
 
 

ATA da 125ª (centésima vigésima 

quinta) Reunião Ordinária do 

Colegiado Acadêmico do Programa de 

Pós-Graduação em Letras da 

Universidade Federal do Espírito 

Santo, realizada no dia 14 de fevereiro 

de 2014. 

 

Aos quatorze dias do mês de fevereiro de 2014, na sala de seminários Guimarães Rosa, 

às quatorze horas, estiveram reunidos: a professora doutora Fabíola Simão Padilha 

Trefzger, Coordenadora Geral do PPGL, e os professores doutores Alexandre Curtiss 

Alvarenga, Ester Abreu Vieira de Oliveira, Jorge Luiz do Nascimento, Lino Machado, 

Maria Amélia Dalvi, Maria Mirtis Caser, Orlando Lopes Albertino, Paula Regina Siega, 

Paulo Roberto Sodré, Raimundo Nonato Barbosa de Carvalho e Wilberth Claython 

Ferreira Salgueiro. A representante dos discentes Caroline Ornellas. Os professores 

ausentes foram: Adelia Maria Miglievich Ribeiro (justificada), Deneval Siqueira de 

Azevedo Filho (justificado), Gilvan Ventura da Silva, Jurema José de Oliveira, Júlia 

Maria Costa de Almeida, Leni Ribeiro Leite (justificada), Luís Eustáquio Soares, Luiz 

Fernando Beneduzi (justificado), Paulo Roberto de Souza Dutra, Sérgio da Fonseca 

Amaral (justificado), Stelamaris Coser (justificada) e Viviana Mónica Vermes 

(justificada). Sob a presidência da Coordenadora Geral do PPGL, passaram à pauta 

anteriormente distribuída.  I. Informes: 1. publicações e eventos do PPGL: a) 

Contexto 23 e 24 (2013) – em fase de editoração. Obteve parecer da Edufes favorável à 

publicação, em reunião de 6 de dezembro de 2013; b) Contexto 25 e 26 (2014) – dossiê 

sob a responsabilidade de Jurema de Oliveira, editoria geral de Paulo Roberto Sodré. A 

chamada para envio de artigos está sendo divulgada; c) Livro com seleção de trabalhos 

apresentados no Congresso Extraordinário da Aitenso – em fase de obtenção de ISBN; 

d) Livro do Bravos Companheiros e Fantasmas V – já foi para a gráfica há duas 

semanas; deve chegar no máximo até o fim desta semana; e) Livro comemorativo do 

centenário de Rubem Braga.  Obteve parecer da Edufes favorável à publicação, em 

reunião de 6 de dezembro de 2013; f) Livro eletrônico do XIV CEL.  Obteve parecer da 

Edufes favorável à publicação, em reunião de 6 de dezembro de 2013; Inclusão de 

informe referente à publicação: g) Lançado o livro La casa de Lúculo, com tradução e 

notas de Edna Parra Candido, Ester Abreu Vieira de Oliveira, Jorge Luis do Nascimento 

e Maria Mirtis Caser; 2. Início do semestre letivo de 2014/1: 1º de abril de 2014. Fim 

do semestre letivo de 2014/1: 4 de julho de 2014; 3. Necessidade de atualização do 

Lattes; 4. Proposta de redação final das normas de estágio de docência. A Profª 

Maria Amélia atualizou o texto em conformidade ao que foi aprovado pelo Colegiado. 

O texto final está em anexo; 5. Lançamento da Plataforma Sucupira da Capes; 6. 

