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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE DEPARTAMENTO DE LETRAS DA ESCOLA DE FILOSOFIA, LETRAS E                

CIÊNCIAS HUMANAS 

 

No dia vinte e cinco de abril de dois mil e dezoito, reuniu-se o Conselho do Departamento de Letras, às nove horas e                       

trinta minutos, na sala duzentos e dezesseis do Campus Guarulhos, para discutir e deliberar a respeito dos assuntos a                   

seguir. 

 

Presentes: Ivan Rodrigues Martin, Lucia Sano, Pedro Marques Neto, Renata Philippov, Érico Nogueira, Neide Elias, 

Francine Fernandes Weiss Ricieri, Carlos José Lírio, Joana de Fátima Rodrigues, Bianca Fanelli Morganti, Josiane Teixeira 

Martinez, Iara Rosa Farias, Fernanda Miranda da Cruz, Vanda Maria da Silva Elias, Gustavo Scudeller, Marcelo Seravali 

Moreschi, Rosângela Aparecida de Oliveira, Lavinia Silvares Fiorussi, Souzana Mizan, Maria Lucia Claro Cristóvão. 

Representantes Discentes (Graduação): Amanda Larissa Garcia de Medeiros, Isabella de Paula Aggio, Thalita de Paula.  

Representantes Discentes (Pós-Graduação): Amanda Monteiro Belon Fernandes. 

Servidores Técnico-Administrativos: Rafael Kenji Ozeki. 

Ausências justificadas: Sueli Salles Fidalgo, José Hamilton Maruxo Junior, Graciela Alicia Foglia, Marcia Valéria              

Martinez de Aguiar, Indaiá Bassani 

 

A – ORDEM DO DIA 

 

1. Ata da Reunião do Conselho – Março/2018 

O Prof. Ivan informou que houve dois pedidos de retificação na ata de março, sendo o primeiro da Prof.ª Sueli,                    

solicitando inclusão de ausência justificada por motivo de licença médica, e o segundo da Prof.ª Greice, que solicitou a                   

correção da data ao final da ata. A Prof.ª Renata solicitou correção de seu nome no corpo do texto. Em regime de                      

votação, a ata foi aprovada por unanimidade. 

 

2. Homologação de Resultado de Eleições - Representação Discente de Graduação – Conselho do Departamento e                

Comissão de Curso 

O Prof. Ivan informou que foram eleitas as seguintes representantes discentes para o Conselho do Departamento:                

Amanda Larissa Garcia de Medeiros, Isabella de Paula Aggio e Thalita de Paula. Em relação à Comissão de Curso,                   

informou que foi eleita a representante Amanda Larissa Garcia de Medeiros, e observou que o nome da representante                  

Thalita de Paula será removido da lista, pois seu nome foi incluído nas cédulas de votação embora não houvesse se                    

candidatado ao cargo. Não houve inscrições para Comissão de Licenciatura. A Prof.ª Renata informou que houve um                 

equívoco por parte da Comissão Eleitoral, visto que as cédulas eleitorais não estavam de acordo com as fichas de                   

inscrição, e se colocou à disposição para refazer o processo seletivo juntamente com os membros da Comissão. Em                  

regime de votação, os nomes das representantes foram homologados por unanimidade. 

 

3. Afastamentos 

Foram apresentados ao Conselho os seguintes afastamentos: 
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● Ana Cláudia Romano Ribeiro, de 26 a 30 de maio de 2018, para ministrar minicurso e participar de mesa                   

redonda no “Congresso Nacional Movências Interdisciplinares da Utopia”, na Universidade Federal de Alagoas –              

UFAL, em Maceió/AL; 

● João Marcos Mateus Kogawa, de 24 a 25 de maio de 2018, para participar de banca de defesa de Doutorado na                     

Universidade Estadual Paulista – UNESP, em Araraquara/SP; 

