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ATA da 146ª (centésima quadragésima sexta) 
Reunião Ordinária do Colegiado Acadêmico do 
Programa de Pós-Graduação em Letras da 
Universidade Federal do Espírito Santo, 
realizada no dia 11 de julho de 2016. 

 

Aos onze dias do mês de julho do ano de dois mil e dezesseis, às quatorze horas, foi 
realizada no(a) Sala 103, Módulo II, Prédio Bárbara Weinberg a Centésima Quadragésima 
Sexta Sessão Ordinária do(a) Programa de Pós-graduação em Letras da Universidade 
Federal do Espírito Santo - UFES, com a(s) presença(s) de Leni Ribeiro Leite (Presidente), 
Adelia Maria Miglievich Ribeiro, Ana Penha Gabrecht, Eduardo Luis Araújo de Oliveira 
Batista, Fabiola Simao Padilha Trefzger, Jorge Luiz do Nascimento, Juliana Galvão Marques 
Minas, Maria Mirtis Caser, Paulo Roberto Sodre, Sergio da Fonseca Amaral, Taiga Bertolani 
Scaramussa, Viviana Monica Vermes e Wilberth Claython Ferreira Salgueiro. Havendo 
número legal de membros presentes, o(a) Senhor(a) Presidente declarou aberta a sessão. 
 
INFORME 1: Plataforma Sucupira: A coordenação fez uma demonstração de 
preenchimento e solicitou sugestões quanto aos dados de linha e projeto necessários. o 
Colegiado sugeriu que: a) a coordenação envie a cada professor uma lista dos seus projetos 
cadastrados no Sucupira para atualização e inclusão de todos os orientandos. Esses dados 
constarão do Sucupira e da página do Programa, e é necessário que eles estejam também 
no Lattes. Sugeriu-se também que o contexto de produção, ou seja, a que linha cada 
produção pertence, seja um dado também informado por cada docente, no campo 
observações do Lattes. A data limite de preenchimento dos dados de 2016 é 13 de janeiro 
de 2017 para a coordenação, o que significa que os docentes e discentes serão chamados 
ao preenchimento em dezembro.. INFORME 2 : Publicações do PPGL: a) Contexto 29 e 30 

(2016) Dossiês Quadricentenário de Dom Quixote e Literatura, Espaço e Paisagem, sob a 
responsabilidade de Sérgio Amaral e Paulo Dutra, editoria geral de Paulo Roberto Sodré. 
Número 29 online; número 30 em fase de revisão dos artigos pelos autores. b) 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. Chamada 
publicada.c) 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.d) Livro 
Memória e suas interfaces, organizado por Adail Sebastião Rodrigues Júnior (UFOP), Elzira 
Divina Perpétua (UFOP), Fabíola Padilha (Ufes) e Ruth Silviano Brandão (UFMG). Aprovado 
na Edufes, aguardando publicação.e) Livro Literatura e Voz Subalterna, organizado por Júlia 
Almeida e Paula Siega. Aprovado na Edufes, aguardando publicação.f) Livro Viagens, 
Deslocamentos, Espaços: conceitos críticos, organizado por Stelamaris Coser. Aprovado na 
Edufes, aguardando publicação.g) Livro Latine Loqui: curso básico de Latim, de Leni Ribeiro 
Leite. Aprovado na Edufes, aguardando publicação. Fomos informados de que todas essa 
sobras aprovadas na Edufes têm previsão de publicação para setembro de 2016.i) Bravos 
Companheiros e Fantasmas VI, com organização de Paulo Roberto Sodré, Orlando Lopes e 
Wilberth Salgueiro. Submetido à Edufes.. INFORME 3: Eventos do PPGL: a) Aula Inaugural 

