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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 nove de agosto 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, Renata Philippov, José Hamilton Maruxo Junior, Neide Elias, Ana Luiza 8 

Ramazzina Ghirardi, Luciano César Garcia Pinto, Fernanda Miranda da Cruz, Vanda Maria da Silva Elias, Gustavo 9 

Scudeller, Graciela Alicia Foglia, Silvia Etel Gutierrez Bottaro, Orlando Vian Junior, Andreia dos Santos Menezes, Márcia 10 

Valéria Martinez de Aguiar, Maria Lucia Claro Cristóvão. 11 

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

Servidores Técnico-Administrativos: Rafael Kenji Ozeki. 13 

Ausências justificadas: Pedro Marques Neto, Indaiá de Santana Bassani, Sueli Salles Fidalgo, Érico Nogueira, Fernando 14 

Maciel Gazoni, Francine Fernandes Weiss Ricieri, Josiane Teixeira Martinez, 15 

 16 

A – ORDEM DO DIA 17 

 18 

1. Ata da Reunião do Conselho – Junho/2018 19 

Em regime de votação, a ata foi aprovada por unanimidade. 20 

 21 

2. Afastamentos 22 

A Prof.ª Fernanda solicitou a inclusão de seu afastamento nacional para realizar trabalho de campo na UNISUL, nos dias 23 

12 13 e 14 de agosto. Em seguida, foram apresentados ao Conselho os seguintes afastamentos: 24 

 Ana Luiza Ramazzina Ghirardi, 23 de agosto de 2018, Banca examinadora de Doutorado a ser realizada na 25 

Universidade Presbiteriana Mackenzie, em São Paulo/SP; 26 

 Carlos José Lírio, 20 de agosto de 2018, Banca examinadora de mestrado a ser realizada na Universidade 27 

Estadual de Campinas – UNICAMP, em Campinas/SP; 28 

 Elias Paulino da Cunha Junior, 26 de junho a 02 de julho de 2018, “XXXIII Encontro Nacional de Pós Graduação e 29 

Pesquisa em Letras e Linguística”, a ser realizado na Universidade Federal de Mato Grosso – UFMT, em 30 

Cuiabá/MT; 31 

 Julio de Souza Valle Neto, 30 de julho a 03 de agosto de 2018, Congresso Internacional ABRALIC 2018, a ser 32 

realizado na Universidade Federal de Uberlândia – UFU, em Uberlândia/MG; 33 

 Marcelo Seravali Moreschi, 26 e 27 de julho de 2018, “XIV Congresso Internacional da Associação de Estudos 34 

Brasileiros – BRASA”, a ser realizado na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro - PUC-Rio, no Rio de 35 

Janeiro/RJ; 36 

 Maria Lucia Claro Cristóvão, 01 a 02 de agosto de 2018, Ministrar palestra no estágio semestral da Aliança 37 

Francesa do Rio de Janeiro, em Botafogo/RJ; 38 

 Neide Elias, 20 a 23 de agosto de 2018, “X Congresso Brasileiro de Hispanistas”, a ser realizado na Universidade 39 

Federal de Sergipe – UFS, em São Cristóvão/SE; 40 

 Orlando Vian Junior, 02 de agosto de 2018, banca de defesa de tese de doutorado, a ser realizada na 41 

Universidade de Brasília - UnB, em Brasília/DF. 42 
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 Paulo Eduardo Ramos, 04 a 06 de julho de 2018, “I Encontro Quadrinhos em Sala de Aula”, a ser realizado na 43 

Universidade Federal do Ceará – UFC, em Fortaleza/CE; 44 

 Paulo Eduardo Ramos, 19 a 22 de setembro de 2018, “I Jornadas Internacionales de Estudios sobre el Humor y 45 

lo Cómico”, a ser realizado na Universidade de Buenos Aires, em Buenos Aires/Argentina 46 

 Sandra Mara Moraes Lima, 28 de agosto de 2018, exame de Qualificação da Dissertação de Mestrado em 47 

Linguagem, Cultura e Processos Formativos a realizar-se na Universidade Federal Fluminense – UFF, em 48 

Niterói/RJ; 49 

 Sandro Luis da Silva, 30 de agosto de 2018, comissão examinadora de dissertação de mestrado a ser realizada 50 

no Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Triângulo Mineiro – UFTM, em 51 

