
 

 

ATA da 119ª (centésima décima nona) 

Reunião Ordinária do Colegiado 

Acadêmico do Programa de Pós-

Graduação em Letras da Universidade 

Federal do Espírito Santo, realizada no dia 

16 de agosto de 2013. 

 

Aos dezesseis dias do mês de agosto de dois mil e treze, na sala Clarice Lispector, do 

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

Fabíola Simão Padilha Trefzger, Coordenadora Geral do PPGL, e os professores 

doutores Alexandre Curtiss de Alvarenga, Ester Abreu Vieira de Oliveira, Gilvan 

Ventura da Silva, Lino Machado, Maria Amélia Dalvi, Maria Mirtis Caser, Paula 

Regina Siega, Paulo Roberto Sodré, Sérgio da Fonseca Amaral e Stelamaris Coser; os 

representantes dos discentes não compareceram. Os professores ausentes foram: Adelia 

Maria Miglievich Ribeiro, Deneval Siqueira de Azevedo Filho (Justificado), Jorge Luiz 

do Nascimento (Justificado), Júlia Maria Costa de Almeida (justificada), Jurema José de 

Oliveira, Luis Eustáquio Soares, Leni Ribeiro Leite (justificada), Luis Fernando 

Beneduzi (justificado), Orlando Lopes Albertino, Raimundo Nonato Barbosa de 

Carvalho, Viviana Mõnica Vermes (justificada) e Wilberth Claython Ferreira Salgueiro 

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

anteriormente distribuída.  I. Informes: 1. Publicações e eventos do PPGL: a) 

Contexto 23 e 24 (2013) – em fase de editoração (pareceres já enviados); b) Contexto 

25 e 26 (2014) – dossiê sob a responsabilidade de Jurema de Oliveira, editoria geral de 

Paulo Roberto Sodré; c) Livro com seleção de trabalhos apresentados no Congresso 

Extraordinário da Aitenso – em fase de organização; d) Livro do Bravos Companheiros 

e Fantasmas V – em editoração na Edufes para publicação em formato eletrônico e 

impresso. Deverá ficar pronto até novembro de 2013; e) Livro comemorativo do 

centenário de Rubem Braga – em fase de organização. Houve o envio de 13 artigos; f) 

Livro eletrônico do XIV CEL – está na Edufes para análise, visando à publicação 

eletrônica e impressa; g) Livro de trabalhos selecionados do XIV CEL – está na Edufes 

para análise, visando à publicação eletrônica e impressa; h) II Seminário Nacional 

Poéticas da Memória, nos dias 29 e 30 de agosto de 2013; i) XV CEL – “Estudos 

culturais e pós-coloniais: literatura e voz subalterna”, em 22 e 23 de outubro de 2013; j) 

Primeira Feira Literária Brasil/África, em 13 e 14 de novembro de 2013; k) Debate-

papos ocorridos em julho: 29 de julho de 2013, Anelito de Oliveira (Unimontes), 

horário: 19h, título: “Acontecimento poético”, local: auditório do IC-II; 30 de julho de 

2013, Daniel Rodrigues (Universidade de Poitiers), horário: 14h, título: "espaço que o 

corpo soma quando se move" - A poesia de Herberto Helder, local: sala Clarice 

Lispector, prédio Bernadette Lyra. Debate-papos de agosto: 16 de agosto de 2013, 

Martin M. Winkler, horário: 9h30, título: "Cinemetamorphosis: Ovid from Text to 



Moving Image",  local: sala Guimarães Rosa, prédio Bernadette Lyra; 19 de agosto de 

2013: Paulo Dutra (Purdue University), horário: 14h, título: Jorge Luis Borges, autor do 

Quixote: a obra subterrânea do romancista Borges, local: sala Guimarães Rosa, prédio 

Bernadette Lyra; 23 de agosto de 2013, João Batista Toledo Prado (Unesp), horário: 

14h, título da palestra: "Elementos de métrica e expressão poética", local: sala Clarice 

Lispector, prédio Bernadette Lyra. Debate-papo de setembro: 4 de setembro de 2013, 

Ungulani Ba Ka Khosa (Moçambique) e Vera Duarte (Cabo Verde), horário: 18h, título: 

Conversa com os escritores africanos, local: Auditório do IC-II. Inclusão: 1. A profª 

Ester Abreu informou que disponibilizou para a biblioteca setorial o segundo volume do 

livro que ela organizou Antologia caminhos literários no Espírito Santo: patronas e 

acadêmicas; 2. Processo seletivo – Mestrado 2014/1: em andamento; 3. Processo 

seletivo – Doutorado 2014/1: em andamento; 4. Aula inaugural do semestre letivo 

2013/2: 07 de outubro de 2013. O professor Walter Garcia aceitou convite da 

professora Viviana Mónica Vermes; 5. Prazos para qualificação dos doutorandos: os 

seguintes doutorandos tinham até 31 de julho de 2013 para qualificar suas teses 

[orientador / aluno]: Jorge Luiz do Nascimento - Andressa Zoi Nathanailidis [em 

período de prorrogação, aprovada em 3 de julho, até 31 de outubro de 2013. 

