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ATA Nº 02/2019 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 28 de junho de 2019, às 10h
horas, na sala 321, CCE/B.
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Ao vigésimo oitavo dia do mês de junho do ano de dois mil e dezenove, às dez horas, em
primeira chamada, na sala 321, do CCE/B, reuniu-se o Colegiado Pleno do PPGLit,
convocado por meio da Convocação nº 02/2019, com a presença dos membros Andrea
Santurbano, André Fiorussi, Artur de Vargas Giorgi, Bairon Velez Escallón, Claudia
Junqueira de Lima Costa, Izabela Drozdowska-Broering, Jair Tadeu da Fonseca, Jorge Wolff,
Liliana Rosa Reales, Luz Carranza, Maria Aparecida Barbosa, Patricia Peterle, Pedro Heise,
Pedro de Souza, Rosana Cássia Kamita, Erik Dorff Schmitz e Joaquín Côrrea sob a
presidência do professor Marcio Markendorf, Coordenador do PPGLit. Os membros Alckmar
Luiz dos Santos, Daniel de Sá, Marcos Müller, Meritxell Marsal, Paulo Berton, Simone
Schmidt, Sergio Romanelli, Tereza Virgínia e Amanda Rabusky justificaram a ausência.
Havendo número legal, a Coordenação cumprimentou todos e deu por aberta a sessão. Foram
incluídos, a pedidos do coordenador, os seguintes pontos de pauta: 11. Apreciação dos
procedimentos do programa em relação a pedidos de acúmulo de bolsas de alunos em
disciplinas extracurriculares e 12. Revista Outra Travessia. Na sequência, submeteu à
apreciação a ordem do dia: 1. Aprovação da Ata da Reunião do Colegiado Pleno de 30 de
novembro de 2018: A Ata foi previamente encaminhada na convocação e aprovada por
unanimidade.2. Criação de nova linha de pesquisa no PPGLit (relatora Claudia de Lima
Costa): A professora Claudia falou resumidamente sobre o parecer que foi enviado junto com
a convocação e ressaltou novamente como havia feito já em reunião do colegiado delegado,
que apesar do parecer favorável, há de se pensar em alguns detalhes acadêmicos dentro das
disciplinas a serem oferecidas e refletir sobre o desequilíbrio dos membros nas linhas de
pesquisa de um modo geral. A professora Liliana defendeu e apoiou a criação da nova linha
de pesquisa, que inclusive será membro dela, e argumentou que alguns nomes relacionados a
essa linha de pesquisa em breve se aposentarão e também que apenas dois membros terão que
abdicar de uma das linhas a que estão vinculados. Sugeriu-se que se promova novamente uma
discussão de reestruturação das linhas de pesquisa dentro do programa de pós-graduação já
que este formato foi estabelecido pela última vez em 2013 e desde então muito já se
modificou. O parecer foi aprovado por unanimidade. 3. Processos de Credenciamento e
Recredenciamento para os Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu (relator Arthur
de Vargas Giorgi): depois da análise das diretrizes para credenciamento/recredenciamento
conforme Resolução 95/Cun/2017 e Resolução 01 PPGlit, observou-se que os critérios de
credenciamento e recredenciamento do curso devem ser discutidos com maior profundidade e
uma nova comissão será composta para a tarefa. 4. Revisão do regimento do curso:
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Aprovado para fins de regulamentação do edital de seleção. 5. Regulamentação de processo
seletivo | Edital de Seleção no PPGLit: A partir de mudanças sugeridas pela UFSC, foi
apresentada uma proposta de novo processo seletivo. Como algumas etapas do processo
seletivo precisavam ser clarificadas, decidiu-se formar uma nova comissão e apresentar o
edital em nova reunião. Aprovou-se a possibilidade de o Colegiado Delegado aprovar o novo
edital, sem passar por nova reunião de Colegiado Pleno. 6. Apreciação da proposta de
Abertura do semestre 2019-2: A proposta de abertura do semestre já havia sido previamente
aprovada em reunião de Colegiado Delegado e apresentada, agora, em Colegiado Pleno. O
evento desse semestre será uma aula inaugural com a professora e escritora Verônica Stigger.
Todos os membros concordaram com a decisão. 7. Férias da secretaria e coordenação: Os
membros presentes foram informados das férias da secretaria e dos procedimentos a serem
adotados nesse período. Caso haja alguma banca no período de fim de julho até meados de
agosto, as solicitações devem ser encaminhadas para a secretaria até dia 15 de julho. 8.
Apreciação de pedido de renovação do contrato da professora Lourdes MartínezEchazábal: Aprovado por unanimidade. 9. Diretrizes da comissão de finanças: Os
documentos foram enviados em anexo junto com a convocação e não houve discordância dos
membros na reunião. 10. Livros patrimoniados no PPGLit: O professor Marcio Markendorf
apresentou os possíveis destinos e procedimentos dos livros com patrimônio do acervo da
coordenadoria do PPGLit. Ficou acordado que os livros que se encontram na sala da
Coordenação do PPGlit devem ser encaminhados para a Biblioteca Universitária. 11.
Apreciação dos procedimentos do programa em relação a pedidos de acúmulo de bolsas
de alunos em disciplinas extracurriculares: Todos os membros do colegiado ficaram de
acordo com que os pedidos que tivessem anuência do orientador pudessem ser aprovados uma
vez que fosse relacionado ao seu objeto de pesquisa de alguma forma. 12. Revista Outra
Travessia: Com a atual ausência de editores para a revista Outra Travessia, o professor
Marcio consultou os membros presentes para averiguar se alguém teria interesse em assumir
essa tarefa. Falou-se da importância da revista para o programa e que seria necessário o
auxílio de bolsistas -PIBE- para a execução de atividades relativas a editoração da revista. Foi
pedido que os professores pensassem e se contatassem para que alguém concorde fazer parte
dos editores da revista. 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 pelo Coordenador. Florianópolis, 28
de junho de 2019.

