
 

 

 

 ATA da 99ª (nonagésima nona) Reunião Ordinária do Colegiado Acadêmico do 

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

Santo, realizada no dia 18 de agosto de 2011. 

 

Aos dezoito dias do mês de agosto de dois mil e onze, na sala Guimarães Rosa, do 

Prédio Bernadette Lyra, às nove horas estiveram reunidos: a professora doutora Leni 

Ribeiro Leite, Coordenadora Geral do PPGL, e os professores doutores Deneval 

Siqueira de Azevedo Filho, Fabíola Simão Padilha Trefzger, Gilvan Ventura da Silva, 

Jurema José de Oliveira, Leni Ribeiro Leite, Lino Machado, Maria Mirtis Caser, Pedro 

José Mascarello Bisch, Raimundo Nonato Barbosa de Carvalho, Stelamaris Coser e 

Wilberth Claython Ferreira Salgueiro; e representantes dos discentes mestrandos, 

Fernanda Maia Lyrio, e discentes doutorandos, Luciana Fernandes Ucelli Ramos. Os 

professores ausentes foram: Adelia Maria Miglievich Ribeiro, Alexandre Curtiss 

Alvarenga, Alexandre Jairo Marinho Moraes, Ana Augusta Wanderley Rodrigues de 

Miranda, Ester Abreu Vieira de Oliveira, Jorge Luiz do Nascimento, Júlia Maria Costa 

de Almeida, Luís Eustáquio Soares, Michael Alain Soubbotnik, Olga Maria Machado 

Carlos de Souza Soubbotnik, Orlando Lopes Albertino, Paulo Roberto Sodré, Sérgio da 

Fonseca Amaral e Viviana Mónica Vermes. Sob a presidência da Coordenadora Geral 

do PPGL, passaram à pauta anteriormente distribuída.  INFORMES: 1. Sugestão de 

calendário de reuniões. Foi informado que as próximas reuniões do Colegiado do PPGL 

ocorrerão nas seguintes datas e horários: 27/09/2011, 3ª feira, às 15h; 07/11/2011, 2ª 

feira, às 15h; 02/12/2011, 6ª feira, às 14h. 2. Nova equipe de coordenação. Foi 

informado que a profa. Stelamaris Coser passou a integrar a equipe de coordenação, 

ocupando a função de Coordenadora Adjunta de Ensino, e que o prof. Paulo Roberto 

Sodré ocupará a função recém-criada de Coordenador do Núcleo de Publicações. 3. 

Composição da comissão de bolsas. Foi informado que a Comissão de Bolsas do PPGL 

tem atualmente como membros a profa. Leni Ribeiro Leite (coordenadora geral do 

PPGL); a profa. Fabíola Simão Padilha Trefzger (coordenadora adjunta do PPGL); a 

profa. Stelamaris Coser (coordenadora adjunta de ensino do PPGL); Fabiana Feitosa 

(representante discente – doutoranda) e Fernanda Lyrio (representante discente – 

mestranda). 4. Publicações: a) Contexto n. 19 e 20, de 2011/1 e 2011/2 (editoria de 

Alexandre Moraes, Jorge Nascimento e Wilberth Salgueiro): em fase de editoração; b) 

Contexto n. 21 e 22, de 2012/1 e 2011/2 (editoria de Leni Ribeiro e Paulo Sodré): em 

fase de recebimento de artigos até 12 de novembro de 2011. Dossiês: O nome na 

literatura (da Antiguidade ao século XVIII) [n. 21] e A tópica na literatura (da 

Antiguidade ao século XVIII) [n. 22]; c) REEL n. 8 e 9, de 2011/1 e 2011/2 (editoria de 

Paulo Roberto Sodré, Sérgio da Fonseca Amaral e Marli Siqueira): em fase de 

editoração; d) Bravos companheiros e fantasmas IV (organização de Reinaldo Santos 

Neves, Deneval Siqueira e Wilberth Salgueiro): na gráfica; e) Leitor, leitora: literatura, 

recepção, gênero (organização de Leni Ribeiro, Maria Mirtis Caser, Paulo Roberto 

Sodré e Stelamaris Coser): finalizado e entregue. 4. Eventos: XIII Congresso de 

Estudos Literários – "Que autor sou eu? Deslocamentos, experiências, fronteiras". Data: 



de 5 a 7 de outubro de 2011, com organização de Adelia Miglievich, Fabíola Padilha 

(presidente), Jurema Oliveira, Leni Ribeiro Leite e Orlando Lopes Albertino. Encerrada 

a fase de recebimento de trabalhos, programação geral a ser publicada em breve. 5. 

