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

CIÊNCIAS HUMANAS 

 

Aos vinte e oito dias do mês de fevereiro de dois mil e dezoito, reuniu-se o Conselho do Departamento de Letras, às                      

nove horas e trinta minutos, na sala duzentos e dezessete do Campus Guarulhos, para discutir e deliberar a respeito dos                    

assuntos a seguir. 

 

Presentes: Ivan Rodrigues Martin, Lucia Sano, Bianca Fanelli Morganti, Carlos Lírio, Eduíno José de Macedo Orione, 

Graciela Alicia Foglia, Iara Farias, Joana de Fátima Rodrigues, Jose Hamilton Maruxo Junior, Josiane Teixeira Martinez, 

Lavinia Silvares Fiorussi, Ligia Fonseca Ferreira, Marcelo Seravali Moreschi, Marcia Valéria Martinez de Aguiar, Maria 

Lucia Claro Cristóvão, Neide Elias, Pedro Marques Neto, Renata Philippov, Rodrigo Soares de Cerqueira, Rosângela 

Aparecida de Oliveira, Souzana Mizan, Vanda Maria da Silva Elias. 

Representantes Discentes (Graduação): Rubia Fernandes e Silva, Isabella de Paula Aggio 

Servidores Técnico-Administrativos: Rafael Kenji Ozeki 

Ausências Justificadas: Eduíno José de Macedo Orione, Fernanda Miranda da Cruz, Gustavo Scudeller, Sueli Salles 

Fidalgo. 

 

A – ORDEM DO DIA 

 

1. Aprovação da Ata da Reunião do Conselho – Novembro/2017 

A Profa. Renata pediu correção em um informe registrado na ata, em que consta, com grafia incorreta, o nome de uma                     

palestrante convidada (Profa. Karin Volobuef). A Profa. Maria Lúcia solicitou que fossem incluídas na ata as informações                 

sobre seus dois pedidos de afastamentos. Sem mais destaques, a ata foi aprovada com uma abstenção. 

 

2. Mudança de Representação da Área de Estudos da Linguagem 

A área de Estudos da Linguagem solicitou a substituição do Prof. Álvaro Caretta em virtude de seu afastamento,                  

propondo que a Profa. Vanda Elias assuma a representação da área como titular. A Prof.ª Iara Rosa Farias foi indicada                    

como nova representante suplente. Em regime de votação, a mudança de representação foi aprovada por unanimidade. 

 

3. Afastamentos 

A Prof.ª Lúcia informou que foram encaminhados alguns pedidos de afastamento após o envio da convocação para a                  

reunião do Conselho, e solicitou a inclusão destes pedidos, que seguem abaixo: 

 

● Rafael Dias Minussi, de 04 a 08/03/2018, para participar do “IV Colóquio Brasileiro de Morfologia”, a ser                 

realizado na Universidade Federal da Bahia - UFBA, em Salvador, Bahia; 

● Mirhiane Mendes de Abreu, dia 12/03/2018, para participar de banca de exame de qualificação de mestrado de                 

Carolina Silva Mercês, a ser realizada na FFLCH/USP, em São Paulo/SP. 
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O Prof. Ivan informou que havia ainda um pedido da Profa. Fernanda para participar de uma banca. Em regime de                    

votação, a inclusão dos afastamentos foi aprovada por unanimidade. Em seguida, foram apresentados ao Conselho os                

seguintes afastamentos: 

 

● Juliana da Silva Loyola, de 21 a 25/03/2018, para participar do Seminário Língua, Literatura e Cultura Brasileira,                 

a ser realizado na Universidade de Milão, na Itália (ad referendum); 

● Sandro Luis da Silva, dia 06/03/2018, para participar de banca de exame de qualificação de mestrado de Taís                  

Luciana de Souza, a ser realizado na PUC-SP, em São Paulo/SP (ad referendum); 

● Sandro Luis da Silva, dia 20/02/2018, para participar de banca examinadora de tese de doutorado de Ide                 

Moraes dos Santos, a ser realizada na PUC-SP, em São Paulo/SP (ad referendum); 

● Ana Cristina Carmelino, de 13 a 17/03/2018, para participar do seminário Internacional de Estudios de Discurso                

y Argumentación, a ser realizado na Universidad de Buenos Aires - UBA, na Argentina; 

● Fernanda Miranda da Cruz, de 13 a 17/03/2018 e de 09 a 11/05/2018, para realizar trabalho de Campo junto à                    

