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ATA Nº 03/2015 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DELEGADO DO PPGL
Ata da Reunião Ordinária do Colegiado Delegado
do Programa de Pós-Graduação em Literatura,
realizada no dia 12 de junho de 2015, às 14h30
horas, na sala da Coordenação do PPGL, CCE B.
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Ao décimo segundo dia do mês de junho do ano de dois mil e quinze, às quatorze horas e
trinta minutos, em primeira chamada, na sala da Coordenação do PPGL, do CCE B, reuniu-se
o Colegiado Delegado do PPGL, convocado por meio da Convocação nº 03/2015, com a
presença dos Membros Ana Luiza Andrade, Silvana de Gaspari, Jorge H. Wolff, Claudia de
Lima Costa, sob a presidência da Professora Maria Lúcia de Barros Camargo, Coordenadora
do PPGL. Com justificativas de ausência do Professor Alckmar dos Santos e do representante
discente Cristiano Moreira. Havendo número legal, a Coordenação cumprimentou todos e deu
por aberta à sessão. Na sequência, submeteu à apreciação a ordem do dia, inserindo na pauta o
primeiro ponto: 1. Aprovação da Ata da Reunião do Colegiado Delegado de 27/04/2015, a
Ata foi lida por todos e aprovada por unanimidade. 2. Apreciação do quadro de disciplinas
do período de 2015.2: após algumas alterações no que tange a adequação dos códigos de
algumas disciplinas, o quadro de horários foi aprovado com dois pontos a ver: a mudança de
código da disciplina da professora Simone Schmidt e a distribuição de créditos da disciplina
ministrada pelo pós-doutorando Byron Vellez Escalón, supervisionada pela professora Susana
Scramim – sendo 3 créditos para Byron e 1 crédito para Susana. 3. Apreciação de pedido de
banca de dissertação de: Gustavo Ramos da Silva e de Samanta Lopes Bergé. Os pedidos
foram aprovados por unanimidade. 4. Apreciação de pedido de banca de qualificação de
tese de: Romeu Porto Daros. O pedido foi aprovado por unanimidade. 5. Homologação de
pedido de banca de defesa de tese de: Victor da Rosa: O pedido foi aprovado por
unanimidade. 6. Apreciação de pedido de banca de defesa de tese de : Ibriela Bianca
Berlanda Sevilla, Risolete Maria Hellman, de Maria Salete Daros de Souza e de Rosa
Cristina Hood Gautério: Todos os pedidos foram aprovados por unanimidade, salvo o
pedido de Ibriela B. B. Sevilla, que foi retirado de pauta, visto que seu formulário de
solicitação de banca não estava na relação de pedidos. 7. Apreciação sobre requerimento de
matrículas em Estágio Docência de: Adriana Carolina Hipólito de Assis, de Esteban
Francisco Campanela Miñoz e Clarice Fortunato Araújo: Os pedidos foram aprovados
por unanimidade, salvo o de Adriana C. H. de Assis, onde foi pedido um formulário de Plano
de Aula mais detalhado. 8. Apreciação sobre relatório de Estágio Docência de: José
Reinaldo Nonnenmacher Hilário: o pedido foi aprovado por unanimidade. 9. Apreciação
sobre pedido de validação de disciplina: de Esteban Francisco Campanela Miñoz: o
pedido foi aprovado por unanimidade. 10. Solicitação de prorrogação de qualificação de
tese de: Cleuza Maria Soares: retirada de pauta a pedido de sua orientadora, a fim de
analisar melhor os prazos da aluna. 11. Informes – pedido de desligamento de Aline
Goedert Volkmer: todos ficaram cientes e não houve qualquer objeção. 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, 12 de junho de 2015.

