UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS E NATURAIS
ATA EM APROVAÇÃO
ATA
DA
SEGUNDA
SESSÃO
ORDINÁRIA
DO(A)
PROGRAMA
DE
PÓS-GRADUAÇÃO EM LETRAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO
SANTO, REALIZADA EM 27/02/2019.
Aos vinte e sete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove, às dez horas e zero
minutos, foi realizada no(a) Sala 113 Prédio Bárbara Weinberg a Segunda Sessão Ordinária
do(a) Programa de Pós-graduação em Letras da Universidade Federal do Espírito Santo - UFES,
com a(s) presença(s) de Arlene Batista da Silva (Presidente), , Eduardo Luis Araújo de Oliveira
Batista, Ester Abreu Vieira de Oliveira, Maria Mirtis Caser, Michele Freire Schiffler, Paulo
Roberto Sodre, Rafaela Scardino Lima Pizzol, Raimundo Nonato Barbosa de Carvalho, Sergio
da Fonseca Amaral e Wilberth Claython Ferreira Salgueiro, com a(s) ausência(s) justificada(s)
de Jurema Jose de Oliveira, Leni Ribeiro Leite e Lino Machado, e com a(s) ausência(s) de
Alessandro Carvalho da Silva Oliveira, Fabiola Simao Padilha Trefzger, Iana Lima Cordeiro,
Jorge Luiz do Nascimento, Kátia Regina Giesen, Luis Eustaquio Soares, Maria Amelia Dalvi
Salgueiro, Viviana Monica Vermes e Yan Patrick Brandemburg Siqueira. Havendo número legal
de membros presentes, o(a) Senhor(a) Presidente declarou aberta a sessão. INFORME 1: A
presidente iniciou a reunião agradecendo a presença do colegiado presente e a efetiva
participação da profª Rafaela Scardino na condução do programa como coordenadora adjunta no
período de dezembro a fevereiro/2019. Em seguida relatou sobre a decisão do colegiado,
ocorrida na décima reunião realizada em 2018, em que ficou decidido que a partir de 2019 as
decisões burocráticas como homologações de banca, pedidos de aproveitamento de créditos,
pedidos de prorrogações, aprovações de relatórios de estágio em docência, homologação de
representação estudantil e de comissões de bolsas, propostas de eventos e abertura de semestres
entre outros, deverão ser apreciadas por meio de reuniões on-line. As reuniões presenciais serão
convocadas para a discussão de pontos que necessitem de amplo debate por parte do colegiado.
INFORME 2: A presidente comunicou que na reunião realizada em novembro de 2018 foi
decidido a formação de uma comissão de avaliação de teses e dissertações, composta pelos
professores Maria Mirtis Caser, Michele Freire Schiffler e Paulo Paulo Roberto Sodré, sendo
responsável em aprovar trabalhos para encaminhamentos aos Prêmio ANPOLL e CAPES. A
presidente sugeriu que a comissão convidasse pareceristas de outras instituições para contribuir
nessa avaliação. O prof. Paulo Sodré também apresentou como sugestão que os orientadores
indicassem os trabalhos de seus orientandos que já tivessem indicação de publicação.
INFORME 3: A presidente comunicou sobre a programação para a abertura do semestre do
PPGL que será realizado nos dias 11 e 12/03/2019. Salientou a importância da participação dos
egressos na apresentação de seus trabalhos no programa. A programação contará no dia 11/03,
de 14h10 às 15h, com a apresentação do trabalho da egressa do doutorado, Dra. Cibele Verrangia
Correia da Silva (PPGL/Ufes) intitulado: A melancolia de resistência como identidade um estudo
sobre as personagens Sem Medo e Aníbal das obras Mayombe e A Geração da Utopia de
Pepetela. Após essa apresentação, de 15h às 15h30, ocorrerá a palestra do prof. Dr. Luiz
Fernando Beneduzzi (PPGL/Ca Foscari) intitulada: Mobilidade Acadêmica Internacional
PPGL/Ufes Universidade Ca Foscari (Veneza/Itália). No horário de 15h30 às 16h30 terá
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apresentação da professora Dra. Camila Paulino (PPGHIS/Ufes) e pela doutoranda Luiza Helena
Rodrigues Abreu Carvalho (PPGL/Ufes) do trabalho intitulado: Intercâmbio Acadêmico na
prática Contribuições para a formação do pós-graduando. Em 12/03 ocorrerá a aula inaugural,
com palestras de 14h10 às 17h, com a professora Dra. Ana Lúcia de Oliveira (UERJ/ CNPq)
apresentando o trabalho intitulado: Em terra, em cinza, em pó, em sombra, em nada a pastoral do
medo e a moralização da morte nas práticas letradas Seiscentistas. INFORME 4: Participação de
discentes (mestrandos e doutorandos) no projeto de extensão: Experiências Compartilhadas: um
convite à Pós-Graduação Daniela Gumiero e Patrícia Sodré. A profª Arlene Silva sugeriu que
houvesse convite por parte dos professores aos alunos de suas disciplinas para proferirem
palestras na graduação sobre os projetos de pesquisas que estão sendo desenvolvidos no
programa, com o fim de proporcionar interesse nos alunos da graduação para realizar o
mestrado, tendo em vista que vem percebendo um decréscimo de alunos ingressantes no
programa . INFORME 5: Plataforma Sucupira, Entrega do relatório final (08/03/2019). A
professora Arlene Silva sugeriu que fosse elaborada uma comissão de professores para colaborar
na inserção de informações na plataforma Sucupira, sendo que esses docentes estejam em grupos
de pesquisas integrados a programas de outras universidades como a UEL, UERJ, UFRGS, USP.
