ATA da 115ª (centésima décima quinta)
Reunião
Ordinária
do
Colegiado
Acadêmico do Programa de PósGraduação em Letras da Universidade
Federal do Espírito Santo, realizada no dia
18 de março de 2013.
Aos dezoito dias do mês de março de dois mil e treze, na sala Clarice Lispector, do
Prédio Bernadette Lyra, às nove horas, estiveram reunidos: a professora doutora Leni
Ribeiro Leite, Coordenadora Geral do PPGL, e os professores doutores Deneval
Siqueira de Azevedo Filho, Ester Abreu Vieira de Oliveira, Fabíola Simão Padilha
Trefzger, Maria Amélia Dalvi Salgueiro, Maria Mirtis Caser, Paula Regina Siega, Paulo
Roberto Sodré e Viviana Mónica Vermes; o representante dos discentes mestrandos,
Carolinne Quintanilha Ornellas. Os professores ausentes foram: Adelia Maria
Miglievich Ribeiro (justificada), Alexandre Curtiss Alvarenga, Gilvan Ventura da Silva,
Jorge Luiz do Nascimento, Júlia Maria Costa de Almeida (justificada), Lino Machado,
Luis Eustáquio Soares, Michael Alain Soubbotnik Olga Maria Machado Carlos de
Souza Soubbotnik, Orlando Lopes Albertino, Raimundo Nonato Barbosa de Carvalho,
Sérgio da Fonseca Amaral, Stelamaris Coser e Wilberth Claython Ferreira Salgueiro
(justificada). Sob a presidência da Coordenadora Geral do PPGL, passaram à pauta
anteriormente distribuída. INFORMES: 1. Publicações e eventos do PPGL: a) Livro
da I Jornada de Literatura e Educação – na gráfica; b) Contexto 23 e 24 (2013) –
em fase de emissão de pareceres; c) Anais Eletrônicos do Congresso Extraordinário
da Aitenso – em finalização; Livro impresso com seleção dos trabalhos
apresentados na Aitenso – em fase de organização; d) Livro Bravos Companheiros e
Fantasmas V – aprovado pela Edufes com pedido de publicação eletrônica em formato
.PDF; e) Aula inaugural com a Profa Regina Zilberman – em 14/05/2013; f) IV
Jornada de Estudos Clássicos – em 27 e 28/05/2013; g) II Seminário Nacional
“Poéticas da memória”, em 25 e 26/07/2013, com organização da profa. Stelamaris
Coser; h) XV CEL - Crítica pós-colonial: literatura e voz subalterna, em 22 e 23 de
outubro de 2013. 2. Processo seletivo - Doutorado 2013/2 – em divulgação.
Cronograma: Pedidos de isenção de pagamento de taxa de inscrição – 18 a 28 de março;
inscrições - 04 a 19 de abril; homologação das inscrições – até 24 de abril de 2013;
resultado da avaliação de projetos – até 03 de maio de 2013; prova de língua estrangeira
– 16 de maio de 2013; resultado de línguas estrangeiras – até 05 de junho de 2013;
prova de estudos literários – 18 de junho de 2013, às 14h; resultado de estudos literários
– até 09 de julho de 2013; resultado final do processo seletivo – até 19 de julho de 2013.