Uberaba/MG; 52 

 Sandro Luis da Silva, 31 de agosto de 2018, banca de defesa de mestrado a ser realizada no Instituto de Estudos 53 

da Linguagem da Universidade Estadual de Campinas - IEL/UNICAMP, em Campinas/SP; 54 

 Sueli Salles Fidalgo, 02 de agosto de 2018, banca de apresentação e defesa pública de Dissertação de Mestrado, 55 

a ser realizada na Universidade Federal de Uberlândia – UFU, em Uberlândia/MG; 56 

 Vanda Maria Elias, 26 a 29 de junho de 2018, “XXXIII Encontro Nacional da ANPOLL – Associação Nacional de 57 

Pós-Graduação e Pesquisa em Letras e Linguística”, a ser realizado na Universidade Federal do Mato Grosso – 58 

UFMT, em Cuiabá/MT; 59 

 Vanda Maria Elias, 08 a 09 de agosto de 2018, aula inaugural na Universidade Estadual de Montes Claros – 60 

Unimontes, em Montes Claros/MG; 61 

 Ana Luiza Ramazzina Ghirardi, 26 a 28 de setembro de 2018, “VII Jornada Intermídia”, a ser realizada no Centro 62 

Universitário Campos de Andrade – UNIANDRADE, em Curitiba/PR; 63 

 Ana Luiza Ramazzina Ghirardi, 24 a 26 de outubro de 2018,"III Congresso Nacional Mackenzie Letras em rede: 64 

linguagens, educação, sociedade", a ser realizado na Universidade Presbiteriana Mackenzie, em São Paulo/SP; 65 

 Elias Paulino da Cunha Junior, 18 a 24 de setembro de 2018, Congresso “Performing the World 2018: Let’s 66 

Develop!”, em Nova York/Estados Unidos da América; 67 

 Lucia Sano, 10 e 11 de setembro de 2018, colóquio “A Ilíada de Homero e sua recepção na Antiguidade e 68 

Modernidade”, a ser realizado na FFLCH/USP, em São Paulo/SP; 69 

 Maria Lucia Claro Cristóvão, 10 a 16 de outubro de 2018, “15º Encontro nacional de professores de francês - 70 

União peruana de professores e pesquisadores do Peru”, a ser realizada na Universidade de Cajamarca, em 71 

Cajamarca, Peru; 72 

 Orlando Vian Junior, 08 a 12 de outubro de 2018, ”II Congresso Internacional “Nuevas direcciones em La 73 

investigación de la escritura”, a ser realizado na Pontifícia Universidade Católica do Chile, em Santiago/Chile; 74 

 Rafael Dias Minussi, 10 a 11 de setembro de 2018, banca de Qualificação de Doutorado, a ser realizada na 75 

Universidade Federal da Bahia – UFBA, em Salvador/BA; 76 

 Rafael Dias Minussi, 02 a 06 de outubro de 2018, “ALFALITO 2018 - Congresso da Associação de Linguística  e 77 

Filologia  da América Latina, a ser realizado na Universidade Federal da Paraíba – UFPB, em João Pessoa/PB; 78 

 Renata Philippov, 24 a 26 de outubro de 2018,"III Congresso Nacional Mackenzie Letras em rede: linguagens, 79 

educação, sociedade", a ser realizado na Universidade Presbiteriana Mackenzie, em São Paulo/SP; 80 

 Rosângela Aparecida Dantas de Oliveira, 19 a 24 de agosto de 2018, simpósio Temático "Estudos do Discurso e 81 

comparação: pesquisas específicas e problemas teórico-metodológicos” do "X Congresso Brasileiro de 82 

Hispanistas”, em São Cristóvão/SE; 83 

 Sandra Mara Moraes Lima, 16 a 21 de outubro de 2018, Sétimas Jornadas Internacionais de Análise de Discurso, 84 

JADIS VIII e CIED, a serem realizadas na Faculdade de Letras da Universidade do Porto, em Portugal, em 85 

Porto/Portugal; 86 

 Sandro Luis da Silva, 27 de setembro de 2018, "2º Seminário de Multiletramentos, Hipermídia e Ensino", a ser 87 

realizado no Instituto de Estudos da Linguagem da Universidade Estadual de Campinas - IEL/UNICAMP, em 88 

Campinas/SP; 89 
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 Sueli Salles Fidalgo, 11 a 13 de setembro de 2018, “VII Congresso Latino-Americano de Formação de 90 

