – 46 

duplicidade de códigos de disciplinas – revisão: A professora Patricia Peterle informou que 47 

no dia 3/10, junto com a professora Maria Lúcia de Barros Camargo, foi realizada a reunião 48 

com o professor Juarez Vieira do Nascimento na PROPG. O professor Juarez ficou de dar um 49 

retorno sobre a possibilidade de manutenção dos códigos das disciplinas, neste caso a 50 

diferenciação seria feita pelo subtítulo. Contudo, mesmo tendo sido solicitado, até a data da 51 

presente reunião o PPGLit não recebeu nenhum resposta. Por isso, os representantes de linhas 52 

devem continuar as discussões com seus pares.     12. Eleições para Subcoordenação: Na 53 

semana seguinte será aberta uma convocação de candidatos e em sequência eleições para 54 

escolher um(a) novo(a) subcoordenador(a) do PPGLit. A profa. Patricia Peterle ressaltou a 55 

importância de se ter um subcoordenador que possa ser atuante. 13. Política de 56 

Planejamento do PPGLit: A professora Patricia Peterle colocou que é preciso ter um 57 

planejamento melhor para incentivar no âmbito das linhas (professores, alunos e 58 

pesquisadores de outras IES) as publicações e a produção, fruto da pesquisa. Nesse sentido, 59 

apresentou a proposta de fazer uma parceria com a editora da UFSC para a publicação de 60 

livros. Informou ainda que já teve um encontro com a diretora da Editora da UFSC e que há 61 

esta possibilidade. A ideia é, inicialmente, viabilizar um livro por linha de pesquisa e 62 

promover atividades nesta direção. Em seguida, apresentou a solicitação de auxílio para a 63 

publicação do volume “Estudos da Monstruosidade: estética e política” do professor Daniel 64 

Serravalle Sá para avaliação. Os membros do colegiado reconheceram o mérito do trabalho, 65 

mas indeferiram o pedido por considerarem que uma publicação financiada pelo PPGLit deve 66 

ser mais plural, trazendo um diálogo maior com outros pesquisadores e instituições. 14. 67 

Documento recebido pela Coordenação por parte do Chefe de Expediente do PPGLit: 68 
Foi apresentado e lido o documento para todos os membros presentes na reunião. A profa. 69 

Patricia Peterle informou que conversou com o prof. Claudio Alano Cruz, no dia 27 de 70 

setembro, entregou-lhe uma cópia e comunicou que o documento seria levado para a reunião 71 

de Colegiado e que o professor tinha direito a se manifestar e dar a sua versão do ocorrido. Os 72 

membros lamentaram não terem recebido uma manifestação do professor e concordaram que 73 

não há justificativas para tal comportamento qual fora relatado e ficaram de produzir um 74 

documento. 15. Informes: A professora Patricia Peterle informou sobre a realização do 75 

Seminário de Pesquisa dos alunos que ocorrerá entre os dias 3 e 5 de dezembro de 2018; que 76 

estão abertas as matrículas para as duas disciplinas oferecidas pelas professoras visitantes que 77 

estão atuando no PPGLit; que os eventos organizados pelos professores do PPGLit estão 78 

sendo divulgados no calendário da página; que a data da última reunião do Colegiado 79 

Delegado foi alterada para o dia 11/12/18, devido ao resultado da Seleção de Bolsas. Por fim, 80 

colocou alguns dos pontos discutidos na reunião da PROPG com os coordenadores, realizada 81 

em 20 de setembro: a) aprovação da UFSC no CAPES-Print, mas nenhuma informação mais 82 

detalhada foi dada; b) importância das redes de pesquisa, convênios internacionais, dupla 83 

titulação e registro das atividades de internacionalização; c) Ficha de avaliação para 84 

credenciamento/recredenciamento, com a indicação se os critérios foram atendidos ou não 85 

pelo docente (nesse item a professora Patricia demonstrou preocupação com os professores 86 

que em 2017 tiveram uma baixa produção intelectual e que é preciso atentar para o processo 87 

de recredenciamento previsto para 2020); d) Prazo limite de 07/12 para reembolso de 88 

participação em eventos ou missões de pesquisa, devido ao calendário de encerramento de 89 

exercício.  Em seguida, a Coordenação agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a 90 

sessão, da qual, para constar, eu, Felipe Silva Neves, Chefe de Expediente, lavrei a presente 91 



 

ata que, se aprovada, será assinada por mim e pela Coordenadora. Florianópolis, 11 de 92 

outubro de 2018. 93 


