ATA da 110ª (centésima décima)
Reunião
Ordinária
do Colegiado
Acadêmico do Programa de PósGraduação em Letras da Universidade
Federal do Espírito Santo, realizada no
dia 24 de outubro de 2012.

Aos vinte e quatro 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 Alexandre
Curtiss Alvarenga, Ana Augusta Wanderley Rodrigues de Miranda, Fabíola Simão
Padilha Trefzger, Gilvan Ventura da Silva, Júlia Maria Costa Almeida, Lino Machado,
Maria Amélia Dalvi Salgueiro, Maria Mirtis Caser, Paula Regina Siega, Paulo Roberto
Sodré, Pedro José Mascarello Bisch, Raimundo Nonato Barbosa de Carvalho e Wilberth
Claython Ferreira Salgueiro; e os representantes dos discentes mestrandos, Carolinne
Ornellas e Thalles Tadeu Zaban, e doutorandos, Thiago Zardini. Os professores
ausentes foram: Adelia Maria Miglievich Ribeiro (justificada), Alexandre Jairo Marinho
Moraes, Deneval Siqueira de Azevedo Filho, Ester Abreu Vieira de Oliveira
(justificada), Jorge Luiz do Nascimento, Jurema José de Oliveira, Luís Eustáquio Soares
(justificado), Michael Alain Soubbotnik, Olga Maria Machado Carlos de Souza
Soubbotnik, Orlando Lopes Albertino, Sérgio da Fonseca Amaral, Stelamaris Coser 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: dia 25/10/2012, 15h, profa. Maria Lizete dos Santos; dia 31/10/2012,
9h, prof. Flávio Carneiro. 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 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 – aguardando ISBN; f) Contexto 21 e 22 (2012) –
prontas, sendo editoradas na gráfica; 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 V Bravos Companheiros e Fantasmas: na 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; 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 foi feito contato com webdesigner, que está providenciando
orçamento. 7. 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. 8.
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. 9.
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. 111ª
reunião ordinária – dia 29/11/2012, 5ª feira, 14h. II. Inclusões em pauta. A
coordenação solicitou inclusão em pauta de pedido de alteração de histórico, por parte
da aluna Michele Schiffler. O professor Wilberth Salgueiro solicitou inclusão em pauta
de aumento de número máximo de orientandos por orientador. Ambas as solicitações
foram acatadas pelo Colegiado. III. Deliberações: 1) Homologação da ata da 109ª
reunião ordinária do Colegiado do PPGL. Foi homologada. 2) Solicitação de troca
de orientação do mestrando Marcos Rocha, de interesse da professora Ana
Augusta de Miranda. A professora Ana Augusta de Miranda apresentou carta
solicitando a mudança de orientação do mestrando Marcos Rocha, alegando
incompatibilidade de aportes teóricos. O Colegiado indicou a professora Júlia Almeida
para a orientação. 3) Propostas de modificação dos Processos para Seleção de
Candidatos para o Mestrado em Letras/Doutorado em Letras. Dando continuidade
à discussão iniciada na 109ª reunião ordinária, a coordenação propôs que, em relação à
Prova de Língua Estrangeira, fossem mantidas as quatro línguas atualmente ofertadas,
com acréscimo do alemão, e que fosse feito um acordo com o Centro de Línguas para a
Comunidade da Ufes para que a aplicação da prova fosse feita por aquele Centro. A
proposta foi aprovada. Foi indicado que deve ser feito um acordo por Processo Seletivo.
Foi sugerido que se considerasse a possibilidade de candidato estrangeiro fazer prova de

