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Aos dez dias do mês de outubro de dois mil e doze, na sala Guimarães Rosa, do Prédio 

Bernadette Lyra, às quatorze horas, estiveram reunidos: a professora doutora Leni 

Ribeiro Leite, Coordenadora Geral do PPGL, e os professores doutores Fabíola Simão 

Padilha Trefzger, Jorge Luiz do Nascimento, Maria Amélia Dalvi Salgueiro, Olga Maria 

Machado Carlos de Souza Soubbotnik, Paula Regina Siega, Paulo Roberto Sodré, 

Raimundo Nonato Barbosa de Carvalho, Stelamaris Coser, Viviana Mónica Vermes e 

Wilberth Claython Ferreira Salgueiro; e os representantes dos discentes mestrandos, 

Carolline Ornellas, e doutorandos, Ana Penha Gabrecht. Os professores ausentes foram: 

Adelia Maria Miglievich Ribeiro (justificada), Alexandre Curtiss Alvarenga, Alexandre 

Jairo Marinho Moraes, Ana Augusta Wanderley Rodrigues de Miranda (justificada), 

Deneval Siqueira de Azevedo Filho, Ester Abreu Vieira de Oliveira (justificada), Gilvan 

Ventura da Silva (justificado), Júlia Maria Costa Almeida (justificada), Jurema José de 

Oliveira, Luís Eustáquio Soares (justificado), Lino Machado, Maria Mirtis Caser, 

Michael Alain Soubbotnik, Orlando Lopes Albertino, Pedro José Mascarello Bisch e 

Sérgio da Fonseca Amaral. Sob a presidência da Coordenadora Geral do PPGL, 

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

PPGL: a) XIV Congresso de Estudos Literários, a se realizar em 15 e 16 de outubro 

de 2012, com organização dos profs. Raimundo Carvalho, Alexandre Curtiss Alvarenga 

e Wilberth Salgueiro; b) Aula inaugural do segundo semestre letivo – dia 26 de 

novembro de 2012, segunda-feira, às 15h. Convidado: prof. dr. Pablo Gasparini (USP); 

c) Livro impresso comemorativo das três Jornadas de Estudos Clássicos – em fase 

de editoração; d) Livro da I Jornada de Literatura e Educação – em fase de 

editoração; e) Livro do XIII CEL – em fase de editoração; f) Contexto 21 e 22 (2012) 

– prontas, a serem impressas; g) Contexto 23 e 24 (2013) – em planejamento; h) REEL 

10 – pronta, a ser posta na página; i) REEL 11 - em fase de pareceres; j) Livro do 

CNAB – em preparação; k) Livro do V Bravos Companheiros e Fantasmas – 

encaminhado para a Edufes. 2. Processo seletivo – Mestrado 2013/1 – em processo. 3. 

Processo seletivo Doutorado 2013/2 – em divulgação. 4. Defesas 2013: Alunos com 

prazo de defesa a expirar em fevereiro/2013 [orientador/aluno]: Fabíola Simão Padilha 

Trefzger – Ana Carla Lima Marinato; Fabíola Simão Padilha Trefzger – Fernanda Nali 

de Aquino; Fabíola Simão Padilha Trefzger – Nelson Martinelli Filho; Leni Ribeiro 

Leite – Caroline Barbosa Faria Ferreira; Luís Eustáquio Soares – Elizabete Gerlânia 

Caron Sandrini; Luís Eustáquio Soares – Sandra Lucia de Souza; Olga M. M. C. de 

Souza Soubbotnik – Marcela Ribeiro Pacheco Paiva; Paulo Roberto Sodré – Thalles 

Tadeu Brunello Zaban; Pedro José Mascarello Bisch – Bruna Pimentel Dantas; Sérgio 

da Fonseca Amaral – Leonardo Mendes Neves; Stelamaris Coser – Marcelo Pereira de 

Paula Toffoli; Wilberth Claython Ferreira Salgueiro – Lairane Menezes do Nascimento.  