Lista de periódicos qualificados como A1 e A2, de interesse do corpo docente e 

discente, preparada pela Comissão Interna de Acompanhamento do projeto 

PROPOS-Ufes, implementado pela PRPPG, formada por Maria Amélia Dalvi, 

Orlando Lopes e Mónica Vermes; 7. Lançamento de Editais da Fapes 

(www.fapes.es.gov.br). O PPGL está concorrendo a bolsas de Doutorado; 8. 
Alunos com prazo máximo de defesa de dissertação a expirar em fevereiro de 2014 

http://www.fapes.es.gov.br/


[orientador –aluno]: Deneval Siqueira Filho – Sarah Vervloet Soares [agendada para 

19/02/2014, às 15h], Fabíola Simão Padilha Trefzger – Gabriela Nunes de D. Oliveira 

[prorrogação aprovada em 05/02/2014], Fabíola Simão Padilha Trefzger – Carolinne 

Quintanilha Ornellas [prorrogação aprovada em 05/02/2014], Júlia Maria Costa de 

Almeida – Helena Cirelli Guedes [prorrogação aprovada em 05/02/2014], Júlia Maria 

Costa de Almeida – Marcos Rocha Matias [prorrogação aprovada em 05/02/2014], Leni 

Ribeiro Leite – Rafael Cavalcanti do Carmo [marcada para 20 de fevereiro de 2014, às 

14h], Orlando Lopes Albertino – João Paulo Tozetti da Silva [prorrogação aprovada em 

05/02/2014], Paula Regina Siega – Fabiane Pimentel Silva [prorrogação aprovada em 

05/02/2014]; 9. Doutorandos com prazo máximo para prestar o exame de 

qualificação a expirar em 31 de julho de 2014 [orientador –aluno]: Deneval 

Siqueira Filho – Ernesto de Souza Pachito [marcada para 20/02/2014, às 15h], Ester 

Abreu Vieira de Oliveira – Ana Maria Quirino, Fabíola Simão Padilha Trefzger – 

Angela Regina Binda da Silva de Jesus, Jorge Luiz do Nascimento – José Irmo 

Gonring, Júlia Maria Costa de Almeida –Ivana Esteves Passos, Luís Eustáquio Soares – 

Luciana Fernandes Ucelli Ramos [deveria ter qualificado em julho de 2013], Paulo 

Roberto Sodré – Fernanda Scopel Falcão, Sérgio da Fonseca Amaral – Linda Emiko 

Kogure, Wilberth Claython Ferreira Salgueiro – Douglas Fiório Salomão, Wilberth 

Claython Ferreira Salgueiro – Pedro Antonio Freire; 10. Alunos com prazo máximo de 

defesa de tese a expirar em 31 de julho de 2014 [orientador –aluno]: Deneval Siqueira 

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, Luís Eustáquio Soares – Luciana 

Fernandes Ucelli Ramos, Paula Regina Siena – Maria Lúcia Kopernick, Paulo Roberto 

Sodré – Alexander Jefferson Nassau Borges, 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; 11. 126ª reunião ordinária do 

PPGL. Proposta: 11 de março (terça-feira) de 2014, às 14h. II. Inclusões em pauta. 

A Coordenadora solicitou a inclusão dos seguintes pontos para deliberação: 5. 

Homologação da banca de exame de qualificação do mestrando Arnon Tragino. A 

inclusão foi aprovada pelos presentes. III. Deliberações: 1. Relatório e parecer da 

Comissão de Credenciamento/Recredenciamento para 2014; j) quanto ao Docente 

Permanente: 19) que o Permanente atue no ensino, na orientação (de graduandos e 

pós-graduandos), na pesquisa e tenha produção intelectual conforme os parâmetros do 

PPGL. O prof. Wilberth pediu a palavra para chamar a atenção para necessidade de os 

professores, principalmente os permanentes, terem orientandos de TCC e de iniciação 

científica, tendo em vista a necessidade de link com a graduação. Colocada em votação 

a proposta foi aprovada; k) quanto ao número de orientandos por orientador: 20) 

que o Programa adote como parâmetro o número máximo de 8 orientandos por 

orientador. Aprovada. l) quanto ao recredenciamento dos docentes: 21) pelo pleno 

atendimento aos critérios das Normas, estão RECREDENCIADOS como 

PERMANENTES os professores: Adelia M. Miglievich Ribeiro, Deneval Siqueira de 

A. Filho, Fabíola Simão Padilha Trefzger, Gilvan Ventura da Silva, Jorge Luiz do 

Nascimento, Júlia Maria Costa de Almeida, Leni Ribeiro Leite, Maria Amélia Dalvi 

Salgueiro, Maria Mirtis Caser, Paulo Roberto Sodré, Viviana Mónica Vermes e 

Wilberth C. F. Salgueiro. Aprovado; m) quanto ao não atendimento dos critérios 

para recredenciamento: 22) A Comissão recomenda que os professores que não 

atenderam aos critérios, e que desejam permanecer no corpo docente do PPGL, 



encaminhem suas justificativas para a Coordenação, para as devidas providências. Os 

seguintes professores: Ester Abreu Vieira de Oliveira, Jurema José de Oliveira, Luís 

