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Aos vinte e dois dias do mês de setembro de dois mil e nove, na sala de seminário Guimarães 

Rosa, do prédio Bernadette Lyra, às quatorze horas e quinze minutos estiveram reunidos: o 

professor doutor Wilberth Claython Ferreira Salgueiro, Coordenador Geral do PPGL, e os 

professores doutores Alexandre Jairo Marinho Moraes, Deneval Siqueira de Azevedo Filho, 

Gilvan Ventura da Silva, Jorge Luiz do Nascimento, Júlia Maria Costa de Almeida, Lino 

Machado, Maria Mirtis Caser, Paulo Roberto Sodré, Stelamaris Coser, Sérgio da Fonseca 

Amaral e os representantes discentes Marli Siqueira Leite e Paulo Roberto Alves de Carvalho. 

Sob a presidência do Coordenador Geral do PPGL, passaram à pauta anteriormente 

distribuída. I – INFORMES: o coordenador transmitiu aos presentes informes sobre: 1) 

Necessidade de reuniões regulares do Colegiado e solicitou a marcação da próxima reunião 

para o dia 15 de outubro às 14h, dada a extensa pauta a ser discutida; 2) Apresentação da 

nomenclatura do Programa de Pós-Graduação em Letras, da estrutura física e quadro de 

pessoal; 3) Necessidade de apresentar os comprovantes de passagem (ida e volta) para 

prestação de contas junto ao Sistema de Concessão de Diárias e Passagens; 4) Ingresso de 

professores concursados no Departamento de Línguas e Letras, havendo possibilidade de 

incremento no quadro de professores do PPGL; 5) Aprovação do Doutorado em Letras da 

UFES, área de concentração: Estudos Literários, pela CAPES, com nota 4. O Coordenador 

informou que terá uma reunião com o Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação sobre a 

aprovação do doutorado no sistema da CAPES; 6) Auxílios para participação de docentes e 

discentes em eventos técnico-científicos com recursos da PRPPG, PPGL, DLL ou do Centro 

de Línguas; 7) Pagamento das anuidades da ANPOLL, referente aos exercícios de 2007, 2008 

e 2009, respectivamente com os seguintes valores: R$ 900,00, R$ 950,00 e R$ 1.000,00. Não 

foram utilizados recursos do convênio PROAP e sim recursos próprios do PPGL, uma vez 

que a ANPOLL apresentava problemas com as certidões de regularidade fiscal; 8) XXIV 

ENANPOLL: “Olhares críticos em Letras e Linguística: avaliação interna e externa”, 

realizado no período de 03 a 05/08/2009, na UFMG. Foi passada a palavra para o Prof. Dr. 

Paulo Roberto Sodré, representante do PPGL no evento, para que fizesse um breve 

comentário sobre o que foi o XXIV ENANPOLL; 9) Convênio PROAP/2009: disponível o 

valor de R$ 26.417,00; 10) Edital pró-equipamentos da CAPES: solicitada a aquisição de 

microcomputadores, notebooks, impressoras e uma copiadora. O coordenador informou que, 

por orientação do Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação, os equipamentos solicitados para 

o PPGL serão atendidos com recursos da UFES; 11) Solicitação de prestação de serviço de 

confecção de mobiliário, objetivando atender a secretaria, salas de aula, biblioteca e Neples. O 

valor total é de aproximadamente R$ 28.000,00 e será atendido com recursos da PRPPG; 12) 

Pedido de apoio ao CNPQ para publicações - “Literatura em trânsito: do livro à rede”: valor 

solicitado de R$ 127.440,00. Este valor poderá apoiar as publicações do PPGL e resguardar 



os recursos do convênio PROAP, aguardando resposta do pedido que deverá sair em 

novembro/2009; 13) Prestação de contas do recurso da reserva técnica; 14) Apresentação do 

quantitativo de bolsas disponíveis: CNPQ: 01, CAPES: 11 e FAPES: 06, ainda, das normas de 

concessão; 15) Para membros externos convidados para participarem de eventos organizados 

pelo Programa somente é possível a concessão de diárias ou de hospedagem, sendo definido 

que a preferência será pela liberação de diárias; 16) Após discussão sobre a utilização de 

professores convidados para compor banca como membro externo para ministrarem palestras, 

debate-papo, dentre outros – ficou definido que não seria interessante a utilização desses 

professores para não caracterizar como “exploração” ou algo não atrativo quando do convite 

para compor banca; 17) O Coordenador relatou a reunião que teve com o diretor do CCHN 

sobre a intenção de concentrar a pós-graduação em um único prédio que será construído; 18) 

Com relação à avaliação continuada da CAPES (triênio 2007/2008/2009), frisou que a 

produção de 2009 será fundamental para o processo de avaliação; 19) Necessidade do corpo 

docente manter o currículo Lattes atualizado semestralmente; 20) Encaminhamento de 

correspondência ao Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação e ao Diretor do CCHN sobre a 

necessidade de Função Gratificada (coordenação e secretaria) e de alteração de carga horária 

do coordenador; 21) Apresentação do quadro de orientadores e orientandos: a mestranda 

Regina Lucia Santanna informou que não irá defender a dissertação dentro do prazo 

estipulado; leitura de correspondência da mestranda Aline Prúcoli de Souza solicitando 

alteração de orientador do Prof. Dr. Lino Machado para a Profa. Dra. Ester Abreu Vieira de 

Oliveira, sendo confirmada a alteração pelos professores presentes; 22) O prazo de conclusão 

do mestrado é de 24 meses com a defesa da dissertação, sendo que, após esse prazo, há 

prorrogação por 3 meses, podendo haver mais uma de igual período, totalizando um prazo 

máximo de permanência no programa de até 30 meses. II – DELIBERAÇÕES: 1) 

Prorrogou-se, por decisão unânime, o prazo de defesa da mestranda Angela Regina Binda da 

Silva, com defesa prevista para janeiro/2010; 2) Após discussão sobre a situação acadêmica 

dos mestrandos Poliana Bernabé Leonardeli, Nanine Renata Passos dos Santos, Wolmyr 

Aimberê Alcantara Filho, foi concedido o prazo máximo para defesa até o mês de 

dezembro/2009; 3) Aprovada a ficha de avaliação de projetos com uma alteração do termo 

“alto grau de originalidade” por “contribuição acadêmico/científico para o nível proposto”; 4) 

Definida a composição da banca de estudos literários para o processo seletivo 2010/1 com os 

seguintes integrantes: Prof. Dr. Alexandre Jairo de Moraes, Prof. Dr. Jorge Luiz do 

Nascimento e Prof. Dr. Sérgio da Fonseca Amaral; 5) Definida a composição das bancas de 

língua estrangeira: Inglês: Profa. Dra. Stellamaris Coser e Prof. Dr. Roberto Ferreira; 

Espanhol: Profa. Dra. Maria Mirtis Caser e Prof. Dr. Jorge Luiz do Nascimento; Francês: 

Prof. Dr. Pedro José Mascarello Bisch e Profa. Dra. Maria Elizabeth de Sá Cunha Pinheiro; 

Italiano: Profa. Dra. Leni Ribeiro e Profa. Dra. Marisa Moraes. Demais pontos de pauta serão 

discutidos na próxima reunião. Nada mais havendo a tratar, às dezessete horas e cinqüenta e 

cinco minutos o Coordenador 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, 22 de setembro de 2009. 
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