Instituição Pandorga, em São Leopoldo/RS; 

● Marcio Hollosi, de 20 a 23/03/2018, para participar da CIEP 2018 - Conferencia Internacional de Educação e                 

Pobreza, em Villaricca, Chile; 

● Sandra Mara Moraes Lima, de 13 a 16/03/2018, para participar do “Seminário Internacional de Estudios de                

Discurso y Argumentación”, a ser realizado na Universidad de Buenos Aires – UBA, Argentina; 

● Sandra Regina Leite de Campos, de 20 a 23/03/2018, para participa do “CIEP 2018 - Conferencia Internacional                 

de Educação e Pobreza, em Villaricca, Chile; 

● Sandro Luis da Silva, dia 09/03/2018, para participar de banca examinadora de tese de doutorado de Anderson                 

Ferreira, a ser realizada na PUC-SP, em São Paulo/SP; 

● Sandro Luis da Silva, de 28/02 a 01/03/2018, para participar de bancas de defesa de dissertação de mestrado                  

de Aline Maioli Moyses, Annabell Santos Belarmino e Geilson Silva Costa, a serem realizadas na Universidade                

Federal do Espírito Santo – UFES, em Vitória/ES; 

● Vanda Maria da Silva Elias, de 12 a 18/03/18, para participar do “Seminário Internacional de Estudios de                 

Discurso y Argumentación”, a ser realizado na Universidad de Buenos Aires – UBA, Argentina. 

 

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

 

4. Indicação de membros do GT Bacharelados 

A Prof.ª Lucia lembrou a todos que foi acordado na reunião do Conselho do mês de novembro que o GT Bacharelados                     

seria composto na primeira reunião do ano de 2018, e que contaria com pelo menos um representante de cada área do                     

Departamento. As áreas, então, indicaram seus representantes, conforme segue: Estudos Clássicos: Josiane Teixeira             

Martinez; Inglês: Renata Philippov (titular) e Lavínia Silvares Fiorussi (suplente); Francês: Márcia Valéria Martinez de               

Aguiar; Estudos Literários: Juliana Silva Loyola e Francine Fernandes Weiss Ricieri. As áreas de Espanhol e de Estudos da                   

Linguagem não apresentaram seus representantes, mas se comprometeram a encaminhar os nomes até segunda-feira              

seguinte, dia 05/03, para que fossem aprovados ad referendum. Em regime de votação, os nomes indicados para o GT                   

Bacharelados foram aprovados por unanimidade 
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5. Homologação das Comissões de Avaliação de Estágio Probatório - Profs. Maria Lúcia Claro Cristovão, Sandra Mara                 

Moraes Lima e Marcia Veirano Pinto 

A Prof.ª Lúcia informou que a formação das Comissões de Avaliação de Estágio Probatório no âmbito do Departamento                  

é atribuição da Chefia. Em seguida, informou ao Conselho a composição das seguintes comissões: avaliação da Prof.ª                 

Maria Lúcia Claro Cristóvão: Professores Carlos José Lírio e Carlos Renato Lopes; avaliação das Professoras Sandra Mara                 

Moraes Lima e Márcia Veirano Pinto: Lavínia Silvares Fiorussi e Ana Claudia Romano Ribeiro. Em regime de votação, as                   

comissões foram aprovadas por unanimidade. 

 

6. Eleições para representação discente - Conselho do Departamento, Comissão de Licenciatura e Comissão de Curso 

O Prof. Ivan informou que é necessário convocar eleições para representação discente, tendo em vista que os mandatos                  

já venceram. O Prof. Hamilton informou que faz parte da Comissão Eleitoral para Representantes Discentes de                

Graduação juntamente com a Prof.ª Renata, e mencionou que, ao descobrirem que na Comissão de Curso e na                  

Comissão de Licenciatura os representantes discentes também estão com mandatos vencidos, pensaram em lançar              

apenas um edital que envolva a seleção para as três instâncias. A Prof.ª Renata acrescentou que pretendiam resolver                  

essa questão em fevereiro, mas que teria sido difícil mobilizar os alunos em período de férias e, por isso, optaram por                     

trazer a questão da ampliação do edital ao Conselho para conhecimento e deliberação. Em regime de votação, a                  

integração das eleições para as três instâncias de representação discente com uma única comissão eleitoral foi aprovada                 

por unanimidade. 

