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ATA da 131ª (centésima trigésima primeira) 
Reunião Ordinária do Colegiado Acadêmico do 
Programa de Pós-Graduação em Letras da 
Universidade Federal do Espírito Santo, realizada 
no dia 14 de outubro de 2014. 

 
Aos quatorze dias do mês de outubro de 2014, na sala de seminários Guimarães Rosa, às quatorze 
horas, estiveram reunidos: o professor doutor 1. Wilberth Salgueiro, Coordenador Geral do PPGL, 
e os professores doutores 2. Fabíola Simão Padilha Trefzger, 3. Gilvan Ventura da Silva, 4. Jorge 
Luiz do Nascimento, 5. Júlia Maria Costa de Almeida, 6. Jurema José de Oliveira, 7. Leni Ribeiro 
Leite, 8. Maria Amélia Dalvi, 9. Paulo Roberto Sodré, 10. Raimundo Nonato Barbosa de Carvalho; 
11. a representante discente dos mestrandos, Rossana Rubim, e 12. a representante discente dos 
doutorandos, Camila Dalvi. Os professores permanentes ausentes foram: 1. Adelia Maria 
Miglievich Ribeiro, 2. Deneval Siqueira de Azevedo Filho, 3. Lino Machado, 4. Luís Eustáquio 
Soares, 5. Maria Mirtis Caser, 6. Viviana Mónica Vermes. Sob a presidência do Coordenador Geral 
do PPGL, passaram à pauta anteriormente distribuída.  
 
 
I. INFORMES: 

1. Plataforma Sucupira: elaboração, envio, perspectivas, comentários. 
2. Publicações do PPGL:  

a) Contexto 23 e 24 (2013) – Dossiês “Poemas do século XXI” e “Romances do século 
XXI” sob a responsabilidade de Mónica Vermes, Paulo Roberto Sodré e Wilberth 
Salgueiro, editoria geral de Paulo Roberto Sodré. Disponíveis na página 
www.periodicos.ufes.br. Aguarda publicação impressa da Edufes. 

b) Contexto 25 e 26 (2014) – Dossiês “Poesia contemporânea nos países africanos de 
língua portuguesa” e “Narrativa contemporânea nos países africanos de língua 
portuguesa” sob a responsabilidade de Amarino Queiroz [UFRN], Flávio Garcia 
[UERJ] e Jurema de Oliveira, editoria geral de Paulo Roberto Sodré. Números em 
fase de editoração e publicação. 

c) Contexto 27 e 28 (2015) – Dossiês “Educação literária e ensino de literatura” e 
“Livro, leitura e literatura infantil e juvenil” sob a responsabilidade de Delia 
Fajardo Salinas (Universidad Francisco Morazán, Honduras), Maria Amélia Dalvi e 
Regina Zilberman (UFRGS), editoria geral de Paulo Roberto Sodré. Números em 
fase de parecer. 

d) Contexto 29 e 30 (2016) – Dossiês “Literatura e Paisagem” e “Literatura e 
Sagrado” sob a responsabilidade de Sérgio Amaral, editoria geral de Paulo 
Roberto Sodré. CRONOGRAMA: Chamada: de 13 de outubro de 2014 a 16 de 
fevereiro de 2015. Envio dos artigos aos pareceristas: 20 de fevereiro 2015. 
Emissão de parecer: 20 de fevereiro a 23 de março 2015. Envio dos pareceres aos 
articulistas: 24 de março 2015. Revisão dos artigos pelos articulistas: 24 de março 
a 27 de abril 2015. Formatação dos números: 28 a 30 de abril 2015. 
Encaminhamento dos arquivos à Edufes: 4 de maio 2015. Todos os professores do 
programa estão convidados a submeterem seus textos autorais ou em coautoria 
com orientandos.  

http://www.periodicos.ufes.br/
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e) Contexto 31 e 32 (2017) – Dossiês “Literatura e Música” e “Literatura e Artes” sob 
a responsabilidade de Jorge Nascimento e Mónica Vermes, editoria geral de Paulo 
Roberto Sodré. 

f) Contexto 33 e 34 (2018) – Dossiês “Literatura e Gênero” e “Literatura e Insólito” 
sob a responsabilidade de Maria Mirtis Caser, editoria geral de Paulo Roberto 
Sodré. 

g) Livro Recados de tempo: estudos sobre as crônicas de Rubem Braga, 
comemorativo do centenário de Rubem Braga. Organização de Orlando Lopes, 
Paulo Roberto Sodré e Wilberth Salgueiro. Obteve parecer da Edufes favorável à 
publicação, em reunião de 6 de dezembro de 2013; aguardando publicação. 

h) Anais XIV CEL – Todos os poemas o poema – Anais, com 29 artigos, organização de 
Alexandre Curtiss, Raimundo Carvalho e Wilberth Salgueiro, publicado na página 
do PPGL: http://www.literatura.ufes.br/peri%C3%B3dicos-e-
publica%C3%A7%C3%B5es 

i) Livro Todos os poemas o poema, com 12 artigos, organização de Alexandre 
Curtiss, Raimundo Carvalho e Wilberth Salgueiro. Obteve parecer da Edufes 
favorável à publicação, em reunião de 6 de dezembro de 2013; aguardando 
publicação. 

j) Anais XV CEL – Literatura e voz subalterna – Anais, com 61 artigos, organização de 
Júlia Almeida e Paula Siega, publicado na página do PPGL: 
http://www.literatura.ufes.br/peri%C3%B3dicos-e-publica%C3%A7%C3%B5es 

k) Anais do II Congresso Nacional de Africanidades e Brasilidades: Culturas e 
Territorialidades, ocorrido de 4 a 6 de agosto de 2014, com organização de 
Jurema de Oliveira: em preparação.  

l) Anais do VI Seminário sobre o autor capixaba “Bravos companheiros e 
fantasmas”, ocorrido nos dias 28 e 29 de agosto de 2014, com organização de 
Orlando Lopes, Paulo Roberto Sodré e Wilberth Salgueiro: em preparação. 

