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ATA Nº 01/2020 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 abril de 2020, às 10h, via
videoconferência por Skype.
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Ao vigésimo oitavo dia do mês de abril do ano de dois mil e vinte, às dez horas, em primeira
chamada, via videoconferência por Skype, reuniu-se o Colegiado Pleno do PPGLit, com a
presença dos membros Izabela Broering, Andrea Peterle Figueiredo Santurbano, André
Fiorussi, Artur de Vargas, Bairon Oswaldo Vélez, Carlos Eduardo Schmidt Capela, Claudia
de Lima Costa, Luiz Felipe Soares, Jorge Hoffmann Wolff, Liliana Rosa Reales, Lourdes
Martinez Echazabal, Luz Carranza, Meritxell Marsal, Patricia Peterle, Paulo Ricardo Berton,
Pedro de Souza, Pedro Falleiros Heise, Rosana Cassia dos Santos, Silvana de Gaspari, Susan
de Oliveira, Susana Scramim, Anna Salviato, Flavia Scóz, Marcus Mitre e Raquel Eltermann,
sob a presidência do professor Marcio Markendorf, Coordenador do PPGLit. Havendo
número legal, a Coordenação cumprimentou todos e deu por aberta a sessão. Na sequência,
submeteu-se à apreciação a pauta do dia: 1) Aprovação da nova estrutura curricular:
aprovada por unanimidade; 2) Indicações de trabalhos para o prêmio CAPES: O professor
Marcio comunicou sobre o evento que se aproxima, e a data de inscrição que será em um mês.
Os(as) professores(as) deverão indicar os trabalhos que gostariam que concorressem ao
prêmio, dentre as teses defendidas em 2019. Será criada uma comissão para avaliar os
trabalhos sugeridos e indicar um dos trabalhos ao prêmio. 3) Informes: O professor Marcio
comunicou que em breve ocorrerão as eleições para coordenação administrativa do programa
de pós-graduação em Literatura, e declarou que a atual coordenação não tem interesse em
permanecer no cargo. Sugeriu aos docentes que pensassem e se candidatassem para que deem
continuidade a administração do programa. Professor Marcio e professora Izabela se
colocaram a disposição para todo o auxílio necessário durante o processo de transição. Foi
colocado em discussão a retomada das atividades do semestre. Foram sugeridas várias
ferramentas como lives semanais, conteúdos online, e outras alternativas do que se fazer
adiante. Várias situações foram levantadas a respeito da aplicabilidade e acessibilidade de
todos os interessados nessas práticas para que ninguém ficasse impedido de participar. Foram
apontados diversos problemas conceituais, problemas estruturais e outras adversidades que
precisam ser estudadas para encontrar-se um meio de viabilizar essas sugestões. Foi pedido
aos membros do colegiado que pensassem alternativas de como retomar as atividades do
semestre, ao mesmo tempo que se aguarda novas orientações da universidade. Em seguida, a
Coordenação agradeceu a presença virtual de todos na conferência 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 abril de
2020.