  

7. Pedido de Afastamento da Profa. Greice Nóbrega e Sousa para conclusão de doutorado 

O Prof. Ivan informou a todos que a Prof.ª Greice está solicitando afastamento no segundo semestre de 2018 para                   

finalizar seu doutorado. Em regime de votação, o pedido de afastamento foi aprovado por unanimidade.  

 

8. Pedido de redistribuição da Profa. Talita Janine Juliani da UFLA 

A Prof.ª Bianca informou que recentemente o Prof. Pedro Falleiros Heise foi aprovado em concurso na Universidade                 

Federal de Santa Catarina, gerando vacância na área de Estudos Clássicos. Informou que o departamento recebeu do                 

Setor de Mobilidade da Unifesp um pedido de transferência da Prof.ª Talita Janine Juliane, da Universidade Federal de                  

Lavras. Acrescentou que a área de Estudos Clássicos se reuniu para analisar a documentação apresentada pela                

professora, que o pedido foi aprovado por unanimidade, e que se absteve da discussão por considerar que sua relação                   

com a Profa. Talita implicava conflito de interesses. A Prof.ª Renata fez uma ressalva acerca dos pedidos de                  

redistribuição, mencionando que podem demorar a serem homologados, a exemplo do ocorrido com o pedido da Profa.                 

Maria Eulália Ramicelli. A Prof.ª Lúcia ponderou que houve também casos em que os pedidos de redistribuição foram                  

bem céleres. Em regime de votação, o pedido de redistribuição da Prof.ª Talita Janine Juliani foi aprovado por                  

unanimidade. A Prof.ª Lúcia informou que iria verificar junto à Direção Acadêmica a possibilidade de inclusão de ponto                  

de pauta para deliberação em reunião da Congregação  do dia seguinte. 

 

9. Centro de Línguas - condições para o início das atividades 
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O Prof. Ivan lembrou a todos que a Reitoria convocou o Departamento de Letras e um representante de cada área para                     

uma reunião juntamente com a Chefia de Gabinete para discutir propostas relacionadas à formação de um GT para                  

pensar o Núcleo de Políticas Linguísticas da Universidade. Acrescentou que apresentou nessa reunião a proposta do                

Centro de Línguas, informando também que não havia profissionais de educação para que sua implantação ocorresse.                

Informou que a Reitoria propôs como solução temporária para o caso a abertura de processo seletivo para contratação                  

de professores visitantes, até que houvesse a possibilidade de contratar professores efetivos EBTT. Diante do exposto,                

esclareceu que foram feitas alterações no projeto do Centro de Línguas para que houvesse a devida adequação com                  

relação ao novo modelo que seria adotado, e que o Centro receberia 5 vagas de professores visitantes. Informou                  

também que a Reitoria convocou uma nova reunião após estas discussões, da qual participaram todas as Direções e                  

Chefias, e anunciou-se que a Instituição contava com 70 vagas de professores visitantes a serem distribuídas entre os                  

campi. Mencionou que a Direção Acadêmica do Campus convocou o GT em fevereiro e informou que a Reitoria havia                   

dividido as vagas entre os Campi, e que o Campus Guarulhos contaria com 10 vagas, mas que, como 5 já estavam sendo                      

alocadas ao Centro de Línguas, haveria apenas as outras 5 para outros projetos. Esclareceu que em nenhum momento a                   

Reitoria havia informado o GT a esse respeito. A Prof.ª Lúcia acrescentou que a orientação da Reitoria é que as vagas de                      

professores visitantes sejam utilizadas nos programas de Pós-Graduação. O Prof. Ivan acrescentou que esse fato poderia                

gerar conflitos tanto internos ao Departamento quanto externos, tendo em vista que há 7 programas no Campus e                  

apenas 5 vagas disponíveis. Esclareceu que apresentou à Direção Acadêmica e à Reitoria sua opinião contrária a esta                  

política de negociação de vagas, mencionando que, se tivessem sido informados que as vagas do Centro de Línguas                  

seriam retiradas da cota do Campus, teria solicitado discussão antes em Congregação para deliberação do Campus.                

Informou que, em decorrência desses fatos, os resultados dos processos seletivos não foram publicados na data                

prevista, mas que não haveria implicações negativas por não se tratar de concurso público. Informou que, diante deste                  

impasse, solicitou uma nova reunião com a Reitoria e explicitou o tipo de conflito que essa negociação ocasionaria.                  