Português como Língua Estrangeira. Após debate, foi votada a oferta de Português
como Língua Estrangeira como opção de Língua Estrangeira nos Processos Seletivos do
PPGL. A proposta foi reprovada com quatro votos a favor e oito contra. Quanto à prova
de Estudos Literários, a professora Maria Amélia Dalvi narrou experiência recente de
aplicação de prova de Estudos Literários e solicitou ao Colegiado que se pensem e
ponham em prática políticas com vistas a inibir práticas que propiciem plágio durante a
prova. Foi solicitado que a banca não só esteja presente em como seja responsável pela
aplicação da prova. Os professores Gilvan Ventura da Silva e Raimundo Nonato de
Carvalho reiteraram a solicitação e narraram experiências durante o Processo Seletivo
para o Doutorado. Foi sugerido que se estabeleçam regras claras para a aplicação da
prova, prevendo inclusive a desclassificação do candidato que não as cumprir. Quanto
ao modelo de prova, a proposta única foi a de manutenção do modelo atual. A proposta
foi aprovada por unanimidade. Quanto à periodicidade do Processo Seletivo, foi
proposto que a entrada seja, de forma regular, anual e no primeiro semestre, tanto para
Mestrado quanto para Doutorado, com a possibilidade de que o Colegiado vote uma
entrada extraordinária no segundo semestre, caso seja considerado necessário. A
proposta foi aprovada por unanimidade. Uma vez que atualmente a entrada do
Doutorado se dá no segundo semestre, para que haja a unificação dos Processos
Seletivos, foi aprovada pelo Colegiado a realização de Processo Seletivo para o
Doutorado com entrada em 2014/1 após o Processo Seletivo de 2013/2, cujo edital já foi
publicado. 4) Proposta de redefinição das políticas de publicação do PPGL. O
professor Paulo Sodré fez uma breve explanação da situação das publicações do PPGL,
informando que a Revista REEL passará para as mãos dos discentes doutorandos, que
serão responsáveis pela revista a partir de 2013, quando os professores Paulo Sodré e
Sérgio Amaral deixarão a editoria da revista. O professor narrou ainda algumas questões
importantes levantadas em reunião de editores de revistas acadêmicas de que participou
recentemente. Tendo em vista a vastidão do assunto, a coordenação sugeriu e o
Colegiado acatou que se discuta o assunto dividido em três partes: a) a Editora do
PPGL; b) as revistas, em especial a Revista Contexto; c) as publicações oriundas de
eventos. O professor Paulo Sodré sugeriu que se discuta também a função da pessoa ou
pessoas responsáveis pelas publicações do PPGL. O assunto foi então baixado de pauta
para que seja avaliado em partes em reunião futura. 5) Proposta de ações para
internacionalização do PPGL. Foi baixado de pauta. 6) Definição de critérios de
distribuição de bolsas PDSE. Foi baixado de pauta. Inclusões: 7) Pedido de alteração
de histórico, por parte da aluna Michele Schiffler. A aluna Michele Schiffler protocolou
junto à Secretaria do PPGL solicitação de alteração de seu histórico escolar, com a
retirada da disciplina Literatura e Filosofia no semestre 2010/2. A aluna fez sua
solicitação com base em sua ausência das aulas, causada por acidente automobilístico
que impossibilitou a locomoção da aluna durante três meses e, portanto, a vinda à Ufes
para os procedimentos cabíveis. O Colegiado debateu o assunto e, com a ressalva de que
tais casos devem ser extraordinários, e que não sejam retiradas reprovações dos
históricos por motivos pouco relevantes, a solicitação foi aprovada por unanimidade. 8)
Proposta de aumento do número máximo de orientandos por orientador, por parte
do prof. Wilberth Salgueiro. O professor sugeriu o aumento do número máximo de
orientandos por orientador, tendo em vista a entrada de doutorandos, a necessidade de
distribuição de orientandos por orientador e o número de orientandos permitido pela
Capes. O professor propôs então que se aumentasse para oito o número máximo de
orientandos por orientador. O Colegiado debateu o assunto, considerando a manutenção
da qualidade da orientação, as diferentes formas de orientação que cada orientador
prefere ter, a possibilidade de que todos os professores orientem também doutorado e a

necessidade de absorção da demanda. A coordenação propôs então que o número fosse
aumentado para seis. O professor Raimundo Carvalho propôs a manutenção do número
máximo em cinco. Após votação, a proposta de seis orientandos no máximo foi
aprovada com quatro votos, tendo havido ainda três votos para o máximo de oito
orientandos, dois votos para cinco orientandos e três abstenções. 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, 24 de
outubro de 2012.

Wander Magnago Alves
Secretário do PPGL

Leni Ribeiro Leite
Coordenadora do PPGL
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