01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

ATA DA DUCENTÉSIMA SEPTUAGÉSIMA OITAVA REUNIÃO DO COLEGIADO DO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LITERATURA REALIZADA NO DIA VINTE D
MARÇO DE 2019. Ao vigésimo dia do mês de março de dois mil e dezenove, às quatorze horas e
trinta e nove minutos, na sala 35 do TEL, iniciou-se a 278ª, ducentésima septuagésima oitava
reunião do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Literatura. Estavam presentes os
professores: Adriana de Fátima Barbosa Araújo, Ana Helena Rossi, Anderson Luís Nunes da Mata,
André Luís Gomes, Anna Heron More, Edvaldo Aparecido Bérgamo, Erivelto da Rocha Carvalho,
João Vianney Cavalcanti Nuto, José Luiz Martinez Amaro, Maria da Glória Magalhães dos Reis,
Maria Isabel Edom Pires, Patrícia Trindade Nakagome, Paulo César Thomaz, Pedro Mandagará
Ribeiro, Regina Dalcastagnè, Ricardo Araújo, Sylvia Helena Cyntrão, Virgínia Maria Vasconcelos
Leal. Estavam em Licença os professores: Fabrícia Walace Rodrigues Eyben, Júnia Regina Faria
Barreto, Piero Luis Zaneti Eyben, Sandra Lúcia Rodrigues Rocha, Wiliam Alves Biserra, Wilton
Barroso Filho. Ausentes justificados: Ana Claudia da Silva, Cintia Carla Moreira Schwantes,
Claudio Roberto Vieira Braga, Augusto Rodrigues, Rogério da Silva Lima, Representação
Discente. Estavam Ausentes os professores: Ana Laura dos Reis Correa, Alexandre Simões Pilati,
Henryk Siewierski, Robson Coelho Tinoco, Sidney Barbosa. INFORMES: Abertura de semestre
letivo 1º/2019: datas de matrículas; Edital Interno CAPES PRINT; SIMPÓSLIT 2019;
Bancas de Defesa (março de 2019); PAUTA: 1. Aprovação da ATA reunião 277ª; 2. Edital
Interno CAPES PRINT; 3. Plataforma Sucupira 2018-2019: apresentação de dados; 4.
Processo de Avaliação de alunos especiais 1º/2019: homologação; 5. Estágio DINTER 2019:
Planos de Trabalhos UFAM; 6. Indicação de Comissão de credenciamento para doutorado
Dr Profa. Dra. Patrícia Trindade Nakagome e Recredenciamento do Prof. Dr. Hermenegildo
Bastos; 7. Homologação de aprovações de pedidos de banca de defesa, qualificação e pedidos
de prorrogação de prazo: aprovados pela CPGL em reunião de 13/03/2019; 8. Homologação
de seleção de bolsistas Póslit 2019; 9. Avaliação de pedido de prorrogação de bolsa PNPD –
Póslit; 10. Informe gestão 2017-2019; 11. Indicação coordenação 2019-2021: início do
processo seletivo; 12. Inclusões de itens na pauta. O professor Danglei de Castro presidiu o
colegiado como coordenador do Programa de Pós-Graduação em Literatura. A reunião teve início
às 14h39 com os informes de pauta: o primeiro tratou do início das aulas em 13 de Março e que as
salas foram alocadas pela Direção do Instituto de Letras no módulo sete e via prefeitura do
Campus. Em seguida, foi recomendada a leitura do Edital CAPES-Print disponível no site do
Decanato de Pós-Graduação para conhecimento de todo o corpo docente. Na sequência, o professor
André Luís Gomes tomou a palavra e, na condição de membro da Comissão de Organização do
SIMPÓSLIT apresentou algumas propostas: a primeira, sobre os dias de realização do evento,
previsto para 9 e 10 de abril e a segunda sobre palestra da Profa. Dra. Laene Pedro Gama,
psicóloga da Universidade de Brasília que atua na área de promoção e prevenção da saúde mental
do trabalhador, com tema relacionado ao assédio moral aos docentes. No informe seguinte, o Prof.
Danglei de Castro inteirou o colegiado sobre a verba de passagens e diárias para as bancas que
ocorrerão até final de março que estão sendo custeadas pelo Departamento de Teoria Literárias e
Literaturas e pelo Instituto de Letras e que, como é do conhecimento de todos, o Programa ainda
não dispõe de verba própria no ano de 2019. O professor solicitou inversão entre o segundo e o
décimo primeiro item da pauta, o que foi aprovado. Em seguida, foi projetada a ata da 277ª reunião
colegiada para a leitura dos presentes. A ata foi aprovada com solicitação de ajustes na lista de
presença e ausências justificadas. No item seguinte, da indicação da eleição de coordenação para o
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próximo biênio, o coordenador abriu espaço para que as chapas já formadas se apresentassem. O
Prof. Erivelto da Rocha tomou a palavra e apresentou a chapa composta por ele e pelo Prof.