Professores de Línguas", a ser realizado na Universidade Federal do Pará – UFPA, em Belém/PA; 91 

 Vanda Maria da Silva Elias, 10 a 13 de setembro de 2018, VIII Seminário de Estudos Linguísticos e Literários, IV 92 

Simpósio do PROFLETRAS e II Semana de Letras, em Nazaré da Mata/PE. 93 

 94 

Em regime de votação, os afastamentos foram aprovados por unanimidade. 95 

 96 

7. Plano de Trabalho - Estágio Probatório - Prof. Elias Paulino da Cunha Jr. 97 

O Prof. Ivan informou que o ponto 7 da pauta, “Plano de Trabalho - Estágio Probatório - Prof. Elias Paulino da Cunha Jr.”, 98 

será analisado na reunião do Conselho do mês que vem, pois é preciso adequar o plano ao formato exigido pela nova 99 

resolução. 100 

 101 

3. Homologação: Oferta de Disciplina no PPG Linguística/IEL/Unicamp - Prof. Luciano Garcia Pinto 102 

A Prof.ª Lucia informou que o Prof. Luciano irá ofertar disciplina às quintas-feiras na Unicamp, fato que não acarretará 103 

prejuízos ao Departamento tendo em vista que está ministrando 16 créditos na graduação. Em regime de votação, a 104 

proposta de oferta de disciplina no PPG Linguística/IEL/Unicamp do Prof. Luciano Garcia Pinto foi aprovada por 105 

unanimidade. 106 

 107 

4. Afastamento para Pesquisa (Nacional/Internacional) - Profa. Mirhiane Mendes de Abreu 108 

Em regime de votação, o afastamento foi aprovado por unanimidade. 109 

 110 

5. Relatório final de Avaliação de Estágio Probatório - Prof. Gustavo Scudeller 111 

O Prof. Gustavo comentou o relatório final de avaliação de seu estágio probatório, mencionando que procurou se 112 

dedicar equilibradamente entre docência, pesquisa, extensão e atividades administrativas de representação, dentre as 113 

quais citou coordenação dos projetos de monitoria da área de Teoria Literária, a realização de dois saraus dentro do 114 

programa da disciplina, participação do projeto “Intervalo no Teatro”, o evento Conexão Letras, apresentação em 115 

eventos como ABRALIC, participação como representante do Conselho e, por fim, acrescentou que pretende se 116 

credenciar à Pós-Graduação. Em seguida, o Prof. Gustavo se retirou e o Conselho aprovou por unanimidade, em regime 117 

de votação, seu relatório final de avaliação de estágio probatório. A Prof.ª Lucia informou que foi confeccionada uma 118 

ata parcial que faz menção à aprovação do referido estágio probatório, a qual será assinada por todos os presentes e 119 

anexada posteriormente ao processo físico que será encaminhado à CAEP. 120 

 121 

6. Minuta - Regulamentação de Atividades Esporádicas Remuneradas 122 

O Prof. Ivan informou que a referida minuta está sendo debatida no CONSU e posteriormente será encaminhada à 123 

Congregação do Campus para homologação. Acrescentou que não sabe até que ponto o texto do documento poderá ser 124 

alterado, mas que a Chefia de Departamento entendeu ser pertinente submeter o documento ao Conselho para 125 

discussão e posterior encaminhamento dos comentários à Congregação. Mencionou que há aproximadamente dois anos 126 

houve auditoria para verificar os proventos dos docentes para além do montante referente à dedicação exclusiva, e 127 

pontuou que, no caso da EFLCH, o fator mais pertinente a ser analisado seria o recebimento de direitos autorais, e que a 128 

regulamentação das atividades será importante para que esta questão faça parte do regimento da Universidade  de 129 
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maneira mais evidente. A Prof.ª Renata sugeriu que fosse pontuada a possibilidade de redução dos prazos para 130 

recebimento dos convites para palestrantes externos pela CPPD, tendo em vista que é solicitada antecedência de 45 131 

dias para encaminhamento da documentação e que, por vezes, as instituições que confeccionam os documentos não se 132 

organizam com antecedência, o que inviabiliza muitas vezes o trâmite da documentação para pagamento. 133 

  134 

8. Indicação de Representante Suplente para CEFIAI 135 

O Prof. Ivan informou que será preciso indicar um membro suplente para a Prof.ª Fernanda junto à Comissão de Espaço 136 