● Maria Lucia Claro Cristovão, de 04 a 10 de junho de 2018, para participar do “SEDIFRALE - Congresso da                   

América Latina e do Caribe da Federação Internacional de Professores de Francês (FIPFP)”, em Bogotá,               

Colômbia; 

● Maria Lucia Claro Cristovão, de 18 a 20 de maio de 2018, para participar do “36º Bain Linguistique” da                   

Associação dos Professores de Francês de São Paulo (APFESP), em Campos do Jordão/SP; 

● Vanda Maria da Silva Elias, de 17 a 18 de maio de 2018, para participar de banca de defesa de Doutorado na                      

Universidade Federal do Ceará – UFC, em Fortaleza/CE. 

 

Em regime de votação, os afastamentos foram aprovados por unanimidade. 

 

4. Reabertura do Edital de Eleição de Representação Discente (Comissão de Licenciatura) 

O Prof. Ivan sugeriu a inclusão das vagas remanescentes junto ao Conselho de Departamento e Comissão de Curso no                   

edital de representação discente para a Comissão de Licenciatura. A sugestão foi aprovada pelo Conselho. Definiu-se                

que a Comissão Eleitoral para estas representações discentes será composta pelas Profas. Renata Philippov e Iara Rosa                 

Farias, pelas representantes discentes Amanda Larissa Garcia de Medeiros e Thalita de Paula, e pelo técnico                

administrativo Rafael Kenji Ozeki. Em regime de votação, a reabertura do edital de eleição de representações discentes                 

e a comissão eleitoral foram aprovadas por unanimidade. 

 

5. Comissão Eleitoral - Eleição para Representação Discente de Pós-Graduação 

O Prof. Ivan informou que o mandato dos representantes discente de pós-graduação está prestes a vencer. Propôs que a                   

comissão eleitoral de representação discente de graduação assumisse o edital de representação discente junto à               

Pós-Graduação. Em regime de votação, o Conselho aprovou por unanimidade a recondução da mesma Comissão               

Eleitoral de representações discentes de graduação para o edital de representação discente de pós-graduação junto ao                

Conselho. 

 

6. Resposta a Pedidos Informais de Redistribuição de Docentes 

O Prof. Ivan lembrou a todos que foi encaminhado juntamente com os anexos da pauta da reunião um texto padrão de                     

resposta para os pedidos informais de redistribuição de docentes de outras instituições para o Departamento. Em                

regime de votação, o texto foi aprovado por unanimidade. 

 

7-a. Indicação de Membro Suplente para a Comissão Própria de Avaliação 

O Prof. Ivan informou que há necessidade de indicar um suplente para a representação junto à CPA, tendo em vista que                     

a Prof.ª Graciela, representante titular, participará de um Congresso e não poderá comparecer à próxima reunião. O                 

ponto foi postergado para o final da reunião para que houvesse tempo dos interessados se manifestarem.  
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8. Indicação de Representantes de Área no Conselho do Departamento (titulares e suplentes) 

Foram indicados os seguintes representantes de área para o Conselho do Departamento: Estudos Clássicos: Profas.               

Bianca Fanelli Morganti e Josiane Teixeira Martinez (titulares) e Prof. Luciano César Garcia Pinto (suplente); Estudos da                 

Linguagem: Profas. Fernanda Miranda da Cruz e Vanda Maria da Silva Elias (titulares) e Iara Rosa Farias e Sandra Mara                    

Moraes Lima (suplentes); Estudos Literários: Profs. Gustavo Scudeller e Marcelo Seravali Moreschi (titulares) e Rodrigo               

Soares de Cerqueira e Marcelo Lachat (suplentes); Espanhol: Profas. Graciela Alicia Foglia e Silvia Etel Gutierrez Bottaro                 

(titulares) e Rosângela Aparecida Dantas de Oliveira e Joana de Fátima Rodrigues (suplentes); Inglês: Profa.Lavínia               

