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

CIÊNCIAS HUMANAS 2 

 3 

No dia vinte e cinco de março de dois mil e quinze, reuniu-se o Conselho do Departamento de Letras, às nove horas e 4 

trinta minutos, na sala 308 do Campus Provisório Guarulhos, para discutir e deliberar a respeito dos assuntos a seguir. 5 

 6 

Presentes: Rita Jover-Faleiros, Anderson Salvaterra Magalhães, Francine Weiss Ricieri, Maria do Socorro F. De Carvalho, 7 

Josiane Teixeira Martinez,  José Hamilton Maruxo Junior, Érico Nogueira, Fernando Maciel Gazoni, Luciano César Garcia 8 

Pinto,  , Álvaro Antônio Caretta, Janderson Lemos de Souza, Paulo Eduardo Ramos, Leandro Pasini, Leonardo Gandolfi,  9 

Andreia dos Santos Menezes,  Joana de Fátima Rodrigues, Silvia Etel Gutierrez Bottaro, Ana Luiza Ramazzina Ghirardi, 10 

Ligia Fonseca Ferreira, Maria Lúcia Dias Mendes,  Carlos Renato Lopes, Renato Philippov, Terezinha Maria Sprenger, 11 

Patricia Helena Veloso de Carvalho, Mayara Cristina Bignani Silva e Erika Cristina Damião.                                                               12 

Ausências Justificadas: Markus Volker Lasch e Marcello Marcelino Rosa 13 

 14 

EXPEDIENTE 15 

 O item “grade horária fixa” foi retirado da ORDEM DO DIA. A alteração foi aprovada por unanimidade pelo 16 

Conselho 17 

 A Profa. Rita solicita a inclusão do item “Abertura de concurso para reposição de vaga na área de literatura 18 

brasileira” na ORDEM DO DIA.  A inclusão foi aprovada por unanimidade pelo Conselho. 19 

 20 

A - ORDEM DO DIA 21 

 22 

Aprovação da ata referente à reunião ordinária de fevereiro de dois mil e quinze.  23 

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

 25 

Afastamentos nacionais e internacionais 26 

Foram solicitados:  27 

• Lígia Fonseca - Participar de banca de mestrado na USP, no dia 13 de abril de 2015, São Paulo - SP 28 

• Paulo Eduardo Ramos - Participar de banca de mestrado na UNICAMP, no dia 08 de maio de 2015, Campinas – 29 

SP 30 

• Renata Philippov - Participar de banca de qualificação de mestrado no Mackenzie, no dia 08 de abril de 2015, 31 

São Paulo – SP 32 

Sem destaques. Em regime de votação, todas as solicitações foram aprovadas por unanimidade. 33 

 34 

INCLUSÃO NA ORDEM DO DIA ACORDADA NO INÍCIO DA REUNIÃO 35 

 36 

Abertura de concurso para reposição de vaga na área de literatura brasileira 37 
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A Profa. Rita solicita abertura de concurso para reposição de vaga na área de literatura brasileira devido a vacância do 38 

Prof. André Barros. 39 

Sem destaques. Em regime de votação, a solicitação foi aprovada por unanimidade. 40 

 41 

RETOMADA DA ORDEM DO DIA 42 

 43 

Proposta de reocupação do Campus Pimentas (CEFIAI) 44 

A Profa. Rita relata que o Prof. Fernando fez a mediação entre o Departamento e a Comissão responsável em elaborar a 45 

proposta. O servidor Pedro Rossetto, arquiteto responsável pela proposta, apresentou a proposta aonde serão alocados 46 

os espaços de pesquisa, esclareceu dúvidas e informou que poderão ser incluídos pequenos ajustes para a aprovação na 47 

reunião da Congregação de abril. Segue destaques elecandos durante a apresentação:  48 

