UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS E NATURAIS
ATA EM APROVAÇÃO
ATA DA TERCEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DO(A) PROGRAMA DE
PÓS-GRADUAÇÃO EM LETRAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO
SANTO, REALIZADA EM 19/03/2019.
Aos dezenove dias do mês de março do ano de dois mil e dezenove, às dezessete horas e trinta
minutos, foi realizada no(a) Consulta virtual a Terceira 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), Alessandro Carvalho da Silva Oliveira, Ester
Abreu Vieira de Oliveira, Fabiola Simao Padilha Trefzger, Jorge Luiz do Nascimento, Kátia
Regina Giesen, Luis Eustaquio Soares, Maria Amelia Dalvi Salgueiro, Maria Mirtis Caser,
Michele Freire Schiffler, Paulo Roberto Sodre, Raimundo Nonato Barbosa de Carvalho, Sergio
da Fonseca Amaral e Wilberth Claython Ferreira Salgueiro, e com a(s) ausência(s) de Adelia
Maria Miglievich Ribeiro, Jurema Jose de Oliveira, Leni Ribeiro Leite, Lino Machado, Rafaela
Scardino Lima Pizzol e Viviana Monica Vermes. Havendo número legal de membros presentes,
o(a) Senhor(a) Presidente declarou aberta a sessão. INFORME 1: A presidente informou que na
reunião do colegiado, ocorrida em 18/12/2018, foi aprovado que decisões burocráticas
(homologações de banca, pedidos de aproveitamento de crédito, pedidos de prorrogação,
aprovação de relatórios de estágio em docência, homologação de representação estudantil e de
comissão de bolsas, propostas de eventos e abertura de semestres etc.) serão apreciadas por meio
de reuniões on-line. As reuniões presenciais serão convocadas para pontos que necessitem de
amplo debate por parte do colegiado. PAUTA 1: Pós-doutorando Eduardo Luis Araújo de
Oliveira Batista como coorientador do doutorando Diego do Nascimento Rodrigues Flores. A
atuação do pós-doutorando do PPGL, Eduardo Luis Araújo de Olivbeira Batista, como
coorientador do doutorando Diego do Nascimento e a permanência do orientador principal,
professor Raimundo Nonato Barbosa de Carvalho. Em razão do pós-doutorando Eduardo Luis
Araújo de Oliveira Batista ser especialista em Tradução, foi convidado a participar como
coorientador do doutorando Diego do Nascimento Rodrigues Flores, cuja pesquisa se dá na
mesma área. Essa coorientação alinha-se à discussão feita na última reunião do fórum de
coordenadores da CAPES (dez.2018), quando foi abordada a importância da participação efetiva
dos pós-doutorandos em diversas atividades no programa, para além da docência, atuando,
inclusive, em coorientação de pesquisas. A coordenadora do PPGL conversou com os
interessados e todos concordaram com o exposto . Decisão: Aprovado(a) por unanimidade.
PAUTA 2: Homologações ad referendum realizadas pela coordenadora adjunta Rafaela Scardino
e Arlene Batista (a partir de 24/02/2018). Em janeiro e fevereiro de 2019, surgiram muitos
requerimentos de qualificações, defesas e prorrogações de dissertações e teses. Na ocasião,
Rafaela consultou o colegiado, mas não houve quórum, pois muitos professores estavam de
férias. Assim, seguem as homologações ad referendum para apreciação do colegiado. 1Requerimento de prorrogação de defesa de tese da doutoranda Lilian Lima Gonçalves dos
Prazeres, Título: Escrituras feministas sul-americanas: Corpos, vozes e sentimentos em Luisa
Valenzuela?, motivo da prorrogação: Retorno da professora Susanna Regazzoni (Ca?Foscari)
coorientadora. Prazo previsto para a defesa 28/02/2019, prazo solicitado: defesa agendada para
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14/03/2019. 2- Requerimento de prorrogação de defesa de tese da doutoranda Marcela Ribeiro
Pacheco Paiva, Título: ?A mulher: um estudo sobre a feminilidade a partir da literatura de
Clarice Lispector?, motivo da prorrogação: Saúde (Cirurgia para retirada de tumor), prazo
previsto para a defesa 28/02/2019, prazo solicitado: 03 meses, 28/05/2019. 3- Requerimento de
prorrogação de defesa de tese da doutoranda Diana Carla de Souza Barbosa, Título: ?Ideologia
do modernismo e a leitura literária na escola: a destituição da desigualdade e a constituição da
igualdade em A terra dos meninos pelados, de Graciliano Ramos?, motivo da prorrogação: Saúde
(Depressão), prazo previsto para a defesa 28/02/2019, prazo solicitado: 02/06/2019 (+3 meses).