Físico, Infraestrutura, Acessibilidade e Inclusão - CEFIAI, tendo em vista que a Prof.ª Bianca, titular, encontra-se afastada 137 

por motivo de licença-maternidade. A Prof.ª Lucia acrescentou que a referida comissão elaborou neste mês um relatório 138 

referente à utilização dos espaços interdepartamentais do Campus. A Prof.ª Fernanda ressaltou a importância da 139 

participação nas reuniões da CEFIAI, tendo em vista que seus representantes são responsáveis por encaminhar as 140 

demandas de espaço dos Departamentos à comissão, e salientou que seria importante designar um suplente tendo em 141 

vista que possui alguns impedimentos que não permitem sua participação às quintas-feiras nas reuniões. A Prof.ª Lucia 142 

sugeriu como encaminhamento que as áreas consultem eventuais interessados e que os nomes sejam encaminhados 143 

até sexta-feira, dia 31/09, para aprovação ad referendum e posterior encaminhamento à Congregação. Em regime de 144 

votação, o referido encaminhamento foi aprovado por unanimidade. 145 

 146 

9. Centro de Línguas 147 

O Prof. Ivan lembrou a todos que na última reunião do Conselho houve discussão acerca do projeto do Centro de 148 

Línguas, e ponderou que várias tentativas foram feitas no sentido de instituir o Centro, mas que nenhuma obteve êxito. 149 

Explicou que atualmente o Centro de Línguas ocupa um espaço interdepartamental do Campus, e que cabe, então, ao 150 

Departamento decidir se este local deve ser disponibilizado ao Campus ou não. A Prof.ª Lucia mencionou que a questão 151 

da contratação de professores visitantes para o Campus obteve resposta negativa da Reitoria, e que se encontra 152 

atualmente suspensa. Mencionou que o projeto do Centro de Línguas necessita de investimento por parte da 153 

Universidade, e ponderou que, caso o Conselho delibere pela criação do Centro, talvez fosse interessante repensar o 154 

modelo atual do projeto. Informou também que, a partir desta negativa da Reitoria, os professores do Departamento de 155 

Filosofia criaram o Laboratório de Estudos de Linguagem e Práticas de Tradução – LELPraT, que vista atender uma 156 

demanda interna dos alunos do Curso de Filosofia quanto a leitura de textos em outros idiomas. O Prof. Ivan informou 157 

que a proposta de criação deste laboratório foi apresentada em Congregação, tendo sido bastante questionada, o que 158 

ocasionou sua não aprovação e a sugestão da instância no sentido de que o Departamento de Filosofia estabeleça 159 

diálogo com os outros Departamentos com o intuito de viabilizar um projeto interdepartamental. O Prof. Hamilton e a 160 

Prof.ª Renata lembraram a todos sobre os oito anos de trabalho árduo que foram realizados para tentar viabilizar a 161 

implantação do Centro de Línguas no Campus, e ponderaram que, independentemente destes esforços, não houve o 162 

apoio necessário para efetiva concretização do projeto. A Prof.ª Renata esclareceu que a Reitoria priorizava a abertura 163 

do Centro de Línguas em São Paulo, mas que a ideia do Departamento era inicialmente implantar um projeto piloto no 164 

Campus Guarulhos para que, eventualmente, se expandisse para os outros Campi mediante a necessidade. O Prof. Ivan 165 

sugeriu que fosse apresentada em Congregação uma proposta de aumento do número de professores de Línguas 166 

Estrangeiras do Departamento para que possam ser ofertadas amplamente na Universidade, já que não há 167 

investimentos para professores junto ao Centro de Línguas. A Prof.ª Lucia mencionou que há certo desconhecimento 168 
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dentro do Campus quanto ao que é realizado de fato no Departamento de Letras, e mencionou que a demanda para as 169 

UCs de Domínio Conexo em Grego e Latim aumentaram expressivamente após conversa com um colega da área de 170 

Filosofia Antiga que participou do projeto do Laboratório de Tradução. A Prof.ª Neide mencionou que o projeto do 171 

Centro de Línguas é interdepartamental, ponderou que a responsabilidade do projeto deveria ser compartilhada e 172 

sugeriu o diálogo e união de forças junto aos outros Departamentos, já que o Centro atenderia a uma necessidade do 173 