 
3. Eventos do PPGL: 

a) I Congresso Internacional e XVI Nacional de Estudos Literários: Modernismo e 
Marxismo em época de literatura pós-autônoma, com organização de Luís 
Eustáquio, Jurema Oliveira e Junia Zaidan. O evento ocorrerá nos dias 27 e 28 de 
novembro de 2014. CRONOGRAMA: envio de proposta de Simpósios de 1 a 
15/10; envio de proposta de Comunicações de 20/10 a 05/11. A organização fez 
um contrato com a empresa Saytur. Informações sobre o evento disponíveis em: 
http://eventos.ufes.br/index.php/ModernismoeMarxismo/index/about/editorialP
olicies#custom-0 

b) Debate-papos em 18/09, 13/10 e 24/10 (ver Deliberações). 
 

4. Necessidade de atualização dos Currículos Lattes, dos Grupos de Pesquisa no CNPq e 
dos registros de projetos de pesquisa na PRPPG (via Portal). 

5. Edital da Fapes para 22 bolsas de Doutorado. O PPGL obteve 3 bolsas. 
6. Edital da Fapes para bolsas de Fixação de Doutores (Pós-Doutorado). O PPGL obteve 2 

bolsas para 01/2015 e 02 para 07/2015. 
7. Obtenção de 2 novas bolsas de Doutorado da Capes. 
8. Processo seletivo para entrada de turmas de Mestrado e Doutorado em 2015/1: na 2ª 

etapa (prova de estudos literários), 41 inscritos e 19 aprovados no Mestrado; 11 
inscritos e 11 aprovados no Doutorado. A 3ª etapa (arguição do projeto) será nos dias 
10 e 11/11. Bancas: Luís Eustáquio, Paulo Sodré e Raimundo Carvalho (Mestrado); Jorge 
Nascimento, Mónica Vermes e Wilberth Salgueiro (Doutorado). 
 

9. Alunos de mestrado com prazos que requerem atenção: 

http://eventos.ufes.br/index.php/ModernismoeMarxismo/index/about/editorialPolicies#custom-0
http://eventos.ufes.br/index.php/ModernismoeMarxismo/index/about/editorialPolicies#custom-0
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a) Prazo de defesa de dissertação expirado em setembro de 2014 [orientador – aluno], 
com prazo para depósito da dissertação até 31/08/2014: 
I. Deneval Siqueira de Azevedo Filho – Luanda Moraes Pimentel. Prorrogação de 3 meses 
aprovada na reunião de 07/14. 
II. Jurema José de Oliveira – Janice Soares Caliari. Prorrogação de 3 meses aprovada na 
reunião de 07/14. 
III. Jurema José de Oliveira – Maria Luiza Meirelles. Prorrogação de 3 meses aprovada na 
reunião de 07/14. 
IV. Paulo Roberto Sodré – Carlos Alexandre da Silva Rocha. (V. pedidos de prorrogação em 
Deliberações.) 
V. Wilberth Salgueiro – Sandra dos Reis Abrantes Nunes. (V. pedidos de prorrogação em 
Deliberações.) 
 

10. Alunos de doutorado com prazos que requerem atenção: 
a) Prazo de qualificação expirado em 31 de julho de 2013 [orientador – aluno]: 
I. Luís Eustáquio Soares – Luciana Fernandes Ucelli Ramos (bolsista Fapes). (Ver Pedido de 
Reconsideração em Deliberações.) 
 
b) Prazo de qualificação expirado em 31 de julho de 2014 [orientador – aluno], com 
prazo para submissão do material de qualificação em 30/06/2014: 
I. Jorge Luiz do Nascimento – José Irmo Gonring (bolsista Capes-Reuni). Agendada para 
11/2014. 
 
c) Prazo de defesa de tese expirado em 31 de julho de 2014 [orientador – aluno], com 
prazo para depósito da tese até 30/06/2014: 
I. Jorge Luiz do Nascimento – Andressa Zoi Nathanailidis – prorrogação de prazo (3 meses) 
aprovada em 18/06/2014. 
II. Luís Eustáquio Soares – Fabiana Curto Feitosa. Prorrogação de prazo (3 meses) 
aprovada em 18/06/2014. 
III. Luís Eustáquio Soares – Luciana Fernandes Ucelli Ramos (bolsista Fapes). (Ver Pedido 
de Reconsideração em Deliberações.) 
 

11. Lista atualizada de espera de bolsas disponibilizada na página do programa. 
12. Situação financeira do programa: 

a) Dívidas: o programa, atualmente, tem uma dívida de R$ 9.056,30: 
- R$ 2500,00 com o servidor Wander Magnago Alves (serviços de secretaria);  
- R$ 1500,00 com a professora Stelamaris Coser (viagem à Espanha, para participação em 

banca no convênio de co-tutela);  
- R$ 2765,30 com a professora Maria Amélia Dalvi (400,00 de monitoria de Carol Calegari 

+ 240,00 de complemento da monitoria de Letícia Rodrigues = 640,00 x 3 meses [de junho, 
julho e setembro] = 1920,00 + 845,30 da estadia/hotel da profa. Clarissa Jordão / UFPR = 
2640,00); 