5. Prazos para qualificação dos doutorandos: os seguintes doutorandos têm até julho 

de 2013 para qualificar suas teses [orientador / aluno]: Alexandre Jairo Marinho Moraes 

– Alexander Jefferson Nassau Borges; Ana Augusta de Miranda – Maria Lúcia 

Kopernick Del Maestro; Deneval Siqueira de Azevedo Filho – Daise de Souza 

Pimentel; Ester Abreu Vieira de Oliveira – Renata Oliveira Bonfim; Gilvan Ventura da 

Silva – Ana Penha Gabrecht; Jorge Luiz do Nascimento – Andressa Zoi Nathanailidis; 

Jorge Luiz do Nascimento – Michele Freire Schiffer; Luís Eustáquio Soares – Adriana 

Pin; Luís Eustáquio Soares – Carlos André de Oliveira; 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. 6. Página do PPGL – responsável: prof. Paulo Sodré – o 

professor comunicou que a nova página do PPGL já existe no endereço 

www.literatura.ufes.br e que a transferência de conteúdo está em processo. Com uso de 

datashow, o professor mostrou a página aos colegas e comentou as mudanças previstas. 

7. Lista de bolsistas CAPES e FAPES. Será enviada por email a todos os professores a 

lista de bolsistas CAPEs e FAPES. 8. Novo calendário e prazos para entrega de 

trabalhos finais. Foi informado o seguinte calendário, em consonância com o novo 

calendário da UFES: 2012/1 – término das aulas em 08/11/2012. Entrega de trabalhos 

até 08/01/2013. Lançamento de notas até 08/03/2013. 2012/2 – aula inaugural e 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 26/06/2012. Lançamento de notas até 26/08/2013. 

2013/1 – aula inaugural e início das aulas em 16/05/2013. A coordenação pediu aos 

professores que orientem os alunos para que entreguem seus trabalhos finais na 

secretaria do PPGL. A entrega de trabalhos fora do prazo e/ou diretamente aos 

professores deixa secretaria e coordenação em situação difícil, ao ter que oferecer 

informações que não possuem ou responder a questionamentos acerca de trabalhos 

finais de que não têm conhecimento. 9. Prazos especiais para entrega de 

documentação de solicitação de PDSE. Os alunos deverão entregar a documentação 

completa, de acordo com as Normas de Solicitação de PDSE até o dia 30/11/2012. Os 

resultados serão divulgados até 15/12/2012. 10. Avaliação de livros 2011 – Capes. 

O representante da área de Letras e Linguística junto à CAPES, Dermeval da Hora, 

enviou solicitação de preenchimento de fichas e envio da produção docente do PPGL 

(livros e capítulos de livros) referente a 2011. Até o dia 30 de outubro, a coordenação 

deverá preencher no sistema da Capes os dados de todos os livros, bem como enviar 

exemplares para endereço fornecido pelo representante. Para tanto, a coordenação 

solicitará aos professores que disponibilizem exemplares ou cópias dos livros 

produzidos e declarados no Coleta em 2011. 11. Levantamento da produção do 

PPGL 2010-2012. Foi informado que ocorrerá em breve o levantamento da produção 

para o procedimento de recredenciamento, exigido pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-

Graduação. Por isso, foi solicitado que os professores atualizassem seus currículos na 

Plataforma Lattes, bem como informassem por email quaisquer outras publicações com 

previsão de lançamento até dezembro de 2012. 12.  110ª reunião ordinária – marcada 

para o dia 24/10/2012, 4ª feira, às 14h. II. Inclusões em pauta. A coordenação solicitou 

inclusão em pauta de pedido de destituição da Comissão para organização dos números 

23 e 24 da Revista Contexto, uma vez que a Comissão antes instituída não tomou as 

providências cabíveis para o bom andamento e publicação da revista, tais como as 

chamadas de artigos e definição de dossiês, e de indicação de uma nova Comissão. O 

pedido de inclusão foi aceito pelo Colegiado. III. Deliberações: 1) Homologação da 

ata da 108ª reunião ordinária do Colegiado do PPGL. Foi homologada.  2) 



Solicitação de troca de orientação feita pela doutoranda Maria Lúcia Kopernick 

del Maestro. A doutoranda Maria Lúcia Kopernick del Maestro apresentou carta 

solicitando a mudança de sua orientação, da profa. Stelamaris Coser para a profa. Ana 

Augusta de Miranda. Ambas as professoras assinaram a ciência do pedido na própria 

carta. Foi aprovado o pedido por unanimidade. 3) Estabelecimento de Programa de 

Pós-Doutoramento junto ao PPGL-Ufes, com base na resolução 001/2011 CPG.  

