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SEMINÁRIO INTERNO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 
EM LITERATUTRA – SINPOSLIT - 2019 

 
Data: 09 e 10 de abril de 2019  
Local: Sala de reuniões da ADUnB  
 
Apresentação 
 
Nos dias 09 e 10 de abril de 2019, os docentes do Programa de Pós-Graduação 
em Literatura (PÓSLIT) do Departamento de Teoria Literária e Literaturas (TEL), 
que integra o Instituto de Letras (IL) da Universidade de Brasília, em conjunto 
com os representantes discentes e os técnicos administrativos, realizarão mais 
uma edição do Seminário Interno do Programa de Pós-Graduação em 
Literatura (SINPOSLIT).  Neste SINPOSLIT refletiremos acerca do nosso 
Programa – realizações, limites e desafios – a partir do debate de 3 temas 
diretamente ligados à potencialização do bom desenvolvimento de nossa Pós-
Graduação: 1. “Assédio moral ao docente”, 2. “Processo Seletivo do PÓSLIT” e 
3. “Nosso Programa de Pós-graduação na Conjuntura Atual”. Os resultados e as 
propostas decorrentes das discussões realizadas no SINPOSLIT, que não é uma 
instância deliberativa, serão submetidos à deliberação do Colegiado do PÓSLIT, 
em reunião colegiada, que ocorrerá na tarde do último dia do SINPOSLIT 
(10/04). 
   
Objetivos 

 

 Refletir acerca de nossa atuação – realizações, necessidades, limites, 
desafios e possibilidades – como parte integrante do Programa de Pós-
Graduação em Literatura do TEL-IL-UnB. 
 

 Reforçar e apoiar a atuação dos membros efetivos do Programa e de suas 
respectivas linhas de pesquisa nas atividades que mantêm e constroem o 
PÓSLIT. 
 

 Discutir, a partir de dados concretos, os desafios relativos aos problemas 
decorrentes do assédio moral ao docente diante das necessidades e 
dificuldades no mundo do trabalho na Universidade frente à conjuntura atual. 
 

 Avaliar o processo seletivo de ingresso de discentes no Programa e propor 
alternativas para o melhor desenvolvimento dessa etapa decisiva para o início 
do processo de formação de docentes e pesquisadores realizado pelo 
PÓSLIT.  
 

 Debater e tomar posição diante de questões centrais para o desenvolvimento, 
a consolidação contínua e a manutenção do nosso Programa, da nossa 
atuação como docentes e pesquisadores e da nossa Universidade na 
conjuntura atual. 
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 Deliberar, em reunião colegiada, acerca dos resultados e propostas 
decorrentes das discussões realizadas no SINPOSLIT 

 
Metodologia  
 
As discussões e propostas a serem realizadas no SINPOSLIT deste ano de 2019 

serão organizadas com base na seguinte metodologia: 

1. Exposição dos temas 1 e 2 por palestrante convidada (Dra. Laene Pedro 

Gama - CASQV – DGP – UnB) e pelos docentes do Programa Prof.ª. Dra. 

Ana More (Doutorado) e Prof. Dr. Augusto Rodrigues (Mestrado), 

respectivamente. 

 

2. Brevíssima apresentação, pelos professores André Gomes e Ana Laura, 

das questões propostas no Tema 3 a serem discutidas nos grupos logo a 

seguir. 

 

3. Discussão acerca dos temas 1, 2 e 3, em grupos formados pelas 5 linhas 

de pesquisa do Programa; pela representação discente (2 representantes 

discentes e 1 discente de cada linha de pesquisa); técnicos 

administrativos presentes. 

 

4. Apresentação, por um membro de cada linha de pesquisa, da 

representação discente e dos técnicos administrativos, da discussão 

(questões e propostas) realizada em cada grupo. 

 

5. Reunião de síntese dos resultados das discussões apresentadas, a cargo 

dos professores André Gomes e Ana Laura. 

