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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DO DEPARTAMENTO DE LETRAS 1 

 No dia 30 de novembro do ano de dois mil e onze, com início às nove horas e trinta 2 
minutos e término às treze horas e quinze minutos, realizou-se a reunião supracitada, que contou 3 
com a presença dos seguintes professores: Prof. Markus Lasch (Teoria Literária/Chefe de 4 
Departamento), Prof. Paulo Ramos (Língua Portuguesa/ Vice-Chefe de Departamento), Prof. 5 
Guilherme Ignácio da Silva (Francês/Coordenador), Profa. Terezinha Sprenger (Inglês/Vice-6 
Coordenadora), Profa. Renata Philippov (Inglês), Profa. Maria Lúcia Dias Mendes (Francês), 7 
Profa. Daniela Akie Hirakawa (Francês), Profa. Josiane Teixeira Martinez (Est. Clássicos), Profa. 8 
Bianca Morganti (Est. Clássicos), Profa. Francine Weiss Ricieri (Lit. Portuguesa), Profa. Graciela 9 
Foglia (Espanhol), Profa. Silvia Etel (Língua Espanhola), Profa. Iara Farias (Est. Linguísticos), 10 
Profa. Raquel Souza (Lit. Portuguesa), Prof. André Barros (Lit. Brasileira), Profa. Maria do 11 
Socorro Carvalho (Lit. Portuguesa), Profa. Lavínia Silvares (Inglês), Prof. Carlos Renato Lopes 12 
(Inglês), Profa. Leila de Aguiar (Francês), Profa. Lucia Sano (Est. Clássicos), Prof. Álvaro Caretta 13 
(Língua Portguesa), Profa. Fernanda Cruz (Est. Linguísticos), Profa. Márcia Mendonça (Língua 14 
Portuguesa), Prof. Ivan Martin (Espanhol) e a Profa. Lígia Ferreira (Francês). Participou também 15 
da reunião a bolsista do projeto Jovem Pesquisador (FAPESP) Profa. Tatiana Piccardi. Como 16 
representantes discentes participaram Thaysa Audujas e José Carlos Ramos. Como 17 
representante dos servidores técnicos-administrativos, participou Diego Martin Casado. 18 
Justificaram sua ausência os professores Marcello Marcelino Rosa (Inglês), Mirhiane Mendes de 19 
Abreu (Lit. Brasileira), Paloma Vidal (Teoria Literária), Sueli Salles Fidalgo (Inglês), bem como a 20 
servidora técnico-administrativa Vilma Gama da Silva Castro. 21 
Também não estiveram presentes os professores Ana Luiza Ramazzina Ghirardi, Eduino José 22 
de Macedo Orione (Lit. Portuguesa), Janderson Lemos de Souza (Língua Portuguesa) e Neide 23 
Elias (Espanhol). 24 
 25 
 A reunião foi pautada pelos seguintes assuntos: 26 
 27 

1- Aprovação das atas referentes as últimas reuniões do Conselho: foram aprovadas, 28 
com unanimidade, as atas referentes às reuniões extraordinária, de 23 de novembro, e 29 
ordinária de outubro. 30 

 31 
2- Informes 32 
Reunião com a Reitoria: O Prof. Markus Lasch iniciou os informes comentando sobre 33 
reunião ocorrida entre a Reitoria e os Chefes de Departamento. O Professor informou que o 34 
Reitor falou sobre os problemas de infra-estrutura do campus Guarulhos. O Reitor também 35 
relatou perspectivas quanto à licitação para o novo prédio do campus Guarulhos e possíveis 36 
alternativas até a conclusão da obra, como locação de espaços próximos ao campus. Quanto 37 
ao número de vagas para ingresso discente na Graduação, o Prof. Markus Lasch informou 38 
que, apesar do Reitor ter comentado sobre a disparidade entre o número de ingressos e 39 
egressos, o Pró-Reitor de Graduação considera muito difícil a possibilidade de redução de 40 
vagas para ingressos. O Prof. Markus Lasch também informou que o Diretor do campus 41 
Guarulhos, Prof. Marcos Cézar de Freitas, pontuou o problema da falta de vagas de 42 
professores nesta reunião. O Prof. Markus Lasch informou ainda sobre as datas previstas de 43 
bancas e publicação de novos editais para contratação de professores.  44 
Reunião entre Coordenadores e Direção: O Prof. Guilherme Ignácio informou sobre 45 
reunião entre Coordenadores, Direção e Secretaria Acadêmica, visando o planejamento de 46 
salas para o próximo ano. O Professor Guilherme Ignácio informou que o número mínimo de 47 
alunos definido nesta reunião para que uma eletiva funcione será de cinco alunos. O 48 
Professor também elogiou o trabalho da Secretaria Acadêmica, sobretudo das Técnicas 49 
Administrativas dos cursos de História e Filosofia, que apresentaram uma solução adequada 50 
ao problema da falta de salas de aula e espaço para eventos no próximo semestre. 51 
Pós Doutorado- Prof. Paulo Ramos:O Prof. Paulo Ramos informou ao colegiado que está 52 
pleiteando estudos de pós-doutorado na ECA- USP.  53 



                                                      Fls.  

UNIVESIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO – DEPARTAMENTO DE LETRAS 

CONSELHO DO DEPARTAMENTO DE LETRAS 

 

A T A  

2 

Eventos futuros: O Prof. Paulo Ramos informou que organizará, no próximo ano, uma 54 
Semana sobre HQ. O evento deverá ser em abril (caso confirme-se a disponibilidade do 55 
teatro) e será realizado no intervalo entre as aulas. O Professor pediu aos colegas de 56 
Departamento ajuda na divulgação do evento. A Profa. Graciela Foglia informou sobre a 57 
intenção em organizar um evento da área de Língua Espanhola nos mesmos moldes da 58 
“Jornada Fantástica”, organizada anteriormente pela área de Língua Francesa. 59 
Número necessário de eletivas: O Prof. Markus Lasch informou que é necessário oferecer 60 
aos alunos de graduação ao menos três eletivas às sextas-feiras no próximo semestre, 61 
devido ao número de alunos que terão que cumprir os créditos. O Prof. Markus Lasch 62 
também comentou sobre o interesse do Prof. Pedro Arantes (Departamento de História da 63 
Arte) em oferecer uma disciplina eletiva no curso de Letras, tratando de poética indígena, 64 
mas a disciplina não poderá ser oferecida neste semestre. A Profa. Fernanda Cruz 65 
prontificou-se em oferecer uma disciplina eletiva, porém sua disciplina fixa já está alocada às 66 
sextas-feiras para o próximo semestre. Foi decidido que a inclusão (ou não) de mais uma 67 
eletiva será feita posteriormente. 68 
3- Pedido de Redistribuição de Docentes- IFES: O Prof. Markus Lasch informou sobre 69 
pedido de redistribuição de um professor da Universidade Federal do Maranhão, que gostaria 70 
de entrar no Departamento de Letras. O Prof. Markus Lasch informou que a posição marcada 71 
pela Reitoria sobre este assunto diz que a porta de entrada na UNIFESP é o concurso 72 
público, e que o Departamento de Letras segue até o momento esta diretriz. O Prof. Markus 73 
Lasch também explicou que a eventual vinda de um professor por este meio (redistribuição) 74 
não cria uma nova vaga para o Departamento, apenas preenche uma das já existentes. O 75 
Prof. Guilherme Ignácio comentou que anteriormente houve cinco pedidos similares ao 76 
Departamento, e todos foram negados. 77 
4- Representante do Departamento no GT de redação do Regimento da EFLCH: O Prof. 78 
Paulo Ramos iniciou a pauta falando sobre a importância em ter um representante do 79 
Departamento nesta Comissão, e que o Colegiado possui condições de indicar este 80 
representante, evitando o desgaste da indicação direta por parte da Chefia. Como não houve 81 
nenhuma manifestação, o Prof. Markus Lasch informou que indicará posteriormente algum 82 
docente do Departamento para compor a comissão. 83 
5- Contratação de Professores Titulares: Foi debatida a importância em ter um Professor 84 
Titular dentro do Departamento de Letras, considerando o peso na representação destes 85 
professores dentro da instituição. Também foi citada a movimentação de outros 86 
departamentos da EFLCH em torno do tema. O Prof. Markus Lasch e o Prof. Paulo Ramos 87 
defenderam que, por conta dos critérios para se alcançar a titularidade, se faz necessário 88 
buscar, para ocupar esta possível cadeira, algum Professor de outra instituição, podendo ser 89 
um professor já aposentado, que preencha os pré-requisitos para tal. Após longo debate 90 
sobre as vantagens e desvantagens em levantar e indicar algum nome que ainda não 91 
compõe o colegiado de Letras, considerando o fato de delegar imediatamente a este possível 92 
novo colega a representação do Departamento de Letras da EFLCH em diversas instâncias, 93 
foi aberta a votação, para que o Departamento já possa levantar e contatar possíveis nomes 94 
a ocupar esta cadeira (proposta da Chefia de Departamento). Segue o resultado: vinte e um 95 
membros do colegiado votaram a favor da proposta da Chefia de Departamento, um membro 96 
votou contra e dois membros do colegiado se abstiveram. 97 
6- Sugestões do Departamento à Câmara de Licenciatura: A pauta foi inclusa porque o 98 
tema voltará à próxima Congregação, para aprovação do regimento da Câmara de 99 
Licenciatura. Além disto, os Departamentos de Filosofia e de Ciências Sociais defenderam 100 
em reuniões anteriores da Congregação que a Câmara de Licenciatura seja subordinada a 101 