- R$ 1792,00 com o professor Wilberth Salgueiro (400,00 de monitoria de Carol Calegari + 
240,00 de complemento da monitoria de Letícia Rodrigues = 640,00 x 2 meses [de agosto e 
outubro] = 1280 + 512 [despesas com a comemoração dos 20 anos do PPGL] = 1792,00); 

- R$ 136,60 com o professor Luis Fernando Beneduzi (despesas com correio Itália-Brasil); 
- R$ 332,40 com o professor Paulo Dutra (despesas com o prof. Paul Dixon, na vinda para 

Debate-papo); 
- R$ 30,00 com Leni Ribeiro (cópia de chaves para PPGL). 
b) Receitas: R$ 9.348,24 – em 01/10/2014 
Sobre DCF, Proap e Fest (convênio em andamento; elaboração da proposta: Leni Ribeiro). 
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13. Reunião presencial de coordenadores na PRPPG com professores Neyval e Mill. Tópicos 
abordados:  
a) Dados: 5800 cursos de PG no Brasil, 3600 Programas, 52 Programas na Ufes e 65 
cursos. 
b) Alocação de vagas de titulares. 
c) Projeto Ufes/Fapes para auxiliar programas com nota 5. 
d) Situação da Universidade. Verbas reduzidas. Menos Papetec. 
e) Propos Ufes. Ex. Pessoal: pediram 250 técnicos. 
f) Atenção aos processos seletivos. 
g) Fechamento do SAPPG em 24/01/2015. 
h) Composição de bancas de mestrado e doutorado: solicitação do orientador, 
homologação do Colegiado. 
i) Prazos de defesa: no Regulamento Geral, até 36 meses para Mestrado e 60 para 
Doutorado. Mas vale o Regimento do Programa. Não defender é “pior” que defender com 
+ tempo. 
j) Desligamento de alunos. 
k) O Sucupira: “revolta nacional generalizada”. 
 

14. Prédio novo: mudança, secretaria integrada, salas disponíveis. 
15. Necessidade de divulgação e incentivo por parte dos professores para que os alunos de 

mestrado realizem o curso em co-tutela com a Universidade Ca’Foscari de Veneza e 
para que os alunos de doutorado submetam-se ao pedido de bolsa sanduíche no 
exterior.  

16. Prazo para recebimento de pedidos de apoio à PRPPG:  
1) Pedidos para emissão de empenho e prestação de serviços - 17/10/2014;  
2) Pedidos de passagem e diária - 31/10/2014;  
3) Pedidos de ajuda de custo e reembolso - 31/10/2014. 

17. Orientações da Procuradoria da UFES em relação ao desligamento de alunos de Mestrado 
e/ou Doutorado. 

18. Alocação de vagas de Professor Titular-Livre. 
19. Estágios de docência e Voluntários para o semestre 2015/1. 
20. Alteração de Regimento (aprovada na reunião de 21 de julho): Aproveitamento de 

Disciplinas de mesmo código. 
Art. 37 – O mestrando deverá integralizar, no mínimo, 24 créditos, sendo 8 créditos na 
disciplina obrigatória “Pesquisa de dissertação e mais 16 créditos em outras disciplinas. O 
mestrando deverá se inscrever, desde o 1º período, na disciplina “Pesquisa de 
dissertação”. À exceção desta, o mestrando não poderá repetir disciplinas.  
Art. 38 – O doutorando deverá integralizar, no mínimo, 36 créditos, sendo 16 créditos na 
disciplina “Pesquisa de tese” e mais 20 créditos em outras disciplinas. O doutorando 
deverá se inscrever, desde o 1º período, na disciplina “Pesquisa de tese”. À exceção desta, 
o doutorando não poderá repetir disciplinas. 
O trecho sublinhado deverá ser retirado do Regimento. 

21. Quadro de orientações em andamento. 
22. Todos os 23 projetos da Turma de Mestrandos de 2014/1, apresentados na Disciplina 

Pesquisa em Dissertação, foram aprovados. Houve 1 indicação de alteração de orientador 
(v. Deliberações). 

23. EDITAL 02/2014. Exame de proficiência em leitura em língua estrangeira para processos 
seletivos de programas de pós-graduação stricto sensu no âmbito da UFES. As provas 
ocorreram nos dias 26 e 28/09. 

24. Próxima reunião do Colegiado: 20 de novembro (quinta-feira) de 2014, às 13h. 
 
II. Deliberações: 
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1. Homologação da ata da 129ª reunião ordinária. Baixado de pauta. 
2. Homologação da ata da 130ª reunião ordinária. Baixado de pauta. 
3. Comissão organizadora do XVII CEL e II CIEL (2015). Baixado de pauta. 
4. Composição de comissão para seleção de bolsistas de pós-doutorado do Edital da Fapes 

(ao Programa cabe “indicar a comissão avaliadora da seleção dos bolsistas que deverá ser 
formada por pelo menos três pesquisadores doutores, desde que não sejam candidatos a 
supervisor, não tenham sido orientador e não tenha qualquer nível de parentesco com o 
candidato à bolsa”). Foram indicados e APROVADOS os nomes dos professores Wilberth 
Claython Ferreira Salgueiro, Leni Ribeiro Leite, Raimundo Nonato Barbosa Carvalho 
(membros titulares); Fabíola Simão Padilha Trefzger, Paulo Roberto Sodré, Gilvan Ventura 
da Silva (membros suplentes). 

5. Término da versão impressa da revista Contexto a partir do número 29 (2016). 
Manutenção apenas da versão eletrônica no portal de periódicos da Ufes. Em função da 
demora na publicação impressa dos volumes da revista Contexto, além dos gastos que tal 
publicação ocasiona, o Colegiado decidiu que a revista permanecerá apenas com o 
suporte eletrônico, sendo publicada no portal de periódicos da UFES 
(http://periodicos.ufes.br/contexto). 