Silvares Fiorussi e Prof. Orlando Vian Junior (titulares) e Profa. Terezinha Maria Sprenger e Prof. Carlos Renato Lopes                  

(suplentes); Francês: Profas. Marcia Valéria Martinez de Aguiar e Ligia Fonseca Ferreira (titulares) e Maria Lucia Claro                 

Cristóvão e Ana Claudia Romano Ribeiro (suplentes). A área de Estudos Clássicos justificou a indicação de apenas um                  

suplente pelo fato de que todos os seus atuais membros, com exceção do Prof. Luciano, serem membros do Conselho.                   

Em regime de votação, a indicação de representantes de área no Conselho do Departamento de Letras foi aprovada por                   

unanimidade. 

 

9. Grade Curricular 2o. Semestre de 2018 

O Prof. Ivan observou que a área de Estudos Literários atribuiu aula para o Prof. André Barros, e aproveitou o ensejo                     

para adiantar um informe, mencionando que o pedido de recondução do Prof. André foi aprovado e que foi reconduzido                   

e alocado na Reitoria junto à Universidade Aberta do Brasil – UAB. A Prof.ª Francine informou que o Prof. André está                     

elaborando um projeto de credenciamento junto à Pós-Graduação que deverá ser apresentado já no próximo mês. A                 

Prof.ª Lucia informou que a UC “Grego 3” foi alocada às terças-feiras, mas que gostaria de verificar com os alunos até o                      

fim da semana o melhor dia para disciplina ser ministrada. Informou que tomou essa decisão depois de consultar a                   

Profa. Renata. A Profa. Renata confirmou que ainda haveria tempo hábil para efetuar correções na grade. O Prof. Pedro                   

observou que falta incluir um asterisco na disciplina do Prof. Eduino, por se tratar de uma UC ser domínio conexo. Em                     

regime de votação, a grade foi aprovada por unanimidade com as referidas ressalvas. 

 

10. Projeto de Curso de Especialização Lato Sensu - História da Arte 

O Prof. Ivan informou que o Departamento de História da Arte está apresentando proposta de um curso de                  

especialização pago, em parceria com a Fundação Klabin, que será ministrado pelos professores da Universidade.               

Salientou que este seria o primeiro curso de especialização pago na EFLCH, e que uma discussão similar já foi alvo de                     

debate no Departamento de Letras, citando, inclusive, a discussão realizada quando da elaboração do projeto para o                 

Centro de Línguas. Informou que a proposta não foi aprovada em Congregação, pois os poucos membros presentes não                  

se sentiram à vontade em votar um tema tão polêmico sem tempo hábil para consulta aos Departamentos. A Prof.ª                   

Renata informou que existe uma legislação que rege os cursos de especialização lato-sensu, e que estes já estão                  

regulamentados na Unifesp. Informou que já existem cursos neste modelo no Campi São Paulo, Diadema e Baixada                 

Santista. Acrescentou que há uma colaboração entre o Departamento de História da Arte e a Fundação Klabin, e que o                    

valor calculado de custo é basicamente para sua autossustentação, tendo em vista que a Unifesp, por lei, não pode                   

dispender de valores para que o projeto ocorra, e que é necessário pensar num pagamento mínimo a quem irá ministrar                    

as aulas. Salientou que o valor cobrado é o menor possível, bem abaixo da média do mercado, e que a verba recebida                      
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será distribuída, em proporções distintas, à FAP, ao Campus e ao Departamento de História da Arte. Informou que o                   

projeto apresentado prevê, também, o fornecimento de bolsas de estudo. O Prof. Carlos Lírio informou que esse ponto                  

foi discutido na CAEC no sentido de aprimorar o projeto com o intuito de realizar um diálogo maior com a EFLCH,                     

inclusive propondo o aumento do número de bolsas e que algumas atividades sejam ministradas no Campus. O Prof.                  