Mencionou que insistiu para que as vagas do centro de línguas fossem desvinculadas das que serão distribuídas ao                  

Campus, tendo em vista que se trata de um projeto piloto do Núcleo de Políticas Linguísticas da Universidade, de ampla                    

serventia à Instituição. Esclareceu que, diante do exposto, recebeu da Reitoria a proposta para que o Centro de Línguas                   

ficasse apenas com as três primeiras vagas, para as quais já havia professores selecionados (espanhol, francês e libras), e                   

que as 7 vagas restantes ficariam para o Campus, feita a ressalva de que eventualmente sobrariam vagas não utilizadas                   

pelos outros Campi e que poderiam ser posteriormente solicitadas pelo Departamento para suprir a ausência de                

professores de Inglês e Português. Ponderou ainda que o Centro de Línguas, em seu pleno funcionamento, oferecerá                 

aulas para aproximadamente 600 alunos, e que a sala destinada ao Centro precisa ser equipada para que haja condições                   

de trabalho para os professores e monitores. Além disso, mencionou que não há técnicos para auxiliar no                 

funcionamento do Centro, que há necessidade de função gratificada para os coordenadores do projeto e que na                 

Instituição há filas de prioridade para recebimento desses e outros recursos, e que seria interessante que a Congregação                  

decidisse se o Centro de Línguas deve ou não receber maior prioridade. A Prof.ª Renata ponderou que o Centro de                    

Línguas, cedo ou tarde, estará atrelado à Pós-Graduação, tendo em vista seu aspecto preparatório dos alunos da                 

graduação. Mencionou também que não consegue imaginar um centro de línguas sem professores de Inglês, e ressaltou                 

que o Centro de Línguas deveria ser aberto com as condições necessárias para seu pleno funcionamento e com vagas                   

desvinculadas das oferecidas ao Campus, caso contrário sua abertura não faria sentido. O Prof. Ivan sugeriu como                 

encaminhamento que fosse apresentada à Congregação a proposta de seguir com a implantação do Centro de Línguas                 
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desde que haja garantia de cinco professores visitantes, que as vagas sejam desvinculadas da cota do Campus e também                   

que haja condições mínimas de funcionamento. Em regime de votação, a proposta de encaminhamento à Congregação                

foi aprovada por unanimidade. 

 

10. Indicação de docente interessado em representar o campus no Conselho Fiscal da FAP 

O Prof. Ivan informou que o Campus deve indicar alguém para o Conselho Fiscal da FAP, órgão responsável pela                   

aprovação e fiscalização de orçamentos e contas da Instituição. Não houve manifestação de interesse. 

 

B – INFORMES 

 

Chefia do Departamento 

 

Minuta da CPPD de resolução que trata de afastamentos docentes 

A Prof.ª Lúcia informou que a Congregação decidiu encaminhar uma carta ao CONSU dizendo que já há regimento e leis                    

que norteiam os afastamentos docentes, e que talvez o documento da CPPD não seja necessário, acrescentando os                 

comentários apresentados no âmbito dos departamentos. Ainda assim, a Congregação enfatizou a necessidade de nova               

discussão dentro dos Campi antes da minuta ser apresentada ao CONSU. A Profa. Graciela acrescentou que a Direção                  

Acadêmica enviou uma carta assinada pelos representantes do Campus solicitando uma reunião que venha a trazer                

maiores esclarecimentos sobre esse assunto. 

 

Coordenação de Curso de Graduação 

 

Aprovação dos novos PPC 

O Prof. Hamilton informou, a pedido do Prof. Fernando, um dos coordenadores do NDE, que os PPCs que estão em                    

processo de revisão serão encaminhados à Comissão de Curso no dia 19 de março e que serão possivelmente                  

encaminhados à próxima reunião do Conselho para deliberação. 

 

Recepção dos calouros 

O Prof. Hamilton informou que na semana de recepção dos calouros um ou dois coordenadores entrarão nas salas de                   

aula das novas turmas para realizar uma breve apresentação e para colocarem-se à disposição dos alunos. Informou                 

ainda que haverá um plantão de dúvidas das coordenações na sala das coordenações para esclarecer dúvidas dos                 

calouros. 

