
                                                      Fls. 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO – DEPARTAMENTO DE LETRAS 

 

1 

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

CIÊNCIAS HUMANAS 2 

 3 

No dia seis de junho de dois mil e dezoito, reuniu-se o Conselho do Departamento de Letras, às nove horas e trinta 4 

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

 6 

Presentes: Ivan Rodrigues Martin, Lucia Sano, Pedro Marques Neto, Indaiá de Santana Bassani, Neide Elias, Fernando 7 

Maciel Gazoni, Orlando Vian Junior, Carlos José Lírio, Josiane Teixeira Martinez, Luciano César Garcia Pinto, Fernanda 8 

Miranda da Cruz, Vanda Maria da Silva Elias, Iara Rosa Farias, Gustavo Scudeller, Rodrigo Soares de Cerqueira, Graciela 9 

Alicia Foglia, Rosângela Aparecida de Oliveira, Lavinia Silvares Fiorussi, Ligia Fonseca Ferreira. 10 

Representantes Discentes (Graduação): Amanda Larissa Garcia de Medeiros, Isabella de Paula Aggio, Thalita de Paula.  11 

Servidores Técnico-Administrativos: Rafael Kenji Ozeki. 12 

Ausências justificadas: Renata Philippov, Sueli Salles Fidalgo, Érico Nogueira,  13 

 14 

A – ORDEM DO DIA 15 

 16 

1. Aprovação da ata da reunião do Conselho – Abril/2018 17 

Em regime de votação, a ata foi aprovada por unanimidade, com uma abstenção. 18 

 19 

2. Aprovação de afastamentos docentes 20 

A Prof.ª Vanda solicitou retificação da data de seu afastamento do dia 28 de maio para 25 de junho de 2018. Em 21 

seguida, foram apresentados ao Conselho os seguintes afastamentos: 22 

 23 

 Alan Silvio Ribeiro Carneiro, de 23 de junho a 08 de julho, para participar do "22º Simpósio de Sociolinguística" 24 

e realizar outras atividades acadêmicas na Universidade de Auckland, na Nova Zelândia; (ad referendum) 25 

 Francine Fernandes Weiss Ricieri, de 06 a 08 de junho, para participar do “V Congresso Internacional do 26 

Programa de Pós Graduação em Letras: “Escritas literárias: reflexão estética, política e tradução”” e “XIX 27 

Seminário de Estudos Literários”, em São José do Rio Preto; (ad referendum) 28 

 Janderson Luiz Lemos de Souza, de 09 a 10 de maio, para atender a convocação do Tribunal de Justiça do 29 

Estado do Rio de Janeiro, em Itaguaí/RJ; (ad referendum) 30 

 Luciano César Garcia Pinto, de 29 de maio a 03 de junho, para participar da “II Semana Internacional de Estudos 31 

Clássicos do Amazonas”, a ser realizada na Universidade do Estado do Amazonas – UEA, em Manaus/AM; (ad 32 

referendum) 33 

 Orlando Vian Junior, de 17 a 18 de maio, para participar de banca de defesa de mestrado do Programa de Pós-34 

Graduação em estudos da Linguagem da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em Natal/RN; (ad 35 

referendum) 36 

 Sandra Mara Moraes Lima, de 05 a 06 de junho, para atuar como avaliadora de obras literárias do Programa 37 

Nacional do Livro Didático - PNLD2018, a ser realizado na Universidade Federal de Alagoas – UFAL, em 38 

Maceió/AL; (ad referendum) 39 
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 Souzana Mizan, de 27 a 31 de maio, para participar do “Seminário Formação de Professores e Ensino de Língua 40 

Inglesa (SEFELI)” na Universidade Federal de Sergipe – UFS, em São Cristóvão/SE; (ad referendum) 41 

 Francine Fernandes Weiss Ricieri, de 27 a 29 de junho, para participar do “XXXIII Encontro Nacional da ANPOLL, 42 

em Cuiabá/MT; 43 

 Francine Fernandes Weiss Ricieri, de 30 de julho a 03 de agosto, para participar do “Congresso Internacional da 44 

