
 

 

 

 ATA da 100ª (centésima) Reunião Ordinária do Colegiado Acadêmico do 

Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal do Espírito 

Santo, realizada no dia 27 de setembro de 2011. 

 

Aos vinte e sete dias do mês de setembro 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 Alexandre 

Curtiss Alvarenga, Fabíola Simão Padilha Trefzger, Jorge Luiz do Nascimento, Jurema 

José de Oliveira, Leni Ribeiro Leite, Maria Amélia Dalvi Salgueiro, Maria Mirtis Caser, 

Orlando Lopes Albertino, Pedro José Mascarello Bisch, Stelamaris Coser e Wilberth 

Claython Ferreira Salgueiro; e representantes dos discentes mestrandos, Fernanda Maia 

Lyrio, e discentes doutorandos, Luciana Fernandes Ucelli Ramos. Os professores 

ausentes foram: Adelia Maria Miglievich Ribeiro (justificado), Alexandre Jairo 

Marinho Moraes, Ana Augusta Wanderley Rodrigues de Miranda (justificado), Deneval 

Siqueira de Azevedo Filho (justificado), Ester Abreu Vieira de Oliveira (justificado), 

Gilvan Ventura da Silva (justificado), Júlia Maria Costa de Almeida (justificado), Luís 

Eustáquio Soares, Michael Alain Soubbotnik, Olga Maria Machado Carlos de Souza 

Soubbotnik, Paulo Roberto Sodré (justificado), Sérgio da Fonseca Amaral e Viviana 

Mónica Vermes (justificado). Sob a presidência da Coordenadora Geral do PPGL, 

passaram à pauta anteriormente distribuída.  INFORMES: 1. Publicações e eventos do 

PPGL. Foi informado que o livro Bravos Companheiros e Fantasmas IV estava em fase 

de impressão; que o livro da 1ª Jornada de Estudos Clássicos, a ser lançado em formato 

de livro eletrônico na página do PPGL, estava em fase de editoração; que as REEL n. 8 

e 9, de 2011/1 e 2011/2 (editoria de Paulo Roberto Sodré e Sérgio da Fonseca Amaral) 

estavam ambas em fase de editoração, sendo a n. 8 próxima da fase de lançamento; que 

as revistas Contexto n. 19 e 20, de 2011/1 e 2011/2 (editoria de Alexandre Moraes, 

Jorge Nascimento e Wilberth Salgueiro) estavam em fase de editoração; e que as 

revistas Contexto n. 21 e 22, de 2012/1 e 2011/2 (editoria de Leni Ribeiro e Paulo 

Sodré) estavam em fase de recebimento de artigos até 12 de novembro de 2011, com os 

dossiês: O nome na literatura (da Antiguidade ao século XVIII) [n. 21] e A tópica na 

literatura (da Antiguidade ao século XVIII) [n. 22]. Foram relembradas as datas do XIII 

Congresso de Estudos Literários, a ser realizado nos dias 05, 06 e 07 de outubro 

próximos. Todos os professores foram convidados a participarem. 2. Processos 

seletivos do Mestrado 2012/1 e Doutorado 2012/2: ambos em fase de divulgação. 3. 

Proposta de quadro de disciplinas 2012/1 e 2012/2. Foi proposto o seguinte quadro de 

disciplinas para os semestres de 2012/1 e 2012/2: 
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4. Foram informados os nomes dos mestrandos que terão os 24 meses de curso 

vencidos em 02/2012. Foi solicitado 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 colegiado solicitou que os prazos de 

defesa fossem mais explícitos, tanto para alunos quanto para professores; a coordenação 

se comprometeu a alertar acerca dos prazos com mais frequência. O tempo médio de 

defesas em 2011 é 27.5. 5. Informes sobre estágio de docência e bolsas-sanduíche 

em 2012. Lembrou-se aos professores que teremos duas cotas de bolsas sanduíche da 

Capes já para 2012. No entanto, para que o aluno usufrua da bolsa, é necessária a 

realização do exame de qualificação antes. Um levantamento estava sendo feito pela 

comissão de bolsas junto ao alunado para que se possa fazer uma projeção de saídas 

para bolsa sanduíche nos próximos anos, bem como do interesse em estágio de 

docência, para que se faça a projeção de estagiários oferecidos ao DLL em 2012/1. 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. 7. Reativação e serialização do evento 

“Debate-papo”. A coordenação informou de seu interesse em reativar o evento Debate-

papo, tornando-o mais frequente. Já havia dois Debate-papos marcados, para novembro 

e dezembro deste ano. 8. Relatório da Reunião Geral de Coordenadores de Pós-

Graduação, ocorrida nos dias 12, 13 e 14 de setembro, na sede da Capes, em 

Brasília. A profa. Fabíola Simão Padilha Trefzger, que representou o PPGL-Ufes na 

Reunião Geral de Coordenadores de Pós-Graduação, apresentou o resumo dos assuntos 

discutidos na reunião, tais como: apresentação do perfil da área, qualificação dos 

periódicos, mestrado profissional, aplicativo Data Capes e verba Proap. A professora 

Fabíola Simão Padilha Trefzger, com base nos relatos de experiências dos participantes, 

fez ainda uma síntese dos pontos positivos e dos pontos negativos dos programas 

representados pelos respectivos coordenadores presentes à Reunião Geral de 

Coordenadores de Pós-Graduação, na Capes.   Houve solicitação de inclusão em pauta 

por parte da coordenação dos seguintes assuntos: deliberação dos casos de 

desligamento; situação do aluno Carlos André. A profa Jurema José de Oliveira 

solicitou a inclusão em pauta de solicitação de criação de nova disciplina no quadro do 

PPGL-Ufes, a saber, “Literaturas Africanas”. Os assuntos foram incluídos em pauta 

para deliberação. Houve solicitação de retirada de pauta dos assuntos “Projeto de 

Extensão – Universalização da Pesquisa em Letras” e “Formalização de Núcleos e 

Afins”, que serão incluídos em reunião futura. 