 

Calourada 

A Prof.ª Renata informou que de 12 a 16 de março será realizada a Calourada, cuja programação ainda será divulgada                    

pelo NAE. Mencionou que, no caso de Letras, a Comissão de Curso propôs que no dia 16 de março haja apresentações                     

dos cursos aos alunos ingressantes, bem como salas temáticas. Esclareceu que as apresentações serão realizadas em                

dois turnos, vespertino e noturno, e que não haverá suspensão de aulas mas que as atividades serão concentradas no                   

período das 16 :00 às 20 :00, de modo que as aulas possam ser ministradas mesmo que parcialmente. 
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Comissão de Curso 

 

Aula Inaugural 

O Prof. Hamilton informou que a Comissão de Curso convidou a professora Ligia para ministrar a aula inaugural do Curso                    

de Letras, a ser realizada no dia 16 de março das 17 :30 às 19 :00.  A sala onde ocorrerá o evento ainda será divulgada. 

 

Processo de transferência 

O Prof. Hamilton informou que o processo de transferência ocorreu em janeiro, e que conseguiram diminuir a                 

quantidade de vagas ociosas do curso recebendo estudantes de outras Instituições. Mencionou que a área de Francês                 

recebeu 5 estudantes, Inglês 11 e Espanhol 9. 

 

Revalidação dos Diplomas 

O Prof. Hamilton informou que estão sendo discutidos mecanismos e normas para revalidação de diplomas estrangeiros                

pelas Universidades Brasileiras, e que neste momento estão sendo discutidos quais os critérios a serem adotadas para a                  

revalidação relacionada ao Curso de Letras. Acrescentou que a discussão atualmente está sendo feita no âmbito da                 

Comissão de Curso, e que posteriormente, quando o estiver formulado, será encaminhada ao Conselho para apreciação. 

 

Dia Aberto 

A Prof.ª Renata informou que o Dia Aberto será realizado no dia 18 de abril, primeiro semestre, por conta da data de                      

realização do ENEM. Informou ainda que foi composta uma comissão dentro da Câmara de Graduação para organizar o                  

evento, que ocorrerá no período da de manhã. Solicitou a todas as áreas que pensem na organização das salas                   

temáticas, e informou que em breve a Comissão Organizadora Central divulgará maiores detalhes. 

 

Congresso Unifesp 

A Prof.ª Renata informou que o Congresso Unifesp será descentralizado este ano, e que ocorrerá no Campus nos dias 11                    

e 12 de junho, com suspensão das aulas. Acrescentou que há uma comissão local no Campus que está trabalhando na                    

organização do evento, e que em breve teremos maiores detalhes. O Prof. Ivan mencionou que o Departamento está                  

sendo representado nesta Comissão pelo Prof. Rodrigo e pela Profa. Mirhiane.  

 

Evento com o Prof. Osvaldo Silvestre, da Universidade de Coimbra 

O Prof. Marcelo Moreschi informou que no período de 05 a 16 de março estará em São Paulo o Prof. Osvaldo Silvestre,                      

da Universidade de Coimbra. Esclareceu que ele é Diretor do Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de                 

Coimbra, e que estão interessados em firmar convênios de intercâmbio. Solicitou ao Conselho apoio para receber o                 

professor, mesmo que informalmente, e discutir possibilidades de parceria com a Unifesp. A Prof.ª Renata mencionou                

que a Unifesp já possui um acordo institucional com a Universidade de Coimbra, e que a Secretaria de Relações                   

Internacionais da Unifesp - SRI pode auxiliá-lo nesta questão. 

 

Câmara de Extensão 
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Substituição de representação junto à Câmara de Extensão 

O Prof. Carlos Lírio informou que está substituindo a Prof.ª Andreia Menezes como representante do Departamento na                 

Câmara de Extensão, e acrescentou que haverá necessidade de indicar outro suplente para essa representação. 

 

Universidade Popular dos Movimentos Sociais 

O Prof. Carlos Lírio informou Universidade de Coimbra efetuou parceria com a PROEC, Universidade Popular dos                

Movimentos Sociais via professor Boaventura de Sousa Santos, para poder consolidar essa parceria. 

 

Banco de Equipamentos e espaços para extensão 

O Prof. Carlos Lírio informou que está sendo realizado um levantamento dos equipamentos e espaços para serem                 

utilizados nos projetos de extensão de cada Campus com o intuito de realizar algumas ações comuns itinerantes.                 

Informou também que será criado um banco de equipamentos para uso geral, e que haverá um levantamento via                  

Câmara e Comissão de Extensão a ser realizado agora no mês de março. 