ABRALIC”, em Uberlândia/MG; 45 

 Hosana dos Santos Silva, de 13 a 15 de junho, para participar do “V Colóquio Internacional de Estudos 46 

Linguísticos e Literários - CIELLI” a ser realizado na Universidade Estadual de Maringá, em Maringá/PR; 47 

 Ivan Rodrigues Martin, de 20 a 23 de agosto, para apresentar comunicação intitulada “A Guerra Civil Espanhola 48 

no Romance Gráfico” no “X Congresso Brasileiro de Hispanistas”, a ser realizado na Universidade Federal de 49 

Sergipe – UFS, em Aracajú/SE; 50 

 Janderson Luiz Lemos de Souza de 27 a 30 de junho, para apresentar trabalho acadêmico junto ao GT 51 

Linguística e Cognição do “XXXIII Encontro Nacional da ANPOLL – Associação Nacional de Pós-Graduação e 52 

Pesquisa em Letras e Linguística”, a realizar-se na Universidade Federal do Mato Grosso – UFMT, em 53 

Cuiabá/MT; 54 

 Orlando Vian Junior, dia 13 de junho, para participar de banca de defesa de doutorado do Programa de Pós-55 

Graduação Interdisciplinar em Linguística Aplicada da Universidade Federal do Rio de Janeiro, no Rio de 56 

Janeiro/RJ; 57 

 Orlando Vian Junior, de 27 a 29 de junho, para participar do “XXXIII Encontro nacional da Associação Nacional 58 

dos Programas de Pós-graduação em Letras e Linguística (ENANPOLL)” da Universidade Federal do Mato 59 

Grosso, em Cuiabá/MT; 60 

 Pedro Marques Neto, de 27 a 29 de junho de 2018, para participar do “XXXIII Encontro nacional da Associação 61 

Nacional dos Programas de Pós-graduação em Letras e Linguística (ENANPOLL)” da Universidade Federal do 62 

Mato Grosso, em Cuiabá/MT; 63 

 Sueli Salles Fidalgo, de 11 a 13 de setembro, para ministrar palestra no “VII Congresso Latino - Americano de 64 

Formação de Professores de Línguas”, a ser realizado na Universidade Federal do Pará – UFPA, em Belém/PA; 65 

 Vanda Maria Elias Nacional, dia 25 de junho de 2018, para ministrar palestra no “VIII Congresso de Estudos 66 

Linguísticos e Literários de Mato Grosso do Sul – CNELLMS”, em Dourado/MS; 67 

 68 

Em regime de votação, os afastamentos foram aprovados por unanimidade. 69 

 70 

3 e 4. Homologação do resultado das eleições de representação discente: Graduação e Pós-graduação junto ao 71 

Conselho do Departamento, Comissão de Curso e Comissão de Licenciatura. 72 

O Prof. Ivan solicitou inclusão da representação discente junto à Comissão de Licenciatura ao ponto de pauta. Em 73 

regime de votação, a inclusão foi aprovada por unanimidade. A Prof.ª Iara informou que a aluna Isabella de Paula Aggio 74 

foi eleita como representante discente de graduação junto ao Conselho do Departamento, Comissão de Curso e 75 

Comissão de Licenciatura. Em seguida, elencou os nomes dos representantes discentes de pós-graduação que foram 76 

eleitos junto ao Conselho do Departamento, conforme relação a seguir: Mayra Martins Guanaes e Thaís Portansky de 77 

Lima, empatadas em primeiro lugar com 03 votos, e João Pedro Cerdeira Lelis, em segundo lugar com 02 votos. Finalizou 78 
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informando que não houve candidatos para suplência junto ao Conselho do Departamento. Em regime de votação, os 79 

nomes dos representantes foram homologados por unanimidade. 80 

 81 

5. Afastamento para Licença Capacitação - Professora Leila Aguiar 82 

O Prof. Ivan informou que a Chefia do Departamento consultou o representante da CPPD no Campus para verificar se 83 

havia alguma orientação normativa relacionada aos afastamentos de docentes para licença capacitação, e esclareceu 84 