Edvaldo Aparecido Bérgamo na condição de coordenador adjunto, e distribuiu aos presentes o
documento de propostas. Dentre elas, destacou a colegialidade como valor e a construção coletiva
do Programa de Pós-Graduação em Literatura. Retomando a palavra, o coordenador reforçou que o
período para as inscrições de novas chapas se encerra em 5 de abril de 2019. O terceiro item da
pauta foi a apresentação das informações do Coleta Capes referente ao ano de 2018. O coordenador
salientou o grande número de desligamentos no Doutorado e a quantidade de produção acadêmica
do período. No item seguinte, o coordenador solicitou homologação das inscrições para alunos
especiais para o primeiro período de 2019, informou que os professores que não entraram na
plataforma para análise individual dos pedidos tiveram todos os seus pedidos homologados. O
colegiado aprovou a solicitação por unanimidade. Em inclusão de item de pauta, o prof. Danglei de
Castro repassou a palavra do Prof. Anderson da Mata, que preside a comissão de elaboração de
plano de trabalho do Edital Capes-PRINT, ao qual o colegiado do Póslit manifestou adesão em
2018. O Prof. Anderson da Mata informou que o Programa está enquadrado em dois temas e a
pretensão é de um plano de trabalho único. Dentre as propostas estão a de receber até 3 professores
convidados e de concessão de 36 meses de Bolsas em Doutorado Sanduíche. Informou também que
nos 26 e 27 de Março estão agendadas reuniões para discussão e efetivação do plano de trabalho,
no dia 01 de abril reunião com representantes do Programa de Pós-Graduação em Linguística da
UnB – PPGL, no dia 04 de abril finalização do plano de trabalho e finalmente, em 10 de abril,
apresentação ao colegiado do Póslit e envio até 15 de abril. O Prof. Edvaldo Bergamo solicitou
alteração do horário da reunião agendada para o dia 26 de março para as 16 horas, em seguida
questionou a conceituação de internacionalização do comitê gestor em relação às ciências
humanas. A Profa. Regina Dalcastagnè, que integra o comitê gestor, esclareceu que as áreas
humanas estão bem representadas no comitê e que a internacionalização parte de pressupostos
definidos anteriormente e consultados à comunidade acadêmica e com base nos acordos já
firmados pela Universidade de Brasília com instituições de outros países, bem como a consulta
prévia realizada durante a preparação do edital do Capes-Print. Reforçou também que o próprio
edital provoca a reciprocidade e que cabe ao programa pensar formas de trabalho com os parceiros
convidados. O Prof. Edvaldo Bergamo demonstrou sua preocupação com a subalternidade ou com
as vias de mão única que a proposta do Capes-Print supõe. A Profa. Anna More sugeriu ao
colegiado pensar estrategicamente a relação com outros países e exemplificou a relação com o
México e também elogiou a Capes pela visão colegiada em detrimento da individualizada e “de
balcão” como era a praxe. A solicitação feita pelo Prof. Edvaldo Bergamo com relação à alteração
de horário da reunião do dia 6 de março para as 16 horas foi aprovada sem contestações. O quinto
item foi retirado da pauta e transferido para a próxima reunião colegiada. No item seguinte, houve
a indicação de comissão para análise e emissão de parecer da solicitação de credenciamento para
orientação em nível de Doutorado da Profa. Patrícia Trindade Nakagome e de recredenciamento do
Prof. Hermenegildo Bastos. Para ambos os processos foi definida a comissão: na presidência, Prof.
André Luis Gomes, e como membros as professoras Maria da Glória Magalhães e Virgínia Maria
Leal. O colegiado aprovou a composição das comissões. No sétimo item foi solicitada a aprovação
das bancas de defesa de Nathassia Maria Farias Guedes, Bianca Brignoni, Mirian Theyla Garcia,
Murilo Vidotto, Paula Queiroz Dutra e Ezilda Maciel da Silva; as solicitações de Prorrogação de
Prazo de Ribanna Martins de Paula, Fernanda Silva Neves, Nathalie Letouzé Moreira, Roberto
Luis Medina Paz, Leide Rozane da Silva e Isadora Maria Dias; Solicitação de Prorrogação de
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Cotutela de Joanise Levy; e Prorrogação de prazo para exame de qualificação de Joanna da Silva.
Todas as solicitações de indicação de banca de defesa, prorrogação de prazo de defesa, prorrogação
de cotutela e prorrogação de prazo para exame de qualificação foram aprovadas por unanimidade
pelo colegiado. No nono item, o coordenador solicitou a homologação do resultado do processo
classificatório de bolsas 2019, conforme resolução 01/2017. O colegiado homologou o resultado.
No item seguinte, foi apresentada solicitação de prorrogação de bolsa PNPD de Gabriel Estides
Delgado por mais doze meses. O colegiado aprovou o pedido por unanimidade. No último item, o
coordenador apresentou dados relativos à gestão no Biênio 2017-2018. Destacou dentre as
melhorias a atualização do site para o layout da UnB de acordo com as especificações da Capes,
atualização do regulamento do programa a partir de discussões colegiadas, a reformulação do rol
de disciplinas, a ampliação da internacionalização e a consolidação do Dinter UnB/UFAM e
PROCAD-UnB/UFAM/UEAM; agradeceu a todos, sugeriu que os professores passem pela
importante experiência de coordenar o programa e conclui dizendo que o Póslit não regrediu em
nenhum aspecto. Não havendo mais nenhum item a discutir, o coordenador agradeceu a presença
de todos e deu por encerrada a reunião às dezessete horas e vinte e dois minutos. Esta ATA foi
lavrada por mim, Joalysson Campos Costa e será subscrita pelo coordenador do Programa de PósGraduação em Literatura, Professor Danglei de Castro Pereira e homologada pelo colegiado do
Programa em sua 279ª reunião.
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