Foi discutida proposta trazida pela coordenação e, incorporadas as sugestões, foi 

aprovado por unanimidade o texto que se encontra em anexo a esta ata. 4) Formação de 

Comissão, para procedimento de recredenciamento de professores em 2013. Foram 

aprovados os nomes dos professores Wilberth Claython Salgueiro, Paulo Roberto Sodré 

e Viviana Mónica Vermes. A coordenação se comprometeu a entregar à Comissão os 

dados necessários para que a Comissão traga parecer na reunião de novembro de 2012. 

5) Propostas de modificação dos Processos para Seleção de Candidatos para o 

Mestrado em Letras/Doutorado em Letras. Não tendo sido apresentados modelos 

fechados de propostas de novos processos seletivos, decidiu-se por discutir e votar as 

etapas dos Processos seletivos uma a uma. Quanto à etapa de projeto, foi proposta pelo 

prof. Wilberth Claython Salgueiro a retirada do projeto como etapa inicial dos 

Processos Seletivos, ficando a apresentação do projeto como exigência para os 

aprovados, no sexto mês de curso. Para o Processo Seletivo para o Mestrado em Letras, 

a proposta foi aprovada com dez votos favoráveis e um contrário.  Para o Processo 

Seletivo para o Doutorado em Letras, a proposta foi rejeitada, com dois votos 

favoráveis, sete votos contrários e duas abstenções. Quanto à etapa de projeto no 

Processo Seletivo para o Doutorado em Letras, foi proposto pelo prof. Wilberth que o 

projeto seja a última etapa do Processo Seletivo, e não a primeira, como estabelecido 

para o Processo Seletivo para o Doutorado em Letras, turma 2013/2. A proposta de que 

o projeto seja a última etapa do Processo Seletivo para o Doutorado em Letras foi 

aprovada por unanimidade. Quanto às etapas das provas de línguas estrangeiras e 

provas de estudos literários, começou-se um debate que, no entanto, não pôde ser 

finalizado. O ponto foi baixado de pauta, para ser retomado na próxima reunião do 

Colegiado. 6) Destituição e reinstituição de Comissão para organização das revistas 

Contexto 23 e 24. A coordenação solicitou ao Colegiado a destituição da atual 

Comissão para organização das revistas Contexto números 23 e 24, relativas ao ano de 

2013, tendo em vista a inatividade da Comissão anteriormente votada. A destituição foi 

aprovada por unanimidade. A coordenação solicitou então a indicação de nova 

Comissão, com o intuito de organizar com a maior celeridade possível os dossiês das 

revistas. Foram aprovados por unanimidade os nomes dos professores Wilberth 

Claython Salgueiro, Paulo Roberto Sodré e Viviana Mónica Vermes. Os demais pontos 

foram baixados de pauta. Nada mais havendo a tratar, às cinco 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, 10 de outubro de 2012. 
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[ANEXO I] 

 

Diretrizes Gerais para Realização de Estágio de Pós-Doutoramento  

Junto ao PPGL-Ufes 

1. Apresentação 

O Programa de Pós-Graduação em Letras da UFES é reconhecido pela CAPES, 

conforme Parecer 1057/99, de 10/11/99, da C.E.S. do C.N.E., homologado pelo MEC, 

conforme Portaria n. 1762, de 16/12/99, publicada no D.O.U. em 17/12/99. Na 

avaliação do triênio 2007-2010, realizada pela CAPES, o PPGL obteve o conceito 4. 

Os objetivos do Programa de Pós-Graduação em Letras (PPGL) do Centro de Ciências 

Humanas e Naturais (CCHN) da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) são 

formar quadros qualificados de docentes para atuar no ensino de terceiro grau e 

proporcionar condições para o desenvolvimento de pesquisas, que venham a gerar 

novos conhecimentos na área de Letras, contribuindo, igualmente, para sedimentar o 

campo de investigações a respeito da produção literária e cultural do Estado do Espírito 

Santo. A produção de conhecimento desenvolve-se no PPGL por meio de projetos de 

pesquisa ligados a três Linhas de Pesquisa: (1) Poéticas da Antiguidade à Pós-

modernidade (PAP); (2) Literatura e expressões da alteridade (LEA); (3) Literatura e 

outros sistemas de significação (LOSS).  