 

Edital do Programa Abdias do Nascimento 

O Prof. Carlos Lírio informou que o Edital do Programa Abdias do Nascimento tem relação com a área de saúde e                     

humanidades, e que está sendo levando adiante pela Prof.ª Renata Gonçalves, do Campus Baixada Santista. Explicou                

que se trata de um programa que tem como objetivo a preparação de alunos, sobretudo afrobrasileiros, para a                  

Pós-Graduação, e que serão lançados editais internos e externos para seleiconar docentes da Unifesp e tutores                

externos, além de alunos que queiram colaborar com o curso de preparação. 

 

Curricularização 

O Prof. Carlos Lírio informou que 176 UCs foram curricularizadas na Instituição para o primeiro semestre de 2018, e que                    

somente o Campus São Paulo não iniciou este processo. Informou ainda que há possibilidade de aplicação de recursos                  

financeiros nessa implementação de curricularização. 

 

Edital para seleção de bolsista de extensão e comunicação 

O Prof. Carlos Lírio informou que o edital está sendo finalizado, e que o bolsista para o Campus Guarulhos terá contrato                     

com duração de 10 meses, com carga horária de 20 horas semanais e salário de R$ 400,00. Informou que as inscrições                     

irão do dia 27 de fevereiro a 06 de março e que a seleção ocorrerá no dia 09 de março via análise de currículo e carta de                           

interesse. 

 

Mostra Ecofalante 

O Prof. Carlos Lírio informou sobre a Mostra Ecofalante, que trata-se de plataforma de filmes a ser realizada no Campus                    

Guarulhos em parceria com a PROEC, por meio da qual serão realizadas exibições voltadas para sustentabilidade e                 

questões de cidadania. Informou também que a Câmara de Extensão ficou encarregada de selecionar e convidar um                 

debatedor para realizar debate após a exibição dos filmes. e organizar este debate após a exibição dos filmes. 
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Congresso Acadêmico e Colóquio de Humanidades 

O Prof. Carlos Lírio informou que o Congresso Acadêmico e o Colóquio de Humanidades ocorrerão concomitantemente,                

nos dias 11 e 12 de junho. Acrescentou que haverá também mostra do projeto "Unifesp Mostra sua Arte". 

 

Feira de Livros 

O Prof. Carlos Lírio informou que os docentes e, em especial, os representantes do Departamento na Comissão de                  

Biblioteca serão convidados a integrar a organização da Feira do Livro. Acrescentou que os interessados poderão entrar                 

em contato com o servidor Caio na Biblioteca do Campus. 

 

Projetos de Extensão 

O Prof. Carlos Lírio informou que os projetos que tiverem interesse em solicitar ou renovar bolsas devem se assegurar                   

de que todos os quesitos e condições requeridas para tal sejam cumpridas, e que todos os docentes responsáveis devem                   

fazer uma verificação destes quesitos para que a PROEC possa autorizar contratação, seleção de bolsistas e renovação                 

de bolsas. 

 

Prorrogação do Concurso de Língua Inglesa 

A Prof.ª Lavínia informou que a área de Inglês solicitou a prorrogação do Concurso de Língua inglesa. Esclareceu que                   

houve um aprovado convocado, e que o resultado pode ser prorrogado por mais um ano. Explicou que, mesmo sabendo                   

que não há vaga em vista, os professores aprovados poderão pedir aproveitamento deste concurso em alguma outra                 

Universidade Federal. 

 

IV Seminário de Pesquisas sobre Quadrinhos (Circular em anexo) 

Vanda 

A Prof.ª Vanda informou que no dia 11 de março ocorrerá o IV Seminário de Pesquisas sobre Quadrinhos, e que as                     

inscrições serão recebidas até o dia 22 de abril. 

 

Técnicos Administrativos 

 

Sistema Eletrônico de Informações - SEI 

Informei que no mês de novembro a Unifesp começou a utilizar o Sistema Eletrônico de Informações – SEI para realizar a                     

tramitação de documentos e processos. Acrescentei que o projeto ainda está em fase inicial, mas que quando estiver                  

totalmente implementado todos os servidores poderão solicitar férias, afastamentos e realizar outros pedidos por meio               

eletrônico, além de poderem assinar os documentos digitalmente. Informei que já estamos utilizando o sistema para                

tramitar alguns tipos de processos e documentos, mas que ainda não há data prevista para implementação total do                  

sistema. 

 

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

 

Guarulhos, vinte e cinco de outubro de dois mil e dezessete. 
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