4- Requerimento de prorrogação de qualificação de tese do doutorando Attila de Oliveira
Piovesan, Título: ? Et in Arcadia Ego: Marquês de Sade como construtor de utopias em The
Invibles de Grant Morrison?, motivo da prorrogação: equívoco em relação ao mês da
qualificação, prazo previsto para a qualificação: 28/02/2019, prazo solicitado: agendada para
27/03/2019. 5- Requerimento de prorrogação de defesa de qualificação de mestrado de
Wellington Alves dos Santos, título: A expressividade da música na poesia de Viriato da Cruz,
motivo da prorrogação: Mudança de projeto de pesquisa, prazo previsto para a qualificação:
01/01/2019, prazo solicitado: 01/04/2019 (03 meses). Homologação ad referendum de
qualificação da mestranda Amanda Tito, Orientadora: Ester Abreu Vieira de Oliveira, título: Ser
Minas tão Gerais: a poética de Carlos Drummond de Andrade em cena, examinadores: Michele
Freire Schiffler, Santinho Ferreira de Souza, realizada em 30/01/2019. Homologação ad
referendum de qualificação da mestranda Maria Eduarda Pecly Lopes, orientadora: Fabiola
Simao Padilha Trefzge, Título: Entre o ético e o estético, a História e a Literatura em O irmão
alemão, de Chico Buarque, Examinadores: Wilberth Salgueiro, Rafaela Scardino, ocorrida em
25/02/2019. Homologação ad referendum de qualificação do mestrando Rogerio de Nazareth
Soares, orientador: Paulo Roberto de Souza Dutra, título: Da megalomania ao signo da
decadência: uma babel alegórica em Quincas Borba, Examinadores: Wilberth Salgueiro, Luis
Eustáquio Soares, ocorrida em 26/02/2019. Homologação ad referendum de qualificação da
mestranda Rizia Lima Oliveira, orientador: Paulo Roberto de Souza Dutra, título: Guirigó, ?o
rapazola retinto? de Grande Sertão Veredas: quem são esse e outros garotos da obra de
Guimarães Rosa, Examinadores: Wilberth Salgueiro, Jorge Luiz do Nascimento, ocorrida em
26/02/2019. Homologação ad referendum de qualificação da mestranda Aila Ferreira Felicio,
orientador: Maria Mirtis Caser, título: O romance latino-americano: historiografia e ditadura
emCola de lagartija, de Luisa Valenzuela, examinadores: Adélia Miglievich Ribeiro, Carmelita
Tavares Silva, ocorrida em 17/01/2019. Homologação ad referendum de qualificação da
mestranda Shintia Gottardi de Almeida, orientador: Luis Eustáquio Soares, Título: Editoras
cartoneras nas universidades: do papelão ao discurso literário, artístico e político-social,
Examinadores: Jorge Luis do Nascimento, Flávia Braga Krauss de Vilhena, ocorrida em
08/02/2019. Homologação ad referendum de qualificação da doutoranda Flora Viguini do
Amaral, orientadora: Fabíola Simão Padilha Trefzger, título: Da liberdade à responsabilidde do
autor: autoficção e justiça, Examinadores: Andréia Penha Delmaschio, Nelson Martinelli Filho,
ocorrida em 27/02/2019.Homologação ad referendum qualificação do mestrando Roberto
Oltramonti, orientadora: Rafaela Rafaela Scardino Lima Pizzol, Título: La violência de La
historia entre relatos e testimonios Argentina 1976-1983, examinadores: Jorge Luiz do
Nascimento, Maria Mirtis Caser, Patrizio Rigobon, Enric Bou Maqueda, ocorrida em
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08/03/2019. Homologação ad referendum de qualificação da mestranda Diana Carla Gomes de
Almeida, orientador: Sérgio da Fonseca Amaral, título: Coisas de Clarice: A vida ficcional das
coisas em A hora da estrela, Examinadores: Fabíola Simão Padilha Trefzger, Viviana Mónica
Vermes, ocorrida em 28/03/2019. Homologação ad referendum de qualificação de dissertação da
mestranda Michele de Fátima Souza, orientador: Sérgio da Fonseca Amaral, título: O
autoritarismo brasileiro nas décadas de 1930 e 1970: uma análise da peça Rasga Coração, de
Osvaldo Vianna Filho, examinadores: Luis Eustáquio Soares e Fábio Muruci dos Santos
(Hist/UFES) ocorrida em 29/03/2019. Decisão: Aprovado(a) por maioria Solicitado pela
professora Maria Amélia a seguinte observação: Como não recebi as convocações anteriores, não
participei das reuniões e à ocasião não pude me manifestar sobre a decisão colegiada, mas acho
uma pena que, por decisão colegiada - para ficar em apenas um exemplo - a prorrogação de
prazo esteja sendo tratada APENAS como questão burocrática. Isso diz muito das nossas
concepções de formação e indicia coisas importantes sobre a vida do programa, na minha
opinião. Além disso, há um prazo previsto para os pedidos de prorrogação e, evidentemente, eles
precisam ser apreciados ANTES do vencimento dos prazos de qualificação e defesa. Penso que o
teor deste e-mail deveria no mínimo nos motivar a pensar as causas de TANTAS prorrogações.