Marcelo Moreschi mencionou que achou interessante a proposta de concessão de bolsas, e que seria interessante que                 

algumas aulas fossem ministradas na ELFCH. A Prof.ª Lucia Sano ponderou que o Curso poderia ser oferecido na EFLCH,                   

tendo em vista que a Fundação Klabin possui um acervo valoroso, mas que o curso de graduação em História da Arte                     

está instituído no campus. Salientou que essa proposta evidentemente geraria polêmica, e que não foram apresentadas                

informações suficientes no projeto para que se pudesse deliberar sobre o que foi proposto com relação ao uso dos                   

recursos advindos do pagamento de mensalidade. Chamou atenção para o impacto que uma proposta de um curso pago                  

causa dentro de um campus de universidade pública que sofre com falta de verbas, que a oferta de cursos pagos de                     

extensão poderá vir a ser entendida como resposta para esse problema, e lembrou que o projeto do Centro de Línguas                    

não foi posto em prática pois o Departamento de Letras entendeu ser melhor que as atividades fossem fornecidas                  

gratuitamente aos alunos. A Prof.ª Joana mencionou que se sente desconfortável com a ideia de que o curso seja                   

ministrado fora do Campus, salientou o valor da Fundação Klabin como local de pesquisa mas ponderou que cobrar                  

mensalidade para trabalhar o acervo lá presente seria um tanto quanto desconfortante. O Prof. Ivan se manifestou                 

contrariamente à argumentação de que o aporte de recursos em universidade pública seja feito mediante cobrança de                 

mensalidades para suprir as demandas que não estão sendo cobertas pelo Ministério da Educação. A representante                

discente Isabella ponderou que as aulas práticas poderiam feitas na fundação e as aulas teóricas no Campus. A Prof.ª                   

Fernanda salientou que a proposta de um curso pago deve ser bem justificada, já que os recursos que serão utilizados                    

serão públicos, e salientou que já há boas experiências realizadas no formato de convênio com outras instituições, como                  

a que o Prof. Luis Ferla (Departamento de História) tem com o Arquivo do Estado. Ponderou o risco de justificar a                     

criação de um curso pago por meio da cobertura de recursos e despesas da Universidade. A Prof.ª Renata ressaltou as                    

diferenças entre o projeto do Centro de Línguas e ao projeto que foi apresentado pelo Departamento de História da                   

Arte, e citou quatro pequenos trechos de argumentos que foram apresentados pela Prof.ª Angela, organizadora do                

projeto, para justificar os valores cobrados, a captação de recursos e outros aspectos correlatos. O Prof. Marcelo                 

Moreschi ponderou que o convênio com a fundação pode ser interessante e vantajoso em alguns aspectos relacionados                 

à captação de recursos. A Prof.ª Francine mencionou que se sente desconfortável em deliberar sobre os projetos de                  

outros docentes, e ressaltou as diferenças entre a decisão do Departamento quanto ao Centro de Línguas e à aprovação                   

do projeto de História da Arte. A Prof.ª Iara salientou a importância de analisar a conjuntura política atual, na qual a                     

Universidade Pública é vista como improdutiva e onerosa, e ponderou as consequência da abertura de cursos pagos                 

junto ao Campus. O Prof. Pedro salientou a importância de analisar o projeto tendo em vista que, mediante reajustes,                   

pode ser benéfico tanto à Instituição quanto aos alunos. O Prof. Carlos Lírio salientou que o tom das discussões                   

presentes neste Conselho foi o mesmo que predominou na reunião da CAEC, e que as sugestões de adequação do                   

projeto levaram em conta todos estes aspectos que foram e estão sendo discutidos. Informou que a Câmara concordou                  

com a preservação do perfil público do projeto, e informou que haverá reunião extraordinária amanhã para discutir as                  

readequações e para que a Profa. Angela possa pautar a proposta em Congregação. A Prof.ª Renata salientou que                  

