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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE DEPARTAMENTO DE LETRAS DA ESCOLA DE FILOSOFIA, LETRAS E 1 

CIÊNCIAS HUMANAS 2 

 3 

No dia vinte e oito de novembro de dois mil e dezoito, reuniu-se o Conselho do Departamento de Letras, às nove horas e 4 

trinta minutos, na sala duzentos e dezesseis do Campus Guarulhos, para discutir e deliberar a respeito dos assuntos a 5 

seguir. 6 

 7 

Presentes: Ivan Rodrigues Martin, Lucia Sano, Indaiá de Santana Bassani, Neide Elias, Francine Fernandes Weiss Ricieri, 8 

Rosângela Aparecida Dantas de Oliveira, Luciano César Garcia Pinto, Fernanda Miranda da Cruz, Sandra Mara Moraes 9 

Lima, Gustavo Scudeller, Marcelo Seravali Moreschi, Marcelo Lachat, Graciela Alicia Foglia, Silvia Etel Gutierrez Bottaro, 10 

Orlando Vian Junior, Marcia Valéria Martinez de Aguiar, Ligia Fonseca Ferreira. 11 

Representantes discentes (Graduação): Amanda Larissa Garcia de Medeiros, Isabella de Paula Aggio. 12 

Representantes discentes (Graduação): Thais Portansky de Lima. 13 

Servidores Técnico-Administrativos: Rafael Kenji Ozeki 14 

Ausências Justificadas:  15 

  16 

A – ORDEM DO DIA 17 

 18 

O Prof. Ivan iniciou a reunião solicitando a inclusão de dois pontos de pauta: “Retorno do Prof. André Barros ao 19 

Campus” e “Renovação do Contrato entre a Unifesp e o Polo de Pedagogia Bilingue (INES)”. Em regime de votação, as 20 

inclusões foram aprovadas por unanimidade. 21 

 22 

1. Ata da Reunião Ordinária do Conselho – Outubro/2018 23 

Em regime de votação, a ata foi aprovada por unanimidade.  24 

 25 

2. Afastamentos docentes 26 

Foram submetidos ao Conselho os seguintes afastamentos: 27 

 28 

 Elias Paulino da Cunha Junior, de 21 a 23 de novembro de 2018, para apresentar comunicação na “Conferência 29 

Nacional de Comunicação – CONAE 2018”, a ser realizada em Brasília/DF; (ad referendum) 30 

 Fernanda Miranda da Cruz, dia 25 de outubro de 2018, para ministrar Oficina “Iniciação e funções básicas do 31 

ELAN”, na Universidade Federal de São Carlos, em São Carlos/SP; (ad referendum) 32 

 Fernanda Miranda da Cruz, de 19 a 20 de novembro de 2018, para participar do “II ENACE – Encontro de 33 

Análise da Conversa”, a ser realizado na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro – PUC-RJ; (ad 34 

referendum) 35 

 Maria Lucia Claro Cristóvão, dia 01 de novembro de 2018,  para participar do “Stage de Coordinateurs 36 

pédagogiques des Alliances françaises du Brésil”, a ser realizada na Aliança Francesa, em Rio de Janeiro/RJ; (ad 37 

referendum) 38 
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 Maria Lucia Claro Cristóvão, dias 22 e 23 de novembro de 2018, para participar do evento "Formação 39 

pedagógica - Ensino e Aprendizagem do Francês Língua Estrangeira (FLE)", que ocorrerá na Aliança Francesa de 40 

Belém/PA; (ad referendum) 41 

 Orlando Vian Junior, dia 19 de outubro de 2018, para apresentar comunicação na “IV Jornada sobre Ensino-42 

aprendizem em Línguas em Ambientes Virtuais”, que será realizada na Universidade de São Paulo – USP; (ad 43 

referendum) 44 

 Orlando Vian Junior, dia 08 de novembro de 2018, para participar de mesa-redonda no “II Colóquio do Centro 45 

de Pesquisa TECLE”, a ser realizado na Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP, em Campinas/SP; (ad 46 

referendum) 47 

 Orlando Vian Junior, de 21 a 23 de novembro de 2018, para ministrar conferência no I Congresso Nacional de 48 

Linguística Aplicada (CONALA), a ser realizado na Universidade Federal do Maranhão – UFMA, em São Luís/MA; 49 

(ad referendum) 50 

 Vanda Maria da Silva Elias, dia 25 de outubro de 2018, para participar da mesa redonda “O Texto e sua 51 

