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ATA Nº 08/2016 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 08 de dezembro de 2016, às
10h00, na sala da Coordenação do PPGLit, CCE
B.
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Ao oitavo dia do mês de dezembro do ano de dois mil e dezesseis, às dez horas, em primeira
chamada, na sala da Coordenação do PPGLit, do CCE B, reuniu-se o Colegiado Delegado do
PPGLit, com a presença dos Membros Christy Beatriz Najarro, Liliana Reales, Silvana de
Gaspari, Maria Aparecida Barbosa, Alckmar dos Santos, Berenica Ferreira da Silva e Claudia
de Lima Costa, 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 trabalho final de: Maria Amália C. Buchele, Égide Guareschi e Odair José
Pivotto; apreciação sobre recursos ao resultado do Processo Seletivo 2017 – Edital
Nº1/PPGLit/2016 de: Fabiana Martins, Antônio José de Pinho e Luís Gustavo Cardoso – os
recursos foram inseridos no ponto de pauta nº 4. Todas as solicitações foram acatadas e os
pontos foram alterados na pauta do dia. Na sequência, submeteu-se à apreciação a pauta do
dia: 1. Aprovação da Ata da Reunião do Colegiado Delegado de 06 de outubro de 2016:
aprovada por unanimidade. 2. Apreciação sobre calendário de matrículas e oferta de
disciplinas no período 2017.1: foi retirada do quadro de horários a disciplina proposta pela
profª Drª Silvana de Gaspari por solicitação sua, tendo em vista a alta carga horária
acumulada para o próximo semestre; foi incluída uma disciplina a pedido da profª Drª Claudia
Costa; foi solicitado à profª Drª Tânia Ramos que informe o código de sua disciplina;
efetuadas as devidas alterações, o quadro de horários e calendário do semestre 2017.1 foi
aprovado por unanimidade. 3. Homologação do pedido de Defesa Extemporânea de
Marcos Roberto da Silva: pedido aprovado por unanimidade. 4. Apreciação sobre o
resultado do processo seletivo: antes de tudo, foram apreciados os pedidos de ampliação do
limite de vagas dos professores Claudio Cruz e Tânia Ramos, a fim de que todos os
selecionados em seus processos seletivos pudessem ser homologados. Os pedidos foram
aprovados por unanimidade. Nesse sentido, o recurso da candidata Fabiana Martins foi
retirado de pauta, tendo em vista que o parecer favorável ao pedido do prof Claudio Cruz
contemplou o recurso da requerente. Os outros dois recursos foram apreciados e o Colegiado
Delegado entende que: tendo em vista o caráter do processo seletivo – por orientador -, os
orientadores contam com total confiança do Colegiado no que tange a capacidade de
avaliação para a seleção e, em consequência, nos pareces sobre a avaliação da seleção. Tendo
em vista que a decisão das orientadoras foi a de não aprovar os candidatos que entraram com
recurso, o Colegiado Delegado chancela essa decisão. Foi ressaltado que os candidatos tinham
amplo conhecimento do processo seletivo por orientador, uma vez que esta informação consta
no Edital Nº 01/PPGLit/2016 e no Regimento do PPGLit. Contudo, o Colegiado Delegado
solicitou às orientadoras que arguiram os projetos dos candidatos, que escrevessem um
arrazoado sobre os critérios de suas avaliações para que o Colegiado Delegado enviasse aos
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candidatos, a fim de situá-los sobre o caráter do mérito de suas avaliações. Findada a
discussão, o resultado classificatório foi aprovado por unanimidade. 5. Apreciação sobre o
edital de Bolsas 2017: foi lida e apresentada minuta do Edital de Bolsas 2017 produzida pela
comissão formada para essa finalidade. Após a leitura e alguns apontamentos, o edital foi
aprovado por unanimidade. 6. Apreciação sobre pedido de banca de: Qualificação de
dissertação de: Ivan Rodrigo Conte; Defesa de dissertação: Felipe Augusto Vicari de
Carli: aprovados por unanimidade. 7. Homologação sobre pedido de banca de:
Qualificação de dissertação: Anderson dos Santos; Qualificação de tese: Rosi Isabel
Bergamaschi Chraim, Julia Telésforo Osório: aprovados por unanimidade. 8. Apreciação
sobre pedido de prorrogação de: Qualificação de dissertação: Ana Aline Moreira Frich;
Defesa de dissertação de Ana Luiza Leite Bado e Odair Pizotto; Defesa de tese: Maria
Amália C. Buchele, Égide Guareschi e Cláudio Augusto Carvalho Moura: aprovados por
unanimidade. 9. Apreciação sobre solicitação de credenciamento da Profª. Drª. Fátima
Costa de Lima, como coorientadora do discente Luiz Gustavo Bieberbach Engroff:
aprovado por unanimidade. 10. Homologação sobre: pedido de matrícula de estágio de
Pós-doutorado de: Cláudia Camardella Rio Doce, Eli Brandão da Silva, Carlos Augusto
Novais; e apreciação sobre relatório final de estágio pós-doutoral de Mario Armando
Valencia Cardona: aprovados por unanimidade. 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, 08 de dezembro de 2016.