6. Indicação de editores para a REEL (Revista Eletrônica de Estudos Literários). Atualmente, 
os mestrandos Guilherme Duque e Marihá Barbosa são os editores; o doutorando Nelson 
Martinelli saiu. A representante dos discentes doutorandos, Camila Dalvi, demonstrou 
interesse em participar do grupo de editores. 

7. Debate-papo em 19/09/2014 (sexta-feira, 14 horas, Sala Guimarães Rosa) com Terence 
Tunberg & Milena Minkova (University of Kentucky): “Active Latin: historical perspective 
and new developments”. APROVADO ad referendum, homologado pelo Colegiado. 

8. Debate-papo em 13/10/2014 (segunda-feira, 14 horas, Auditório do IC-2) com Carlos 
Reis (Universidade de Lisboa): “Figuras da Ficção: a personagem em questão”. APROVADO 
ad referendum, homologado pelo Colegiado. 

9. Debate-papo em 24/10/2014 (sexta-feira, 16 horas, Auditório do IC-2) com Célio 
Albuquerque, Washington Santos, Mónica Vermes e Wilberth Salgueiro: “1973: o ano 
que reinventou a MPB”. APROVADO pelo Colegiado. 

10. Homologação de banca para defesa de tese de Paulo Muniz da Silva. 
Título da tese: Muros de todos e de cada um: uma murologia 
Data e hora da defesa: 31/10/2014, sexta-feira, 15 horas 
Orientador: Sérgio da Fonseca Amaral 
Membros titulares da Ufes: Jorge Luiz do Nacimento, Paulo Roberto Sodré 
Membros titulares externos à Ufes: Eneida Leal Cunha (PUC-Rio), Wilson Coêlho Pinto 
(Escola Técnica Municipal de Teatro, Dança e Música – FAFI/ES) 
Membro suplente da Ufes: Raimundo Carvalho 
Membro suplente externo à Ufes: Carmem Lúcia Negreiros Figueiredo (UERJ) 
A banca foi homologada pelos presentes. 

11. Homologação de banca para defesa de tese de Daise Pimentel. 
Título da tese: Poéticas da visualidade: a literatura multigenérica na cena contemporânea 
brasileira 
Data e hora da defesa: 27/10/2014, segunda-feira, 15 horas 
Orientador: Deneval Azevedo 
Membros titulares da Ufes: Fabíola Padilha, Jair Miranda de Paiva (Ufes/Ceunes), 
Wilberth Salgueiro 
Membros titulares externos à Ufes: Maria Bernadette Cunha de Lyra (UAM – Universidade 
Anhembi Morumbi), Geraldo Majella de Souza (IFES) 
Membro suplente da Ufes: Raimundo Carvalho 
Membro suplente externo à Ufes: Betina Ribeiro Rodrigues da Cunha (UFU)  
A banca foi homologada pelos presentes. 



6 

 

12. Homologação de banca para defesa de tese de João Paulo Matedi Alves 
Título da tese: Elegias de Tibulo: tradução e comentário 
Data e hora da defesa: 27/10/2014, segunda-feira, 14 horas 
Orientador: Raimundo Carvalho 
Membros titulares da Ufes: Leni Ribeiro Leite, Paulo Roberto Sodré 
Membros titulares externos à Ufes: João Batista Toledo Prado (UNESP), João Ângelo Oliva 
Neto (USP) 
Membro suplente da Ufes: Wilberth Salgueiro 
Membro suplente externo à Ufes: Paulo Martins (USP) 
A banca foi homologada pelos presentes. 

13. Homologação de banca para defesa de tese de Adriana Pin 
Título da tese: A recepção da obra de Paulo Coelho pela crítica literária e pelo leitor 
Data e hora da defesa: 31/10/2014, sexta-feira, 14 horas 
Orientador: Luís Eustáquio Soares 
Membros titulares da Ufes: Maria Amélia Dalvi, Jurema Oliveira 
Membros titulares externos à Ufes: Anelito de Oliveira (Unimontes), Alice Áurea Penteado 
Martha (UEM) 
Membro suplente da Ufes: Jurema de Oliveira 
Membro suplente externo à Ufes: Marcelo Chiaretto (UFMG) 
A banca foi homologada pelos presentes. 

14. Homologação de banca para defesa de tese de Maria Lúcia Kopernick Del Maestro 
Título da tese: Entre o encenado, o visto e o escrito: o silêncio. Escuta do diário de Frida 
Kahlo 
Data e hora da defesa: 27/10/2014, segunda-feira, 10 horas 
Orientadora: Paula Siega 
Membros titulares da Ufes: Jorge Nascimento, Maria Amélia Dalvi 
Membros titulares externos à Ufes: Maria Bernadette Cunha de Lyra (UAM – Universidade 
Anhembi Morumbi), André Mitidieri (UESC – Universidade Estadual de Santa Cruz) 
Membro suplente da Ufes: Mónica Vermes 
Membro suplente externo à Ufes: Inara de Oliveira Rodrigues (UESC – Universidade 
Estadual de Santa Cruz) 
A banca foi homologada pelos presentes. 