Eustáquio Soares, Paula Regina Siega e Stelamaris Coser apresentaram justificativas 

para o não atendimento dos critérios para recredenciamento na última reunião do 

Colegiado, realizada no dia 5 de fevereiro de 2014. As justificativas foram aceitas e 

aprovadas pelo Colegiado e os referidos professores foram recredenciados. Os 

professores Alexandre Curtiss Alvarenga, Lino Machado, Luis Fernando Beneduzzi, 

Orlando Lopes Albertino, Raimundo Nonato de Carvalho e Sérgio da Fonseca Amaral 

encaminharam justificativas à Coordenação dentro do prazo estipulado pelo Colegiado. 

As justificativas dos professores Lino Machado, Luis Fernando Beneduzzi e Raimundo 

Nonato de Carvalho foram aceitas e aprovadas pelo Colegiado, que decidiu pelo 

recredenciamento desses docentes. As justificativas dos professores Alexandre Curtiss 

Alvarenga, Orlando Lopes Albertino e Sérgio da Fonseca Amaral não foram aceitas 

pelo Colegiado. Colocada em votação a situação quanto ao recredenciamento desses 

últimos professores, o Colegiado deliberou, em sua maioria, pelo descredenciamento. 

Na votação houve duas abstenções e um voto contra; i) quanto às NORMAS: 23) em 

função de todo o relatado, a Comissão propõe nova redação para as Normas de 

credenciamento e recredenciamento. Foi aprovado pelo Colegiado o texto proposto pela 

Comissão com algumas correções, conforme segue: “Normas e critérios para 

credenciamento e recredenciamento de docentes junto ao Programa de Pós-

Graduação em Letras (PPGL) da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). I. 

Do credenciamento :1º Os docentes interessados em se credenciarem junto ao 

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

Santo (Ufes) deverão expor carta de apresentação em que indiquem sua formação e 

titulação, sua área de pesquisa, bem como a sua proposta de vinculação a uma das linhas 

de pesquisa existentes no PPGL. Além disso, devem anexar à solicitação de 

credenciamento cópia do Currículo Lattes. A Comissão irá verificar no Currículo Lattes 

do docente se ele atende aos seguintes requisitos: a) ser portador do título de Doutor há, 

pelo menos, dois anos; b) integrar pelo menos 2 grupos de pesquisa cadastrados no 

CNPq, com área afim à de Estudos Literários; c) possuir 2 ou 3 projetos de pesquisa em 

andamento, afins às linhas de pesquisa do Programa, com participação de docentes e 

discentes; d) apresentar, no mínimo, 6 (seis) itens da Produção 1 (abaixo especificada) 

nos últimos três anos; e) ter orientado ou estar orientando pelo menos três alunos de 

Iniciação Científica ou monografia ou trabalho de conclusão de curso nos últimos três 

anos. 2º O docente, cuja proposta for considerada compatível com as linhas do 

Programa pelo Colegiado do PPGL e atender aos critérios acima, será credenciado no 

corpo docente do Programa. 3º Entende-se por publicação relevante a Produção 1 da 