também se sente desconfortável em deliberar sobre as propostas de colegas de outro Departamento, e ponderou que a                  

instância de lato-sensu paga já existe no âmbito da Unifesp. O Prof. Ivan informou que as opiniões que foram destacadas                    
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no âmbito do Departamento de Letras seriam apresentadas na Congregação caso o ponto retornasse à discussão, e                 

salientou a importância de votar se o Conselho concorda com a aprovação do curso pago nos moldes da proposta que                    

foi apresentada para que possa levar uma posição oficial à Congregação do Campus. Após discussões, o Conselho                 

considerou que houve diversas críticas quanto à forma como o projeto foi apresentado, e que, feitas essas discussões, a                   

Chefia está bem respaldada para representar o Departamento caso haja questionamento ou votações em Congregação,               

sem que o Conselho tenha necessidade de votar um posicionamento específico. A Prof.ª Fernanda sugeriu a inserção de                  

discussões sobre cursos pagos da EFLCH na agenda de trabalhos da CAEC com o intuito de consolidar questões                  

relacionadas a regulamentos, regimentos e procedimentos correlatos. 

 

7-b. Membro Suplente para a Comissão Própria de Avaliação 

A Profa. Fernanda Cruz se dispôs a ser suplente do departamento na CPA, mas afirmou que também não poderia                   

comparecer à reunião em que a representante titular estará ausente. O Conselho, então, solicitou aos representantes                

que consultem as áreas para possíveis indicações, e definiu como prazo limite o dia 02 de maio, com aprovação da                    

indicação ad referendum. Decidiu-se que, caso não haja manifestação de interesse, o nome da Profa. Fernanda Cruz será                  

indicado para a suplência. 

 

 11. Eleição para Coordenação do Centro de Línguas 

O Prof. Ivan informou que não obtiveram uma resposta definitiva da reitoria quanto à desvinculação das vagas de                  

professores visitantes para o Centro de Línguas da cota do Campus, e salientou que a gestão da Prof.ª Joana e do Prof.                      

Hamilton se encerraria em maio deste ano. Questionou se haveria necessidade de definir uma coordenação para o                 

Centro de Línguas, já que o projeto ainda não foi colocado em prática, e sugeriu que a eleição permaneça suspensa até a                      

criação do Centro. A Prof.ª Lucia mencionou que seria interessante definir uma Comissão Eleitoral para o caso de,                  

eventualmente, a Reitoria disponibilizar as vagas de professores visitantes para o Centro de Línguas. Foi definida a                 

seguinte Comissão Eleitoral: Profas. Joana de Fátima Rodrigues e Fernanda Miranda da Cruz, representantes discentes               

Isabella de Paula Aggio e Amanda Larissa Garcia de Medeiros e o TAE Rafael Kenji Ozeki. Em regime de votação, a                     

comissão foi aprovada por unanimidade. 

 

B – EXPEDIENTE 

 

INFORMES 

 

CHEFIA DE DEPARTAMENTO 

O Prof. Ivan informou que, conforme discutido na reunião passada, os informes mais longos foram encaminhados por                 

e-mail. 

 

Professor visitante 

O Prof. Ivan informou que na última reunião da Congregação a Direção Acadêmica apresentou proposta para que as                  

vagas de professores visitantes fossem distribuídas da seguinte maneira: 01 para cada programa de pós-graduação,               

totalizando 8, e 01 para cada programa de doutorado (Filosofia e Educação) totalizando 10 vagas. Informou que os                  
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Departamentos de Letras e História se posicionaram contrariamente a essa sugestão por entender que os doutorados já                 

fazem parte dos programas de Pós-Graduação, e sugeriram que estas 02 vagas fossem destinadas conjuntamente aos                

projetos de pós-graduação de menor nota. 