15. Homologação de banca para defesa de tese de Tânia Cristina Vargas Canabarro. 
Título da tese: Memória social em Leite derramado: poderes e conflitos – uma alegoria da 
formação do Brasil moderno 
Data e hora da defesa: 30/10/2014, segunda-feira, 8 horas 
Orientador: Sérgio da Fonseca Amaral 
Membros titulares da Ufes: Mónica Vermes, Wilberth Salgueiro 
Membros titulares externos à Ufes: Andréia Delmaschio (IFES), Maria Cristina Cardoso 
Ribas (UERJ) 
Membro suplente da Ufes: Jorge Nascimento 
Membro suplente externo à Ufes: Leonardo Pinto Mendes (UERJ) 
A banca foi homologada pelos presentes. 

16. Homologação de banca para defesa de dissertação de Liozina Kauana de Carvalho 
Penalva 
Título da dissertação: Mito e processos de identificação cultural em Órfãos do Eldorado, 
de Milton Hatoum 
Data e hora da defesa: 09/10/2014, quinta-feira, 9 horas 
Orientadora: Júlia Almeida 
Membro titular da Ufes: Jorge Nascimento 
Membros titular externo à Ufes: Maria Zilda Cury (UFMG) 
Membro suplente da Ufes: Adélia Ribeiro 
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Membro suplente externo à Ufes: Paulo Roberto Tonani do Patrocínio (UFRJ) 
A banca foi homologada pelos presentes. 

17. Homologação de banca para defesa de dissertação de Fabiane Pimentel Silva 
Título da dissertação: Blindness – Ensaio sobre a cegueira de Fernando Meirelles  
Data e hora da defesa: 22/08/2014, sexta-feira, 15 horas 
Orientador: Paulo Roberto Sodré 
Membro titular da Ufes: Mónica Vermes 
Membros titular externo à Ufes: Ricardo Ramos Costa (IFES) 
Membro suplente da Ufes: Paula Siega 
Membro suplente externo à Ufes: Paulo Roberto de Souza Dutra (Purdue/EUA) 
A banca foi homologada pelos presentes. 

18. Homologação de banca para qualificação da dissertação de Rociele de Locio Oliveira. 
Título da dissertação: Tragédia no palco: o casamento em Bodas de sangre, de García 
Lorca, e Vestido de noiva, de Nelson Rodrigues 
Data e hora da qualificação: 25/08/2014, segunda-feira, 14 horas 
Orientadora: Maria Mirtis Caser 
Membros convidados: Ester Abreu Vieira de Oliveira (UFES), Esteban Reyes Celedón 
(UFAM) 
A banca foi homologada pelos presentes. 

19. Homologação de banca para qualificação da dissertação de Silvana Costa Bissoli. 
Título da dissertação: Os avatares da cultura italiana no romance Karina de Virgínia 
Tamanini 
Data e hora da qualificação: 30/09/2014, terça-feira, 14 horas 
Orientadora: Ester Abreu Vieira de Oliveira 
Membros convidados: Paulo Roberto Sodré (UFES), Orlando Lopes Albertino (UFES) 
A banca foi homologada pelos presentes. 

20. Homologação de banca para qualificação da dissertação de Marihá Barbosa e Castro. 
Título da dissertação: O programa satírico de Pérsio frente à tradição 
Data e hora da qualificação: 24/10/2014, sexta-feira, 9 horas 
Orientadora: Leni Ribeiro Leite 
Membros convidados: Paulo Roberto Sodré (UFES), Fábio Faversani (UFOP) 
A banca foi homologada pelos presentes. 

21. Pedido de prorrogação de prazo para defesa de dissertação de Sandra dos Reis Abrantes 
Nunes 
Prazo original (24 meses) de defesa: 09/2014. 
Parecer: favorável à prorrogação de 3 meses emitido pelo orientador Wilberth Salgueiro. 
O pedido foi aprovado pelos presentes. 

22. Pedido de prorrogação de prazo para defesa de dissertação de Carlos Alexandre da Silva 
Rocha 
Prazo original (24 meses) de defesa: 09/2014. 
Parecer: favorável à prorrogação de 3 meses emitido pelo orientador Paulo Roberto 
Sodré. 
O pedido foi aprovado pelos presentes. 

