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ATA NÚMERO 10/2020
DEFESA PÚBLICA DE DISSERTAÇÃO DE MESTRADO

Aos vinte e seis dias do mês de junho de 2020, no horário das 15h00 às 17h40, foi realizada,
por meio de videoconferência, a defesa de dissertação da mestranda FABIANA SANTOS DA
SILVA, cujo título é: “NARRATIVAS DO VAZIO: A ELABORAÇÃO DA MEMÓRIA
DA DITADURA PARAGUAIA PELOS ROMANCES SEGUNDO HORROR (2001) E
POR MANO PROPIA (2015)”, no Programa de Pós-Graduação em Literatura Comparada
(PPGLC) da Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA). A Banca
Examinadora, constituída pela professora e orientadora Dra. Mirian Santos Ribeiro de
Oliveira (UNILA), pelo professor Dr. Paulo Renato da Silva (UNILA) e pelo professor Dr.
Rocco Carbone (UNGS/CONICET), emitiu o seguinte parecer:
A banca destaca a qualidade da dissertação defendida, bem como suas contribuições para o campo de
estudos da Literatura Comparada e dos estudos literários e históricos sobre o Paraguai. Ressalta, ainda,
a vocação da UNILA para a promoção e a consolidação dos estudos latino-americanos. A banca
recomenda a publicação da dissertação. Sugere a revisão de elementos indicados pelos examinadores
durante a defesa e solicita que a comparação entre o regime ditatorial de Stroessner e o processo
revolucionário cubano seja revisada, explicitando e contextualizando as diferenças entre ambos.
Resultado final:
□

( X) Aprovação

□

( ) Reprovação
A postulante a mestre terá o prazo de 60 dias para apresentar à professora-orientadora a versão definitiva do seu
trabalho, incorporando as reformulações solicitadas pela banca examinadora. Eu, Mirian Santos Ribeiro de
Oliveira, lavrei a presente ata que segue assinada por mim, na qualidade de presidente, e pelos demais membros
participantes da banca.
Observação: Apesar de o Regimento Interno do PPGLC vedar a participação dos/as discentes por meios
eletrônicos, a banca optou por essa alternativa em função da suspensão das aulas de graduação e pós-graduação
na UNILA, a partir do Informe Oficial, publicado no dia 16 de março de 2020, pela Reitoria desta Universidade,
suspensão essa decretada em razão da evolução do cenário epidemiológico da COVID-19 no país. Além disso, a
videoconferência atendeu à orientação da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da instituição, a qual
recomendou que as bancas de dissertação fossem realizadas de forma remota, preferencialmente, durante o
período em que as atividades acadêmicas estiverem suspensas em decorrência da referida pandemia.
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