Qualificação agendada para 04/09/2013]; Luís Eustáquio Soares - Fabiana Curto Feitosa 

[em período de prorrogação, aprovada em 3 de julho, até 31 de outubro de 2013]; Paula 

Regina Siega - Maria Lúcia Kopernick Del Maestro [em período de prorrogação, 

aprovada em 3 de julho, até 31 de outubro de 2013]; Raimundo Nonato Barbosa de 

Carvalho - João Paulo Matedi Alves [em período de prorrogação, aprovada em 3 de 

julho, até 31 de outubro de 2013. Qualificação agendada para 23 de agosto de 2013]; 

Viviana Mónica Vermes - Luciana Fernandes Ucelli Ramos [para deliberação]; 6.  

Alunos com prazo máximo de defesa de dissertação a expirar em fevereiro de 2014 

[orientador –aluno]: Deneval Siqueira Filho – Sarah Vervloet Soares, Fabíola Padilha – 

Gabriela Nunes de D. Oliveira, Fabíola Padilha – Carolinne Quintanilha Ornellas, Júlia 

Maria Costa de Almeida – Helena Cirelli Guedes, Júlia Maria Costa de Almeida – 

Marcos Rocha Matias, Leni Ribeiro Leite – Rafael Cavalcanti do Carmo, Orlando Lopes 

Albertino – João Paulo Tozetti da Silva, Paula Regina Siega – Fabiane Pimentel Silva e 

Sérgio da Fonseca Amaral – Felipe de Almeida Tavares; 7.  Entrega de documentação 

pelos candidatos que concorrem a uma bolsa do PDSE para viagem em 2014. Dos 

cinco doutorandos do PPGL que manifestaram interesse formalmente, apenas 1, a aluna 

Rafaela Scardino Lima Pizzol, entregou a documentação no prazo estabelecido, ou seja, 

até 31 de julho de 2013; 8. Apresentação de questões relevantes discutidas na última 

reunião da Anpoll, por Maria Amélia Dalvi. Solicita-se a leitura prévia do arquivo 

contendo a súmula do debate ocorrido nessa reunião, enviado pela professora. A 

Coordenadora reforçou a informação de que o texto foi previamente enviado por e-mail 

para que todos tivessem ciências das informações. Passada a palavra para a Profª Maria 

Amélia que fez uma breve apresentação dos principais pontos discutidos no encontro. 9. 

Apresentação de questões relevantes discutidas no II Fórum de Coordenadores de 

Pós-Graduação em Letras do Sudeste, por Fabíola Padilha. A Coordenadora fez um 

breve relato dos principais assuntos que foram debatidos no Fórum. Informou que em 

breve enviará, por e-mail, um resumo aos membros do Colegiado. 10. Pedido para que 



todos enviem ao e-mail mariaameliadalvi@gmail.com informações sobre Projetos 

de Pesquisa e Extensão Financiados e sobre Prêmios Obtidos (de 2010 em diante), 

para inclusão na nova página do PPGL. 11.   120ª reunião ordinária do PPGL. 

Proposta: 04 de setembro às 14h. II. Inclusões em pauta. A Coordenadora solicitou a 

inclusão dos seguintes pontos para deliberação: 13) Pedido para transformar a presente 

reunião extraordinária para ordinária, em função de haver vários informes e 

deliberações; 14) Aprovação da banca de defesa de dissertação da mestranda Bruna 

Pimentel Dantas. Todos os pedidos de inclusão foram aceitos pelo Colegiado. III. 

Deliberações: a Coordenadora solicitou uma inversão de ponto de pauta, pedindo que 

primeiro fosse deliberado o ponto 13. O pedido de inversão foi aceito por unanimidade. 

A Coordenadora justificou o pedido para transformar a presente reunião de 

extraordinária para ordinária, pois estão sendo informados e deliberados vários assuntos 

e não somente um ponto específico que justificasse a reunião extraordinária. O pedido 

foi aprovado; 1) Formação de Comissão de Credenciamento e Recredenciamento do 

PPGL. O Prof. Gilvan pediu a palavra para solicitar à Coordenadora que fizesse essa 

consulta por e-mail e que o ponto fosse deliberado na próxima reunião considerando as 

respostas enviadas pelos membros do Colegiado. A proposta foi acatada por todos os 

presentes; 2) Homologação da defesa de dissertação de Mestrado de Marcela 

Ribeiro Pacheco Paiva. Foi feita a leitura da declaração encaminhada pela Profa. Olga 

