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ATA Nº 05/2019 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 05 de dezembro de 2019, às 10h
horas, na sala 431, CCE/B.
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Ao quinto dia do mês de dezembro do ano de dois mil e dezenove, às dez horas, em primeira
chamada, na sala 431, do CCE/B, reuniu-se o Colegiado Pleno do PPGLit, convocado por
meio da Convocação nº 05/2019, com a presença dos membros André Fiorussi, Artur de
Vargas Giorgi, Carlos Eduardo Capela, Izabela Drozdowska-Broering, Jair Tadeu da Fonseca,
Jorge Wolff, Luz Carranza, Paulo Ricardo Berton, Tânia Regina Ramos, Tereza Virgínia
Almeida, Marcus Mitre, Eliane Santos da Silva, Igor Gomes Farias e Rafael Tomelin, sob a
presidência do professor Marcio Markendorf, Coordenador do PPGLit. Os membros Alckmar
Luiz dos Santos, Andrea Santurbano, Bairon Escallón, Cláudia Costa, Daniel de Sá, Luiz
Felipe Soares, Meritxell Marsal, Patricia Peterle, Pedro de Souza, Sergio Romaneli e Susana
Scramim tiveram a ausência justificada. Havendo número legal, a Coordenação
cumprimentou todos e deu por aberta a sessão. Na sequência, submeteu à apreciação a ordem
do dia: 1. Calendário 2020-1: Aprovado o calendário com alteração das datas do cronograma
de entrega e avaliação dos relatórios dos bolsistas, e exclusão da data para entrega dos
trabalhos finais das disciplinas, sugerindo o colegiado que esta deva ser estabelecida pelo(a)
professor(a) que ministrará a disciplina. Os alunos bolsistas do programa receberão uma
mensagem informando as novas datas para entrega do relatório. 2. Edital de bolsas 2020: O
edital foi aprovado com alterações sugeridas pela comissão de revisão e pelos membros
presentes na reunião: será alterada a pontuação dos trabalhos em co-autoria na avaliação dos
currículos para ponto cheio sem divisão entre o número de autores, assim como será incluído
o texto dramatúrgico como parte da tradução literária e haverá redução do número de páginas
do projeto de 30 para 20 páginas. 3. Formação das comissões de bolsa: o professor Carlos
Capela sugeriu que as comissões de bolsa trabalhem em períodos distintos. Nesse caso, o
edital para as bolsas de mestrado ocorrerá primeiro em razão do prazo de indicação de
bolsistas FAPESC até o dia 10 de fevereiro, e em seguida ocorrerão os trabalhos do edital
para bolsistas de doutorado quando a maioria dos professores já estará de volta das férias.
Alguns professores presentes já se disponibilizaram para as comissões, os demais membros
serão consultados e designados pela coordenação do programa. 4. Processos de
autoavaliação no programa: Foram apresentados os arquivos das propostas de instrumentos
de avaliação dos docentes e das disciplinas da pós-graduação, os quais serão disponibilizados
no sistema Collecta da UFSC a partir do primeiro semestre letivo de 2020. Ao serem
solicitados por sugestões para os questionários os membros não tiveram nenhuma a
acrescentar. Alguns membros se posicionaram contrários à aplicação e à natureza dos
formulários da PROPG, e que não deve ser considerada como uma auto avaliação, pois não
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serão os professores e a administração do programa que responderão as questões. 5. Abertura
do semestre 2020-1: O programa de pós-graduação em Literatura promoverá eventos
inaugurais do semestre e recepção dos alunos na semana anterior ao início das aulas, de 02 a
06 de março, com apresentação das linhas e de egressos do programa. Haverá um encontro
com a coordenação e secretaria do programa para instruções aos alunos, e outro(s) evento(s) a
serem definidos até antes desse período. 6. Informes: O secretário Felipe Neves informou do
período de férias que a secretaria estará a partir de 07 de fevereiro e comunicou que os
pedidos de solicitação de banca que ocorrerão em fevereiro e março devem ser enviados até
31 de janeiro para a confecção da documentação em tempo hábil. 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.