Há no programa citações de parcerias internacionais, entretanto não há como afirmar se de fato
essas parcerias permanecem ou como foram realizadas, nesse sentido, essa comissão poderia
verificar a real situação desses acordos. Após algumas sugestões a comissão será composta pelas
professoras Michele Freire, Arlene Silva e por outro professor do programa a ser convidado.
INFORME 6: Panorama das atividades desenvolvidas pelo PPGL em 2018, propostas para
2019. A profª Rafaela Scardino salientou sobre a necessidade de envio de alunos do programa
através do programa de bolsa sanduíche para instituições no exterior, comentou sobre a vinda de
estudantes da Ca Foscari entretanto não há estudantes do PPGL para a instituição. A professora
Arlene Silva sugeriu que os professores da graduação convidem os alunos para participar das
atividades de abertura do semestre 2019/1 do PPGL. INFORME 7: Substituição comissão
Revista Contexto 2019. A profª Arlene Batista da Silva informou que em 2019 a comissão de
editores da Revista Contexto seria substituída pelos professores Michele Freire Schiffler, Rafaela
Scardino Lima Pizzol e pelo pesquisador pós doc Eduardo Luis Araújo de Oliveira Batista. O
prof. Paulo Sodré sugeriu que os membros da comissão convidassem os doutorandos, bolsistas
Capes, para auxiliar na revisão dos artigos . INFORME 8: Convocação dos doutorandos Luiza
Helena Rodrigues, Arnon Tragino e Marcela Paiva e da mestranda Michelly Cristina Alves
Lopes para recebimento de bolsa Capes. A professora Rafaela Scardino expôs ao colegiado a
dificuldade de alocar as vagas de bolsas perante a renúncia dos discentes que estavam na lista de
convocação. Essa situação foi encaminhada à comissão de bolsas e como resultado foram
chamados os alunos Luiza Helena, Arnon Tragino, Marcela Paiva do curso de doutorado e a
mestranda Michelly Cristina Alves Lopes para serem contemplados com as bolsas Capes .
INFORME 9: Homologação da candidatura da bolsa sanduíche no exterior da discente Kátia
Regina Giesen. A presidente comunicou que a discente Kátia Regina Giesen foi contemplada
com a bolsa sanduíche no exterior de acordo com as regras do Edital da Capes. INFORME 10:
Contemplação de bolsas para o PPGL. A profª Rafaela Scardino comunicou aos presentes que o
programa foi contemplado com duas bolsas de mestrado e uma de doutorado, referentes ao Edital
Procap 2019. De acordo com o edital, as bolsas devem ser concedidas apenas aos alunos
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matriculados em 2019 (item 17.2, letra D). INFORME 11: Ingresso da aluna Beatriz Sarto da
Ca Foscari no programa. A professora Rafaela Scardino informou aos presentes o ingresso da
discente Beatriz Sarto da Universidade Ca Foscari em 2019 no curso de mestrado do PPGL.
PAUTA 1: Leitura e homologação das atas das reuniões do colegiado referentes ao ano de 2018.
As atas da 2ª sessão ordinária realizada em 19/03, 4ª sessão ordinária realizada em 04/06, 5ª
sessão ordinária realizada em 03/07, 9ª sessão ordinária realizada em 19/11 e 10ª sessão ordinária
realizada em 12/12/2018 . Decisão: Retirado(a) Serão apreciadas em outra reunião. PAUTA 2:
Aprovação do Parecer da comissão de recredenciamento de docentes do PPGL/2018. A
professora Arlene Silva expôs um demonstrativo relatando os pontos apresentados no relatório
do parecer da comissão. Neste documento foi apontado o descredenciamento das professoras
Ana Penha Gabrecht e Maria da Luz Pinheiro de Cristo em razão de pelo segundo ano
consecutivo não atenderam aos critérios para o recredenciamento. A profª Arlene Silva informou
que a professora Maria da Luz permanecerá vinculada ao PPGL até a defesa de sua orientanda,
prevista para julho/2019. Como sugestão colocada pelos presentes é que fosse apresentado um
prazo para que as docentes apresentem as razões e em outra reunião o colegiado irá deliberar
sobre o tema. Decisão: Aprovado(a) por unanimidade. PAUTA 3: Homologação ad referendum
trancamento da matrícula doutorado da discente Eloá Carvalho Pires. A profª Rafaela Scardino
apresentou a questão da homologação ad referendum, referente a solicitação de trancamento de
matrícula da doutoranda Eloá Carvalho Pires, orientanda do prof. Raimundo Nonato Barbosa de
Carvalho, pelo prazo de três meses (19/02 a 18/05/2019) e após as explanações foi homologada
pelos presentes. Relator(a): Rafaela Scardino Lima Pizzol. Decisão: Homologado(a). Nada mais
havendo a tratar, o(a) Senhor(a) Presidente agradeceu a presença e declarou encerrada a sessão, e
eu, Luciana Rosa Franca, Secretário(a) do(a) Programa de Pós-graduação em Letras, lavrei a
presente ata que, após lida e aprovada, vai devidamente assinada pelos presentes. Vitória/ES, 27
de fevereiro de 2019.
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