Campus todo. A Prof.ª Fernanda sugeriu que todo o histórico dos trabalhos relacionados ao Centro de Línguas seja  174 

encaminhado às instâncias pertinentes para evidenciar que o Departamento realizou todas as tratativas necessárias 175 

para implantação do projeto, e que isso justificaria, inclusive, a demanda de um espaço interdepartamental do Campus. 176 

O Prof. Ivan sugeriu dois encaminhamentos para a questão: o primeiro - pautar na próxima reunião da Congregação um 177 

relatório contendo todo histórico relacionado ao Centro de Línguas, evidenciando a necessidade de contratação de 178 

novos professores para ministrar aulas junto ao projeto, e deixar que a Congregação defina um encaminhamento para a 179 

questão; o segundo – encaminhar à Congregação um ofício expondo a necessidade de contratação de professores de 180 

Línguas Estrangeiras para que fossem oferecidas disciplinas que atendessem às demandas emergentes do Campus, 181 

ressaltando, também, que a Reitoria tem à disposição uma quantidade de vagas para contratação de professores 182 

substitutos para licença, cargos comissionados, dentre outros. A Prof.ª Lucia sugeriu encaminhar à Congregação apenas 183 

a questão do debate relacionado ao Centro de Línguas e, finalizadas as discussões e definidos os encaminhamentos, 184 

submeter o assunto novamente ao Conselho para análise, deixando a questão da contratação dos Professores de 185 

Línguas Estrangeiras para um segundo momento. Em regime de votação, o encaminhamento da Prof.ª Lucia foi 186 

aprovado por unanimidade. 187 

 188 

B – EXPEDIENTE 189 

 190 

INFORMES 191 

 192 

Chefia do Departamento 193 

 194 

Mobiliário do Departamento 195 

O Prof. Ivan informou que durante o mês de julho o Setor de Patrimônios declarou que muitos dos móveis que foram 196 

distribuídos ao Departamento de Letras estavam em nome de outros Departamentos, e que houve orientação no 197 

sentido de devolver o mobiliário que se enquadrasse nessa situação. Por fim, informou que irá agendar uma reunião 198 

com a Direção Acadêmica para discutir esta questão. 199 

 200 

Redistribuição docente 201 

A Prof.ª Lucia esclareceu que o informe relacionado à redistribuição docente foi encaminhado por e-mail juntamente 202 

com os anexos de anexos convocatórios. 203 

 204 

Coordenações dos Cursos de Graduação 205 

 206 
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O Prof. Hamilton informou que os PPC aprovados na última reunião do Conselho foram submetidos à PROGRAD. 207 

Informou que a resolução nº 02/2015 das Licenciaturas foi adiada por um ano, e que a PROGRAD propôs que os PPC 208 

fossem submetidos apenas no ano que vem, quando resolução entraria efetivamente em vigor. Salientou, entretanto, 209 

que a Câmara de Graduação decidiu pelo encaminhamento dos PPC, já que haviam sido aprovados junto à Congregação 210 

do Campus, instância a qual competiria, também, a deliberação sobre o veto do encaminhamento. 211 

 212 

Fluxo de submissão das APP 213 

O Prof. Hamilton informou que o novo sistema de APP ainda não foi viabilizado, e solicitou a todos que permaneçam 214 

utilizando o fluxo antigo. A Prof.ª Renata mencionou que ainda está em vigor o registro final e o registro inicial para as 215 

APP, em andamento ou em início, e que o formulário para cadastro deve ser preenchido via Google Docs. Salientou que, 216 

assim que o sistema for estabelecido, não apenas o registro será feito via pasta verde, mas o aluno também fará sua 217 

rematrícula em APP pelo sistema.  218 

 219 

Visita do MEC para avaliação do Curso de Português-Inglês Bacharelado 220 

A Prof.ª Renata agradeceu a todos os envolvidos nos trabalhos relacionados à visita do MEC, e informou que toda 221 

documentação pertinente ao curso foi atualizada. Ponderou, entretanto, que o relatório final evidencia que a 222 

documentação não foi consultada pelos avaliadores. Informou que o curso manteve a nota 4,0, obtida quando a Unifesp 223 

estava instalada no Campus provisório, e que nenhum dos quesitos obteve nota inferior a 3,0, não havendo, então, 224 

necessidade de cumprir protocolo de compromisso. Mencionou que vários quesitos foram rebaixados com relação à 225 