3. Mestrado 2014/1: em divulgação. 4. Processo Seletivo – Doutorado 2014/1 – em
divulgação. 5. Seleção de alunos especiais: em divulgação. Inscrições entre 25 e
28/03/2013. 6) Defesas 2013: alunos com prazo de defesa expirado em
fevereiro/2013 [orientador/aluno]: Fabíola Simão Padilha Trefzger – Fernanda Nali de
Aquino (prazo prorrogado até 31/05/2013); Luís Eustáquio Soares – Sandra Lucia de
Souza (solicita trancamento de curso); Olga M. M. C. de Souza Soubbotnik – Marcela
Ribeiro Pacheco Paiva (prazo prorrogado até 31/05/2013); Paulo Roberto Sodré –
Thalles Tadeu Brunello Zaban (defesa marcada para 18/04/2013); Sérgio da Fonseca

Amaral – Leonardo Mendes Neves (defesa marcada para 21/03/2013); Stelamaris Coser
– Marcelo Pereira de Paula Toffoli (prazo prorrogado até 31/05/2013); Wilberth
Claython Ferreira Salgueiro – Lairane Menezes do Nascimento (prazo prorrogado até
31/05/2013. 7. Prazos para qualificação dos doutorandos: os seguintes doutorandos
têm até julho de 2013 para qualificar suas teses [orientador / aluno]: Jorge Luiz do
Nascimento – Andressa Zoi Nathanailidis; Luís Eustáquio Soares – Adriana Pin; Luís
Eustáquio Soares – Carlos André de Oliveira agendada para 11/04/2013); Luís
Eustáquio Soares – Fabiana Curto Feitosa; Raimundo Nonato Barbosa de Carvalho –
João Paulo Matedi Alves; Sérgio da Fonseca Amaral – Paulo Muniz da Silva; Sérgio da
Fonseca Amaral – Tânia Cristina Vargas Canabarro; Wilberth Claython Ferreira
Salgueiro – Luciana Fernandes Ucelli Ramos; (sem orientação) – Maria Lúcia
Kopernick Del Maestro. 8. Sobre o convite para bancas. Os professores convidados
para composição de bancas de defesa no PPGL não podem estar em férias, pois isto
impossibilita a aquisição de passagens e diárias. Os professores suplentes são indicados
para substituição emergencial do titular, em sua ausência; portanto, os suplentes
convidados também não podem estar em férias ou com compromissos que impeçam a
sua vinda em caso de necessidade, uma vez que este é o papel do suplente. Tivemos
uma situação recentemente em que o professor titular estava em férias e o suplente fora
convidado com a ciência de que estaria impossibilitado no dia da defesa. Este tipo de
situação, além de desagradável, onera desnecessariamente o Programa. Pedimos aos
orientadores que, ao realizar os convites para composição de bancas, certifiquem-se de
que tanto os titulares como os suplentes têm condições de participar da defesa. 9.
Alunos informados por carta acerca de prazos. A Secretaria do PPGL expediu cartas
para as alunas Luciana Ucelli Ramos e Maria Luiza Meireles em resposta à solicitação
das orientadoras Vivana Mónica Vermes e Jurema José de Oliveira, uma vez que as
alunas não retornam contato das orientadoras e não estão dando continuidade aos
trabalhos. 10. Resposta da PRPPG acerca de consulta sobre defesa em língua
estrangeira. A Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa, na pessoa do Diretor do
Departamento de Pós-Graduação e Capacitação de Recursos Humanos, respondeu à
consulta realizada pelo PPGL acerca da possibilidade de escrita de dissertações ou teses
em língua estrangeira, bem como da realização da sessão de defesa dos trabalhos
também em língua estrangeira. Segundo o Diretor, prof. José Geraldo Mill, não só é
permitido que se realizem os trabalhos e as defesas em língua estrangeira como é prática
comum em outros Programas de Pós-Graduação da Ufes. 11. Calendário e prazos
para entrega de trabalhos finais. 2012/2 – Início das aulas em 26/11/2012. Recesso de
23/12/2012 a 22/01/2013. Término das aulas em 26/04/2013. Entrega de trabalhos até
26/06/2013. Lançamento de notas até 26/08/2013. 2013/1 – Início das aulas em
16/05/2013. Aula inaugural com a profa dra. Regina Zilberman (UFRGS) em
14/05/2013. 12. Formação de chapas para coordenação do PPGL. A atual
coordenação do PPGL deixará o cargo em 30 de junho de 2013. Faz-se necessária
eleição para nova coordenação. 13. Votação para representação discente junto à
Comissão de Bolsas. Os novos representantes discentes na comissão de bolsas são
Raoni Huapaya (titular dos mestrandos) e Nelson Martinelli (suplente dos doutorandos).