do segundo semestre de 2016. No dia 05/08/2016, às 15h, com prof.dr. Verlaine Freitas. 
Título: A imaginação literária na interface entre filosofia e psicanálise. b) Bravos 
Companheiros e Fantasmas VII. Propostas de trabalhos já recebidas. Organizado pelo 
NEPLES. A ser realizado nos dias 22 a 26 de agosto de 2016. c) DebatePapo com José 
Américo Miranda. A ser marcado.. INFORME 4: Defesas de mestrado em 2016 e 2017: a) 
Prazo de defesa de dissertação a expirar em setembro de 2016 [orientador - aluno], com 
prazo para depósito da dissertação até 30/08/2016 I. Luis Fernando Beneduzi - Soraya 
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Jacome dos Santos Costalonga b) Prazo de defesa de dissertação a expirar em fevereiro de 
2017 [orientador - aluno], com prazo para depósito da dissertação até 31/01/2017 I. Fabíola 
Padilha - Carolina Frizzera Santos II. Fabíola Padilha - Taiga Bertolani Scaramussa III. Jorge 
Nascimento - Fernanda Nali de Aquino IV. Júlia Almeida - Henrique Albuquerque Firme V. 
Jurema Oliveira - Selso Vieira Farias Junior VI. Luís Eustáquio Soares - Fábio Henrique de 
Araújo Santos VII. Luís Eustáquio Soares - Luciana Rodrigues do Nascimento VIII. Luís 
Eustáquio Soares - Bruna Pimentel Dantas IX. Luís Fernando Beneduzi - Rosiane Pereira 
Gonçalves Boina X. Maria Amélia Dalvi - Josineia Sousa da Silva XI. Maria Amélia Dalvi - 
Ravena Brazil Vinter XII. Maria Mirtis Caser - Danielle da Silva Apolinario XIII. Paula Siega - 
João Ricardo da Silva Meireles XIV. Paula Siega - Cintia da Silva Moraes XV. Paulo Roberto 
Sodré - Vanessa Annecchini Schimid XVI. Paulo Roberto Sodré - Patricia Mara de Oliveira 
Maciel XVII. Raimundo Carvalho - Marcela Oliveira de Paula XVIII. Renata Junqueira de 
Souza - Fabiani Rodrigues Taylor Costa XIX. Wilberth Salgueiro - Juliana Galvão Marques 
Minas XX. Wilberth Salgueiro - Leandra Postay Cordeiro XXI. Wilberth Salgueiro - Filipe 
Marinho de Oliveirac) Prazo de defesa de dissertação a expirar em junho de 2017 
[orientador - aluno], com prazo para depósito da dissertação até 31/05/2017 I. Raimundo 
Carvalho - Daiani Pignaton Souza Silva [licença-maternidade] Média de defesas de 
mestrado: 2015 - 25,24; 2014 - 26,92; 2013 - 25,14; 2012 - 23.7; 2011 - 27.4; 2010 - 26,5.. 
INFORME 5: Defesas de doutorado em 2016: a) Prazo de defesa de tese a expirar em 

agosto de 2016 [orientador - aluno], com prazo para depósito da tese até 31/07/2016:I. 
Fabíola Padilha - Nelson Martinelli Filho b) Prazo de defesa de tese a expirar em setembro 
de 2016 [orientador - aluno], com prazo para depósito da tese até 31/08/2016: I. Adelia 
Ribeiro-Miglievich - Ronis Faria de Souza II. Ester Abreu Vieira de Oliveira - Lícia Cristina 
Dalcin de Almeida III. Fabíola Padilha - Jefferson Diório do Rozário IV. Júlia Almeida - Aline 
Prúcoli de Souza V. Júlia Almeida - Camila David Dalvi VI. Júlia Almeida - Régis Frances 
Télis VII. Raimundo Carvalho - Leandro Siqueira Lima VIII. Raimundo Carvalho - Lucas dos 
Passos e Silva IX. Stelamaris Coser - Jacqueline Laranja Leal Marcelino X. Stelamaris 
Coser - Sara Novaes Rodrigues XI. Viviana Mónica Vermes - Claudeir Aparecido de Souza 
c) Prazo de defesa de tese a expirar em dezembro de 2016 [orientador - aluno], com prazo 
para depósito da tese até 30/11/2016: I. Stelamaris Coser - Cristiane Palma dos Santos 
Bourguignon II. Stelamaris Coser - Darlene Vianna Gaudio Angelo Média de defesas de 
doutorado: 2015 - 48,06; 2014 - 50,08.. INFORME 6: Prazo de qualificação de tese: Prazo 