Algumas, evidentemente, são meramente protocolares mesmo (especialmente naqueles casos em
que a prorrogação é de apenas 15, 20 dias, apenas para assegurar o agendamento das bancas),
mas eu não acho uma questão de menor importância prorrogações de 3 meses, por exemplo. Não
me sinto à vontade para deferir ou não, para anuir ou não, sem sequer saber as razões e sem
entender o que poderíamos fazer para minimizar essas situações. Porque uma hora "a corda vai
arrebentar" - e, enquanto isso, estamos transmitindo aos nossos alunos uma certa concepção
sobre tempo e prazo, de minha perspectiva, bastante equivocada. Sou da opinião de que a
extensão de prazo deve ser para situações não corriqueiras. Passo à votação: Ponto 1 - De
acordo. Ponto 2 - Como não existe abstenção, dou meu de acordo, mas peço o registro em ata da
ponderação acima. Ponto 3 - Eu não tenho como aprovar relatórios que eu não li. Para mim, pelo
menos não vieram anexos. Mas, se a coordenação analisou e recomenda a aprovação, eu estou de
acordo com a decisão da coordenação. Ponto 4 - De acordo. PAUTA 3: Aprovação de relatórios
de Estágio em Docência para cumprimento de créditos nas disciplinas Estágio em docência I e II
- De acordo com o regimento interno aprovado pelo colegiado, todos os doutorandos que
ingressaram em 2017 devem se matricular nas disciplinas estágio em docência I e II. Seguem os
nomes dos discentes que atuaram em estágio em docência e submeteram os relatórios para
validação dos créditos. Relatórios de Estágio em Docência dos seguintes discentes: Maria Isolina
de Castro Soares, Estágio em Docência I ? Literatura Brasileira III: Cânones 60h, semestre
2017/2, Estágio em Docência II ? Literatura Brasileira: questões específicas 60h em 2018/1,
supervisor do estágio Wilberth Clayton F. Salgueiro, Entrega de documentação completa, de
acordo com as normas do programa; Kátia Regina Giesen, Estágio em Docência I ? Latim IV ?
60h, Estágio em Docência II ? Literatura Latina II ? 60h, supervisora do estágio profª Leni
Ribeiro Leite, período: 2018/1 e 2018/2, entrega de documentação completa, de acordo com as
normas do programa; Iana Lima Cordeiro, Estágio em Docência I ? Latim I ? 60h e Estágio em
Docência II ? Latim II ? 60h . Decisão: Aprovado(a) por unanimidade. PAUTA 4: Solicitação
de Fabrícia Bittencourt Pazinatto. Assunto: Dispensa de Estágio em Docência. De acordo com o
regimento interno aprovado pelo colegiado, todos os doutorandos que ingressaram em 2017
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devem se matricular e cumprir as disciplinas estágio em docência I e II. Artigo 39 § 3º ? O
doutorando poderá solicitar Dispensa de Estágio em Docência, desde que comprove com
documentos oficiais efetivo exercício do magistério superior por período igual ou equivalente a
pelo menos 1 ano letivo ou 2 semestres letivos. Diante do exposto, seguem as informações
apresentadas: Solicitação de dispensa de Estágio em docência - Discente: Fabrícia Bittencourt
Pazinatto Vago: A documentação apresentada à coordenação comprova que a discente ministrou
as seguintes disciplinas no Ifes/Vitória para curso Letras-Português: Teoria da Literatura II:
prosa, Teoria dos gêneros textuais, Instrumentos para o ensino de língua portuguesa, didática
geral, Estágio Supervisionado III etc, totalizando 02 anos de atuação na docência superior.
Decisão da comissão de bolsas: Dispensa Aprovada, período: De 2013 a 2018. Decisão:
Aprovado(a) por unanimidade. 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, 19 de março de 2019.
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