 A Profa. Rita ressaltou a necessidade de gabinetes individuais para os docentes devido exigência do MEC e 49 

cronograma do PDI. O servidor Pedro esclarece a impossibilidade de alocar gabinetes individuais sem uma 50 

reforma no prédio, porém ressalta que essa proposta engloba apenas os espaços de pesquisa e, 51 

posteriormente, este tema será rediscutido; 52 

 O Prof. Álvaro solicitou que conste no documento final da proposta do CEFIAI o nome de todos os grupos de 53 

pesquisa que compõem o Celmulti e os seus respectivos professores responsáveis; 54 

 A Profa. Indaiá, por intermédio do Prof. Álvaro, questionou se  poderia deixar os espaços para docentes em 55 

aberto, pois ainda não tinha uma posição da área. O servidor Pedro ressalta que os espaços dos professores 56 

que serão alocados no espaço do Celmulti foram subtraídos da sala dos professores e que, infelizmente, não 57 

pode deixar em aberto o espaço porque a proposta deve estar fechada até a próxima Congregação. 58 

 A Profa. Terezinha explicitou que de acordo com a apresentação houve uma redução no espaço destinado ao 59 

LIFE e solicita que o espaço seja ampliado pois para o funcionamento do mesmo, é necessário espaço para 60 

alocação de pessoas. O Prof. Fernando sugeriu que seja realizada uma troca entre salas do CLUF e o LIFE. O 61 

Prof. Hamilton não se opõe a troca, porém ressalta que o CLUF necessita de uma sala que comporte a 62 

secretaria, sala de reunião e sala da coordenação. 63 

 O Prof. Hamilton questionou qual foi a base para decidir a distribuição dos espaços. A Prof. Rita esclareceu que 64 

também fez este questionamento e que a distribuição é de acordo com a demandas de cada Departamento e 65 

não proporcional ao tamanho do Departamento. O servidor Pedro apresentou um gráfico, no qual demonstra a 66 

distribuição de m
2  

por professor; em análise, o Departamento de Letras está igual ao de Filosofia, já o 67 

Departamento de História e Educação estão com metragem maior. 68 

A Profa. Renata sugeriu o seguinte encaminhamento, aprovação da proposta com as seguintes ressalvas: i) pleitear 69 

espaço maior para o LIFE; ii) pleitear estacionamento, caso não houver; iii) pleitear salas  individuais para docente 70 

conforme indicação das avaliações realizadas pelo MEC.    71 

Em regime de votação, o encaminhamento foi aprovado por unanimidade. 72 

 73 

 74 

 75 
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Prorrogação do mandato da Coordenação de Curso 76 

 77 

A Profa. Rita relatou que o mandato da coordenação de curso termina no final do mês março, mas devido a mudança de 78 

regimento, haverá necessidade de intervalo maior para implementação das resoluções tomadas. Contudo, a 79 

coordenação concordou em prorrogar por um mês o prazo do mandato. 80 

Em regime de votação, a prorrogação do prazo foi aprovada por unanimidade. 81 

 82 

Prorrogação do mandato das representações de área no Conselho do Departamento de Letras 83 

 84 

A Profa. Rita lembra que em maio terminará o mandato das representações no Conselho, mas algumas mudanças do 85 

regimento alterará o formato das representações. Sendo assim, a professora sugeriu que as indicações sejam realizadas 86 

na reunião ordinária de maio e a nova composição atue a partir de junho de 2015. 87 

Em regime de votação, a sugestão foi aprovada por unanimidade.  88 

 89 

Documento em resposta à SERES Avaliação Letras Português-Inglês 90 

 91 

Conforme informe da Coordenação de Curso na última reunião, a Profa. Francine relatou que encaminhou no dia 92 

12/03/15 o documento em resposta à SERES para a PROGRAD solicitando parecer técnico, porém até o momento, não 93 

houve resposta. 94 

A professora expôs a dificuldade da PROGRAD dar embasamento técnico ao grupo e informa que a mesma condicionou 95 

a aceitação da contra-razão a: reapresentação argumentação pelo MEC e ao curso se responsabilizar em chamar todos 96 

os alunos, inclusive os formados, caso haja necessidade de complementar a carga horária.  97 