 

PPI e PDI 

O Prof. Ivan informou que o Prof. Pedro Arantes, Pró-Reitor de Planejamento, fez uma apresentação sobre um modelo                  

de processo participativo online para elaboração do PPI, por meio do qual docentes, discentes e técnicos irão opinar e                   

votar as propostas para que sejam construídas e apresentadas aos Conselhos de Departamento quando estiverem               

finalizadas. Acrescentou que foi apresentado também uma proposta bastante ampla para execução e acompanhamento              

do PDI, a qual aproveitará também esse modelo online de processo participativo. Salientou que os arquivos de texto que                   

detalham tais processos foram encaminhados na mensagem eletrônica com a pauta e anexos da reunião. 

 

COORDENAÇÕES DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO 

Aprovação dos PPCs 

A Prof.ª Renata informou que a carga horária dos PPCS foram readequadas, que houve reunião da PROGRAD                 

juntamente com os coordenadores de curso e que, em posse das informações que lá foram discutidas, o NDE está                   

realizando os últimos ajustes e irá encaminhar os PPCs para a Comissão de Curso na próxima reunião ordinária, a ser                    

realizada em maio/2018. Em seguida, informou que os PPCs serão encaminhados em breve ao Conselho para                

deliberação e, no mais tardar em julho/2018, seguirão para a Câmara de Graduação e Congregação. Por fim, informou                  

que os PPCs devem retornar à CG em outubro/2018, a tempo para que sejam inseridos para o vestibular de fim de ano.  

 

Ingresso no vestibular e notas de corte 

A Prof.ª Renata informou que a CG consulta todos os coordenadores de curso uma vez por ano para discutir sobre a                     

forma de ingresso no vestibular e as notas de corte do SISU. Acrescentou que após consulta junto às áreas ficou definido                     

que a forma de ingresso permanecerá a mesma, e que não houve decisão unânime com relação às notas e pesos para o                      

SISU, sendo mantidos, então, da maneira como estavam. Informou que será feito um estudo mais detalhado sobre o                  

assunto para que seja tomada uma decisão para o ano que vem, e que serão levadas em consideração as notas de                     

ingresso de todas as chamadas, notas dos alunos que eventualmente evadiram dos cursos, notas dos alunos que se                  

formam dentro do prazo e outros critérios pertinentes que serão levantados pela Comissão de Curso e pela PROGRAD. O                   

Prof. Ivan ponderou que a maior parte das vagas são ocupadas ao longo das chamadas, e que a nota de corte não                      

influencia na ocupação das mesmas, salientando a importância de observar o impacto da nota de corte na evasão dos                   

alunos. A Prof.ª Renata ressaltou a importância de rever a maneira como as chamadas são realizadas, tendo em vista                   

que apenas a primeira chamada é divulgada na internet, e que a partir da segunda o aluno deve manifestar interesse                    

presencialmente. Por fim, acrescentou que estas questões já estão sendo levadas em consideração pela PROGRAD. 

 

Reingresso 

A Prof.ª Renata informou que foi aberto edital de reingresso, e que para os cursos de Letras houve 06 alunos                    

classificados, sendo 04 de Inglês e 02 de Espanhol. Informou que os alunos foram orientados a realizar a matrícula dia                    

23/04, e alertou aos professores do 3º termo quanto à entrada dos novos alunos em sala de aula. Mencionou que há                     
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uma diretriz da PROGRAD no sentido de que não sejam computadas faltas anteriores ao dia da matrícula (23/04). Em                   

nome da Comissão de Curso, solicitou que os coordenadores e docentes estabeleçam um plano de trabalho com estes                  

alunos do reingresso com intuito de acolhê-los da melhor maneira possível. 

 

GT REGIMENTO 

A Prof.ª Lucia informou que o GT enviou as propostas sistematizadas a todos os docentes e que receberá comentários                   

individuais até o fim da semana, e ressaltou que posteriormente as propostas serão reelaboradas e encaminhadas para                 

deliberação das áreas.  