História”, a ser realizada no “III Congresso Letras em Rede” da Universidade Presbiteriana Mackenzie, em São 52 

Paulo/SP; (ad referendum) 53 

 Vanda Maria da Silva Elias, dia 27 de novembro de 2018, para participar de banca de qualificação de 54 

Doutorado, a ser realizada na Universidade Federal do Espírito Santo - UFEs, EM Vitória/ES; (ad referendum) 55 

 Elias Paulino da Cunha Junior, de 10 a 13 de dezembro de 2018, para apresentar comunicação no "21º 56 

Intercâmbio de Pesquisas em Linguística Aplicada - InPLA", a ser realizado na Pontifícia Universidade Católica de 57 

São Paulo - PUCSP; 58 

 Fernanda Miranda da Cruz, de 10 a 13 de dezembro de 2018, para apresentar comunicação no "21º 59 

Intercâmbio de Pesquisas em Linguística Aplicada - InPLA", a ser realizado na Pontifícia Universidade Católica de 60 

São Paulo - PUCSP; 61 

 Gustavo Scudeller, de 09 de janeiro a 02 de março de 2019, para visita técnica junto ao Programa de 62 

Doutoramento em Materialidades da Literatura da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, em 63 

Portugal, em Coimbra/Portugal; 64 

 José Hamilton Maruxo Junior, de 10 a 13 de dezembro de 2018, para apresentar comunicação no "21º 65 

Intercâmbio de Pesquisas em Linguística Aplicada - InPLA", a ser realizado na Pontifícia Universidade Católica de 66 

São Paulo - PUCSP; 67 

 Marcello Marcelino Rosa, de 12 a 14 de dezembro de 2018, para ministrar seminário nas dependências do 68 

Programa de Pós-Graduação em Letras e Linguística da Universidade Federal de Alagoas - UFAL, em Maceió/AL; 69 

 Orlando Vian Junior, dia 05 de dezembro de 2018, para participar de banca de exame e qualificação de 70 

Doutorado a ser realizada na Universidade Federal de Santa Maria - UFSM, em Santa Maria/RS; 71 
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 Orlando Vian Junior, de 10 a 13 de dezembro de 2018, para participar de Coordenação de simpósio e 72 

apresentação de comunicação no 21o InPLA (Intercâmbio de Pesquisas em Linguìstica Aplicada), a ser realizado 73 

na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo; 74 

 Orlando Vian Junior, dia 14 de dezembro de 2018, para participar de , para participar de banca de defesa de 75 

Doutorado a ser realizada na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, em Rio de Janeiro/RJ; 76 

 Orlando Vian Junior, dia 19 de dezembro de 2018, para participar de banca de defesa de Doutorado a ser 77 

realizada na Universidade Federal de Santa Maria, em Santa Maria/RS; 78 

 Renata Philippov, dia 30 de novembro de 2018, para participar de banca examinadora de qualificação de 79 

Doutorado, a ser realizada na Universidade Presbiteriana Mackenzie, em São Paulo/SP; 80 

 Renata Philippov, de 06 a 11 de dezembro de 2018, para participar de bancas examinadoras  de qualificação de 81 

Doutorado a serem realizadas na Universidade Presbiteriana Mackenzie, em São Paulo/SP; 82 

 Sandra Mara Moraes Lima, de 10 a 13 de dezembro de 2018, para exercer Coordenação de simpósio e 83 

apresentação de comunicação no 21o InPLA (Intercâmbio de Pesquisas em Linguìstica Aplicada), a ser realizado 84 

na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo; 85 

 Vanda Maria da Silva Elias, de 29 e 30 de novembro de 2018, para participar do "II Workshop em Linguística 86 

Textual", a ser realizado na Universidade Federal do Espírito Santo - UFES, em Vitória/ES; 87 

 Vanda Maria da Silva Elias, de 03 a 12 de dezembro de 2018, para participar de banca examinadora de concurso 88 

a ser realizada na na Universidade Federal de Pernambuco, em Recife/PE; 89 

Em regime de votação, os afastamentos apresentados foram aprovados por unanimidade. 90 