II. DELIBERAÇÕES: 1) Proposta de realização de colóquio de dissertações e teses 

em andamento. Foi proposta pela coordenação a realização bianual de um colóquio de 



dissertações e teses em andamento. Todos os alunos deverão participar do colóquio, 

realizado sob a forma de mesas redondas temáticas previamente organizadas. Cada 

trabalho a ser apresentado deverá ser debatido por, no mínimo, um aluno e um 

professor, previamente apontados para a função. O colóquio deverá ocorrer em abril 

próximo. O colegiado se pronunciou a favor de um evento anual, e não bianual, como 

na proposta inicial. A coordenação ficará responsável por apontar comissão 

organizadora para o evento. 2. Definição das bancas para prova de língua 

estrangeira – processo seletivo do doutorado 2012/2: foram indicados os professores 

Ester Abreu e Jorge Luiz do Nascimento, para a prova de espanhol; os professores 

Mariza Moraes e Igor Porsette, para a prova de italiano; os professores Stelamaris Coser 

e Roberto Ferreira Júnior, para a prova de inglês; e os professores Fabíola Simão 

Padilha Trefzger e Pedro Mascarello Bisch, para a prova de francês. 3. Casos de 

desligamento. Foram trazidos pela coordenação para apreciação do colegiado o caso de 

dois alunos em situação de desligamento. O primeiro deles era o da aluna Emanuela 

Fernandes Pazini; seu orientador, Paulo Roberto Sodré, informou à coordenação que a 

aluna não havia cumprido com as atividades necessárias, tendo portanto abandonado a 

orientação e o curso. O colegiado do PPGL votou pelo jubilamento da aluna. O segundo 

caso trazido pela coordenação foi o do aluno Luiz Cláudio Kleaim. O aluno ingressou 

no mestrado em março de 2009, sendo portanto seu prazo regular para defesa fevereiro 

de 2011. No primeiro semestre de 2011, o aluno ainda não havia concluído as 

disciplinas, o que inviabilizava a marcação de sua defesa. O prazo para entrega do 

trabalho final da disciplina expirou em sete de setembro de 2011, e o aluno não cumpriu 

com essa atividade. A orientadora, Fabíola Simão Padilha Trefzger, fez um relato em 

que esclareceu o colegiado acerca das dificuldades em contactar o aluno, que não 

respondia aos emails da professora. Por esta razão, a professora Fabíola Simão Padilha 

Trefzger havia enviado mensagem à coordenação informando de sua decisão de deixar a 

orientação do aluno. Considerando que o aluno: a) não finalizou os créditos no período 

regulamentar para a conclusão do curso; b) tendo recebido a oportunidade da extensão 

de prazo e realização da última disciplina que faltava, não cursou a disciplina de forma 

regular nem entregou o trabalho final no prazo; c) não entrou em contato com a 

coordenação nem respondeu às mensagens de sua orientadora quanto à sua situação 

junto ao curso; d) não solicitou trancamento ou licença de nenhum tipo; o colegiado do 

PPGL decidiu à unanimidade pelo jubilamento do aluno. A secretaria deverá nos 

próximos dias informar à FAPES e ao aluno desta decisão. 4. Orientação do aluno 

Carlos André de Oliveira. A coordenação trouxe para apreciação do colegiado a 

solicitação da profa. Júlia Almeida de que um novo orientador fosse apontado para o 

aluno Carlos André de Oliveira. Em mensagem datada de vinte e seis de setembro de 

2010, a professora Júlia Almeida informou a coordenação de sua decisão de deixar a 

orientação do referido aluno, por considerar que houve situação insolúvel de falta de 

entendimento entre ambos. O Colegiado do PPGL apontou o professor Luís Eustáquio 

Soares como novo orientador. A coordenação ficou encarregada de comunicar a decisão 

ao aluno.5. Solicitação de criação de nova disciplina. A professora Jurema José de 

Oliveira solicitou que se criasse uma nova disciplina no ementário do PPGL, a saber 

“Literatura Africana”. A professora explicou ao colegiado de seu interesse em que se 

crie esta nova disciplina como parte de um esforço coordenado para a inclusão das 

Literaturas Africanas de Língua Portuguesa na formação dos alunos de Letras. A profa 

Leni Ribeiro Leite justificou sua posição contrária à criação desta disciplina pelo caráter 

das demais disciplinas do ementário do PPGL, uma vez que as disciplinas, em geral, 

não estão vinculadas a áreas geográficas ou recortes temporais, e sim temas horizontais 

que podem ser estudados em literaturas de diversos lugares e períodos. O prof. Deneval 



Azevedo Filho justificou sua posição contrária à criação da nova disciplina tendo em 

vista que o ementário corrente está em harmonia com as regras das agências de 

fomento. 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 quinze 

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, 27 de setembro de 

2011. 

 

 

 

 


