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ATA Nº 01/2017 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DELEGADO DO PPGLit
Ata da Reunião Ordinária do Colegiado Delegado
do Programa de Pós-Graduação em Literatura,
realizada no dia 02 de fevereiro de 2017, às
10h30, na sala da Coordenação do PPGLit, CCE
B.
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Ao segundo dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezesseis, às dez horas e trinta
minutos, em primeira chamada, na sala da Coordenação do PPGLit, do CCE B, reuniu-se o
Colegiado Delegado do PPGLit, com a presença dos Membros Filipe Manzoni, Liliana
Reales, Maria Aparecida Barbosa, Patrícia Peterle, Tânia Regina Oliveira Ramos e Rosana
Kamita, sob a presidência da Professora Maria Lúcia de Barros Camargo, Coordenadora do
PPGLit. Havendo número legal, a Coordenação cumprimentou todos e deu por aberta à
sessão. Foram incluídos, a meu pedido, os seguintes pontos de pauta: pedido de prorrogação
de qualificação e trabalho final de: Gustavo Osório Agredo; apreciação de relatório final
de estágio de docência de: Edson Burg. Apreciação sobre revalidação de diploma de:
Mônica Zanol. E a pedido da professora Patrícia Peterle, foi incluído o ponto: apreciação
sobre realização de bancas via vídeo conferência. Na sequência, submeteu-se à apreciação
a pauta do dia: 1. Aprovação da Ata da Reunião do Colegiado Delegado de 08 de
dezembro de 2016: aprovada por unanimidade. 2. Homologação lista classificatória do
Edital de Bolsas 2017: foi encaminhado que os membros da comissão do DOUTORADO
responsáveis pela contagem da pontuação dos currículos e históricos emitissem os devidos
pareceres sobre o que estava descrito nos recursos, e que esses membros teriam total
autonomia para a emissão desses pareceres, cabendo ao Colegiado Delegado apenas a sua
homologação, manifestada via consulta por e-mail. Para isso, o Colegiado Delegado
encaminhou o adiamento da publicação o resultado da homologação da lista classificatória
dos bolsistas para o dia 06 de março de 2017. 3. Apreciação sobre Plano de Trabalho do
Programa para planejamento do PROAP 2017: foram repassados os valores do PROAP
2017 e encaminhado que sua utilização obedecerá os padrões dos últimos anos. 4 Apreciação
sobre prorrogação de estágio pós-doutoral de Leonardo D’ávila: aprovado por
unanimidade. 5. Apreciação sobre relatório final de estágio pós-doutoral de Byron V.
Escallón: aprovado por unanimidade. 6. Apreciação sobre solicitação de matrícula de
estágio pós doutoral de: Byron V. Escallón e Alexandre Costi Pandolfo: aprovados por
unanimidade. 7. Apreciação sobre pedido de co-tutela de doutorado de Sarah Fernandes:
aprovado por unanimidade. 8. Apreciação sobre pedido de banca de: Qualificação de tese
de: Adriana Carolina H. de Assis, Kleber Alexandre e Joseni T. F. Pasqualini; Defesa de
dissertação: Patrícia Leonor Martins, Marina Siqueira Drey, Helena Schoepf e Helena
de Oliveira Andrade; Defesa de tese: Arivane A. Chiarelotto, Marlene R. Brandolt,
Laura Josani e Camila B. Volker: aprovados por unanimidade. 9. Homologação sobre
pedido de banca de: Defesa de dissertação: Marina dos Santos, Felipe Pereira e Charles
Berndt; Defesa de tese: Raquel da Silva Yee: aprovados por unanimidade. 10. Apreciação
sobre pedido de prorrogação de: Qualificação de dissertação: de Gustavo Osório
Agredo; Qualificação de tese: Cristiano Moreira; Defesa de dissertação: Mariana M.
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Stasi, Gabriela M Guadalupe, Luciano R. Mendes e Ivan Conte; Defesa de tese: Gabriel
Veppo de Lima, Miguel A. Rodriguez, Tiago Lanna Pissolati e José Reinaldo N. Hilário:
aprovados por unanimidade. 11. Apreciação sobre solicitação de validação de disciplinas
do mestrado de programa de outra área de Rodrigo José Brasil: antes da apreciação da
solicitação do requerente, foi discutido o critério para validação das disciplinas de mestrado
no doutorado. Foi encaminhado que serão validadas todas as disciplinas solicitadas pelos
discentes de doutorado do programa, independentemente da área na qual foi cursado o
mestrado do requerente. Apenas deverá ser respeitada a equivalência de créditos/horas aula.
Nesse sentido, a solicitação deste requerente, mestre em Jornalismo, foi aprovada por
unanimidade. 12. Apreciação sobre requerimento de estágio de docência de Alex Belivuk
Moraes: aprovado por unanimidade. 13. Apreciação sobre relatório de estágio de docência
de: Daniela S. Stoll, Lizaine W. Machado, Cristhy B. N. Guzmán, Edson Burg e Gustavo
Ramos: aprovados por unanimidade. 14. Apreciação sobre parecer sobre pedido de
revalidação de título de Mônica Elizabeth Zanol, processo 23080.028106/2016-04: após
leitura, o parecer da comissão foi aprovado por unanimidade. 15. Apreciação sobre
realização de bancas via vídeo conferência: foi abordada a urgente necessidade da
instalação de uma sala de vídeo conferência nas dependências do CCE, a fim de atender as
demandas dos PPGs dessa unidade. Além disso, foi abordada a necessidade de que haja um
servidor técnico neste espaço essencialmente para auxílio dos eventos. Por fim, foi acordado
que: será encaminhada uma solicitação à Direção do Centro solicitando urgência no
atendimento dessas demandas. Em seguida, a Coordenação agradeceu a presença de todos e
deu por encerrada a sessão, da qual, para constar, eu, Ivan Tadeu Gomes de Oliveira, Chefe de
Expediente, lavrei a presente ata que, se aprovada, será assinada por mim e pela
Coordenadora. Florianópolis, 02 de fevereiro de 2017.