 91 

3. Pedido de afastamento para realização de Pós-doutorado - Prof. Joana F. Rodrigues (01/02/2019 a 01/07/2019) 92 

Em regime de votação, o pedido de afastamento para realização de Pós-doutorado da Prof. Joana F. Rodrigues foi 93 

aprovado por unanimidade. 94 

 95 

4. Pedido de afastamento para realização de Pós-doutorado - Prof. Luciano C. G. Pinto (01/03/2019 a 29/02/2020) 96 

Em regime de votação, o pedido de afastamento para realização de Pós-doutorado do Prof. Luciano C. G. Pinto foi 97 

aprovado por unanimidade. 98 

 99 

5. Pedido de afastamento para licença capacitação – Profa. Ligia Fonseca (90 dias a partir de 15/03/2019) 100 

Em regime de votação, o pedido de afastamento para licença capacitação da Profa. Ligia Fonseca foi aprovado por 101 

unanimidade. 102 

 103 

6. Pedido de afastamento para licença capacitação - Prof. Orlando Vian Junior (90 dias a partir de 01/04/2019)  104 

Em regime de votação, o pedido de afastamento para licença capacitação do Prof. Orlando Vian Junior foi aprovado por 105 

unanimidade. 106 

 107 
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7. Relatório parcial de estágio probatório - Prof. Marcelo Lachat 108 

O Prof. Ivan solicitou ao Prof. Marcelo que apresentasse seu relatório de estágio probatório aos membros do Conselho. 109 

Em seguida, o Prof. Marcelo descreveu seu relatório, destacando, em especial 3 contribuições efetuadas: 1 na área de 110 

ensino, 1 na área de pesquisa e outra na área de extensão. Com relação ao ensino, mencionou que lecionou disciplinas 111 

obrigatórias e destacou que também que está ministrando disciplina no programa de Pós-Graduação. No que diz 112 

respeito à pesquisa, além de suas publicações, destacou o livro que lançou pela editora Unifesp durante o Congresso 113 

“Panorama de Estudos Retóricos e Poéticos”. Já no que diz respeito à extensão, mencionou que participou da 114 

organização do evento mencionado anteriormente. Salientou que o relatório detalha mais sua contribuição academia 115 

durante o período de avaliação, e retirou-se da sala para que o Conselho pudesse dar início à votação. Após discussões, 116 

em regime de votação, o relatório parcial de estágio probatório do Prof. Marcelo Lachat foi aprovado por unanimidade. 117 

Em seguida, a Prof.ª Lucia informou que foi exarada ata parcial informando sobre a aprovação do referido estágio 118 

probatório e solicitou a todos que assinem o documento para que possa ser anexado ao processo físico. 119 

  120 

8. Alocação de 02 dos 10 professores visitantes a serem contratados pela EFLCH 121 

O Prof. Ivan informou que este assunto retornou ao Conselho para discussão pois foram apresentadas propostas 122 

diversificadas para a contratação e alocação de professores visitantes no campus na última reunião da Congregação. 123 

Lembrou a todos que havia sido definido pela Congregação que cada programa de Pós-Graduação ficaria com uma vaga 124 

de professor visitante, totalizando 8 das 10 disponíveis. Lembrou ainda que, dentro desse contexto, o Departamento de 125 

Educação havia submetido a proposta de distribuição de 1 professor para cada curso de Pós-Graduação, mediante a 126 

qual os Departamentos de Letras e História manifestaram sua posição contrária e propuseram que as vagas fossem 127 

alocadas nos programas menos favorecidos, deixando as 2 vagas em aberto para serem discutidas posteriormente. Por 128 

fim, informou que as 8 vagas acabaram sendo divididas entre os cursos e que as 2 restantes ficaram pendentes. Após 129 

esclarecer esse contexto, informou que na ultima reunião da Congregação a Prof.ª Magali apresentou duas propostas de 130 

contratação/alocação de professores visitantes, por meio das quais uma seria alocada na Direção Acadêmica do campus 131 

com o intuito de fomentar os estudos relacionados à evasão, ao perfil dos egressos, permanência estudantil e questões 132 

correlatas e outra seria alocada no Departamento de Filosofia para contribuir com o Laboratório de Estudos de 133 

Linguagem e Práticas de Tradução (LELPraT). Mediante essa proposta da Direção, informou a todos que trouxe a 134 

questão ao Conselho para discussão. A Prof.ª Indaiá esclareceu que nessa reunião da Congregação houve outras 135 

propostas para as vagas, e que um dos argumentos que foi levantado dizia respeito ao fato de que alocar as duas vagas 136 

nos cursos menos favorecidos faria com que o Departamento de História tivesse 3 professores à sua disposição. 137 