que está sendo elaborada uma minuta para regulamentar esta categoria de afastamentos, a qual deve entrar em vigor 85 

em breve. Em seguida, em regime de votação, o afastamento para licença capacitação da Prof.ª Leila Aguiar foi 86 

aprovado por unanimidade. 87 

 88 

6. Afastamento para Licença Capacitação - Professora Maria do Socorro Fernandes 89 

Em regime de votação, o afastamento para licença capacitação da Prof.ª Maria do Socorro Fernandes foi aprovado por 90 

unanimidade. 91 

 92 

7. Afastamento para Licença Capacitação - Professora Lavínia Silvares Fiorussi 93 

Em regime de votação, o afastamento para licença capacitação da Prof.ª Lavínia Silvares Fiorussi foi aprovado por 94 

unanimidade. 95 

 96 

8. Afastamento para Licença Capacitação - Professora Maria Lúcia Dias Mendes 97 

A Prof.ª Lucia informou que a documentação comprobatória do referido afastamento não foi encaminhada juntamente 98 

com os anexos da reunião do Conselho. Em seguida, encaminhou todos os documentos pertinentes por e-mail aos 99 

membros presentes para que pudessem deliberar sobre o pedido de afastamento e postergou a votação para que haja 100 

tempo de todos analisarem a documentação. 101 

 102 

9. Afastamento para Pós-Doc - Professor Álvaro Caretta (setembro a dezembro de 2018) 103 

Em regime de votação, o afastamento para pós-doutoramento do Prof. Álvaro Antônio Caretta foi aprovado por 104 

unanimidade. 105 

 106 

10. Relatórios Parciais de Avaliação de Estágio Probatório - Profas. Sandra Mara Lima e Márcia Veirano Pinto 107 

O Prof. Ivan informou que houve alteração no fluxo das avaliações de estágio probatório dos docentes, e que agora o 108 

relatório de avaliação é elaborado pelas Comissões de Curso, o relatório final é preenchido pelas Chefias de 109 

Departamento e o processo segue em seguida aos Conselhos de Departamento para homologação. Em regime de 110 

votação, os relatórios parciais de avaliação de estágio probatório das Professoras Sandra Mara Lima e Márcia Veirano 111 

Pinto foram aprovados por unanimidade. A Prof.ª Lucia acrescentou que a normatização para as avaliações de estágio 112 

probatório está mais clara e detalhada, e informou que foi elaborada uma ata parcial específica mencionando a 113 

aprovação dos referidos relatórios pelo Conselho, a qual será anexada aos processos físicos de avaliação de estágio 114 

probatório. 115 

 116 

11. Homologação de indicação de representante suplente na CPA - Profa. Fernanda Cruz 117 
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Em regime de votação, a indicação da Prof.ª Fernanda Cruz junto à CPA foi aprovada por unanimidade. 118 

 119 

12. Indicação de dois representantes do Departamento para o GT - Grupo de Trabalho para estudos e elaboração de 120 

proposta de criação do Núcleo Virtual de Idiomas (NuVi) 121 

O Prof. Ivan informou que a Reitoria instituiu um grupo de trabalho composto pela Universidade Aberta do Brasil – UAB, 122 

Secretária de Relações Internacionais – SRI e Chefia do Departamento de Letras cujo objetivo é elaborar um curso virtual 123 

de leitura em Inglês destinado aos pós-graduandos da Unifesp. Informou que participou das duas últimas reuniões do 124 

GT representando Departamento e mencionou que se posicionou de maneira contrária à elaboração do curso nos 125 

moldes que estavam sendo apresentados. Continuou, mencionando que encaminhou à área de Inglês uma solicitação 126 

para que se manifestasse caso houvessem interessados em representar o Departamento nas reuniões do GT, mas que 127 

não houve interesse. Informou que ontem ocorreu a última reunião do grupo, e que os membros entenderam que o 128 

curso talvez não seja necessário e decidiram solicitar a prorrogação do GT por mais um mês para que possam elaborar 129 

um relatório final mencionando, dentre outros aspectos, que deve ser feita primeiramente uma pesquisa com os 130 

estudantes para que a partir dos resultados obtidos possa ser consolidada a elaboração do curso. Ponderou que a 131 

