ATA da 104ª (centésima quarta) Reunião
Ordinária do Colegiado Acadêmico do
Programa de Pós-Graduação em Letras
da Universidade Federal do Espírito
Santo, realizada no dia 18 de março de
2012.
Aos dezoito dias do mês de março de dois mil e doze, 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 Ribeiro, Alexandre Jairo Marinho Moraes, Fabíola Simão Padilha Trefzger,
Jorge Luiz do Nascimento, Leni Ribeiro Leite, Maria Amélia Dalvi Salgueiro, Maria
Mirtis Caser, Orlando Lopes Albertino, Pedro José Mascarello Bisch, Sérgio da Fonseca
Amaral e Wilberth Claython Ferreira Salgueiro; e representante dos discentes
doutorandos, Fabiana Curto Feitosa. Os professores ausentes foram: Alexandre Curtiss
Alvarenga, Ana Augusta Wanderley Rodrigues de Miranda, Deneval Siqueira de
Azevedo Filho, Ester Abreu Vieira de Oliveira, Gilvan Ventura da Silva, Júlia Maria
Costa Almeida, Jurema José de Oliveira, Luís Eustáquio Soares, Michael Alain
Soubbotnik, Olga Maria Machado Carlos de Souza Soubbotnik, Paulo Roberto Sodré,
Raimundo Nonato Barbosa de Carvalho, Stelamaris Coser [justificada] e Viviana
Mónica Vermes. Sob a presidência da Coordenadora Geral do PPGL, passaram à pauta
anteriormente distribuída. INFORMES: 1. Publicações e eventos do PPGL: a)
Debate-papos em planejamento. A coordenação reafirmou o interesse em reativar e
tornar mais frequente o evento Debate-papo, inclusive informou que deverá realizar o
próximo evento com a Profª Paula Regina Siega, que virá da Itália no mês de abril; b) I
Colóquio de Pesquisas em Andamento PPGL-Ufes: a se realizar nos dias 25 e 26 de
abril de 2012, organizado pela Coordenação do PPGL; c) I Jornada de Literatura e
Educação: a se realizar em 23 e 24 de abril de 2012, com organização das profas.
Maria Amélia Dalvi, Neide Luzia de Rezende (USP) e Rita Jover-Faleiros (UnB); d) III
Jornada de Estudos Clássicos: Fama e infâmia no mundo antigo: a se realizar em 28
e 29 de maio de 2012, com organização dos profs. Gilvan Ventura da Silva, Leni
Ribeiro Leite e Raimundo Carvalho; e) V Bravos Companheiros e Fantasmas – a se
realizar em 23 e 24 de agosto de 2012, com organização dos Profs. Maria Amélia Dalvi,
Orlando Lopes e Reinaldo Santos Neves; f) XIV Congresso de Estudos Literários, a
se realizar em 15 e 16 de outubro de 2012, com organização dos profs. Wilberth
Salgueiro, Raimundo Carvalho e Alexandre Curtiss Alvarenga; g) Livro da Segunda
Jornada de Estudos Clássicos – em fase de editoração; h) Livro do XIII CEL: em
fase de editoração; i) Contexto 21 e 22 (2012): em fase de pareceres. Processo seletivo
- Mestrado 2012/2: em fase de divulgação; 3. Processo seletivo - Doutorado 2012/2:
em fase de divulgação. 4. Mestrandos que terão os 24 meses de curso vencidos em
02/2012 [orientador/mestrando]: Jorge Luiz do Nascimento - Suely Bispo dos Santos –
defesa marcada para 30 de março de 2012; Jorge Luiz do Nascimento - Luciana
Marquesine Mongim – prazo até 31 de maio de 2012; Júlia Maria Costa de Almeida Eloá Carvalho Pires - prazo até 31 de maio de 2012; Raimundo Nonato Barbosa de
Carvalho - Keila Mara de Souza Araújo - prazo até 31 de maio de 2012; Sérgio da
Fonseca Amaral - Alana Rúbia Stein Rocha – defesa marcada para 26 de março de