Mencionou também que não havia representante da Câmara de Extensão na reunião, fato que, de certa forma, 138 

inviabilizou a decisão por parte da Congregação. O Prof. Ivan sintetizou a questão submetida ao Conselho: Se o 139 

Departamento de Letras deve reivindicar uma segunda vaga de Professor Visitante para o Programa de Pós-Graduação 140 

em Letras ou se reconhece a retidão da proposta encaminhada pela Direção Acadêmica. A Prof.ª Rosângela adiantou um 141 

dos informes, mencionando que a Coordenação da Câmara de Extensão foi assumida pela Prof.ª Cecília, (titular), do 142 

Departamento de Educação, e por ela (vice). Esclareceu que no momento da reunião da Congregação não haviam sido 143 

definidos os representantes da Extensão, e informou que há interesse da Câmara em tratar das políticas de legitimação 144 

do Campus por meio de estudos relacionados à evasão, aos egressos, às políticas de extensão, etc. A Prof.ª Francine 145 

mencionou que as vagas seriam bastante valiosas para o PPGL, entretanto ponderou que acha muito justo e pertinente 146 
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que a vaga seja alocada no sentido de sanar as questões relacionadas ao campus, especialmente no que diz respeito à 147 

questão da saúde mental. A Prof.ª Indaia explicou que a ideia de alocar as vagas na Direção Acadêmica contribuiria para 148 

que a área de atuação dos docentes fosse mais ampla; já se fossem alocadas na CPG teriam um escopo mais restrito. O 149 

Prof. Ivan concordou com a alocação dos professores visitantes na Direção Acadêmica, entretanto discordou da ideia de 150 

que qualquer uma das vagas atenda a projetos ou programas individuais de Departamentos, pois haveria baixa 151 

probabilidade desse docente se relacionar com os programas de Pós-Graduação, o que geraria desigualdade e, 152 

eventualmente, conflito. Sugeriu, então, que as duas vagas fossem alocadas na Direção Acadêmica ou na Direção das 153 

Câmaras para atender às questões inerentes a todo o campus. Após discussões, em regime de votação, o Conselho 154 

deliberou, por unanimidade, pela anuência à proposta de alocação das vagas na Direção Acadêmica ou na Direção das 155 

Câmaras para que atendam às demandas do Campus, com a condição de que não estejam vinculadas a Departamentos 156 

ou seus projetos específicos. 157 

 158 

9. Autorização de uso provisório de umas das salas rotativas do Departamento pelo Projeto “Ao mínimo gesto”, sob 159 

responsabilidade da Prof.ª Fernanda Cruz 160 

A Prof.ª Fernanda informou sobre a necessidade de utilização de espaço físico do campus para desenvolver algumas 161 

atividades, dentre as quais consta o projeto denominado “Ao mínimo gesto”, de caráter relacionado à extensão e 162 

também à pesquisa. Informou também que o Núcleo de Cultura, Corpo e Arte - NUCCA perdeu seu espaço físico, e que 163 

todo o ano é necessário solicitar à Direção Acadêmica do campus a cessão de um local para abrigar o projeto. Explicou 164 

que essa demanda deve ser encaminhada à Direção via Departamento, e que por esse motivo submeteu a questão ao 165 

Conselho para análise e deliberação. Informou ainda que parte do projeto utilizaria o laboratório da sala 329 do prédio 166 

acadêmico e outra parte utilizaria esse espaço em questão. O Prof. Ivan sugeriu que fosse utilizada a sala pertencente ao 167 

Centro de Línguas, visto que é um espaço interdepartamental que não está sendo utilizado no momento. Após 168 

discussões, em regime de votação, o Conselho do Departamento de Letras aprovou por unanimidade o 169 

encaminhamento do pedido de autorização de uso provisório de espaço interdepartamental pelo projeto “Ao mínimo 170 

gesto”. 171 

  172 

10. Início do processo seletivo para novos coordenadores 173 

O Ponto 10 foi retirado da pauta e transformado em informe. 174 

 175 

11. Cursos Sequenciais 176 

A Prof.ª Indaiá informou que a minuta de regulamentação dos Cursos Sequenciais foi encaminhada a todos os 177 

