
 

 

ATA da 2ª (segunda) Reunião 

extraordinária do Colegiado Acadêmico do 

Programa de Pós-Graduação em Letras da 

Universidade Federal do Espírito Santo, 

realizada no dia 22 de novembro de 2013. 

 

Aos vinte e dois dias do mês de novembro de 2013, na sala Guimarães Rosa, do Prédio 

Bernadette Lyra, às quatorze horas, estiveram reunidos: a professora doutora Maria 

Amélia Dalvi, Coordenadora Adjunta do PPGL, e os professores doutores  Deneval 

Siqueira de Azevedo Filho, Ester Abreu Vieira de Oliveira, Jorge Luiz do Nascimento, 

Júlia Maria Costa de Almeida, Lino Machado, Luís Eustáquio Soares, Maria Mirtis 

Caser, Paulo Roberto Sodré e Raimundo Nonato Barbosa de Carvalho. O representante 

discente Nelson Martinelli Filho. Os professores ausentes foram: Adelia Maria 

Miglievich Ribeiro (justificada), Alexandre Curtiss Alvarenga, Fabíola Simão Padilha 

Trefzger (justificada), Gilvan Ventura da Silva, Jurema de Oliveira (justificada), Leni 

Ribeiro Leite (justificada), Luis Fernando Beneduzi (justificado), Orlando Lopes 

Albertino, Paula Regina Siega (justificada), Sérgio da Fonseca Amaral (justificado), 

Viviana Mónica Vermes (justificada) e Wilberth Claython Ferreira Salgueiro 

(justificado). Sob a presidência da Coordenadora Adjunta do PPGL, passaram à pauta 

anteriormente distribuída.  I. Deliberações: 1) Processos seletivos de Mestrado e de 

Doutorado 2015/1. A Profª Maria Amélia abriu a reunião informando as três propostas 

que foram apresentadas na última reunião do Colegiado e destacou que foram 

encaminhas mais três propostas por e-mail. As propostas são as seguintes: 1) Proposta 

formulada pelo Prof. Raimundo: a) Retomada do modelo antigo, pressupondo as 

seguintes etapas, em ordem de sucessão: I) Prova de língua estrangeira; II) Prova de 

estudos literários; III) Avaliação de projeto; b) Composição de uma única banca, com 

três integrantes, para todo o processo. Neste caso, a banca se encarregaria de todas as 3 

(três) etapas do certame, inclusive da avaliação dos projetos; c) Correção da avaliação 

dos projetos sem vinculação às linhas de pesquisa; d) Projetos com indicação de até 3 

(três) orientadores; e) Entrevista sobre os projetos; f) Prova de estudos literários, sem 

consulta, com duração de 3 até (três) horas; 2) Proposta formulada pelo Prof. Luís 

Eustáquio: a) Semelhante à de Raimundo (no que concerne às sucessivas três etapas 

acima relacionadas), com apenas as seguintes diferenças: I) Supressão da entrevista; II) 

Projeto avaliado diretamente pelo orientador; III) Prova de estudos literários contendo 

questões específicas, previamente elaboradas pela banca; IV) Prova de estudos literários 

com consulta e com duração de até 4 (quatro) horas (1 hora de consulta + 3 de escrita do 

texto); 3) Proposta formulada pela Profª Maria Amélia: a) Correção da prova de estudos 

literários feita por linhas de pesquisa, ou seja, cada linha de pesquisa se encarregaria de 

corrigir as provas de seus respectivos candidatos; b) Retorno do projeto no ato da 

inscrição, constituindo a terceira etapa do processo seletivo; c) Avaliação do projeto 



feita pelo orientador indicado; d) Descrição feita em 3 (três) ou 5 (cinco) linhas dos 

interesses de pesquisa e de orientação de cada docente, a ser veiculada no Edital; e) 

Prova de estudos literários com bibliografia e com questões específicas previamente 

elaboradas; f) Bibliografia teórica fornecida por cada linha de pesquisa; g) Duração da 

prova de estudos literários: até 3 (três) horas; 4) Proposta formulada pelo Prof. 