premissa do Centro de Línguas da EFLCH comportava a construção de um curso a distância nos moldes que foram 132 

solicitados pela Reitoria, tendo em vista que os professores visitantes, além de ministrarem aulas, organizariam cursos 133 

que pudessem atender a eventuais demandas específicas da Universidade. Informou que os membros do GT decidiram 134 

que o grupo deve ser coordenado por professores de Letras, visto que possuem expertise para tal atividade, e 135 

acrescentou que a Reitoria solicitou a indicação de dois membros do Departamento para o GT para finalizar o relatório 136 

final. A Prof.ª Lavínia e o Prof. Orlando explicaram que houve debate sobre o assunto entre os membros da área de 137 

Inglês, e que muitos docentes não possuem disponibilidade ou expertise necessária para participar de atividades 138 

relacionadas à elaboração de cursos de Inglês Instrumental online. A Prof.ª Suzanna concordou que a criação de um 139 

curso à distância demanda muito trabalho, e que embora alguns docentes já tenham trabalhado em projetos similares 140 

muitos não dispõem do tempo necessário para tal. Mencionou também que já há cursos online similares disponíveis no 141 

âmbito da Unifesp. O Prof. Ivan sugeriu como encaminhamento a elaboração de um documento explicitando a 142 

desnecessidade de um curso nestes moldes bem como a necessidade de pesquisa prévia para verificar a real demanda 143 

da Universidade. O Prof. Pedro salientou a importância de esclarecer o que cada membro do grupo fará em termos de 144 

coordenação, contratações e treinamento para que os docentes interessados possam se candidatar. O Prof. Ivan 145 

esclareceu que o GT será desfeito este mês, e salientou que, além do relatório final, será elaborado em seguida um 146 

núcleo permanente coordenado por um docente de Letras para consolidar estas discussões e trabalhar na manutenção 147 

do curso. O Prof. Pedro Marques se disponibilizou a participar das reuniões do GT, e diante desta proposta foi definido 148 

como encaminhamento que o Prof. Ivan irá acompanha-lo na próxima reunião até a finalização dos trabalhos do grupo, 149 

com a ressalva de que o assunto retornará em outra oportunidade ao Conselho para deliberar sobre a necessidade da 150 

indicação de representantes do Departamento para o núcleo permanente. Em regime de votação, o encaminhamento 151 

foi aprovado por unanimidade.  152 

 153 

13. Indicação de docente do departamento à Congregação para compor o CAEP 154 

A Prof.ª Lucia informou que a Comissão de Avaliação de Estágio Probatório - CAEP do Campus será recomposta em 155 

virtude da nova resolução da CPPD, por meio da qual as representações não seguirão mais a lógica das indicações dos 156 
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Departamentos, mas sim da Congregação por meio das Câmaras de Graduação, Pós-Graduação e Extensão. Acrescentou 157 

que foi solicitada a indicação de um docente do Departamento interessado em participar da CAEP, e que seu nome 158 

deverá ser encaminhado à próxima reunião da Congregação para deliberação. Mencionou que havia conversado com o 159 

Prof. Luís Fernando Telles sobre o assunto, e que ele manifestou interesse em participar da referida comissão. Diante 160 

disso, em regime de votação, a indicação do Prof. Luís Fernando Telles para composição da CAEP foi aprovada por 161 

unanimidade. A Prof.ª Indaiá acrescentou que o Prof. José Hamilton Maruxo Júnior será indicado como representante da 162 

Câmara de Pós-Graduação junto à CAEP. 163 

 164 

14. Indicação de docente para a Comissão Editorial Local do PPI 165 

O Prof. Ivan relembrou que na última reunião do Conselho houve informe sobre a vinda do Prof. Pedro Arantes ao 166 

Campus para apresentar o projeto de criação do novo Projeto Pedagógico Institucional - PPI, cuja participação será 167 

coletiva e por meio de sistema online. Informou que o Departamento deve indicar dois representantes para a Comissão 168 