Departamentos do campus para consulta. A Prof.ª Lucia mencionou que a regulamentação para os referidos cursos não 178 

havia sido finalizada, e que, portanto, surgiu a proposta de encaminhamento da minuta aos Departamentos do campus 179 

para análise e deliberação. Mencionou que o texto da minuta assumiu um caráter mais rígido, e informou que os cursos 180 

poderão ser propostos por qualquer grupo de docentes. Por fim, esclareceu que a Direção Acadêmica ficará responsável 181 

pela certificação, visto ser de entendimento da PROGRAD que este fluxo seria mais prático.  182 

 183 

 184 

 185 
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12. Políticas de Formação Docente 186 

A Prof.ª Indaiá informou que há uma discussão na Reitoria acerca das políticas de formação docente na Universidade, e 187 

solicitou a todos que encaminhem sugestões de ações relacionadas ao ensino na sala de aula. 188 

  189 

13. Renovação do Contrato entre a Unifesp e o o Polo de Pedagogia Bilingue (INES). 190 

O Prof. Ivan explicou que o referido ponto de pauta, solicitado pela Prof.ª Sandra Leite, diz respeito a parceria entre 191 

Instituto Nacional de Surdos – INES e a Unifesp para implantação do polo para o curso de Pedagogia Bilíngue, na 192 

modalidade à distância, e cujo contrato terá vigência de 5 anos. Em regime de votação, a proposta de renovação do 193 

contrato foi aprovada por unanimidade. 194 

 195 

14. Proposta de retorno do Prof. André Barros ao Departamento de Letras da EFLCH 196 

O Prof. André explicou que, ao retornar à Unifesp, foi lotado inicialmente na Secretaria de Educação à Distância, porém, 197 

em virtude do Setor não apresentar muita relação com sua trajetória acadêmica, a Reitoria manteve sua vaga e permitiu 198 

que exercesse atividades juntos ao Departamento de Letras. O Prof. Ivan informou que esta deliberação é de pertinência 199 

da Reitoria, mas que o assunto deve ser submetido ao Conselho para aprovação. Em seguida, o Prof. André barros se 200 

retirou da sala para que o Departamento pudesse discutir. Após discussões, em regime de votação, o retorno do Prof. 201 

André ao Departamento de Letras foi aprovado por unanimidade. 202 

 203 

B-EXPEDIENTE 204 

INFORMES 205 

 206 

- Chefia do Departamento 207 

 208 

Renúncia ao Cargo de Chefia 209 

O Prof. Ivan informou que irá renunciar ao cargo de Chefe Departamento em março de 2019, esclarecendo a todos, de 210 

maneira bastante fundamentada, seus motivos. A Prof.ª Lucia acrescentou que, regimentalmente, assumirá a Chefia do 211 

Departamento e que deverá ser definido um novo docente para o cargo de Vice-chefe. Ponderou que seu tempo 212 

exercendo o cargo de Vice-chefe contribuiu de maneira construtiva para que os aspectos internos de gestão fossem 213 

mais bem delineados. Lembrou a todos que as discussões relacionadas à redução do tempo de mandato das Chefias 214 

foram levadas adiante, mas que não houve aprovação pelo CONSU. Por fim, agradeceu ao Prof. Ivan por todo seu 215 

empenho no cargo de Chefia. O Prof. Ivan fez um agradecimento a todos os presentes, salientando o aprendizado que 216 

obteve durante esse período de Chefia e também todas as dificuldades que foram superadas. 217 

  218 

- Coordenações dos Cursos de Graduação 219 

 220 

Conversa com os alunos acerca dos novos PPC 221 

A Prof.ª Neide informou que no dia 03 de dezembro será realizada conversa com os alunos para apresentar os novos 222 

PPCs e esclarecer eventuais dúvidas que surgirem. 223 

 224 
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 225 

 226 

 227 

Encerramento da antiga plataforma Moodle e início das aulas 228 

A Prof.ª Neide informou que a antiga plataforma do Moodle será encerrada, salientando a todos a importância de 229 

retirarem todo o material que está disponível no sistema. Informou também que as aulas da graduação terão início no 230 

dia 20 de fevereiro de 2019. 231 

 232 

Novos Coordenadores 233 

A Prof.ª Neide informou que em 2019, em conformidade com o regimento do Departamento, haverá mudança de 234 

coordenações de curso, e fez um apelo às áreas para que discutam esse assunto com o intuito de adiantarem a definição 235 

de possíveis interessados. 236 

 237 

-Câmara de Pós-Graduação 238 

 239 

Atraso do Convênio com a PUC-RS e possível acordo junto ao Centro Paula Souza 240 