de qualificação de tese a expirar em 30 de setembro de 2016 [orientador - aluno], com prazo 
de depósito do relatório de qualificação até 31 de agosto de 2016:I. Fabíola Padilha - Keila 
Mara de Souza Araújo MacielII. Jorge Nascimento - Aline Santos de Brito Nascimento III. 
Luís Eustáquio Soares - Cinthia Mara Cecato [indicação de orientação nas deliberações] IV. 
Luís Eustáquio Soares - Elizabete Gerlânia Caron Sandrini V. Luís Eustáquio Soares - Jiego 
Balduino Fernandes Ribeiro VI. Wilberth Salgueiro - Wolmyr Aimberê Alcantara Filho. 
INFORME 7: Solicitação de entrega de livros declarados no Sucupira 2015.: A 

coordenação solicita a todos os professores que deixem um exemplar de cada obra 
declarada no Sucupira 2015 na secretaria, para envio à Capes.. INFORME 8: Oferta 2016/2 
e editais 2017: A coordenação informa que a oferta de 2016/2 e os editais relativos à 

entrada de alunos regulares em 2017 estão divulgados; inscrições de aluno especial 2016/2: 
finalizadas, resultados em 15/07. INFORME 9: Próxima reunião do Colegiado: 
17/08/2016, 4a feira, 9h. A coordenação informa que a próxima reunião do Colegiado 
ocorrerá no dia 17/08/2016, 4a feira, às 9h. PAUTA 1: Solicitação de revalidação de 
diploma. Solicitação de revalidação de diploma, de interesse de Anne Ventura, apreciação 
do parecer da Comissão.. Relator(a): Paulo Roberto Sodre. Decisão: Aprovado(a) por 
unanimidade Após leitura do parecer, ele foi aprovado por unanimidade. PAUTA 2: 
Aprovação de percurso acadêmico dos orientandos por parte dos orientadores. 
Deliberação sobre a necessidade de os orientadores aprovarem a escolha de disciplinas dos 
seus orientandos.. Decisão: Não aprovado(a) Após amplo debate, em que se posicionaram 
contrários à aprovação de percurso acadêmico vários professores, decidiu-se que os 
professores não devem assinar os formulários de matrícula dos alunos, pois o Colegiado do 
PPGL entende que o percurso acadêmico deve ser de responsabilidade de cada aluno. 
Desta forma, deverá vir expresso no formulário que os alunos do PPGL são individualmente 
responsáveis por garantir que o seu percurso acadêmico, até o momento da defesa, seja 
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cumprido a contento. PAUTA 3: Indicação de orientação. A coordenação solicita ao 

Colegiado indicação de orientação para a doutoranda Cinthia Mara Cecato.. Decisão: 
Aprovado(a) por unanimidade Foi indicado pelo Colegiado o nome do professor Wilberth 
Salgueiro como orientador da doutoranda Cinthia Mara Cecato. PAUTA 4: Proposta de 
determinação de calendário de reuniões do PPGL. A coordenação propôs que haja 

sempre a determinação do calendário de reuniões do PPGL ao início de cada semestre, em 
função da necessidade de se adequar o calendário às aulas sendo ofertadas. Decisão: 
Aprovado(a) por unanimidade Determinou-se que a coordenação traria o calendário de 
2016/2 na primeira reunião do semestre, e assim será feito a cada semestre. PAUTA 5: 
Processo seletivo para alunos regulares do PPGL: mudança no sistema de seleção. O 
professor Wilberth Salgueiro apresentou proposta de que se alterasse o sistema de seleção 
de alunos para a entrada da turma de 2018, de forma que a seleção não mais se fizesse por 
orientador, e sim por número total de vagas. A discussão foi então dividida em duas partes, 
havendo uma primeira votação, proposta pelo professor Sérgio Amaral, para que o 
Colegiado decidisse se desejava ou não discutir mudanças no processo seletivo. A proposta 
de discussão venceu por nove votos favoráveis e dois contrários. O professor Wilberth fez 
então a defesa de sua proposta; houve amplo debate, seguido por votação, na qual venceu 
a manutenção do formato atual, com sete votos favoráveis, contra três votos para a proposta 
do prof. Wilberth.. Decisão: Não aprovado(a) Decidiu-se pela manutenção do processo 
seletivo conforme o edital já publicado também para o processo seletivo seguinte. PAUTA 6: 
Deliberação sobre o uso do PROAP para pagamento de bancas e auxílios. A 

