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

E CIÊNCIAS HUMANAS 2 

 3 

No dia três de abril de dois mil e dezenove, reuniu-se o Conselho do Departamento de Letras, às nove horas e trinta 4 

minutos, na sala duzentos e dezessete do Campus Guarulhos, para discutir e deliberar sobre o assunto a seguir. 5 

 6 

Presentes: Lucia Sano, Gustavo Scudeller, João Marcos Mateus Kogawa, Pedro Marques Neto, Renata Philippov, Érico 7 

Nogueira, Neide Elias, Rosângela Aparecida Dantas de Oliveira, Bianca Fanelli Morganti, Josiane Teixeira Martinez, 8 

Vanda Maria da Silva Elias, Sandra Mara Moraes Lima, Leonardo Gandolfi, Maria do Socorro Carvalho Fernandes, 9 

Graciela Alicia Foglia, Terezinha Maria Sprenger, Maria Lúcia Claro Cristóvão, Márcia Veirano Pinto, Markus Lasch, Rita 10 

Jover Faleiros 11 

Representante Discente de Graduação: Isabella de Paula Aggio 12 

Servidores Técnico-Administrativos: Rafael Kenji Ozeki 13 

Ausências justificadas: Fernando Maciel Gazoni, Silvia Etel Gutierrez Bottaro, Marcia Valéria Martinez de Aguiar, Sueli 14 

Salles Fidalgo, Francine Fernandes Weiss Ricieri 15 

 16 

A – ORDEM DO DIA 17 

 18 

A Prof.ª Lucia iniciou a reunião fazendo um breve histórico sobre o GT que foi instituído com o intuito de analisar e 19 

propor eventuais alterações ao atual regimento interno do Departamento de Letras, mesmo aquelas que não 20 

estivessem em conformidade com o Estatuto Geral da Unifesp, tendo em vista a possibilidade de demandar mudanças. 21 

Informou que foram levantadas propostas de alteração para o regimento as quais são, então, submetidas ao Conselho 22 

para discussão e deliberação. 23 

 24 

1. Propostas de alteração do Regimento Interno do Departamento de Letras. 25 

A primeira proposta de alteração, denominada proposta geral, foi “Que todo o regimento esteja redigido de forma 26 

neutra com relação aos gêneros. Assim, o/a Chefe do Departamento”. Em regime de votação, a proposta foi aprovada 27 

por 16 votos favoráveis e contou com duas abstenções. A segunda proposta de alteração dizia respeito ao Art.9 do 28 

regimento, que, se aprovada, substituiria os termos “12 (doze)” constantes nos incisos I e II do referido artigo por “6 29 

(seis)”, passando a constar: “Integram o Conselho do Departamento como membros indicados: I – 6 (seis) representantes 30 

docentes titulares, sendo 1 (um) para cada uma das seis áreas que compõem o Departamento de Letras; e II – 6 (seis) 31 

representantes docentes suplentes, sendo 1 (um) para cada uma das seis áreas que compõem o Departamento de 32 

Letras”. Após discussões acerca do tema, o Conselho decidiu que seria pertinente votar a proposta do Art. 9 de forma 33 

concatenada ao Art. 10 tendo em vista que ambos dizem respeito à composição do Conselho do Departamento. Em 34 

seguida, após discussões, o Conselho decidiu abrir votação para consultar seus membros quanto à aprovação ou não da 35 

alteração de sua atual composição, proposta que foi refutada, em regime de votação, por 9 votos contra, 6 favoráveis e 36 

contou com 3 abstenções. Feita esta consulta, não houve, portanto, alteração dos Art. 9 e Art. 10 do regimento interno 37 

do Departamento. A próxima proposta dizia respeito ao Art. 16º, que, se aprovada, substituiria a palavra “opinar” por 38 

“deliberar”, passando a constar: “Compete ao Conselho de Departamento: VIII – deliberar nos casos de afastamento dos 39 
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servidores do Departamento”. Em regime de votação, a proposta foi aprovada por 17 votos favoráveis e contou com 40 

uma abstenção. As próximas alterações diziam respeito ao Art. 17º: substituir o termo “presidente do Conselho”, 41 

presente no §11, por “Conselho”, passando a constar: “§11 – Na ausência de membros do conselho, seus respectivos 42 

suplentes deverão ser acionados e a substituição ser informada ao Conselho”. Em regime de votação, a proposta de 43 

alteração foi rejeitada por unanimidade. No que diz respeito ao § 14 do artigo em questão, a Prof.ª Graciela retirou a 44 

proposta de exclusão do referido parágrafo, visto que foi por ela submetida em reuniões do GT Regimento. Em seguida, 45 

o Conselho deliberou pela substituição do termo “presidente” pelo termo “Conselho”, de modo que passe a constar: 46 