A Profa. Francine, juntamente com NDE, ressalta a consistência do documento elaborado em resposta e solicita sua 98 

aprovação na hipotése de argumentações futuras.  99 

Em regime de votação, o documento foi aprovada por unanimidade.  100 

 101 

ABI: proposta encaminhada pela PROGRAD para os alunos ingressantes entre 2010 e 2014 102 

 103 

A Profa. Francine informou que a situação dos alunos ingressantes entre 2010 e 2014 está indefinida e há alguns dias a 104 

PROGRAD ofereceu 3 opções para resolução do problema, entre as opções estão: i) cumprimento do ciclo básico; ii) 105 

todos os alunos seriam alocados no bacharelado; iii) o aluno seria consultado e opinaria entre o bacharelado e a 106 

licenciatura. A professora relata que essas opções não foram bem recebidas pela Camâra de Graduação pois 107 

prejudicariam os alunos. A discente Patricia complementa enfatizando que todos os alunos tem a convicção que irão se 108 

formar em duas habilitações. 109 

A Profa. Francine comentou que o curso de letras tem alunos que estão tecnicamente formados, na regra antiga, eles 110 

solicitariam a integralização e se formariam em duas habilitações. Como a professora recebeu alguns e-mails de alunos 111 

nessa situaçãos, ela fez uma consulta a PROGRAD para saber como proceder, porém não obteve resposta. Em conversa 112 

com a secretária, foi solicitado que os documentos sejam encaminhados para avaliação. 113 
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Segundo a Profa. Francine, a Câmara de Graduação se posicinou rejeitando a proposta da PROGRAD e solicitando que 114 

seja baixada uma portaria assim a PROGRAD se responsabilizaria por suas deliberações. 115 

Contudo, a Profa. Francine sugere o seguinte encaminhamento: o Conselho é favorável a deliberação da Câmara de 116 

Graduação, a qual rejeita a proposta da PROGRAD; e solicita que o direito dos alunos estabelecido na legislação anterior 117 

seja mantido. 118 

Em regime de votação, o encaminamiento foi aprovado por unanimidade 119 

  120 

Cumprimento dos estágios em novos convênios na Rede Municipal de Educação de Guarulhos em caráter 121 

de urgência 122 

Esse item foi dividido em duas partes: 123 

 Paralisação da Rede Estadual: A discente Patricia relata a dificuldade de cumprimento de estágios devido a 124 

paralisação da rede estadual de ensino e solicita novos convênios com a rede municipal de Guarulhos. A Profa. 125 

Rosângela ressalta que este assunto é de alçada da Comissão de Licenciatura e que existe a possibilidade de 126 

fazer convênios com a rede municipal, porém não sabe se há escolas municipais de ensino fundamental II ou 127 

Ensino Médio. Deu-se o seguinte encaminhamento: o assunto será discutido na Comissão de Licenciatura  por 128 

não ser do âmbito do Conselho do Departamento. Em regime de votação, o encaminhamento foi aprovado por 129 

unanimidade. 130 

 Paralisação dos alunos - UC de Fundamentos atrelada ao Estágio: A discente Patrícia expôs a preocupação dos 131 

alunos com relação paralisação dos estágios devido o atrelamento dos estágios à UC Fundamentos e 132 

questionou a possibilidade desvincular o estágio a Unidade Curricular. A  Profa. Rosângela informa que esta 133 

norma consta no Manual de Estágio dificultando sua alteração e  ressalta que, se houver uma exceção, a 134 

demanda deve partir dos alunos sendo acordado em assembléia a continuação das aulas da UC de 135 

Fundamentos para dar prosseguimento aos estágios. Deu-se o seguinte encaminhamento: Manter o 136 

atrelamento do estágio à UC de Fundamentos. Em regime de votação, o encaminhamento foi aprovado por 137 

unanimidade. 138 

 139 

 B - EXPEDIENTES 140 

INFORMES 141 

Coordenação de Graduação 142 

A Profa. Francine relatou as novidades referente ao protocolo de compromisso com o MEC da avaliação licenciatura 143 

letras/português:  houve uma reunião na qual se estabeleceu que o Departamento de Letras será contemplado com R$ 144 

