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ATA Nº 02/2018 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 30 de novembro de 2018, às 10h
horas, na sala 325, CCE/B.
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Ao trigésimo dia do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito, às dez, em primeira
chamada, na sala 325, do CCE/B, reuniu-se o Colegiado Pleno do PPGLit, convocado por
meio da Convocação nº 02/2018, com a presença dos membros Ana Luiza Britto Cezar de
Andrade, Andrea Santurbano, André Fiorussi, Claudia Junqueira de Lima Costa, Izabela
Drozdowska-Broering, Jair Tadeu da Fonseca, Liliana Rosa Reales, Marcio Makendorf,
Maria Aparecida Barbosa, Maria Lúcia de Barros Camargo, Paulo Ricardo Berton, Rosana
Cássia Kamita, Simone Pereira Schmidt, Tereza Virgínia de Almeida, Tânia Ramos, Amanda
Henes Rabusky, Júlia Schütz e Joaquín Côrrea sob a presidência da professora Patricia
Peterle, Coordenadora do PPGLit. Os membros Alckmar Luiz dos Santos, Carlos Capela,
Jorge Wolff, Luz Carranza, Pedro Heise, Salma Ferraz, Susan Aparecida de Oliveira e Susana
Celia Leandro Scramim justificaram a ausência. Havendo número legal, a Coordenação
cumprimentou todos e deu por aberta a sessão. Foram incluídos, a pedidos, os seguintes
pontos de pauta: 10. Revista Travessia e 11. Apreciação da decisão do colegiado do
departamento de língua e literatura vernáculas. Processo nº 23080.079633/2018-31 e recurso
interposto pela professora Rosangela H. Rodrigues. Ponto a ser votado na próxima reunião do
Conselho de Unidade do CCE. Na sequência, submeteu à apreciação a ordem do dia: 1.
Aprovação da Ata da Reunião do Colegiado Pleno de 26 de abril de 2018: A Ata foi
previamente encaminhada na convocação e aprovada por unanimidade. 2. Preenchimento da
Plataforma Sucupira com os dados de 2018: a) Atualização do Lattes; b) Preenchimento
do formulário enviado: A coordenação ressaltou a importância de os membros docentes do
colegiado pleno manter o currículo Lattes atualizado e de responderem adequada e
detalhadamente ao formulário enviado pela coordenação para o preenchimento dos dados na
plataforma Sucupira para avaliação de 2018. Ressaltou ainda a importância da produção
docente e discente para o bom desempenho do PPGLit. 3. Memorando nº11 e
nº17/2018/PROPG – Processos de Credenciamento e Recredenciamento para os
Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu: Foram repassados para ciência do corpo
docente os novos procedimentos de Credenciamento e Recredenciamento de professores para
os Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu. O próximo recredenciamento do PPGLit está
previsto para 2020, por isso é importante que todos os professores estejam cientes. 4.
Memorando no 12/2018/PROPG - Parâmetros para Elaboração dos Editais de Seleção
nos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu: Ao colegiado pleno foi apresentado o
memorando que define novos Parâmetros para Elaboração dos Editais de Seleção nos
Programas de Pós-Graduação. O memorando visa deixar o processo seletivo mais imparcial e
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estabelece procedimentos padrões que devem estar presentes nos editais de todos os
programas de pós-graduação da UFSC. Uma comissão deverá ser criada para analisar e
propor um novo edital de seleção do PPGLit com as adequações exigidas. 5. Estrutura
Curricular: Com a recente atualização do sistema de controle acadêmico de pós-graduação
(CAPG), alunos que tenham cursado disciplinas de mesmo código, mesmo que ministradas
por diferentes professores sob abordagens distintas, terão perdido os créditos da disciplina
mais antiga no histórico escolar. Os professores representantes das linhas farão o
levantamento das disciplinas que serão ofertadas no primeiro semestre de 2019 procurando
evitar repetições das disciplinas ministradas em 2018. Soluções já estão sendo buscadas para
que os alunos não sejam prejudicados com a subtração dos créditos cursados. Ressaltou-se
ainda a necessidade que as linhas façam um rodízio na oferta de disciplinas. 6. Acervo de
livros na sala da Coordenação do PPGLit: Por decisão da maioria ficou definido que os
livros que se encontram na sala da Coordenação do PPGlit devem ser encaminhados para a
Biblioteca Universitária. 7. Casos de desligamentos de discentes: O recurso interposto pela
aluna Silvana Martins dos Santos foi deferido. Aguarda-se um resposta do comunicado ao
Alexsandre Adir de Souza que será apreciado em colegiado delegado. 8. Apreciação da
proposta de Abertura do semestre 2019-1: Após longo debate onde surgiram várias
sugestões de eventos de abertura de semestre, tais como: Conceitos literários por linha de
pesquisa, diálogo entre linhas, conferência de aula inaugural e/ou conceito geral literário;
optou-se por fazer um evento com essa última sugestão sobre o tema “Resistências” com
previsão de realização no dia dezoito de março no período vespertino. 9. Projeto “Portal de
Línguas, Literaturas e Práticas Culturais” – CAPES-Print: A professora Maria Aparecida
Barbosa atualizou as informações sobre o projeto. 10. Revista Travessia: Com a atual
ausência de editores para a revista Outra Travessia, sugeriu-se a hipótese dos professores Jair
da Fonseca e Maria Aparecida Barbosa assumirem a função, mas não ficou definido. 11.
Apreciação da decisão do colegiado do departamento de língua e literatura vernáculas.
Processo nº 23080.079633/2018-31 e recurso interposto pela professora Rosangela H.
Rodrigues. Ponto a ser votado na próxima reunião do Conselho de Unidade do CCE: A
pós-graduação em Literatura se posicionou por unanimidade que a sala 427 deve pertencer ao
núcleo Literatual. 12. Informes: Foi apresentado o calendário para o semestre 2019/1. A
coordenação informou que foi empenhado um valor dos recursos do programa para
publicações e que será feito um edital. Os professores foram comunicados que haverá um
prazo para os pedidos de bancas devido às férias do chefe de expediente para que a
documentação possa ser providenciada a tempo caso a defesa ocorra dentro desse período. A
professora Liliana manifestou que está em processo de criação uma nova linha de pesquisa,
fruto da parceria com a Universidade de Cuyo, que será apresentada ao programa nos
próximos meses. A professora Patricia divulgou que no ano de 2019 o programa irá receber
professores ligados ao projeto Escola de Altos Estudos - CAPES; projeto esse que será
importante para as ações de internacionalização do programa. A representação discente
repassou que o evento que está sendo organizado pelos alunos está tendo grande procura já
com 70 comunicações orais, 18 simpósios e lançamentos de livros. Em seguida, a
Coordenação agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a sessão, da qual, para
constar, eu, Felipe Silva Neves, Chefe de Expediente, lavrei a presente ata que, se aprovada,
será assinada por mim e pela Coordenadora. Florianópolis, 30 de novembro de 2018.

