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ATA Nº 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 07 de novembro de 2014, às
14h30 horas, na sala da Coordenação do PPGL,
CCE B.
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Ao sétimo dia do mês de novembro do ano de dois mil e quatorze, 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 /2014, com a presença
dos Membros Edson Burg, Rafael M. Alonso Jr., Ana Luiza Andrade, Simone Pereira
Schmidt, Silvana de Gaspari, Rosana Kamita, e Carlos Eduardo Capela, sob a presidência do
Professor Jorge Hoffmann Wolff, vice-Coordenador do PPGL. Havendo número legal, a
Coordenação cumprimentou todos e deu por aberta a sessão. Na sequência, submeteu à
apreciação a ordem do dia, solicitando a inclusão de mais dois pontos de na pauta: 1) pedido
de qualificação de dissertação de Felipe Lopes Gonçalves e 2) pedido de prorrogação de prazo
para qualificação e defesa de dissertação de Flávia Wasserman. Os dois pontos foram
incluídos na pauta após apreciação do Colegiado. Logo em seguida, foram apreciados os
pontos da raunião: 1. Aprovação das atas das reuniões realizadas em 08 de agosto e 10 de
outubro de 2014. Ambas as atas foram lidas pelo vice-Coordenador. Depois disso, foi
solicitado que o ponto 08 da ata do dia 10/10/2014 – pedido de validação de disciplina de
Edson Burg – entrasse como ponto de pauta da próxima reunião do colegiado por necessidade
de apreciação de parecer do orientador. Depois disso, ambas as atas foram aprovadas por
unanimidade . 2. Apreciação sobre aplicação de recursos. Ponto retirado de pauta por
impossibilidade de apreciação pela ausência da Coordenadora Profª Maria Lúcia de Barros
Camargo. 3. Apreciação sobre pedido de validação de disciplinas de Gabrielle Vívian
Bittelbrun. Pedido suspenso até que a aluna apresente um parecer da orientadora sobre as
validações. 4. Apreciação de pedido de banca de doutorado: de Filipe Marchioro
Pfützenreuter. Pedido aprovados por unanimidade. 5. Apreciação de pedido de banca de
qualificação de dissertação: de Monique Bione Silva, de Felipe Lopes Gonçalves, de
Pascale Terra Beck e de Samanta Lopes Bergé. Todos os pedidos foram aprovados por
unanimidade. 6. Apreciação de pedido de banca de qualificação de tese: de Cristiano
Mello de Oliveira, de Gabriela Böhm, de Ibriela Bianca Berlanda Sevilla, de Maria
Augusta Vilalba e de Helano Jader Ribeiro Cavalcanrti.Todos os pedidos foram
aprovador por unanimidade. 7. Apreciação de solicitação de estágio docência de Artur
Vargas. Pedido aprovado por unanimidade. 8. Apreciação de pedido de prorrogação: de
Ana Flávia Bedin, de Flávia Wasserman, de Everton Vinícius de Santa, de Lauro Luis
Souza de Henrique e de Samanta Lopes Bergé. Todos os pedidos foram aprovados por
unanimidade, salvo de Ana Flávia Bedin. Devido ao fato de seu pedido de prorrogação de
qualificação ter como data referência o mês de Fevereiro, que é véspera do seu prazo final
para defesa de dissertação, foi solicitado que a aluna faça uma nova solicitação. Dessa vez
pedindo a prorrogação de ambos os prazos – qualificação e defesa de dissertação – com uma
previsão para a data da qualificação. 9. Informes: trancamentos de André Vichara
Barcellos e de Felipe Agusuto Vicari de Carli; destrancamento de Helano Jader
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Cavalcante Ribeiro.. 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 pelo viceCoordenador. Florianópolis, 07 de novembro de 2014.