 

GT AFASTAMENTO 

A Prof.ª Lucia perguntou se o GT Afastamento poderia apresentar o informe sobre a conclusão dos trabalhos. A Prof.ª                   

Souzana informou que ainda será elaborado um histórico dos trabalhos que foram realizados no GT, que será                 

encaminhado ao Conselho quando estiver finalizado, e que ainda havia dúvidas com relação à licença capacitação. O                 

Prof. Ivan informou que havia pedido uma reunião com a presidente da CPPD para tirar algumas dúvidas, mas que                   

acabou se reunindo com o Prof. Diego Ambrosini, atual representante da Congregação na CPPD. A Profa. Lavínia                 

questionou se haveria ainda dúvidas com relação ao procedimento, haja vista que foi bem orientada pelo RH com                  

relação à licença que pretende pedir. A Profa. Lucia esclareceu que alguns colegas têm se dirigido à chefia com dúvidas e                     

que o contato com o Prof. Diego foi uma tentativa de atendê-los. Ressaltou que todos os pedidos de licença capacitação                    

apresentados ao Conselho haviam sido aprovados por unanimidade, até onde se lembrava, e que não se tratava de um                   

posicionamento da chefia, mas que informalmente a chefia já havia sido consultada sobre cursos que ocupam apenas                 

uma tarde da semana serem apresentados como justificativa para as licenças, e que não tinha certeza sobre a situação,                   

porque alguns dos pedidos ocorridos durante a sua gestão eram para cursos ministrados na cidade de São Paulo. O Prof.                    

Ivan acrescentou que também já foi questionado a respeito da carga horária docente, uma vez que os três meses de                    

licença não cobrem um semestre letivo inteiro. Por fim, afirmou que ainda não há definição clara da CPPD sobre os                    

pontos que geram dúvidas. 

 

CÂMARA DE EXTENSÃO 

Utilização do SEI na aprovação das ações de extensão 

O Prof. Carlos Lírio informou que a ciência dos Departamentos quanto aos projetos de extensão passarão a ser                  

realizadas via sistema eletrônico (SEI) e que o TI enviou uma planilha à CAEC para preenchimento de informações dos                   

membros de cada Departamento. Informou que estas informações serão cadastradas junto ao SIEX para que os Chefes                 

de Departamento deem ciência em cada projeto via SEI. 

 

Universidade Aberta do Brasil – UAB 

O Prof. Carlos Lírio informou que foi lançado um edital de reapresentação de cursos pela Unifesp via PROEC, e que a                     

CAEC terá que validar estas inscrições. Informou que, na EFLCH, apenas o Curso de Filosofia é ministrado via UAB. 

 

Bolsistas de Comunicação e Extensão 
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O Prof. Carlos Lírio informou que a bolsista da CAEC ficou encarregada de obter informações relacionadas a datas de                   

eventos e locais de eventos. Informou ainda que, após reunião das CAECS, ficou definido que os bolsistas não serão                   

responsáveis por atualizar ou modificar as informações cadastrais dos proponentes, e que isto deverá ser realizado via                 

e-mail à própria PROEC ou à CAEC, em caso de urgência. 

 

Bolsa PIBEX 

O Prof. Carlos Lírio informou que o resultado da bolsa PIBEX será divulgado em breve, e que foram validados 100                    

projetos em toda Unifesp, dentre os quais 20 são da EFLCH. 

 

Unifesp mostra sua arte 

O Prof. Carlos Lírio informou que o Prof. Vinicius, responsável pelo projeto, definiu como prazo dia 30 de abril para que                     

todos os Campi enviem a programação fechada do evento, com o intuito de que a divulgação e realização do evento não                     

sejam comprometidas. Acrescentou que cada CAEC terá uma verba de R$1500,00, via FAP, para auxiliar na produção do                  

evento. 