Editorial Local do PPI, que será responsável por analisar e organizar as propostas que forem levantadas pela comunidade 169 

acadêmica, e questionou se havia algum membro interessado em participar. A representante discente Thalita informou 170 

que participou da reunião na Reitoria para discutir a elaboração do novo PPI da Unifesp, e que foi a única representante 171 

do Campus Guarulhos presente. Salientou a importância de que mais pessoas do Campus compareçam às reuniões para 172 

levantar propostas e fomentar discussões, e solicitou apoio dos docentes para divulgar esta questão junto aos alunos, 173 

ressaltando que o prazo para encaminhamento de propostas é dia 11 de agosto. Após discussões, foi definido como 174 

encaminhamento que os representantes consultem suas áreas na presente data e verifiquem se há interessados em 175 

participar da Comissão Editorial Local do PPI para que os nomes sejam encaminhados à próxima reunião da 176 

Congregação. 177 

  178 

15. Posicionamento do Departamento sobre a cobrança de cursos de extensão na EFLCH 179 

O Prof. Ivan relembrou que a discussão relacionada à cobrança de cursos na EFLCH surgiu da proposta do Departamento 180 

de História da Arte de criação de um curso pago de especialização em parceria com a Fundação Klabin, e que na última 181 

Congregação houve encaminhamento no sentido de que os Departamentos discutam e deliberem sobre a pertinência 182 

ou não da existência de cursos pagos no âmbito da EFLCH. A Prof.ª Lucia informou que enviou por e-mail juntamente 183 

com os anexos da presente reunião a resolução de 2016 que regula as ofertas de cursos de extensão, inclusive na 184 

modalidade paga. O Prof. Carlos Lírio informou que na última reunião da CAEC estiveram presentes a Pró-Reitora de 185 

Extensão e a Direção Acadêmica do Campus para discutir sobre os cursos de lato sensu da Unifesp, e mencionou que 186 

existe uma resolução do CONSU que regulamenta a oferta de cursos pagos. Ressaltou que na reunião a Direção 187 

questionou se existe possibilidade do Campus recusar a instituição de um curso pago no âmbito da Unifesp, e que a Pró-188 

Reitora esclareceu que não há impedimento legal para a criação destes cursos na resolução. Salientou que com a 189 

regulamentação da criação destes cursos o número de propostas reduziu significativamente, tendo em vista que é 190 

necessário estruturar o projeto detalhadamente de maneira que não entre em conflito com as normativas da resolução. 191 

Esclareceu que os pedidos de criação de cursos, pagos ou não, geralmente não são submetidos à Congregação, mas que 192 

esta foi uma decisão da Direção Acadêmica com o intuito de democratizar o debate. O Prof. Ivan informou que irá levar 193 

à Congregação o posicionamento do Departamento, mas que é pessoalmente contrario à lógica de que a Universidade 194 

Pública deve captar recursos para manter suas atividades acadêmicas em pleno funcionamento, e que isso 195 
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eventualmente pode ensejar a cobrança de mensalidades de uma parcela dos alunos, estabelecendo a lógica de 196 

prestação de serviços e clientela, e não de educação pública. A Prof.ª Josiane ponderou que o discurso de geração de 197 

recursos é um tanto quanto falacioso, e mencionou que o cenário político atual é bastante delicado, tendo em vista que 198 

estabelece-se a lógica de que a Universidade Pública é capaz de custear os próprios gastos. Mencionou que há uma 199 

carta de intenções estabelecendo que o Departamento de Letras entende como injustificada a cobrança de recursos, a 200 

qual, entretanto, não possui poder legal para impedir a instituição dos mesmos. O Prof. Hamilton mencionou que por 201 

vezes não há disponibilidade de espaço para abrigar os cursos de extensão, e sugeriu o estabelecimento de alguns 202 

critérios internos de prioridade para a criação de cursos tanto gratuitos quanto pagos. Ponderou que a Direção 203 

Acadêmica não tem poder de impedir a proposição de cursos, porém, como gestora do uso dos espaços públicos do 204 