23. Pedido de Reconsideração da doutoranda Luciana Fernandes Ucelli Ramos. Foi lido o 
Requerimento da aluna, datado de 22 de agosto de 2014, em que a mesma solicitava [a] a 
“revogação do jubilamento”, a partir do dia 01 de agosto de 2014, deliberado na reunião 
de 18 de junho de 2014 (Ata nº 129), e [b] a “reintegração ao Programa de Pós-Graduação 
em Letras”, dispondo-se a realizar “as atividades e demais procedimentos que se 
encontram pendentes, visando à quitação de minhas obrigações para com a FAPES, ao 
cumprimento de minhas responsabilidades para com o PPGL e à conclusão do meu curso 
de Doutorado em Letras”. A aluna alegou motivos de doença (“primeiramente por conta 
de uma dependência química e, depois, por ocasião de problemas de saúde limitantes”) e 
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anexou dois comprovantes médicos: um Relatório Diagnóstico Psicológico, da Dra. Raquel 
Virgínia Médice, e um Laudo da Dra. Magda Tellaroli Botelho, ambos emitidos em 
21/08/2014 e da Secretaria Municipal da Saúde da Prefeitura de Vitória. Apesar de 
reconhecer o estado precário de saúde da aluna – afirmado por ela, registrado nos 
comprovantes médicos e testemunhado pessoalmente pelo Coordenador em contato 
com a discente –, o Colegiado entendeu que deve manter a decisão do desligamento, nos 
mesmos termos da Ata nº 129, de 18/06/2014, porque a situação da aluna diante do 
Regimento do PPGL e do Regulamento da Pós da UFES continua completamente irregular: 
“[a] não conclusão dos créditos, mesmo com a dilatação de prazos para entrega dos 
trabalhos finais; [b] reprovação em diversas disciplinas; [c] não realização do exame de 
qualificação no prazo (36 meses); [d] ausência de justificativa oficial e de pedido de 
prorrogação de prazo para realização do exame de qualificação; [e] não apresentação de 
versão da tese ao orientador e consequentemente inviabilidade de depósito da tese no 
prazo regulamentar (um mês antes dos 48 meses)”. O Coordenador acrescentou que, 
quando informada de seu desligamento, a aluna procurou a Coordenação e relatou seus 
problemas de doença. Disse que entraria com um Pedido de reconsideração e anexaria 
comprovantes médicos, o que fez. O Coordenador sugeriu que, junto ao Pedido e aos 
comprovantes, a aluna anexasse também trabalhos escritos que pudessem indicar a 
possibilidade de que ela, caso o Colegiado aprovasse o Pedido de Reconsideração, 
conseguiria realizar as inúmeras atividades pendentes: a entrega dos trabalhos referentes 
a três disciplinas (mesmo fora do prazo), a entrega do material da qualificação (mesmo 
fora do prazo), a entrega do material da defesa (mesmo fora do prazo). Esses trabalhos 
escritos não foram anexados. Em síntese, mesmo reconhecendo a legitimidade do Pedido 
de Reconsideração da aluna, em face de seu precário estado de saúde, o Colegiado 
entendeu que, exatamente por isso (e a não entrega dos trabalhos escritos fortaleceu 
esse entendimento), a aluna não terá condições de cumprir em um ou dois meses as 
tarefas (3 disciplinas, 1 qualificação, 1 tese) que não conseguiu cumprir em quatro anos. 
Respeitosamente, o Colegiado desejou que a aluna obtenha melhoras e que possa, em 
breve, realizar novo processo seletivo para ingresso no Programa, se desejar, mas 
entendeu que não pode deferir o Pedido da discente, pois a realização das atividades 
pendentes, além de bastante improvável (em face mesmo da condição de saúde da 
aluna), já se encontra totalmente fora dos prazos e normas regulamentares, haja vista 
que os 48 meses de curso se esgotaram em 31/07/2014, quando já deveria ter ocorrida 
(a) a defesa da tese, (b) a defesa da qualificação até 31/07/2013 e (c) a realização dos 
créditos, com a aprovação em 5 disciplinas, mas a discente só obteve aprovação em 2 
disciplinas. Assim, mesmo considerando, respeitosamente, os comprovantes médicos e os 
argumentos da discente, o Colegiado decidiu pelo indeferimento do Pedido de 
Reconsideração de Luciana Fernandes Ucelli Ramos 

24. Solicitação de apoio ao PPGL da docente Mónica Vermes. 
Valor: passagens e diárias. 
Evento: XI Congresso da Associação Internacional para o Estudo da Música Popular – 
América Latina (IASPM-AL) 
Local e data: UFBA. Data: 13 a 18/10/2014.  
Título da comunicação: “Circuitos musicais no Rio de Janeiro da Belle Époque (1890-
1920)” 
Solicitação de apoio aprovada pelos presentes. 

25. Solicitação de apoio ao PPGL da docente Leni Ribeiro Leite. 
Valor: passagens e diárias. 
Evento: III Congresso Brasileiro de Retórica.  
Local e data: USP. Data: 15 a 19/09/2014.  
Título da comunicação: “Panegírico Imperial: entre Plínio e Estácio” 
Solicitação de apoio aprovada pelos presentes. 
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26. Solicitação de apoio ao PPGL da docente Jurema Oliveira. 
Valor: passagens e diárias + inscrição R$ 762,30 
Evento: Congresso Internacional Verba volant? Oralidade, escrita e memória 
Local e data: Faculdade de Filosofia de Braga – UCP. Portugal. Data: 13 a 15/11/2014.  
Título da comunicação: “As marcas da ancestralidade na ficção angolana e moçambicana” 
Solicitação de apoio aprovada pelos presentes. 

27. Solicitação de apoio ao PPGL do discente Marcos Alexandre do Amaral Ramos Júnior.  
Valor: R$ 500,00 (ajuda de custo). 
Evento: Congresso Internacional de Letras 
Local e data: Buenos Aires, Argentina. Data: 24 e 29/11/2014.  
Título da comunicação: “Brasil: paradoxos do nacionalismo literário” 
Solicitação de apoio aprovada pelos presentes. 

28. Solicitação de apoio ao PPGL do discente Guilherme Horst Duque 
Valor: R$ 500,00 (ajuda de custo) + 45,00 (taxa de inscrição). Total: R$ 545,00.  
Evento: XXXIII Semana de Estudos Clássicos da Universidade Federal do Rio de Janeiro.  
Local e data: Rio de Janeiro. Data: 22 a 26/09/2014.  
Título da comunicação: “Fictus amans: Ovídio, ficão e biografia em uma leitura de Amores 
III, 12” 
Solicitação de apoio aprovada pelos presentes. 

29. Solicitação de apoio ao PPGL da discente Rossanna dos Santos Santana Rubim.  
Valor: R$ 500,00 (ajuda de custo) + 300,00 (taxa de inscrição). Total: R$ 800,00.  
Evento: XVIII Seminário Nacional de Bibliotecas Universitárias.  
Local e data: Belo Horizonte. Data: 16 a 21/11/2014.  
Título da comunicação: “Práticas de leitura literária dos usuários da Biblioteca do Ifes 
Campus São Mateus” 
Solicitação de apoio aprovada pelos presentes. 

