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ATA Nº 01/2016 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 2016, às 16h00
horas, na sala Machado de Assis, CCE B.
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Ao terceiro dia do mês de junho do ano de dois mil e dezesseis, às dezessies horas e trinta
minutos, em primeira chamada, na sala Machado de Assis, do CCE B, reuniu-se o Colegiado
Pleno do PPGLit, convocado por meio da Convocação nº 01/2016, com a presença dos
Membros Jorge Hoffmann Wolff, Liliana Reales, Pedro de Souza, Maria Aparecida Barbosa,
Claudio Alano da Cruz, Ana Luiza Britto Cezar de Andrade, Rosana Cássia Kamita, Andrea
Santurbano, Jair Tadeu da Fonseca, Luiz Felipe G. Soares, Felipe Manzoni, Berenice Ferreira
da Silva, Felipe Pereira, Juliana Pareira, Diego Moreira, Ariele L. B. Cunha, Sérgio
Romanelli, Tânia R. O. Ramos, Simone Pereira Schmidt, Tereza V. de Almeida e Carlos
Eduardo Capela, sob a presidência da Professora Maria Lúcia de Barros Camargo,
Coordenadora do PPGLit. Havendo número legal, a Coordenação cumprimentou todos e deu
por aberta a sessão. Na sequência, submeteu à apreciação a ordem do dia: 1. Aprovação da
Ata Nº02/2015 da reunião realizada em 05 de outubro de 2015. A Ata foi lida e aprovada
por unanimidade. 2. Apreciação sobre Prêmio CAPES de Tese 2016 - procedimentos. Foi
solicitada a estipulação de um prazo para as inscrições dos candidatos interessados a
concorrer ao prêmio: dia 08 de junho. Além disso, foi encaminhado que a comissão deverá ser
formada, sobretudo, por professores do programa que tenham participado das bancas dos
candidatos, uma vez que estes já leram as teses. O resultado do candidato selecionado deverá
ser informado no dia 15 de junho para que haja tempo hábil por parte deste de encaminhar a
documentação necessária para a inscrição na plataforma da CAPES, conforme o edital. 3.
Apreciação sobre Resolução que regulamenta a Representação Discente do PPGLit.
Após considerações e sugestões de algumas alterações pontuais, a resolução foi submetida à
homologação pelo Colegiado Delegado em sua próxima reunião, que ficará incumbido de
verificar os devidos ajustes. 4. Abertura do processo eleitoral da Coordenação do
Programa - encaminhamentos. Após as devidas ponderações, foi encaminhado que a
direção do centro deverá ser notificada do término do prazo do mandato da coordenadora
Maria Lúcia de Barros Camargo e do subcoordenador Jorge Hoffmann Wolff, para que o
edital das eleições seja publicado pela direção do CCE. 5. Recredenciamento de docentes
2017 - encaminhamentos. A coordenadora Maria Lúcia informou sobre a necessidade de se
realizar o recredenciamento dos docentes do PPGLit no final deste ano. 6. Planejamento de
atividades para 2016.2. Foi informado o valor do PROAP 2016.2 e a necessidade em se
enviar para a PROPG uma planilha com o planejamento dos valores a serem utilizados em
cada modalidade permitida pelo PROAP. Foi encaminhado que os professores e a
representação discente informarão Planejamento de atividades para 2016.2nos próximos dias
os eventos que pretendem organizar e aqueles que pretendem ir como participantes, a fim da
secretaria e da coordenação do programa definirem, com base nas informações, o montante de
orçamento que seria destinado a cada cifra. Em seguida, a Coordenação agradeceu a presença
de todos e deu por encerrada a sessão, da qual, para constar, eu, Ivan Tadeu Gomes de
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Oliveira, Chefe de Expediente, lavrei a presente ata que, se aprovada, será assinada por mim e
pela Coordenadora. Florianópolis, 03 de junho de 2016.