Soubbotnik (Orientadora) informando que a aluna atendeu, na versão final da 

dissertação, todas as considerações da banca examinadora. A defesa foi homologada por 

unanimidade; 3) Futuro dos periódicos Contexto e Reel, tendo em vista as novas 

diretrizes da Capes acerca das publicações acadêmicas. Foi passada a palavra ao 

Prof. Paulo Sodré que informou a todos que a questão em discussão não é a 

permanência ou não dos periódicos do PPGL, mas sim a capacidade de adequar os 

periódicos ao padrão que vem sendo exigido pela Capes. Sair de um estilo “amadorista” 

e partir para um profissional. A questão levantada então é se for decidida pela 

manutenção da revista Contexto quais os investimentos que serão feitos para atingir o 

padrão que está sendo exigido? O Prof. Paulo continua a sua fala esclarecendo que 

poderá ficar responsável por disponibilizar as Revistas Contexto no portal de periódicos 

e posteriormente dar condições mínimas que um novo editor possa assumir a editoração 

do (CI) das novas  Revistas Contexto. Uma vez que o professor relata não ter desejo em 

trabalhar com a indexação em sistema como o OJS. A Profª Maria Amélia pediu a 

palavra para informar a necessidade de se contratar um monitor/estagiário para ficar 

responsável pelo apoio ao editor na produção da Revista Contexto. A Coordenação 

informou que irá tentar selecionar alunos interessados na monitoria para serem 

entrevistados pelo Prof. Paulo. Antes de passar à discussão do ponto 4, o Prof. Paulo 

Sodré solicitou uma inversão de ponto de pauta pedindo que passasse para deliberação 

do ponto 8. A solicitação foi aceita pelos presentes; 8) Situação do NEPLES e demais 

núcleos do PPGL. O Prof. Paulo Sodré solicitou a aprovação de uma coordenação 

interina, por um prazo interino, composta pelos seguintes professores: Orlando Lopes, 

Paulo Sodré e Wilberth Claython. Esses professores ficariam responsáveis por organizar 

o Neples e criar um regimento para ser apreciado pelo Colegiado. A proposta foi 

aprovada por unanimidade; 4) Revisão do limite máximo de orientandos por 
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orientador, tendo em vista a realidade atual do PPGL e as discussões no II Fórum 

de Coordenadores de Pós-Graduação em Letras e Linguística do Sudeste. A Profª 

Fabíola fez um breve relato das discussões realizadas no Fórum e destacou a questão do 

número de orientandos por orientador. Apresentou os números atuais do Programa 

dando ênfase ao seu crescimento. Chamou a atenção para a necessidade de se aumentar 

o número de orientados por orientador, frente à perspectiva de expansão do número de 

discentes dada a grande procura de candidatos nos processos seletivos para o Mestrado 

e Doutorado. Destacou ainda o fato de os alunos do Doutorado ficarem, pelo menos, 4 

anos vinculados ao orientador. Passada à deliberação ficou aprovada a elevação do 

número de orientador. Em seguida passou-se à apreciação da forma como se dará essa 

elevação. Foram apresentadas 3 propostas: a primeira de que a elevação ocorresse de 

uma única vez em 2014, ou seja, aumento de 6 para 10 orientados; a segunda proposta é 

de que o aumento ocorra de forma gradual, da seguinte maneira – de 6 para 7 em 2014, 

de 7 para 8 em 2015, de 8 para 9 em 2016 e de 9 para 10 em 2017; a terceira e última 

proposta é de que a elevação do número de orientados ocorra de 6 para 8 em 2014 e de 

8 para 10 em 2015. Colocadas em votação o resultado foi o seguinte: proposta nº 1 

recebeu 3 votos, a de nº 2 recebeu 3 votos e a de nº 3 recebeu 4 votos, sendo vencedora 

a proposta de número 3; 5) Formalização de pedidos de apoio ao PPGL para a 

realização de eventos. Aprovado. Ficou deliberado que a coordenação apresentará na 

próxima reunião uma proposta de norma e critérios para utilização dos recursos do 

PPGL; 6) Criação de Comissão Interna para revisão e reestruturação do PROPOS 

do PPGL. Baixado de pauta; 7) Solicitação de apreciação de ementa para criação de 

disciplina Literaturas Africanas. Baixado de pauta; 9) Revisão de Conselhos 

Editoriais. Foi aprovado que todos os membros integrantes do PPGL ficarão como 

editor interno e os externos serão indicados por e-mail; 10) Emissão de certificados 

com carga horária de 4 horas para o público dos Debate-papos. Aprovada a emissão 

de certificados de 3h (três horas); 11) Análise da situação da aluna Luciana 

Fernandes Ucelli Ramos. Ficou deliberado que a coordenação deverá enviar ofício à 

Fapes informando a situação atual da aluna junto ao Programa. Foi sugerido que a 

representante discente entre em contato com a aluna objetivando fazer com que a 

doutoranda procure a secretaria para regularizar a sua situação; 12) Evento 

comemorativo dos 20 anos do PPGL a serem celebrados em 2014. O evento foi 

aprovado; 14) Aprovação da banca de defesa de dissertação da mestranda Bruna 

Pimentel Dantas. A Profª Jô Drummond agradeceu o convite para integrar a banca mas 

informou que por motivos de viagem não poderá compor a banca de defesa de 

dissertação. No seu lugar foi aprovado o nome da Profª Maria José Angeli de Paula. 

Nada mais havendo a tratar, às dezoito horas 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, 16 de agosto de 2013. 

 

 

Wander Magnago Alves 

Secretário do PPGL 

Fabíola Simão Padilha Trefzger 

Coordenadora do PPGL 
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