30. Solicitação de apoio ao PPGL da discente Marihá Barbosa e Castro.  
Valor: R$ 500,00 (ajuda de custo) + 150,00 (taxa de inscrição). Total: R$ 650,00.  
Evento: III Congresso Brasileiro de Retórica.  
Local e data: USP. Data: 15 a 19/09/2014.  
Título da comunicação: “Sátira: definindo o gênero” 
Solicitação de apoio aprovada pelos presentes. 

31. Solicitação de apoio ao PPGL da discente Eudma Poliana Medeiros Elisbon.  
Valor: R$ 500,00 (ajuda de custo) + 801,76 (taxa de inscrição). Total: R$ 1.301,76.  
Evento: Congresso Internacional – Mujer y literatura feminina em la América virreinal.  
Local e data: Santiago, Chile. Data: 19 e 20/11/2014.  
Título da comunicação: “O feminino na literatura colonial brasileira: representações nos 
livros didáticos” 
Solicitação de apoio aprovada pelos presentes. 
 

32. Proposta de alteração do documento “SOLICITAÇÃO DE APOIO AO PPGL/UFES – 
Proposta de Rubricas e Critérios”. Os presentes APROVARAM a seguinte proposta: 
SOLICITAÇÃO DE APOIO AO PPGL/UFES 
Proposta de Rubricas e Critérios 
Ressalva para o usufruto da solicitação: as solicitações só devem ser feitas no caso óbvio 
de o solicitante estar precisando, ou seja, não ter tido apoio de outra instância. A PRPPG 
apoia pedidos, via Departamento de Pesquisa (Programa PAPETEC), em função de projeto 
de pesquisa cadastrado e em situação regular.  
1. Para a participação em eventos INTERNACIONAIS, com apresentação de trabalho, 
limitado a um apoio por ano por docente, caso não tenha obtido o benefício pelo 
PAPETEC da PRPPG, pelo Centro de Línguas, pela Capes, pelo CNPq ou pela Fapes: o PPGL 
custeará as DIÁRIAS. 
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Observação importante: o docente deverá anexar ao Pedido de Apoio um parecer de 
mérito obtido por uma agência de fomento (Capes, CNPq, Fapes). 
2. Para a participação em eventos NACIONAIS, com apresentação de trabalho, limitado a 
um apoio por ano por docente, caso não seja possível a obtenção do benefício pelo 
PAPETEC da PRPPG, pelo uso da verba do Proap, pelo Centro de Línguas pela Capes, pelo 
CNPq ou pela Fapes: o PPGL custeará PASSAGENS e DIÁRIAS. 
3. Para APOIOS DE OUTRA NATUREZA, desde que também discutidos e aprovados em 
reunião colegiada e que cobertos pelas rubricas da planilha de previsão orçamentária do 
convênio com a FEST. 
OBSERVAÇÕES: a) O docente que não comprovar apresentação de trabalho deverá 
ressarcir ao PPGL/Ufes o apoio concedido para participação em eventos. 
 b) O pedido de solicitação deve ser feito conforme modelo anexo. 
 
ANEXO 
PEDIDO DE APOIO – PPGL/UFES 
Professor:  
Data do pedido de apoio:  
Data prevista da realização/execução da viagem e/ou evento e/ou serviço:  
Tipo de apoio pleiteado:  
Discriminação detalhada do apoio pleiteado (voos e/ou material e/ou serviço): 
Valor previsto para o apoio pleiteado:  
Justificativa para o pedido de apoio:  
Documentos anexos à solicitação (carta de aceite de trabalho em evento, programação de 
evento, parecer de mérito de alguma instituição de fomento): 
Outras informações relevantes: 
Local, data, assinatura 
 

33. Solicitação de alteração de orientador. O mestrando Jiego Balduíno Fernandes Ribeiro 
solicita passar da orientação de Raimundo Carvalho para Luís Eustáquio Soares. 
Solicitação APROVADA pelos presentes. 

34. Solicitação de alteração de orientador. O mestrando Ulisses Augusto Guimarães Maciel 
solicita passar da orientação de Maria Mirtis Caser para Sérgio da Fonseca Amaral. 
Solicitação NÃO APROVADA pelos presentes. 

35. Relatório do bolsista pós-doutorando Paulo Roberto de Souza Dutra. Baixado de pauta. 
36. Renovação da bolsa do pós-doutorando Paulo Roberto de Souza Dutra (PNPD Capes 

2013). Baixado de pauta. 
37. Proposta em relação à disciplina Tópicos especiais: padronizar a numeração em I, II, III 

ou IV, conforme a carga horária do curso ofertado (I = 60h, II = 45h, III = 30h, IV = 15h). 
Proposta APROVADA. 

38. Oferta de disciplinas para 2015/1 e 2015/2: foi APROVADA a oferta abaixo: 
Códigos Mestrado e Doutorado / Nome da Disciplina / Nome do Curso / CH e Créd. / Dia e 
hora / Vagas p/ aluno especial: até / Professor(a) 