Processo seletivo do Mestrado 2012/1: em fase de divulgação. Banca de Estudos 

Literários: Ana Augusta, Fabíola Padilha e Jurema Oliveira (presidente). Inscrição de 3 

a 7/10/2011. 6. Processo seletivo do Doutorado 2012/2. Banca de Estudos Literários: 

Raimundo Carvalho (presidente), Gilvan Ventura da Silva e Luís Eustáquio Soares. Em 

fase de elaboração de critérios. 7. Site do PPGL (www.prppg.ufes.br/ppgl) – 

responsável: Fabíola Padilha Trefzger. 8. Disciplinas a serem ofertadas em 2012/1: a 

definir; os professores devem comunicar sua intenção em ofertar disciplinas no próximo 

semestre até outubro/2011. 9. Curso de tópicos especiais – Identidades e fluxos 

migratórios, com prof. Luis Fernando Beneduzi [prof visitante da Università Ca’Foscari 

di Venezia]: em andamento, com seis alunos do PPGL cursando. 10. Situação dos 

Mestrandos que tiveram os 24 meses de curso vencidos em 02/2011. Luiz Cláudio 

Kleaim [situação indefinida, a ser resolvido pela coordenação]; Geovana da Silva 

Martelo [defesa marcada para 26/08/2011]; Diana Carla de Souza Barreto  [defesa 

marcada para 29/08/2011]; Emanuela Pazini Fernandes [desligada]; Roberto Geraldo 

Rodrigues [banca sendo formada]; Rodrigo Leite Caldeira [defesa a ser marcada em 

breve]. 11. Reunião e decisões da Comissão de Bolsas acerca de bolsas e estágio de 

docência. Foi informado que a Comissão de Bolsas reuniu-se no dia 12 de agosto de 

2011 e foram definidas as seguintes regras para a realização do estágio de docência: a) 

os estagiários docentes receberão, antes do início das aulas, um material de apoio, 

fornecido pelo PPGL, com informações importantes acerca do funcionamento da 

graduação e do próprio estágio de docência, bem como o calendário oficial e outros 

documentos que auxiliem no preparo das aulas e no trato com os alunos; b) o estagiário 

docente deverá depositar junto à secretaria do PPGL o plano de curso da disciplina a ser 

ministrada, devidamente assinado pelo orientador e pelo estagiário; c) até o fim do 

segundo mês de curso, o estagiário deverá depositar junto à secretaria do PPGL um 

relatório parcial acerca do andamento do estágio; d) até o quinto dia após a realização 

das provas finais, o estagiário docente deverá depositar junto à secretaria do PPGL um 

relatório final do estágio, com uma tabela com todas as notas de todas as avaliações, 

bem como a pauta final de presenças da disciplina ministrada; e) no último mês de 

curso, antes do término do semestre, em data a ser acordada com cada estagiário, um 

membro da comissão de bolsas fará uma visita à turma ministrada por casa estagiário e 

distribuirá uma ficha para que os discentes avaliem o processo de estágio de docência; f) 

os estagiários receberão um resumo da avaliação feita pelos discentes, com a intenção 

de oferecer crítica construtiva aos estagiário docentes. 12. Solicitação de atualização 

dos Currículos Lattes e informação da produção. Solicitou-se a todos os docentes do 

PPGL que mantenham seus Lattes atualizados constantemente, de forma a facilitar o 

trabalho da coordenação em recolher as informações importantes para o programa. II. 

DELIBERAÇÕES: 1) Processo seletivo do Doutorado em Letras para entrada em 

2012/2: banca formada pelos professores Raimundo Carvalho (presidente), Gilvan 

Ventura e Luís Eustáquio. Definição de programa e vagas. A banca deverá entregar à 

coordenação do PPGL a lista de obras e um modelo de avaliação até o dia 31 de agosto, 

a partir do qual a coordenação submeterá à apreciação do colegiado um modelo de 

fôlder de divulgação do processo. 2) Projeto de extensão “Universalização da 

pesquisa científica em Letras”, proposto pela doutoranda Luciana Fernandes 

Ucelli Ramos. A aluna explicou a sua proposta. Após breve deliberação do colegiado, o 

assunto foi baixado de pauta para debate em reunião futura. 3) Pedido de 

credenciamento junto ao PPGL da profa. Maria Amélia Dalvi, do Departamento 

http://www.prppg.ufes.br/ppgl


de Linguagens, Cultura e Educação. O pedido de credenciamento foi aprovado por 

unanimidade. 4. Pedido de apoio para realização do Congreso de la Asociación 

Internacional de Teatro Español y Novohispano de los Siglos de Oro – AITENSO, 

nos dias 3 a 5 de outubro de 2012, por parte da profa. Ester Abreu Vieira de Oliveira. 

O pedido foi aprovado por unanimidade. A profa também solicitou que a coordenação 

do PPGL expressasse seu apoio através de carta endereçada à diretoria da AITENSO, 

informando também que a comissão organizadora do evento será composta por Ester 

Abreu Vieira de Oliveira, Jorge Luis Nascimento e Maria Mirtis Caser, professores 

deste Programa de Pós-graduação, Lygia R. V. Perez  (Universidade Federal 

Fluminense, Niterói, RJ) e Miguel Zugasti (Universidad de Navarra, Pamplona). A 

carta será devidamente preparada e assinada pela coordenação. 5. Acordo Ca’ Foscari 

Universidade de Veneza – UFES. O Acordo foi apreciado e aprovado por 

unanimidade. Nada mais havendo a tratar, às onze horas e trinta minutos 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, 18 de agosto de 2011. 

 

 

 

 