Capes, indicada no Documento de área 2013: Produção 1: livro; organização de livro; 

capítulo de livro; organização de número temático ou de dossiê de periódico; editoria de 

periódicos científicos; artigo e resenha em periódico nacional ou estrangeiro com 

arbitragem de pares, classificados entre A1 e B2; trabalho completo em anais de 

congressos internacionais publicados no exterior ou no Brasil, no caso eventos 

internacionais itinerantes, com arbitragem de pares; tradução de livro ou de capítulo de 

livro e artigo científico; livros didáticos destinados ao ensino fundamental, médio e 

superior; prefácio e verbetes descritivos que se configurem como ensaio. Obs.: a 

produção em periódicos será avaliada conforme o Qualis da área de Letras & 

Linguística.  II. Do recredenciamento: 4º Ao final de cada triênio avaliativo, será 

recredenciado o docente que atender aos seguintes critérios: a) integrar pelo menos 2 

grupos de pesquisa cadastrados no CNPq, com área afim à de Estudos Literários; b) 

possuir 2 ou 3 projetos de pesquisa em andamento, afins às linhas de pesquisa do 



Programa, com participação de docentes e discentes; c) apresentar, no mínimo, 6 (seis) 

itens da Produção 1 nos últimos três anos; d) ter orientado ou estar orientando pelo 

menos três alunos de Iniciação Científica ou monografia ou trabalho de conclusão de 

curso nos últimos três anos; e) ter orientado ou estar orientando duas dissertações ou 

teses nos últimos três anos; f) ter ministrado uma disciplina no PPGL, pelo menos, a 

cada três semestres letivos; g) manter atualizado, semestralmente, o currículo Lattes. 5º 

O professor que não cumprir essas exigências, sem justificativa aceita pelo Colegiado, 

não terá o seu recredenciamento aprovado.  Observação: um novo Credenciamento pode 

ser solicitado a qualquer momento ao Colegiado, que então deverá constituir uma 

Comissão para a emissão de parecer, que será encaminhado ao Colegiado, para 

deliberação final”. 2. Oferta de vagas para os processos seletivos de Mestrado e 

Doutorado 2015/1. Com o término do processo de recredenciamento, foi dado um 

prazo para que os professores enviassem à coordenação o número de vagas que seriam 

ofertadas no Edital; 3. Discussão sobre ações a serem adotadas para o 

desenvolvimento do PPGL a partir da leitura dos Relatórios da Capes 

concernentes à avaliação trienal 2010/2012. Baixado de pauta; 4. Revisão dos 

critérios de concessão de bolsas para mestrandos e doutorandos. A coordenadora 

propôs a discussão sobre os atuais critérios, solicitando uma alteração dos mesmos que 

pudesse levar em conta os alunos em condições financeiras desfavoráveis. O prof. 

Wilberth propôs a manutenção dos critérios atuais, acrescentando a reserva de uma 

porcentagem (entre 20 e 30%) da cota total de bolsas para ser destinada aos alunos mais 

economicamente desfavorecidos. Outra proposta foi apresentada pela profa. Maria 

Amélia. Conforme a professora, a distribuição de bolsas deveria se dar em duas etapas: 

1) seguindo os critérios atuais, as bolsas seriam distribuídas aos candidatos sem vínculo 

empregatício remunerado; 2) havendo sobra de bolsas, essas seriam então distribuídas 

aos alunos com vínculo empregatício. A terceira proposta foi apresentada pelo prof. 

Jorge, que defendeu a manutenção dos critérios atuais por serem mais objetivos, 

evitando, com isso, a concessão de bolsas com critérios de ordem subjetiva, geradores 

de problemas e burlas. A profa. Mirtis, na esteira do que defendeu o prof. Jorge, reiterou 

a defesa da manutenção dos atuais critérios de distribuição de bolsas. Já o prof. Lino 

afirmou não ser contrário a uma cota social de bolsas para os alunos. Na votação das 3 

propostas formuladas, a saber: a dos professores Wilberth, Maria Amélia e Jorge, foi 

decidido que a proposta do prof. Jorge seria a primeira a ser votada, uma vez que o 

resultado, sendo favorável, anularia a possibilidade de as duas outras propostas serem 

aceitas pelo colegiado. Colocada em votação, a proposta do prof. Jorge foi aprovada 

com um voto contra; 5. Homologação da banca de exame de qualificação do 

mestrando Arnon Tragino. Aprovada. Nada mais havendo a tratar, às dezoito horas 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, 14 de fevereiro de 2014. 
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