A Prof.ª Francine informou que o convênio com a PUC-RS encontra-se atrasado devido ao trâmite da documentação e 241 

que o Programa está estudando o estabelecimento de um convênio com o Centro Paula Souza. 242 

 243 

Fórum da Região Sudeste para Coordenadores de Pós-graduação 244 

A Prof.ª Francine informou que haverá um Fórum da Região Sudeste para coordenadores de Pós-graduação, e que serão 245 

enviadas as devidas orientações para o preenchimento da Plataforma Sucupira. Salientou que os demais informes foram 246 

encaminhados por escrito via e-mail. 247 

 248 

- Câmara de Extensão 249 

 250 

Coordenação da Câmara de Extensão e Cultura 251 

A Prof.ª Rosângela informou que ela e a Prof.ª Cecília, do Departamento de Educação, assumiram a coordenação da 252 

CAEC até o mês de abril, data em que se encerra a representação da Prof.ª Cecília. 253 

 254 

Política de Observatórios na Unifesp 255 

A Prof.ª Rosângela informou que haverá uma reunião no campus no dia 07 de dezembro de 2018, às 9h30, na qual 256 

estarão presentes a pró-reitora de Extensão e seu vice. Explicou que a reunião irá tratar do início de uma política sobre 257 

Observatórios na Unifesp. Informou que todos os coordenadores de projetos e programas de extensão estão convidados 258 

a participar.  259 

 260 

Curricularização 261 

A Prof.ª Rosângela informou que para o primeiro semestre de 2019 houve poucas UCs curricularizadas no campus 262 

Guarulhos, e que a grande maioria é do curso de Letras/Espanhol. Explicou que, muito provavelmente, até o final deste 263 
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ano será assinada regulamentação desse processo pelo atual Ministro da Educação e, como já anunciado, os cursos 264 

universitários terão de ter 10% de sua carga horária em atividades de extensão. Salientou a todos a importância de 265 

implementar este processo nos cursos de Letras, e que muitos professores já levam a cabo ações que poderiam ser 266 

consideradas como curricularização da extensão. Informou que os membros da Câmara estão à disposição para auxiliar 267 

no que for necessário no que diz respeito à elaboração de projetos. Informou também que o primeiro repasse de verba 268 

para as UCs já curricularizadas deverá ocorrer em fevereiro para todos os campi, e que o destino dessa verba será 269 

deliberado nas CAECs, que entrarão em contato com os Professores das UCs curricularizadas para obter informações 270 

sobre as demandas, fazer uma proposta e encaminhá-la às Diretorias Acadêmicas. 271 

 272 

Ações do “Grupo da Deriva” 273 

O Prof. Marcelo Moreschi informou que nos dias 04, 05 e 06/12 haverá ações do Grupo da Deriva no campus, e solicitou 274 

a todos que verifiquem a possibilidade de divulgar junto aos alunos bem como liberá-los para participarem do evento. 275 

Por fim, informou a todos que tiverem interesse em contribuir financeiramente com o evento que foi aberta uma 276 

campanha no site “Vaquinha Virtual”, e que haverão recompensas para aqueles que contribuírem. 277 

 278 

Sem mais, eu, Rafael Kenji Ozeki, Assistente em Administração do Departamento de Letras, subscrevo esta ata. 279 

 280 

Guarulhos, vinte e oito de novembro de dois mil e dezoito. 281 

 282 

Membros natos 283 

 284 

Ivan Rodrigues Martin  (Chefe de Departamento)   ________________________________ 285 

Lucia Sano (Vice-Chefe de Departamento)    ________________________________ 286 

Indaiá de Santana Bassani (Coordenadora de Graduação)  ________________________________ 287 

Neide Elias (Coordenadora de Graduação)    ________________________________ 288 

Francine Fernandes Weiss Ricieri (Coord. de Pós-Graduação)  ________________________________ 289 

Rosângela Aparecida Dantas de Oliveira (Coord. de Extensão) ________________________________ 290 

 291 

Membros indicados 292 

 293 

Estudos Clássicos 294 

Luciano César Garcia Pinto (suplente)    ________________________________ 295 

 296 

Estudos da Linguagem 297 

Fernanda Miranda da Cruz (titular)     ________________________________ 298 

Sandra Mara Moraes Lima (suplente)    _________________________________ 299 

 300 

Estudos Literários 301 
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