
COMUNICADO DA COMISSÃO ORGANIZADORA DO SINPOSLIT 2020  

 

Por indicação do Colegiado do Programa na sua 2ª Reunião de 2020, ocorrida em 01 de 

julho, a Comissão Organizadora do SINPOSLIT 2020 apresenta aqui este breve comunicado 

com uma síntese das deliberações do Programa depois da realização do Simpósio para 

informação geral do corpo docente, discente e técnico do POSLIT e da comunidade 

universitária em geral.   

Depois das discussões ocorridas nos dias 03 e 05 de junho, o Colegiado do POSLIT se 

reuniu no dia 10 do mesmo mês e tomou uma série de decisões, que passamos a descrever 

logo abaixo, de forma resumida. Basicamente, as deliberações finais do SINPOSLIT de 2020 

podem ser divididas em três grupos: a) as relativas aos Processos Seletivos do Programa; b) 

aquelas ligadas aos seus aspectos organizacionais; c) aquelas relativas ao Planejamento 

Estratégico do Programa no atual quadriênio avaliativo CAPES e para o futuro.  

Em relação à aos Processos Seletivos, deliberou-se que os processos ocorram em 2020 

de forma concatenada ao calendário letivo da Universidade de Brasília, considerando a sua 

atual suspensão e possível prorrogação. Foi aprovada a realização do Edital Universal em 

forma remota e simplificada, com a manutenção e ampliação das políticas de ações 

afirmativas, e a realização do Edital de Surdos em Edital específico com cronograma próprio a 

depender do desenrolar do contexto da pandemia no Distrito Federal.  

Sobre os aspectos organizacionais do Programa, foram revistos diversos pontos 

importantes que reforçam o Planejamento até aqui adotado, aperfeiçoando algumas de suas 

dimensões específicas. Foi aprovada a retificação do Regulamento nos seus artigos 18, 27, 28, 

30 e 55 (para posterior validação dos Colegiados superiores da Universidade), a retirada de 

disciplinas do rol geral das oferecidas pelo Programa (somente aquelas não ofertadas no 

quadriênio 2017-2020) e a indicação da elaboração de nova Resolução de atribuição de Bolsas 

para substituir a Resolução POSLIT 2/2019, revogada em função do novo marco regimental da 

Pós-Graduação definido recentemente por CEPE, CPP e IL. É importante ressaltar que a revisão 

dos pontos acima mencionados não modifica estruturalmente nenhum aspecto do 

funcionamento atual do Programa, e delibera sobre a realização de ajustes percebidos como 

necessários no seu estágio atual.  

Por fim, em relação às ações de Planejamento Estratégico do Programa, foram 

mapeados e indicados uma série de dimensões que pedem a continuidade e ampliação dos 

esforços de acompanhamento e desenvolvimento. São eles: a) elaboração de planejamento 

estratégico para o próximo quadriênio; b) atualização de informações disponíveis sobre eixos, 



linhas e credenciamento; c) revisão da proposta do número de vagas nos próximos Processos 

Seletivos: aprovado; d) revisão do Perfil do aluno; e) aprofundamento da política de apoio aos 

alunos; f) revisão da política de internacionalização em tempos de pandemia; g) revisão da 

política de comunicação do Programa.   

Finalmente, a Comissão Organizadora agradece a todos os seguimentos envolvidos na 

realização do SINSPOLIT 2020 e reitera a sua disposição em continuar colaborando no 

fortalecimento e aperfeiçoamento de todos os processos relativos ao Programa. Nosso 

Seminário Interno cumpre mais uma vez com o objetivo de estimular a discussão, a reflexão e 

proceder à autoavaliação interna, o que vem acontecendo, initerruptamente, há mais de uma 

década, este ano de forma remota devido à pandemia de covid-19. Saudamos aqui a todos, 

professores, discentes e técnicos, e reiteramos aqui a importância da participação coletiva em 

mais este momento de construção do nosso Programa.    

 

 

Comissão Organizadora SINPOSLIT 2020 

Brasília, 07 de julho de 2020.   


