
PPG em Letras Clássicas

Reunião de 07 de maio de 2012.

1) Revista Letras Clássicas:

a) escolha de novo(s) editor(es):

Diante da intenção manifestada pelo colega Marcos Martinho de deixar a tarefa de editoração da 
revista  Letras  Clássicas,  a  partir  da  sugestão  de André Malta  de se estabelecer  um rodízio de 
editores, decidiu-se que, a partir do nº 13, cada edição da revista ficará a cargo de uma comissão ad 
hoc, formada de três membros. Para o nº 13 foram indicados Ricardo C. Lima, Elaine Sartorelli e 
um terceiro membro a ser confirmado. Considerou-se a possível formação, em breve, de uma outra 
comissão para já começar a cuidar da Letras Clássicas nº 14.

Além disso, decidiu-se que cada edição passará a ter conteúdo misto: uma seção temática e outra 
não temática. A seção sobre pesquisas em andamento e teses defendidas deverá deixar de figurar na 
revista,  devendo  essas  informações  constar  apenas  no  site  do  programa,  onde  poderão  ser 
constantemente atualizadas. 

b) versão eletrônica:

Para tratar da versão eletrônica, entre outros possíveis interessados, foi sugerido o colega Paulo 
Martins, a ser consultado. Informou-se que o Centro e Informática da FFLCH está disponibilizando 
um treinamento para editores de publicações on-line da USP.

c)  A Capes  promoverá  um  evento  para  editores  de  revistas  científicas  na  Área  de  Letras  e 
Linguística  em  SC  (Florianópolis),  dias  21-22/jun.  Sendo  do  interesse  do  PPG  enviar  um 
representante, sugeriu-se consultar o colega Henrique Cairus.

2) Capes: Portaria nº 1 - jan/2012:

Informou-se sobre a restrição recentemente estabelecida pela Capes de 08 orientados por docente.  
Em reunião do coordenador da Área de Letras e Linguística com coordenadores de PPGs, ocorrida 
no Rio em 2-3/abr, foram propostas as seguintes justificativas para exceder o referido limite:
Mediante ao menos duas das quatro justificativas abaixo, no máximo 20% do total de docentes 
permanentes  poderão  ultrapassar  o  total  de  08  orientandos,  atingindo  não  mais  do  que  12 
orientandos, e com a ressalva de que isso se dê apenas em PPGs em que não haja docente com 
menos de dois orientandos:

1) o docente que tiver bolsa do CNPq;
2) o docente que orientar, além do mestrado acadêmico, o mestrado profissional, Minter, Dinter  

ou PEC-PG;
3) o docente que tiver produtividade no indicador 1;
4) o  docente  que  tiver  produção  compartilhada  com orientandos  (obs.:  enfatizou-se,  nessa 

reunião, que a Capes estimula a publicação de artigos assinados por orientador e orientando. 
O coordenador da Área de Letras manifestou sua posição em favor dessa prática,  que é 
comum em PPGs de áreas de exatas ou biológicas).

Considerou-se o baixo número de alunos atualmente no PPG (57 no início do ano) e enfatizou-se a 
necessidade de estimular a iniciação científica, como uma das principais medidas para melhorar a 
quantidade e qualidade dos alunos ingressantes no PPG.

3) Lattes: estruturação, uniformização, atualização;

Em vista de dificuldades encontradas, por ocasião do preenchimento do relatório Capes/2011, para 



obter informações sobre a produção dos docentes e discentes do programa, foram apontados alguns 
problemas relativos a procedimentos incorretos de inserção de dados no Lattes, particularmente, de 
dados sobre participação em eventos e  sobre grupos e  projetos  de pesquisa.  Essa  questão será 
abordada novamente em outras reuniões do PPG.

Outros:

• processo seletivo do 1º sem/12

Informou-se sobre resultados das provas de proficiência de grego, latim e línguas modernas: em 
latim,  foram 5 aprovados  em 7 candidatos,  em grego,  9  aprovados em 12;  na  proficiência  em 
modernas houve apenas uma candidata reprovada e duas ausentes.

• verba Proap/2011:

Informou-se que a verba Proap/2011 (R$44.200,00) foi zerada até o prazo de 30/abril. Além do 
custeio de transporte de docentes e discentes, foram pagas as edições de três publicações (o nº 12 da 
Letras Clássicas e dois livros coletivos, o do GP de teatro e o da Semana de Helenística), e, por fim,  
foram adquiridos materiais para escritório e livros.

• site de LC:

Informou-se sobre a elaboração de nova página do PPG com utilização de sistema de gerenciamento 
de conteúdo denominado Drupal, indicado pelo Centro de Informática da FFLCH. Trata-se de um 
recurso  bastante  prático  e  simples  de  operar.  Por  enquanto  apenas  os  membros  da  CCP estão 
envolvidos nessa tarefa, mas convém que mais alguns colegas participem. No momento, pretende-
se apenas transferir o conteúdo do site anterior para este novo, para depois refinar e ampliar esse  
conteúdo.

• sugestão sobre critério de sucessão da coordenação do PPG: rodízio por ordem de ingresso, sem 
alternância grego-latim:

Foi aprovada proposta da coordenação do PPG de que a ordem de ingresso dos docentes seja o 
único  critério  para  o  rodízio  da  comissão  de  coordenação,  eliminando-se  a  alternância  de 
coordenadores  especialistas  em língua  e  literatura  latina  e  grega,  por  dois  motivos  principais: 
primeiro por ser essa alternância inteiramente irrelevante para a gestão do programa e, depois, em 
razão das alterações decorrentes do afastamento de André Malta (este também manifestou-se, por e-
mail, inteiramente de acordo com essa proposta).