150.000,00 para aquisição de livros, a Pro-Reitoria auxiliará nos tramites para as aquisições e a Procuradoria está 145 

analisando a possibilidade de efeturar a compra através de atas de preço pré-existentes em outras IFES. Também foi 146 

discutido a necessidade de serviço de catalogação e como o Departamento de História está contratando o mesmo 147 

serviço, existe a possibilidade de utilização, apenas foi solicitado que oficializasse a demanda junto a Diretoria 148 

Acadêmida e a Profa. Maria Eduarda (responsável pela biblioteca da UNIFESP) 149 

Coordenação de Pós-Graduação 150 
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A Profa. Maria do Socorro informou que foi eleita a nova Coordenação da Pós-Graduação, Prof. Sandro Luis da Silva 151 

(Coordenador) e Profa. Mirhiane Mendes de Abreu (Vice-Coordenadora). A professora também relatou que na última 152 

seleção, foram selecionados 21 alunos (11 alunos de Estudos de Linguagem e 10 alunos de Estudos Literários), 153 

totalizando 28 alunos no Programa de Pós-Graduação em Letras. 154 

 155 

Sem mais, eu, Erika Cristina Damião da Cruz, Assistente em Administração do Departamento de Letras, subscrevo esta 156 

ata. 157 

 158 

Guarulhos, 25 de março de 2015. 159 

 160 

Membros natos 161 

 162 

Rita Jover-Faleiros  (Chefe de Departamento)                                   ________________________________ 163 

Anderson Salvaterra Magalhães  (Vice-Chefe de Departamento)  ________________________________ 164 

Francine Weiss Ricieri (Coordenadora de Graduação)                     ________________________________ 165 

Maria do Socorro F. de Carvalho (Coord. de Pós-Graduação)         ________________________________ 166 

Josiane Teixeira Martinez (Coordenadora de Extensão)                   ________________________________ 167 

Jose Hamilton Maruxo Junior (Coordenador do Centro de Línguas)_______________________________ 168 

Membros indicados 169 

Estudos Clássicos 170 

Érico Nogueira (titular)                                                                          ________________________________ 171 

Fernando Maciel Gazoni (titular)                                                          ________________________________ 172 

Luciano César Garcia Pinto (titular)                                                    ________________________________         173 

Estudos da Linguagem 174 

Álvaro Antônio Caretta (titular)                                                            ________________________________ 175 

Janderson Lemos de Souza (titular)                                                      ________________________________ 176 

Paulo Eduardo Ramos (titular)                                                            ________________________________ 177 

Estudos Literários 178 

Leandro Pasini (titular)                                                                            ________________________________ 179 

Leonardo Gandolfi (titular)                                                                     ________________________________ 180 

Língua Espanhola e Literaturas Espanhola e Hispano-Americana                                                   181 

Andreia dos Santos Menezes (titular)                                                   ______________________________                                                                                  182 

Joana de Fátima Rodrigues (titular)                                                       ______________________________   183 

Silvia Etel Gutierrez Bottaro (titular)                                                    _______________________________            184 

Língua Francesa e Literaturas de Língua Francesa 185 

Ana Luiza Ramazzina Ghirardi (titular)                                                 ________________________________ 186 

Ligia Fonseca Ferreira (titular)                                                               ________________________________ 187 

Maria Lúcia Dias Mendes (titular)                                                         ________________________________ 188 

Língua Inglesa e Literaturas de Língua Inglesa  189 

Carlos Renato Lopes (titular)                                                                  ________________________________ 190 
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Renata Philippov (titular)                                                                        ________________________________ 191 

Terezinha Maria Sprenger (suplente)                                                   ________________________________ 192 

Membros Eleitos 193 

Discentes Graduação 194 

Patrícia Helena Veloso de Carvalho (titular)                                        ________________________________ 195 

Discentes Pós-Graduação 196 

Mayara Cristina Bignani Silva          ________________________________ 197 

Servidores Técnico-Administrativos 198 

Erika Cristina Damião                                                                               ________________________________ 199 