 

Fluxos de Cursos Lato-sensu 

O Prof. Carlos Lírio informou sobre a existência de um cronograma de fluxo de cursos lato-sensu, e que haverá uma                    

reunião das CAECs para discutir, em regime de pauta única, sobre este assunto. 

 

Demora nos registros de certificados 

O Prof. Carlos Lírio informou que houve uma reunião juntamente com o Sr. Manuel Camilo para tratar da demora nos                    

registros de certificado, e que foi informado que o atraso deve-se à falta de servidores que atuam na área de emissão de                      

certificados.  

 

DOCENTES, DISCENTES, SERVIDORES TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS 

A Prof.ª Iara informou que haverá eleição para o Sindicato Nacional de Professores, e que haverá um debate entre as                    

chapas 1 e 2 no dia 03/05/2018, às 12h, no Campus São Paulo. Salientou a importância de que os filiados à ADUNIFESP                      

participem da reunião. Informou que as eleições ocorrerão dia 08 e 09/05/2018, e que a intenção da ADUNIFESP é trazer                    

as urnas para cada Campi, mas que há um sério problema de contingente tendo em vista que há necessidade de 05                     

professores por Campus para realizar esta tarefa. Por fim, informou que a urna será centralizada na ADUNIFESP caso não                   

haja voluntários suficientes para trazer as urnas aos Campi. 

 

Sem mais, eu, Rafael Kenji Ozeki, Assistente em Administração do Departamento de Letras, subscrevo esta ata. 

 

Guarulhos, vinte e cinco de abril de dois mil e dezoito. 
 
MEMBROS NATOS 
 
Ivan Rodrigues Martin  (Chefe de Departamento) ________________________________ 

Lucia Sano (Vice-Chefe de Departamento) ________________________________ 

Pedro Marques Neto (Coordenador de Graduação) ________________________________ 



                                       Fls. 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO – DEPARTAMENTO DE LETRAS 

 

Renata Philippov (Coordenadora de Graduação) ________________________________ 

Érico Nogueira (Coordenador de Graduação) ________________________________ 

Neide Elias (Coordenadora de Graduação) ________________________________ 

Francine Fernandes Weiss Ricieri (Coord. de Pós-Graduação) ________________________________ 

Carlos José Lírio (Coordenador de Extensão) ________________________________ 

Joana de Fátima Rodrigues (Coord. Centro de Línguas) ________________________________ 

 

MEMBROS INDICADOS 

Estudos Clássicos 

Bianca Fanelli Morganti (titular) ________________________________ 

Josiane Teixeira Martinez (titular) ________________________________ 

Estudos da Linguagem 

Fernanda Miranda da Cruz (titular) _________________________________ 

Vanda Maria da Silva Elias (suplente) _________________________________ 

Iara Rosa Farias (suplente) _________________________________ 

 

Estudos Literários 

Gustavo Scudeller (titular) ________________________________ 

Marcelo Seravali Moreschi (suplente) ________________________________ 

 

Língua Espanhola e Literaturas Espanhola e Hispano-Americana  

Rosângela Aparecida Dantas de Oliveira (titular) ________________________________ 

 

Língua Inglesa e Literaturas de Língua Inglesa  

Lavinia Silvares Fiorussi (titular) ________________________________ 

Souzana Mizan (titular) ________________________________ 

 

Língua Francesa e Literaturas de Língua Francesa 

Maria Lucia Claro Cristóvão (suplente) ________________________________ 

 

MEMBROS ELEITOS 

Representantes Discentes da Graduação 

Amanda Larissa Garcia de Medeiros (titular) ________________________________ 

Isabella de Paula Aggio (titular) ________________________________ 

Thalita de Paula (titular) ________________________________ 

 

Representantes Discentes da Pós-Graduação 

Amanda Monteiro Belon Fernandes (titular) ________________________________ 
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SERVIDORES TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS 

Rafael Kenji Ozeki ________________________________ 

 