“§14 – Por decisão do Conselho, a votação de determinada matéria poderá ser secreta.” Em regime de votação, a 47 

proposta de alteração foi aprovada por 17 votos a favor contendo uma abstenção. As propostas de alteração que foram 48 

apresentadas em seguida diziam respeito ao Art.18 do regimento. A primeira propôs o acréscimo de mais um parágrafo 49 

ao artigo, transcrito conforme segue: “A eleição da chefia do departamento será precedida por consulta realizada em 50 

urna e em votação secreta, com a participação de todo o corpo docente, do corpo discente e dos servidores técnico-51 

administrativos, lotados no Departamento, na proporção 70/15/15.” Em regime de votação, a inclusão do parágrafo ao 52 

Art. 18 foi aprovada por 6 votos a favor, 4 contra e contou com 8 abstenções.  A segunda propôs a substituição, no §4, 53 

do termo “convocará o Conselho do Departamento para Eleição” por “convocará os membros do Departamento 54 

(docentes, discentes e técnicos/as administrativos/as) para a consulta e eleição”, passando a constar:“60 (sessenta) dias 55 

antes do término de seu mandato, a Chefia do Departamento divulgará a abertura de inscrição para os/as candidatos/as 56 

à sua sucessão e à da Vice-Chefia e convocará os membros do Departamento (docentes, discentes e técnicos/as 57 

administrativos/as) para consulta e eleição”. Em regime de votação, a referida substituição foi aprovada por 12 votos a 58 

favor, 1 contra e contou com 5 abstenções. Em seguida, foi proposta alteração do inciso XIV do Art. 20º , por meio da 59 

qual o termo “dos programas aprovados” seria substituído por “das atividades aprovadas”, passando a constar: “XIV – 60 

Tomar ciência das reclamações relativas ao não cumprimento das atividades aprovadas pelo Conselho (...)” . Em regime 61 

de votação, a proposta de alteração foi aprovada por unanimidade. Em seguida, foi proposta alteração do §1º do  Art. 62 

28º, por meio da qual o termo “novas habilitações” seria substituído por “novos cursos”, passando a constar: “ §1º - A 63 

criação de novos programas e/ou titulações de pós-graduação, bem como de novos cursos de graduação (...)”. Em 64 

regime de votação, a alteração foi aprovada por unanimidade. Por fim, foi proposta alteração do Art. 37º , por meio da 65 

qual o termo “disciplinas” seria substituído por “atividades”, passando a constar: “O Departamento de Letras tem sob 66 

sua responsabilidade direta todas as atividades dos catálogos de extensão (...)”. Em regime de votação, a proposta de 67 

alteração foi aprovada por unanimidade. Após as deliberações regimentais, a Prof.ª Lucia informou que o arquivo 68 

contendo o regimento atualizado e o resultado constará como informe na próxima reunião ordinária do Conselho. Na 69 

sequência, o documento atualizado será submetido à Congregação para deliberação. 70 

Sem mais, eu, Rafael Kenji Ozeki, Assistente em Administração do Departamento de Letras, subscrevo esta ata. 71 

 72 

Guarulhos, três de abril de dois mil e dezenove. 73 

 74 

Membros natos 75 

 76 

Lucia Sano (Chefe de Departamento)    ________________________________ 77 

Gustavo Scudeller (Vice-Chefe de Departamento)   ________________________________ 78 



                                                      Fls. 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO – DEPARTAMENTO DE LETRAS 

 

3 

João Marcos Mateus Kogawa (Coordenadora de Graduação)  ________________________________ 79 

Pedro Marques Neto (Coordenador de Graduação)   ________________________________ 80 

Renata Philippov (Coordenadora de Graduação)   ________________________________ 81 

Érico Nogueira (Coordenador de Graduação)   ________________________________ 82 

Neide Elias (Coordenadora de Graduação)    ________________________________ 83 

Rosângela Aparecida Dantas de Oliveira (Coord. de Extensão) ________________________________ 84 

 85 

Membros indicados 86 

 87 

Estudos Clássicos 88 

Josiane Teixeira Martinez (titular)     ________________________________ 89 

Bianca Fanelli Morganti (titular)     ________________________________ 90 

 91 

Estudos da Linguagem 92 

Vanda Maria da Silva Elias (titular)     ______________________________ 93 

Sandra Mara Moraes Lima (suplente)    ______________________________ 94 

 95 

Estudos Literários 96 

Leonardo Gandolfi (titular)     ________________________________ 97 

Maria do Socorro Carvalho Fernandes (suplente)   ________________________________ 98 

 99 

Língua Espanhola e Literaturas Espanhola e Hispano-Americana  100 

Graciela Alicia Foglia (titular)     ________________________________ 101 

 102 

Língua Inglesa e Literaturas de Língua Inglesa  103 

Terezinha Maria Sprenger (suplente)    ________________________________ 104 

 105 

Língua Francesa e Literaturas de Língua Francesa 106 

Maria Lucia Claro Cristóvão (suplente)    ________________________________ 107 

 108 

Membros Eleitos 109 

 110 

Representante Discente de Graduação 111 

Isabella de Paula Aggio      ________________________________ 112 

 113 

Servidores Técnico-Administrativos 114 

Rafael Kenji Ozeki      ________________________________ 115 

 116 

 117 