coordenação propôs que, dados os cortes nas verbas recebidas pelo Programa, o PROAP 
fosse usado exclusivamente no pagamento de bancas. Decisão: Aprovado(a) por 
unanimidade A proposta foi aprovada.. PAUTA 7: Indicação de novo editor-gerente da 
revista Contexto, a partir de 2017. O prof. Paulo Sodré relatou a sua experiência como 

editor-chefe da revista Contexto, em especial ressaltando as dificuldades na adoção do 
sistema OJS. O professor indicou sua intenção de deixar a editoria da revista, ou ao menos 
da necessidade de que outros membros viessem a compor a equipe, para o pleno uso do 
sistema OJS. O Colegiado indicou então que a monitora Letícia, paga com verba do Projeto 
de Ensino do PPGL, passasse a dar suporte à revista. Também o pós-doutorando Eduardo 
Araújo se propôs a integrar a equipe. Decisão: Aprovado(a) por unanimidade. Decidiu-se 
pela manutenção do prof. Paulo Sodré como editor-chefe, auxiliado por Eduardo Araújo e 
Letícia. PAUTA 8: Solicitação de prorrogação de prazo de defesa de tese de doutorado. 
A doutoranda Jacqueline Laranja Leal Marcelino solicita três meses de prorrogação de prazo 
de defesa de tese de doutorado. A solicitação da doutoranda veio acompanhada de toda a 
documentação comprobatória necessária e de parecer escrito pela orientadora. Decisão: 
Aprovado(a) por unanimidade O Colegiado mostrou-se favorável à concessão da 
prorrogação solicitada. PAUTA 9: Revisão das ementas e bibliografias das disciplinas 
do PPGL. A coordenação informa que, com base nas discussões realizadas na última 

reunião de coordenadores de PPGs em Letras e Linguística, será necessário revisar as 
ementas e as bibliografias das disciplinas do PPGL, e pede que o Colegiado decida como 
essa revisão será feita. Após amplo debate, o Colegiado prôpos que a coordenação 
distribuísse uma disciplina para cada professor, a partir da oferta recente e áreas de 
interesse de cada professor, determinado como parâmetro um número entre 20 e 30 obras 
na bibliografia e com a necessidade expressa de que se acrescentem periódicos, e que 
cada professor deverá também, se necessário, adequar a ementa e bibliografia de seu curso 
às mesmas diretrizes. Decisão: Aprovado(a) por unanimidade A proposta foi aprovada por 
unanimidade. A coordenação fará a distribuição por email, com data limite de resposta em 
15/09. PAUTA 10: Homologação de banca de tese de doutorado. Título: A Pintura na 

Literatura: linguagem plástica em Não entres tão depressa nessa noite escura, de António 
Lobo Antunes. Banca: Julia Maria Almeida (orientadora); Paulo Roberto Sodré (membro 
interno); Gaspar Leal Luz (membro interno); Evelyn Blaut Fernandes (Universidade de 
Coimbra); Diana Navas (PUC-SP); Lino Machado (suplente interno); Ricardo Ramos Costa 
(suplente externo-Uerj).Data: 26/08/2016. Horário: 9h30min.. Decisão: Homologado(a). 
Nada mais havendo a tratar, o(a) Senhor(a) Presidente agradeceu a presença e declarou 
encerrada a sessão, e eu, Ariel Sessa, Secretário(a) do(a) Programa de Pós-graduação em 
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Letras, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada, vai devidamente assinada pelos 
presentes. Vitória/ES, 11 de julho de 2016  
 
 
Leni Ribeiro Leite (Presidente)  
Adelia Maria Miglievich Ribeiro  
Ana Penha Gabrecht  
Eduardo Luis Araújo de Oliveira Batista  
Fabiola Simao Padilha Trefzger  
Jorge Luiz do Nascimento  
Juliana Galvão Marques Minas  
Maria Mirtis Caser  
Paulo Roberto Sodre  
Sergio da Fonseca Amaral  
Taiga Bertolani Scaramussa  
Viviana Monica Vermes  
Wilberth Claython Ferreira Salgueiro 
 
 
 
 