última visita, e salientou que a avaliação quanto à infraestrutura do Campus permaneceu inalterada, que o PPC foi 226 

duramente criticado e que vários quesitos foram reduzidos para nota 3,0. Diante do exposto, informou que a 227 

coordenação da área de Inglês irá tentar impugnar o relatório, e ressaltou que já entraram em contato com a PROGRAD 228 

para obter todas as informações necessárias.  229 

 230 

ABI 231 

O Prof. Hamilton solicitou aos docentes, especialmente os que ministram aulas para o 4º termo, que comuniquem os 232 

alunos para que fiquem atentos à abertura, neste segundo semestre, do edital de opção entre Licenciatura e 233 

Bacharelado. A Prof.ª Renata informou que o edital permanecerá aberto entre 12 e 22 de novembro de 2018, e solicitou 234 

apoio especial às representantes discentes presentes para que divulguem a informação. 235 

 236 

Feira do Estudante 237 

O Prof. Hamilton informou que o Campus foi convidado a participar da Feira do Estudante da cidade de Guarulhos, que 238 

já teve início e está ocorrendo no Teatro Adamastor, próximo ao centro da cidade. Informou também que a Unifesp foi 239 

convidada a participar da Feira do Estudante no Anhembi, que ocorrerá de 13 a 15 de setembro de 2018, das 09:00 às 240 

18:00. Informou que a PROGRAD tenta, neste ano, dar destaque aos cursos da Unifesp que não são tão divulgados. A 241 

Prof.ª Renata informou que o estande da Unifesp estará localizado próximo aos auditórios, e que vários docentes irão 242 

ministrar oficinas, palestras e participar de outros eventos culturais. Solicitou às áreas que verifiquem eventuais 243 

interessados em atuar na organização dos monitores que auxiliarão no evento, e que o nome seja encaminhado até dia 244 

31/09, sexta-feira. 245 
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 246 

PAD 247 

A Prof.ª Renata solicitou às áreas que se atentem quanto às UC que serão ministradas no semestre que vem, pois foram 248 

instados pela PROGRAD e pela Pró-Reitoria de Graduação no sentido de ampliar a oferta de disciplinas que receberão o 249 

PAD – Programa de Aperfeiçoamento Didático, um projeto de Iniciação à docência dos alunos de Pós-graduação. 250 

Salientou que os nomes dos docentes interessados em fornecer PAD devem ser definidos até a próxima reunião da 251 

Câmara de Graduação, a ser realizada no mês de setembro. 252 

 253 

Comissão de Curso 254 

 255 

Fórum de Licenciatura 256 

A Prof.ª Neide informou que o planejamento do Fórum ocorreu no âmbito da Comissão de Curso, e que haverá três 257 

encontros cujo tema geral será: “Qual a identidade da Licenciatura da EFLCH?”. Acrescentou que cada encontro terá 258 

como subtema um questionamento, e especificou que o primeiro, a ser realizado dia 10/09, terá como tema: “Quando 259 

começa a formação de professores na EFLCH?”; o segundo, a ser realizado no dia 29/10: “Qual a função do Estágio?”; e 260 

o terceiro, a ser realizado no dia 03/12: “Histórico, balanço e perspectiva”. Por fim, explicou que a proposta da Câmara é 261 

que haja maior adesão por parte dos docentes, e que o ideal seria contar com pelo menos um representante de cada 262 

curso. 263 

 264 

Domínio conexo de Filosofia 265 

A Prof.ª Neide informou que foi submetida à Comissão de Curso proposta do Departamento de Educação para eliminar a 266 

obrigatoriedade do domínio conexo de Filosofia das duas disciplinas de Filosofia para todos os cursos. Esclareceu que, 267 

com o intuito de fomentar a discussão, a Comissão julgou pertinente submeter o tema ao Conselho do Departamento 268 

para ciência e discussão. 269 

 270 

Coordenação de Pós-Graduação 271 

 272 

Oferta de disciplinas de Pós-Graduação 273 

A Prof.ª Ana Luiza informou que os interessados em ofertar disciplinas na Pós-Graduação já podem encaminhar as 274 

propostas à CPG. 275 

 276 

GT Regimento 277 

A Prof.ª Lucia informou que o arquivo contendo as propostas de alteração e comentários quanto ao regimento do 278 

Departamento foi encaminhado juntamente com os anexos da convocação para a reunião do Conselho, e que agora 279 

estão sendo deliberadas as propostas dentro das áreas e outras instâncias pertinentes. Esclareceu que a reunião 280 

extraordinária, em pauta única, para aprovação das alterações no regimento deverá ser agendada, muito 281 

provavelmente, para o mês de setembro ou início de outubro. 282 

 283 

Câmara de Extensão 284 
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 285 