1) PLET 5505 e PLET 6505 / Literatura, gênero e discursos marginais / Enunciação e discursos 
minoritários/ 60 e 4 / Quarta, 18 às 22h / 05/ Júlia Almeida 
2) PLET 5506 e PLET 6506 / Poesia moderna e contemporânea / Theodor Adorno e Carlos 
Drummond de Andrade: aproximações / 60 e 4 / Sexta, 14 às 18h / 10 / Wilberth Salgueiro 
3) PLET 5507 e PLET 6507 / Narrativa moderna e contemporânea / La novela del dictador en 
Hispanoamérica / 60 e 4 / Terça, 8 às 12h / 10 / Paulo Dutra 
4) PLET 5513 e PLET 6513 / Poéticas da Antiguidade à Modernidade / Mulher em três gêneros: 
dramas, cantigas, contos / 60 e 4 / Quarta, 8 às 12h / 10 / Ester Abreu, Maria Mirtis Caser, 
Paulo Roberto Sodré 
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5) PLET 5515 e PLET 6515 / Literatura e História / Épica e política no Império Romano / 60 e 4 
/ Segunda, 14 às 18h / 05 / Leni Ribeiro Leite 
6) PLET 5516 e PLET 6516 / Literatura e Leitura / Literatura e leitura / 60 e 4 / Terça, 14 às 18h 
/ 05 / Maria Amélia Dalvi 
7) PLET 5517 e PLET 6517 / Tópicos especiais I / Latinoamericanidades, Narrativas e 
Decolonialidade / 60 e 4 / Quarta, 14 às 18h / ----- / Adelia Ribeiro, Luis Fernando Beneduzi 
8) PLET 5519 e PLET 6519 / Tópicos especiais III / Abordagens e conceitos acerca da relação 
História/Literatura / 30 e 2 / Segunda, 18 às 22h / 05 / Gilvan Ventura 
9) PLET 5520 e PLET 6520 / Tópicos especiais IV / Literatura latinoamericana contemporânea / 
15 e 1 / De 23 a 27/03, 18 às 21h / 10 / Luciana Irene Sastre 
10) PLET 8000 / Dissertação de Mestrado / Orientador(a) 
11) PLET 9000 / Tese de Doutorado / Orientador(a) 

 
39. Apoio do PPGL ao docente Luis Fernando Beneduzi (passagens e diárias) para ministrar 

curso com Adélia Ribeiro em 2015/1. Os presentes APROVARAM que o PPGL custe 
passagens nacionais e diárias para o período em que o prof. Luis Fernando Beneduzi for 
ministrar a disciplina “Tópicos especiais I”, curso “Latinoamericanidades, Narrativas e 
Decolonialidade”, em conjunto com a profª Adelia Ribeiro. 

40. Processo seletivo para 2016/1. Baixado de pauta.  
41. Formação de Comissões para auxiliar nas atividades da Coordenação. Baixado de pauta. 
42. Inclusão: Convênio do PPGL com a FEST (Fundação Espírito-Santense de Tecnologia). Foi 
apresentado o projeto, elaborado pela profª Leni Ribeiro Leite, a ser encaminhado à FEST 
(Fundação Espírito-Santense de Tecnologia), para que, em síntese, esta Fundação possa fazer a 
gestão dos recursos financeiros do PPGL. O Projeto contém Objetivos, Justificativa, Prazo de 
duração, Enquadramentos legais, Atribuições da FEST, Nomes dos responsáveis pela Coordenação 
do Projeto e do Ordenador de Despesas, Sanções previstas e Planilha de receitas e despesas. 
Aprovado por unanimidade 
43. Inclusão: Concessão de licença maternidade para a mestranda Ana Catarina de Pinho 
Simas, a contar do dia 11/08/2014. Foi apresentado o requerimento da mestranda, solicitando 
afastamento temporário das atividades acadêmicas, a contar do dia 11/08/2014, em virtude do 
nascimento da filha Sofia Simas da Gama. Conforme a Portaria da Capes nº 248/2011, de 
19/12/2011, “Art. 1º Os prazos regulamentares máximos de vigência das bolsas de estudo no país 
e no exterior, iguais ou superiores a 24 (vinte e quatro meses), destinadas à titulação de mestres e 
doutores, poderão ser prorrogados por até 4 (quatro) meses, se comprovado o afastamento 
temporário das atividades da bolsista, provocado pela ocorrência de parto durante o período de 
vigência da respectiva bolsa. /// § 1º o afastamento temporário de que trata este artigo deverá 
ser formalmente comunicado à Capes, acompanhado da confirmação pela Pró-Reitoria, 
coordenação do curso ou orientador, conforme o caso, especificando as datas de início e término 
do efetivo, além de documentos comprobatórios da gestação e nascimento. /// § 2º observado o 
limite de 4 (quatro) meses, não serão suspensos os pagamentos dos benefícios da bolsa durante o 
afastamento temporário de que trata este artigo. /// § 3º a prorrogação da vigência da bolsa 
corresponderá ao período de afastamento das atividades acadêmicas, respeitado o limite 
estipulado no caput deste artigo”. Desse modo, fica concedida a Licença maternidade para a 
mestranda de 11/08/2014 até 10/01/2015. A mestranda ingressou no curso em 01/03/2013. O 
prazo final do curso, estipulado em 24 meses, se daria em 28/02/2015. Com a Licença 
Maternidade, este prazo limite fica estendido até 30/06/2015. Aprovado por unanimidade 
 
44. Inclusão: Pedido de prorrogação de prazo para defesa de dissertação de Maria Luiza 
Meirelles. 

Prazo original (24 meses) de defesa: 09/2014. 
Parecer: favorável à prorrogação de 3 meses emitido pelo orientador Luis Eustáquio 
Soares. 
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O pedido foi aprovado pelos presentes. 
45. Inclusão: Pedido de prorrogação de prazo para defesa de tese de Fabiana Curto Feitosa. 

Prazo original (48 meses) de defesa: 07/2014. 
Parecer: favorável à prorrogação de 3 meses emitido pelo orientador Luis Eustáquio 
Soares. 
O pedido foi aprovado pelos presentes. 

 
46. Palavra livre. 

Nada mais havendo a tratar, às dezoito horas o Coordenador do PPGL deu por encerrada a 
reunião e lavrou a presente ata, que vai assinada por mim e pelos presentes. Vitória, 9 de 
dezembro de 2014. 
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