 

6. Realização de reunião do Colegiado da Pós-Graduação em Literatura 

para breve apresentação dos resultados do SIMPOSLIT pelos 

professores André Gomes e Ana Laura e, logo em seguida, deliberação 

das propostas pelos membros do Colegiado. 
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PROGRAMAÇÃO 
 

09/04/2019 (Terça-feira) 

MANHÃ 8h30 – 9h30 Tema 1: Assédio moral ao docente  
 

Exposição do Estudo Epidemiológico Saúde do 
Servidor da Universidade de Brasília pela Dra. Laene 
Pedro Gama (DGP - CASQV - Coordenadoria de 
Atenção à Saúde e Qualidade de Vida - Ambulatório II 
do HUB) 

9h30 – 10h Discussão 
 

Discussão interna sobre o tema 1 “Assédio moral ao 
docente” nos grupos formados pelas 5 linhas de 
pesquisa do Programa; representação discente e 
técnicos administrativos presentes. 

10h – 11h Apresentação dos resultados da discussão 
 
Apresentação da discussão (questões e propostas) 
realizada em cada grupo por um representante de 
cada uma das 5 linhas de pesquisa do Programa; 
representação discente e técnicos administrativos 
presentes. 

11h – 11h30 Reunião de síntese dos resultados 
 
Prof. André Gomes e Profa. Ana Laura  

TARDE 14h30 – 15h30 Tema 2: Processo Seletivo do PÓSLIT 
 
Exposição do relatório do Processo Seletivo 2018 - 
2019 – questões e propostas para o Edital 2019 – 
2020. Profª Anna More e Prof. Augusto Rodrigues 

15h30 – 16h Discussão 
 
Discussão interna sobre o tema 2 “Processo Seletivo 
do PÓSLIT” nos grupos formados pelas 5 linhas de 
pesquisa do Programa; representação discente e 
técnicos administrativos presentes. 

16h – 17h Apresentação dos resultados da discussão 
 
Apresentação da discussão (questões e propostas) 
realizada em cada grupo por um representante de 
cada uma das 5 de pesquisa do Programa; 
representação discente e técnicos administrativos 
presentes. 

17h – 17h30 Reunião de síntese dos resultados 
 
Prof. André Gomes e Profa. Ana Laura 
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10/04/2019 (Quarta-feira) 

MANHÃ 9h –10h Tema 3: Nosso Programa de Pós-graduação na 
Conjuntura Atual  

 
Breve apresentação das questões propostas em 
relação ao Tema 3 pelos professores André Gomes e 
Ana Laura 

Discussão 
 

Discussão interna sobre o tema 3 “Nosso Programa de 
Pós-graduação na Conjuntura Atual” nos grupos 
formados pelas 5 linhas de pesquisa do Programa; 
representação discente e técnicos administrativos 
presentes, com base nas seguintes questões: 
  

 Papel da coordenação, da comissão da Pós, 
dos representantes de linha e do docente 
permanente 

 Fortalecimento das linhas de pesquisa 
 Revisão regimental 
 Cotas para ingresso no Programa 
 Credenciamentos, efetivos e colaboradores;  
 Desburocratização, prorrogações e 

aproveitamento de créditos 
 DINTER 
 CAPESPRINT 
 CAPES, CNPq, MEC na conjuntura atual 
 Liberdade de cátedra (denúncias, gravações, 

ataques etc.) 
 Defesa da Universidade 
 Outras questões propostas 

10h – 11h Apresentação dos resultados da discussão  
 

Apresentação da discussão (questões e propostas) 
realizada em cada grupo por um representante de 
cada uma das 5 linhas de pesquisa do Programa;  
representação discente e técnicos administrativos 
presentes. 

11h – 11h30 Reunião de síntese dos resultados 
 
Prof. André Gomes e Profa. Ana Laura 

TARDE 14h – 16h30 Colegiado 

 
Apresentação das sínteses dos resultados pelos 
professores André Gomes e Ana Laura 
 
Deliberação do colegiado para a consolidação das 
propostas apresentadas durante o Seminário Interno 

 