2012; Sérgio da Fonseca Amaral - Moisés Ferreira do Nascimento – prazo até 31 de
maio de 2012; 5. Tempo médio de defesas em 2011 – informou-se que o tempo médio
de defesas em 2011 foi de 27.4 meses; em 2010, havia sido 26.5. 6. Página do PPGL –
responsável: prof. Paulo Sodré – a coordenação informou que a página será em breve
desativada, em função de ter sido disponibilizado espaço dentro do portal ufes, área
Letras; os profs. Leni Ribeiro Leite e Paulo Sodré farão um treinamento do NPD/UFES
sobre a nova modelagem da página; 7. Lançamento de notas das disciplinas ofertadas
em 2011/2: o prazo para devolução dos trabalhos e pautas de notas à secretaria é
10/04/2012; 8) 105ª reunião ordinária – marcada para 08/05/2012, 3ª feira, às 9h. II.
Pedidos de inclusão em pauta: Foram solicitadas pela Coordenação do PPGL a
inclusão em pauta dos seguintes pontos para deliberação: a) Projeto de desenvolvimento
de ensino junto à FCAA; b) Relatório do projeto do Propos-Ufes; c) Pedido de
credenciamento do prof. Roberto Ferreira Júnior. Todas as solicitações de inclusão em
pauta foram acatadas pelo Colegiado. III. Deliberações: 1) Homologação da ata da
103ª reunião ordinária do Colegiado do PPGL. Foi homologada. 2) Definição de
tema e organização do XIV Congresso de Estudos Literários – o prof Wilberth
distribui a todos os presentes o projeto básico do congresso cujo título será: XIV
Congresso de Estudos Literários: todos os poemas o poema – leituras, o evento terá o
seguinte cronograma: até 16/06/2012 (envio de proposta de comunicação), até
16/07/2012 (divulgação da programação geral), 15 e 16/10/2012 (realização do evento)
e até 16/11/2012 (envio do texto para publicação) – todos os pontos do projeto foram
lidos, discutidos e aprovados. 3) Estabelecimento de diretrizes para a realização dos
Congressos de Estudos Literários: Foram homologadas pelo Colegiado do PPGL as
seguintes diretrizes - a) terá o formato de simpósios, b) com cobrança de taxa de
inscrição, c) poderá haver a participação de alunos de graduação, d) o evento terá um
mínimo de 2 (dois) e máximo de 3 (três) dias, e) Evento temático, f) cada participante
selecionado poderá apresentar apenas um trabalho como primeiro autor, g) publicação
será on-line e no formato de anais, h) as conferências formarão um dossiê em um dos
volumes da Revista Contexto do ano subseqüente. 4) Publicação do edital para o
Processo Seletivo para o Mestrado 2013/1 – pontos e sistema de prova de Estudos
Literários; definição de bancas de língua estrangeira; alteração no status da prova
de língua estrangeira. a) A profa. Maria Amélia Dalvi apresentou os principais pontos
da proposta da banca para o Processo Seletivo, cujo cronograma proposto é o seguinte:
Inscrições - 27 a 31 de agosto de 2012, de 14h às 17h, na Secretaria do PPGL; Prova de
línguas estrangeiras - 10 de setembro de 2012, às 14h, no Anexo do CCHN; Resultado
de línguas estrangeiras - até 24 de setembro de 2012; Prazo para recursos contra os
resultados - 25 e 26 de setembro de 2012, de 14h às 17h, na Secretaria do PPGL;
Análise e divulgação dos resultados após recursos - até 01 de outubro de 2012; Prova de
estudos literários - 02 de outubro de 2012, às 14h, no Anexo do CCHN; Resultado de
estudos literários - até 22 de outubro de 2012; Prazo para recursos contra os resultados 23 e 24 de outubro de 2012, de 14h às 17h, na Secretaria do PPGL; Análise e
divulgação dos resultados após recursos - até 05 de novembro de 2012; Resultado da
avaliação dos projetos pelos orientadores indicados - até 12 de novembro de 2012;
Prazo para recursos contra os resultados - 13 e 14 de novembro de 2012, de 14h às 17h,
na Secretaria do PPGL; Análise e divulgação dos resultados após recursos - até 19 de
novembro de 2012; Resultado final do processo seletivo - até 19 de novembro de 2012.
As obras sugeridas são as seguintes: A ceia dominicana – Reinaldo Santos Neves
(romance); A mulher desiludida – Simone de Beauvoir (contos/novela); Ariel – Sylvia
Plath (poemas); Bisa Bia, Bisa Bel – Ana Maria Machado (infantil e juvenil); Bodas de
sangue – Federico García Lorca (teatro); Cartas portuguesas – Mariana Alcoforado

(cartas); Corações migrantes – Maryse Condé (romance); Farewell – Carlos
Drummond de Andrade (poemas); O outro pé da sereia – Mia Couto (romance). A
proposta da banca é que sejam sorteadas 3 (três) obras para que os candidatos possam
escolher na Prova Escrita de Estudos Literários. Todos os pontos da proposta foram
aprovados. B) Foi deliberado que as bancas de língua estrangeira serão compostas pelos
seguintes professores: Banca de Espanhol: Ester Abreu Vieira de Oliveira e Jorge
Nascimento; Banca de Francês: Fabíola Padilha e Pedro José Mascarello Bisch; Banca
de Inglês: Mário Cláudio Simões e Roberto Ferreira Jr e a Banca de Italiano: Igor
Porsette e Mariza Moraes. C) A coordenação apresentou proposta sugerida por alunos
de mudar o status da prova de língua estrangeira nos processos seletivos para mestrado
e doutorado, retirando-se dela o caráter classificatório. A prova então não teria mais
nota, sendo o resultado divulgado com os conceitos de “aprovado” ou “não aprovado” –
a proposta foi colocada em votação e por 5 votos a favor e 7 votos contra a proposta foi
rejeitada. Os pontos de 5 a 7 foram retirados de pauta e serão objetos de
deliberação em reuniões futuras. 8) Projeto de desenvolvimento de ensino de pósgraduação do PPGL. O projeto foi aprovado e, ainda, foi aprovada a contratação da
FCAA por apresentar a melhor proposta. 9) Relatório final do projeto do PPGL para
o Propos-Ufes – Melhoria da qualidade dos PPG da Ufes. Foi aprovado. 10) Pedido
de credenciamento do Prof. Roberto Ferreira Júnior. A coordenação apresentou
pedido do prof. Roberto Ferreira Júnior, lotado nesta instituição junto ao Departamento
de Línguas e Letras, de credenciamento junto à Pós-Graduação. Após deliberações, foi
aprovado o credenciamento do professor para o ano de 2013, caso o professor, ao final
de 2012, tenha cumprido com os seguintes requisitos para credenciamento: a)
participação em grupo de pesquisa cadastrado no CNPq; b) ao menos três produções
acadêmicas relevantes no triênio 2010-2012. 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, 18 de março de 2012.

Wander Magnago Alves
Secretário do PPGL

Leni Ribeiro Leite
Coordenadora do PPGL
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