uma possível futura Câmara de Graduação. Baseando-se nos debates e propostas que 102 
poderão surgir na próxima reunião da Congregação em torno deste tema, foi aberta a 103 
discussão dentro do Colegiado do Departamento de Letras a fim de nortear a posição de 104 
seus representantes dentro da Congregação. Após debate, foi decidido que o Departamento 105 
de Letras votará a favor da aprovação do Regimento da Câmara de Licenciatura, com uma 106 
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ressalva: que o assunto seja rediscutido quando ocorrer e se ocorrer a criação da Câmara de 107 
Graduação. 108 
7- Manual do Aluno e Regulamento “Outras formas de Atividades Acadêmico-109 
Científico-Culturais”: O Prof. Guilherme Ignácio iniciou a pauta apresentando o manual do 110 
aluno, explicando seu formato. Após, o Prof. Guilherme Ignácio apresentou o Regulamento 111 
de Atividades Complementares. O Prof. Guilherme Ignácio explicou que os alunos precisarão 112 
entregar apenas vinte horas de atividades complementares em certificados, e o restante das 113 
horas estarão inclusas nas Atividades Programadas de Pesquisa (APPs). As APPs serão 114 
projetos de pesquisa desenvolvidos pelos alunos, e cada aluno deverá procurar um docente 115 
para que o oriente, de forma que cada docente deverá ter, no máximo, seis orientandos. O 116 
Prof. Guilherme Ignácio explicou os trâmites que as atividades gerarão, inclusive envolvendo 117 
a Secretaria de Alunos. 118 
8- Projeto de Pós-Graduação em Letras: O Prof. Markus Lasch iniciou o tópico 119 
agradecendo aos professores que colaboraram com sugestões no projeto de pós-graduação 120 
e no regulamento. Nomeadamente, o Prof. Markus Lasch agradeceu as Professoras Lucia 121 
Sano e a Profa. Graciela Foglia, pelas suas contribuições. O Prof. Markus Lasch pediu a 122 
todos que leiam a proposta do regulamento para a pós-graduação. Foi debatido como regular 123 
a questão das bolsas de mestrado. Após, foi debatido se deveria constar ou não no 124 
regulamento da pós-graduação que o fato do docente ter atribuições na pós-graduação não o 125 
desobriga de suas atividades na graduação. O Prof. Markus Lasch explicou que já consta na 126 
proposta do regulamento, em seu artigo 14, menção ao fato. Após debate sobre o assunto, 127 
foi aberta votação sobre o descrito no art. 14. Quando o Colegiado foi indago se o art. 14 da 128 
proposta do regulamento deve ser mantido como consta na proposta, vinte e um membros 129 
votaram a favor, cinco membros votaram contra e três membros se abstiveram. Foi aberta 130 
então uma segunda votação, para decidir se deve ser inserido um artigo sobre a obrigação 131 
do docente com a graduação, mesmo desenvolvendo trabalhos na pós-graduação. Com uma 132 
abstenção, foi aprovado pelo colegiado que esta questão deverá constar no regimento do 133 
Departamento de Letras. Definida a questão, o Colegiado de Letras da EFLCH votou a 134 
aprovação do Pré-Projeto de Pós-Graduação. O pré-projeto foi unanimemente aprovado, 135 
constando que esta pré-aprovação autoriza o envio do pré-projeto a pesquisadores da área 136 
de notório reconhecimento e, após as avaliações e contribuições destes, o projeto voltará ao 137 
Colegiado para aprovação final e posterior encaminhamento a Pró-Reitoria de Pós-138 
Graduação e Pesquisa da UNIFESP. O Prof. Paulo Ramos ressaltou que a colaboração ao 139 
projeto é contínua.  140 
9- Câmara de Extensão- Pagamento/ Gratuidade de cursos: A Profa. Francine Weiss, 141 
membro da Câmara Técnica de Extensão, comunicou ao colegiado a possível votação dentro 142 
desta Câmara da obrigação de gratuidade dos projetos de extensão. O tema passou a ser 143 
debatido no colegiado, pois a pauta interessa sobre tudo ao futuro Centro de Línguas. Após 144 
debate, foi decidido que o Colegiado do Departamento de Letras defende que a questão seja 145 
discutida amplamente e que seus representantes tentem evitar qualquer votação a cerca do 146 
tema antes do esgotamento das discussões com toda a comunidade acadêmica. O 147 
Colegiado também definiu que a discussão figurará novamente na primeira reunião do 148 
colegiado no ano de dois mil e doze.  149 
 150 
Eu, Diego M. Casado, na qualidade de Técnico em Assuntos Estudantis vinculado ao 151 
departamento de Letras, lavrei a presente ata no dia 30 de Novembro de 2011. 152 