A eleição foi organizada pela representante discente dos doutorandos junto à Comissão
de Bolsas, Fabiana Curto Feitosa. 14. Coleta CAPES. O coleta Capes está ocorrendo.
Solicitou-se aos professores que atualizassem seus Lattes com todas as informações
referentes a 2012, que enviassem por email quaisquer informações não constantes do
Lattes e que entregassem na secretaria cópias dos livros e capítulos de livros a serem
informados no Coleta 2012, para envio para a Capes. 15. Reunião com corpo discente.
As reuniões com o corpo discente ocorrerão nos dias 25/03/2013, às 9h, e, 28/03/2013,

às 14h. 16. 116ª reunião ordinária – dia 23/04/2013, 3ª feira, 9h. Esta reunião
ocorrerá imediatamente após o fim das inscrições para o doutorado e será feita então a
distribuição de projetos para avaliação. Inclusões em Pauta: 17) Livro comemorativo
do centenário de Rubem Braga – O prof. Paulo Sodré comunicou que está sendo
organizado pelo NEPLES um livro em comemoração ao centenário de Rubem Braga e
em breve será disponibilizada chamada para recebimento de trabalhos acadêmicos. 18)
Relação dos mestrandos indicados para recebimento de bolsas (Capes, CNPq e
Fapes) disponíveis a partir de março de 2013 - Capes-DS, indicados os seguintes
alunos: Ana Catarina de Pinho Simas Oliveira, Daniela Bertocchi Moreira, Luanda
Moraes Pimentel e Marcel Bussular Martinuzzo; CNPq, indicado Arnon Tragino; e,
para recebimento das bolsas Fapes, foram indicados: Isabella Cristina Milagres Baltazar
e Rociele de Lócio Oliveira. Encontra-se em fase de envio à Fapes da documentação
necessária para implementação de mais duas bolsas cuja vigência será a partir de abril
de 2013, indicados os alunos: Adriana Falqueto Lemos e Gabriel Caio Correa Borges.
II. Inclusões em pauta. A Coordenadora e a profa. Maria Amélia Dalvi solicitaram a
inclusão, respectivamente, dos seguintes pontos para deliberação: 1) Prorrogação do
prazo para defesa e troca de orientador da mestranda Bruna Pimentel Dantas; 2)
Retificação do número da vagas disponíveis no Edital do processo Seletivo para o
Doutorado 2013/2. Os pedidos de inclusão foram acatados pelo Colegiado. III.
Deliberações: 1) Homologação das atas da 113ª e da 114ª reunião ordinária do
Colegiado do PPGL. Aprovadas. 2) Solicitação de agendamento de defesa de
Mestrado do aluno Thalles Tadeu Zaban. Título: O bõõ pagão: a cavalaria de
Palamedes em A demanda do Santo Graal. Banca Examinadora: Prof. Dr. Paulo
Roberto Sodré – Ufes (Orientador); Profª. Drª. Fabíola Simão Padilha Trefzger – Ufes
(Membro Titular do PPGL); Prof. Dr. Michel Sleiman – USP (Membro Titular externo
ao PPGL); Profª. Drª. Leni Ribeiro Leite – Ufes (Membro Suplente do PPGL); Prof. Dr.
Márcio Ricardo Coelho Muniz – UFBA (Membro Suplente externo ao PPGL). Data:
18/04/2013, quinta-feira, 14h. Aprovada. 3) Solicitação de trancamento de curso da
mestranda Sandra Lúcia de Souza – A Coordenadora leu a carta enviada pela
mestranda onde ela justifica o pedido de trancamento em função de problemas de saúde.
O Colegiado resolveu prorrogar o prazo de defesa até 31/05/2013 e, temporariamente,
não aprovar o trancamento do curso para que a aluna possa resolver pendências com
disciplinas. Terminado o prazo de prorrogação, não ocorrendo defesa da dissertação, o
caso deverá sofrer nova avaliação pelo Colegiado. 4) Solicitação de mudança de
orientação da doutoranda Ivana Esteves Passos. Em comum acordo com sua
orientadora, Júlia Maria Almeida, a aluna solicita mudança para orientação do prof.
