ATA da 101ª (centésima primeira) Reunião Ordinária do Colegiado Acadêmico do
Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal do Espírito
Santo, realizada no dia 07 de novembro de 2011.
Aos sete dias do mês de novembro de dois mil e onze, na sala Guimarães Rosa, do
Prédio Bernadette Lyra, às nove horas estiveram reunidos: a professora doutora Leni
Ribeiro Leite, Coordenadora Geral do PPGL, e os professores doutores Adelia Maria
Miglievich, Alexandre Jairo Marinho Moraes, Ester Abreu Vieira de Oliveira, Fabíola
Simão Padilha Trefzger, Jurema José de Oliveira, Leni Ribeiro Leite, Lino Machado,
Maria Amélia Dalvi Salgueiro, Maria Mirtis Caser, Orlando Lopes Albertino, Paulo
Roberto Sodré, Pedro José Mascarello Bisch, Stelamaris Coser, Sérgio da Fonseca
Amaral e Wilberth Claython Ferreira Salgueiro; e representantes dos discentes
mestrandos, Fernanda Maia Lyrio. Os professores ausentes foram: Alexandre Curtiss
Alvarenga, Ana Augusta Wanderley Rodrigues de Miranda, Deneval Siqueira de
Azevedo Filho (justificado), Gilvan Ventura da Silva (justificado), Jorge Luiz do
Nascimento, Júlia Maria Costa de Almeida, Luís Eustáquio Soares, Michael Alain
Soubbotnik, Olga Maria Machado Carlos de Souza Soubbotnik e Viviana Mónica
Verme. Sob a presidência da Coordenadora Geral do PPGL, passaram à pauta
anteriormente distribuída. INFORMES: 1. Proposta de data para 102ª reunião
ordinária do Colegiado do PPGL – 07/12/2011, 9h. 2. Publicações e eventos do
PPGL. Foram relembradas as datas dos Debate-Papos a ocorrerem em breve:
11/11/2011, às 19h30min, com o prof. Teodoro Rennó Assunção ("O banquete, a
narrativa oral e o canto na Odisséia"); 05/12/2011, às 19h, com a profa. Betina R. R.
Cunha (“"Clarice: uma escritura especular?"). Todos os professores foram convidados a
participarem. 3. Processos seletivos do Mestrado 2012/1 e Doutorado 2012/2: O
processo seletivo do mestrado foi anunciado como em andamento, com 56 inscritos. A
divulgação dos resultados da primeira fase está prevista para 11/11/2011, sexta-feira, às
14h. O processo seletivo do Doutorado está em fase de divulgação. 4. Foram
informados os nomes dos mestrandos que terão os 24 meses de curso vencidos em
02/2012.
Deneval Siqueira de Azevedo Filho - Fernanda Maia Lyrio (defesa marcada para 05 de dezembro de
2011)
Jorge Luiz do Nascimento - Suely Bispo dos Santos
Jorge Luiz do Nascimento - Luciana Marquesine Mongim
Júlia Maria Costa de Almeida - Eloá Carvalho Pires
Luís Eustáquio Soares - Luiz Cláudio Bianchi
Raimundo Nonato Barbosa de Carvalho - Keila Mara de Souza Araújo
Sérgio da Fonseca Amaral - Alana Rúbia Stein Rocha
Sérgio da Fonseca Amaral - Moisés Ferreira do Nascimento
Sérgio da Fonseca Amaral - Salvatore Collura (defesa marcada para 30 de novembro de 2011)
Stelamaris Coser - Josely Bittencourt Gonçalves

Foi pedido aos orientadores que façam as solicitações de banca e data de defesa
respeitando-se o prazo regulamentar de 30 a 45 dias após a entrega do requerimento e
dos exemplares. Os pedidos de defesa deverão ser feitos, portanto, com cerca de 22
meses do curso. O tempo médio de defesas em 2011 é 27.5. 5. Informes sobre estágio
de docência 2012/1. Foi informado que quatro alunos dentre os que manifestaram
interesse na realização do estágio de docência em 2012/1 foram apontados pela
Comissão de Bolsas, a saber: Alexander Nassau (orientador Alexandre Moraes); Ana
Carla Marinato (orientadora Fabíola Simão Padilha Trefzger); Caroline Barbosa Faria
(orientadora Leni Ribeiro Leite); Lucas dos Passos (orientador Wilberth Claython
Salgueiro). A Coordenação do PPGL, em negociação com o Colegiado de Curso de
Letras-Português, estabelecerá dias e disciplinas em conjunto com os estagiários e seus
orientadores. 6. Solicitação de atualização dos Currículos Lattes e informação da
produção. Solicitou-se a todos os docentes do PPGL que mantenham seus Lattes
atualizados constantemente, de forma a facilitar o trabalho da coordenação em recolher
as informações importantes para o programa.
II. DELIBERAÇÕES: 1) Homologação das atas da 95ª, 96ª, 97ª, 98ª, 99ª e 100ª
reuniões ordinárias do Colegiado do PPGL. As atas foram lidas e homologadas. 2.
2)
Proposta de criação de disciplina “Literaturas Africanas de Língua
Portuguesa”, por parte da profa. Jurema José de Oliveira. O Colegiado do PPGL
debateu extensamente o pedido, com falas dos professores Adélia Miglievich, Ester
Abreu, Jurema José de Oliveira, Leni Ribeiro Leite, Maria Amélia Dalvi, Orlando
Lopes Albertino, Paulo Roberto Sodré, Sérgio da Fonseca Amaral e Wilberth Clayton
Salgueiro. Foram apresentadas duas propostas de inclusão da disciplina e uma proposta
de não inclusão. Em primeira votação, foram postas as propostas de não-inclusão da
disciplina (seis votos) e de inclusão da disciplina (oito votos). Houve uma abstenção.
Em segunda votação, tendo vencido a proposta de inclusão da disciplina, propôs-se a
inclusão imediata em 2013 (quatro votos) e a inclusão em 2016, data prevista para
revisão do quadro de disciplinas do PPGL (nove votos). Decidiu-se portanto que a
disciplina “Literaturas Africanas de Língua Portuguesa” deverá ser incluída no
quadro de disciplinas do PPGL em 2016, quando da revisão do quadro geral de
disciplinas do PPGL. 3. Apreciação de pedido de cancelamento de jubilamento, de
interesse de Luiz Cláudio Kleaim. Foi trazido pela coordenação para apreciação do
colegiado o pedido de cancelamento de jubilamento, de interesse de Luiz Cláudio
Kleaim. Em função de situação descrita na 100ª reunião do Colegiado do PPGL, o então
aluno Luiz Cláudio Kleaim havia sido jubilado do curso de Mestrado.O aluno enviou
carta à coordenação do PPGL, onde explicava a razão de seu não-cumprimento dos
prazos estabelecidos para a sua defesa. Após deliberação, o Colegiado votou pela
reintegração do aluno ao corpo discente do PPGL, sob orientação da profa Fabíola
Padilha Trefzger. Houve sete votos a favor da reintegração, seis votos contrários à
reintegração e duas abstenções. 4. Definição de normas e critérios de credenciamento
e recredenciamento de docentes junto ao PPGL. Após breve discussão, o assunto foi
baixado de pauta, para que fosse possível discuti-lo mais longamente na próxima
reunião. Nada mais havendo a tratar, às onze horas e trinta minutos a Coordenadora do
PPGL deu por encerrada a reunião e eu, Wander Magnago Alves, Secretário do
Programa de Pós-Graduação em Letras, lavrei a presente ata que vai assinada por mim e
pelos presentes. Vitória, 07 de novembro de 2011.