Análise de eventos de extensão 286 

A Prof.ª Andreia informou que as análises dos eventos de extensão ocorrem sempre às terças-feiras, e que os projetos e 287 

programas ainda são analisados por todos nas reuniões da Câmara de Extensão que ocorrem mensalmente. Solicitou a 288 

todos que se atentem para que as propostas sejam encaminhadas à Câmara contendo a assinatura da Chefia, e que 289 

sejam encaminhadas com antecedência para que os prazos não sejam prejudicados. 290 

 291 

Recursos para UC Curricularizadas 292 

A Prof.ª Andreia informou que há proposta da PROEC para que as UC curricularizadas recebam recursos a partir do ano 293 

que vem, e acrescentou que os interessados têm até o dia 08 de outubro podem registrar projetos ou programas que 294 

tenham ligação com alguma disciplina para serem curricularizados. 295 

 296 

Desligamento da Câmara de Extensão 297 

A Prof.ª Andreia informou que está se desligando da Câmara de Extensão em virtude do cargo de Coordenadoria de 298 

Cultura que aceitou na PROEC. Justificou que seu desligamento é necessário pois há impedimento de manutenção dos 299 

dois cargos, tendo em vista que configuraria choque de interesses. Por fim, informou que a Prof.ª Rosangela assumirá 300 

seu lugar na Comissão de Extensão, e que caberá a essa instância definir quem assumirá seu lugar na Câmara de 301 

Extensão.  302 

 303 

Relatório de Atividades de Pós-Doutorado: Prof. Dr. Anderson Salvaterra 304 

O Prof. Ivan informou que o relatório de atividades de Pós-Doutorado do Prof. Dr. Anderson Salvaterra foi encaminhado 305 

para conhecimento de todos juntamente com os anexos da convocação para a reunião do Conselho. 306 

 307 

Sem mais, eu, Rafael Kenji Ozeki, Assistente em Administração do Departamento de Letras, subscrevo esta ata. 308 

 309 

Guarulhos, vinte e nove de agosto de dois mil e dezoito. 310 

 311 

Membros natos 312 

 313 

Ivan Rodrigues Martin  (Chefe de Departamento)   ________________________________ 314 

Lucia Sano (Vice-Chefe de Departamento)    ________________________________ 315 

Renata Philippov (Coordenadora de Graduação)   ________________________________ 316 

Jose Hamilton Maruxo Junior (Coordenador de Graduação ) ________________________________ 317 

Neide Elias (Coordenadora de Graduação)    ________________________________ 318 

Ana Luiza Ramazzina Ghirardi (Vice-Coord. de Pós-Graduação) ________________________________ 319 

 320 

Membros indicados 321 

 322 

Estudos Clássicos 323 

Luciano César Garcia Pinto (suplente)    ________________________________ 324 
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 325 

Estudos da Linguagem 326 

Fernanda Miranda da Cruz (titular)     ________________________________ 327 

Vanda Maria da Silva Elias (titular)     ______________________________ 328 

 329 

Estudos Literários 330 

Gustavo Scudeller (titular)     ________________________________ 331 

 332 

Língua Espanhola e Literaturas Espanhola e Hispano-Americana  333 

Graciela Alicia Foglia (titular)     ________________________________ 334 

Silvia Etel Gutierrez Bottaro (titular)    ________________________________ 335 

 336 

Língua Inglesa e Literaturas de Língua Inglesa  337 

Orlando Vian Junior (titular)     ________________________________ 338 

 339 

Língua Francesa e Literaturas de Língua Francesa 340 

Marcia Valéria Martinez de Aguiar (titular)    ________________________________ 341 

Maria Lucia Claro Cristóvão (suplente)    ________________________________ 342 

 343 

Membros Eleitos 344 

Representantes Discentes da Graduação 345 

Amanda Larissa Garcia de Medeiros (titular)   ________________________________ 346 

Isabella de Paula Aggio (titular)     ________________________________ 347 

 348 

Representantes Discentes da Pós-Graduação 349 

Thais Portansky de Lima (titular)     ________________________________ 350 

 351 

Servidores Técnico-Administrativos 352 

Rafael Kenji Ozeki      ________________________________ 353 

 354 