A estrutura atual de nossa Pós-Graduação resulta da reformulação e da ampliação de 

projeto em andamento desde 1994, quando foi implantado o Curso de Pós-Graduação 

Stricto Sensu, denominado Mestrado em Letras. Aprovada pela CAPES em 1999 (e 

reconhecida pelo CNE no mesmo ano), a reformulação fundamentou-se na análise da 

evolução do Curso desde a sua criação; incorporaram-se, ainda, as sugestões contidas 

em Pareceres de consultores da CAPES, que visitaram o curso em 1997. Em 2010, foi 

aprovado pela CAPES o Doutorado em Letras, Área de Concentração Estudos 

Literários, ampliando o projeto acadêmico do PPGL. 

A partir de 2012, o PPGL-Ufes oferece o Programa de Pós-Doutoramento em Letras, 

concebido com o intuito de receber pesquisadores doutores, brasileiros e estrangeiros, 

interessados em desenvolver pesquisas de alto nível dentro das linhas desenvolvidas no 

âmbito do PPGL, com vistas a gerar conhecimento e consolidar programas de 

cooperação científica com instituições brasileiras e estrangeiras. 

 

2. Diretrizes 



As seguintes diretrizes regulam a realização de estágio de pós-doutoramento junto ao 

PPGL-UFES e atendem à Resolução 01/2011 do Conselho de Pós-Graduação-UFES: 

a) O Programa de Pós-Doutoramento será desenvolvido pelo proponente com 

titulação mínima de doutor que deverá cumprir atividades relacionadas às linhas de 

pesquisa à qual o projeto de pesquisa se filie, sob a supervisão de um professor 

permanente do corpo docente do PPGL. 

b) O proponente deverá satisfazer as exigências da Resolução 01/2011 do CPG-

UFES no que diz respeito à documentação necessária para instrução de processo para 

realização de estágio de pós-doutorado junto à UFES.  

c) O plano de trabalho do projeto de pesquisa do proponente poderá contemplar 

atividades de participação na vida acadêmica do PPGL, tais como palestras, mini-

cursos, seminários temáticos, cursos de extensão, organização de eventos, coorientação 

de mestrado e doutorado, produção de artigos científicos, livros e capítulos de livros, 

dentre outras. 

d) As atividades de pós-doutoramento deverão ser desenvolvidas com recursos 

provenientes do proponente. Cabe ao proponente captar auxílio financeiro junto aos 

órgãos de fomento à pesquisa ou à sua instituição de origem.  

e) Ao PPGL caberá disponibilizar a infraestrutura física necessária para o 

desenvolvimento das atividades previstas.  

f) O prazo para realização do Estágio de pós-doutoramento é de 3 meses a 3 anos. 

 

3. Solicitação 

O pedido para realização de estágio de pós-doutoramento não segue calendário fixo, 

sendo recebido em sistema de fluxo contínuo.  Os passos para submissão de candidatura 

são os seguintes: 

a) O proponente deverá encaminhar à Secretaria do PPGL requerimento de 

candidatura, projeto de pesquisa e documentação exigida para apresentação da 

candidatura, conforme Resolução 01/2011 da CPG-UFES. 

b) A Secretaria do PPGL abrirá um processo em que o proponente constará como 

“Interessado”. 

c) O Colegiado do PPGL deverá julgar o pedido e emitir decisão, confirmando ou 

sugerindo modificações ao calendário proposto pelo interessado. 

d) A decisão do Colegiado deverá ser encaminhada ao proponente no prazo 

máximo de 60 dias da data da entrada da solicitação. 



e) A Secretaria tomará as providências necessárias para incorporação do 

proponente ao corpo discente do PPGL a partir da data acordada para o início do 

estágio. 

 

4. Resultados 

O proponente, na condição de pós-doutorando, com anuência de  seu supervisor, deverá: 

a) Submeter Relatório Final de Atividades ao Colegiado do PPGL que, com auxílio de 

parecer de um de seus membros designado pela Coordenação, avaliará o atendimento ao 

plano de trabalho do projeto de pesquisa. 

b) Incluir o nome do PPGL-Ufes em toda a publicação científica que resultar do seu 

Plano de Trabalho desenvolvido durante as atividades de pós-doutoramento. 

Ao término das atividades, o pesquisador receberá uma declaração de realização de pós-

doutoramento no PPGL-Ufes. 

 

5. Disposições finais  

O desenvolvimento do Programa de Pós-doutorado não implicará o estabelecimento de 

qualquer vínculo empregatício com o PPGL ou com a Ufes.  

Cabe ao Colegiado do PPGL dirimir quaisquer questões não previstas por estas 

diretrizes. 

 

Aprovado em Reunião Ordinária do Colegiado do PPGL em 10 de outubro de 2012. 