Wilberth: a) etapa 1: prova eliminatória de língua estrangeira (peso 1); b) etapa 2: prova 

eliminatória de estudos literários (peso 2): sem consulta; com duração de 3 até (três) 

horas; com 2 questões específicas previamente elaboradas pela banca: o candidato 

deverá escolher 1 das questões para responder; c) sem entrevista; d) sem projeto; d.1) se 

for aprovado o projeto, que seja avaliado pelo orientador indicado; e) sem vínculos com 

as linhas de pesquisa; f) sem “etapa 3”: aprovado e classificado no processo seletivo, o 

aluno deverá elaborar o projeto durante o 1º semestre de curso, e entregá-lo ao final 

deste; 5) A proposta apresentada pela Profª. Leni é de que o modelo que for aprovado 

deverá ser implementado por pelo menos 5 (cinco) anos; 6) O Prof. Beneduzi informou 

que concorda com a proposta do Prof. Raimundo, com a ressalva de que a correção dos 

projetos deverá ser vinculada às linhas de pesquisas do PPGL. Apresentada as propostas 

a Coordenadora Adjunta perguntou aos presentes se o que for deliberado na presente 

reunião valerá para os Processos Seletivos para o Mestrado e Doutorado. Colocado em 

votação, foi aprovado por unanimidade que as deliberações valerão para os dois 

processos. Em seguida a Profª. Maria Amélia encaminhou para deliberação como serão 

os Processos Seletivos, ou seja, ocorrerão em três etapas, assim definidas: 1ª etapa – 

prova de língua estrangeira, 2ª etapa – prova de estudos literários e 3ª etapa – avaliação 

do projeto. Foi aprovado por todos os presentes que os Processos Seletivos serão 

realizados em conformidade às etapas anteriormente listadas. Ainda ficou deliberado 

que as propostas aqui aprovadas não terão prazo fixo para vigência, podendo ser 

alteradas a qualquer momento conforme decisões do Colegiado. Passou-se à discussão 

do formato de cada etapa. Primeira etapa (língua estrangeira): ficou deliberado que as 

provas de línguas estrangeiras continuarão sob responsabilidade do Centro de Línguas, 

permanecendo com peso 1 na definição do resultado final; segunda etapa (prova de 

estudos literários): ficou decidido que essa etapa deverá atender aos seguintes critérios: 

a) A banca ficará responsável pela aplicação e correção das provas, b) Prova com 

bibliografia literária indicada pela banca e aprovada em colegiado, c) 9 obras, com 3 

sorteios, com repetição de 4 do concurso anterior, d) Peso 2 para definição do resultado 

final e, finalmente, d) Será sem consulta e com duração de 3 (três) horas; terceira etapa: 

avaliação de projeto. A avaliação dos projetos será feita em concomitância com a 

entrevista dos candidatos aprovados e será conduzida pela banca examinadora. O 

resultado dessa etapa não será por nota e sim pelos conceitos “aprovado” ou 

“reprovado”. Finalmente, a Coordenadora Adjunta passou à indicação das bancas dos 

Processos Seletivos para o Mestrado e Doutorado 2015/1, sendo aprovados os nomes 

dos seguintes professores: Mestrado – Luís Eustáquio Soares, Paula Regina Siega, 

Raimundo Nonato Barbosa de Carvalho (titulares), Orlando Lopes Albertino e Jurema 

de Oliveira (suplentes); Doutorado – Jorge Luiz do Nascimento, Viviana Mónica 

Vermes, Wilberth Claython Ferreira Salgueiro (titulares), Fabíola Simão Padilha 

Trefzger e Paula Regina Siega (suplentes). Nada mais havendo a tratar, às dezessete 



horas e trinta minutos a Coordenadora Adjunta 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 

novembro de 2013. 

 

 

 

 

Wander Magnago Alves 

Secretário do PPGL 

Maria Amélia Dalvi 

Coordenadora Adjunta do PPGL 
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