Alexandre Curtiss Alvarenga. O pedido foi negado em função de o professor não poder
receber novas orientações. O Colegiado sugere que o prof. Alexandre Curtiss fique
como Co-orientador. 5) Solicitação de desligamento do PPGL, da profa. Olga Maria
Machado Carlos de Souza Soubbotnik. A coordenadora passou à leitura na íntegra da
carta encaminhada pela profa. Olga onde ela relata os motivos para solicitação do
desligamento do PPGL. Em seguida, o pedido foi encaminhado para deliberação do
Colegiado que, após breve discussão, foi aprovado. Contudo, o Colegiado entende que
não cabe pedido de desculpas ao Prof. Michael Alain Soubbotnik, sugerido pela profa.
Olga na referida carta, em função de não ter havido erro por parte da Comissão
responsável pelo recrededenciamento dos professores do PPGL, quando da avaliação
feita no final de 2012. Por fim, ficou deliberado que a coordenação deverá entrar em
contato com a profa. Olga para informar a aprovação do desligamento e perguntar se o
prof. Michael poderá ministrar sozinho a disciplina “Literatura e Psicanálise”, que está
prevista para ser ofertada no semestre letivo de 2013/1. 6) Criação de Comissão

Interna para revisão e reestruturação do PROPOS do PPGL. O ponto foi baixado
de pauta para deliberação na próxima reunião. 7) Revisão do escopo, Normas de
Publicação e Conselhos Editoriais da Revista Contexto. A coordenadora passou a
palavra ao prof. Paulo Sodré para que apresentasse o ponto em pauta. O professor
informou que se reuniu com os professores Wilberth e Viviana Mónica para discutir a
questão do conselho editorial da revista Contexto, sendo debatida a necessidade de
manutenção do conselho tal como está hoje ou se deveria ser ampliado. O ponto
principal do debate foi a manutenção dos atuais pareceristas externos, sendo destacada a
necessidade de se fazer uma consulta aos membros do Colegiado sobre a possibilidade
de se privilegiar no conselho editorial os centros não hegemônicos. A ideia seria fugir
um pouco do eixo Rio, São Paulo, Minas, centro europeu e, privilegiar um pouco mais a
América Latina e o Leste Europeu. Ficou deliberado que os membros do Colegiado
encaminharão ao prof. Paulo Sodré, por e-mail, sugestões de nomes para compor o novo
conselho editorial da revista. A coordenadora pediu a palavra para discutir a
importância de se definir um editor fixo para a Revista, com intuito de ter alguém para
concentrar e padronizar os trabalhos, sendo mencionado o nome do prof. Paulo Sodré
para ser o editor-chefe da Revista. Outro ponto sugerido pela coordenadora foi a
manutenção do atual modelo de organização dos dossiês por 2 ou 3 professores. As
sugestões foram acatadas. 8) Prorrogação do prazo para defesa e troca de
orientador da mestranda Bruna Pimentel Dantas – A Coordenadora relembrou que,
com o descredenciamento do prof. Pedro Bisch, a mestranda ficou sem orientador e não
conseguiu defender a dissertação no mês de fevereiro de 2013, quando completou o
vigésimo quatro mês de curso. O Colegiado aprovou a prorrogação do prazo da defesa
para 31/05/2013 e indicou a professora Leni Ribeiro Leite como orientadora. 9)
Retificação do número da vagas disponíveis no Edital do processo Seletivo para o
Doutorado 2013/2. Tendo em vista que alguns professores do Colegiado não podem
receber novos orientandos, torna-se necessária a retificação do número de vagas a serem
ofertadas no processo seletivo para o Doutorado 2013/2. Ficou deliberado que a
Coordenação providenciará uma retificação no Edital que encontra-se em divulgação.
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 2013.

Wander Magnago Alves
Secretário do PPGL

Leni Ribeiro Leite
Coordenadora do PPGL
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