Campus, pode vetar a realização do curso nas instalações da EFLCH; por conta disso, seria interessante haver uma 205 

regulamentação para definir qual a prioridade de uso dos espaços e quem deve utilizá-los. A Profa. Fernanda salientou a 206 

importância de se pensar na questão dos cursos pagos tanto no âmbito da Congregação quanto no âmbito do 207 

Departamento de Letras, tendo em vista que em algum momento será necessário gerir eventuais propostas internas de 208 

cursos nessa modalidade. Mencionou que seria interessante a criação de uma carta de princípios e intenções em 209 

paralelo com a instituição de políticas para eventuais atividades relacionadas a cursos pagos. Ponderou que todas as 210 

atividades acadêmicas pagas no âmbito das Universidades Públicas devem ter caráter restritivo, e que, em termos 211 

práticos, é necessário avaliar cada caso e analisar sua natureza, finalidade e impacto que irá causar. Por fim, salientou 212 

que existe a possibilidade de cursos pagos promoverem melhorias, e que uma interdição por principio impediria o 213 

aproveitamento de oportunidades valiosas. A Profa. Lucia mencionou ser contrária à criação de cursos pagos, mas 214 

ponderou que, por possuírem legitimidade institucional, é preciso estabelecer critérios para a criação dos mesmos.  215 

Sugeriu como encaminhamento à congregação a proposta de criação de uma instância justamente para analisar e 216 

estabelecer estes critérios. Após discussões, o Departamento definiu o seguinte encaminhamento: Por princípio, 217 

defende que o ensino seja público e gratuito e, com relação à cobrança dos cursos lato sensu e outros cursos de 218 

extensão, entende que as propostas devem ser submetidas a uma comissão técnica interdepartamental cuja função será 219 

analisar os aspectos que não estão contemplados pela resolução nº 131. Em regime de votação, o encaminhamento foi 220 

aprovado por unanimidade. 221 

 222 

8. Afastamento para Licença Capacitação - Professora Maria Lúcia Dias Mendes 223 

Retomando o ponto 8 da pauta, após análise dos documentos pertinentes por todos os membros presentes, em regime 224 

de votação, o afastamento para licença capacitação da Prof.ª Maria Lúcia Dias Mendes foi aprovado por unanimidade.  225 

 226 

16. Aprovação dos Projetos Pedagógicos de Curso 227 

O Prof. Fernando Gazoni apresentou a todos os trabalhos relacionados à elaboração dos novos Projetos Pedagógicos de 228 

Curso - PPCs, detalhando suas especificidades e ressaltando as alterações e adequações que foram efetuadas. Ao 229 

término da apresentação, o Departamento de Letras parabenizou todos os envolvidos nos trabalhos de elaboração dos 230 

novos PPC. A Prof.ª Lucia sugeriu que fosse aberto um prazo para o encaminhamento de eventuais erratas no texto dos 231 

Projetos. A sugestão foi bem recebida, e o Prof. Fernando Gazoni estabeleceu como prazo para encaminhamento o dia 232 

15 de junho. O Prof. Hamilton solicitou a todos que mantenham seu nome em cópia ao encaminharem as erratas aos 233 
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representantes de área, pois ficou responsável por fazer a revisão e normatização do texto. Em regime de votação, os 234 

Projetos Pedagógicos de Curso foram aprovados por unanimidade. 235 

 236 

B – EXPEDIENTE 237 

 238 

INFORMES 239 

 240 

CHEFIA DE DEPARTAMENTO 241 

 242 

A Prof.ª Lucia informou que os dois informes da Chefia foram enviados por e-mail aos membros do Conselho, sendo que 243 

o primeiro diz respeito à interrupção do processo de contratação de professores visitantes e o segundo sobre minuta 244 

que regulamenta as atividades remuneradas dos docentes em dedicação exclusiva. 245 

 246 

COORDENAÇÕES DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO 247 

 248 

Reposição de aulas e horário de expediente nos dias de jogo da copa 249 

A Profa. Indaiá lembrou a todos que há uma circular da Câmara de Graduação contendo orientações sobre os dias de 250 

aula que foram suspensos, de modo que que cada docente deve procurar repor o conteúdo pendente pelo moodle ou 251 

presencialmente. Acrescentou que foi divulgada uma normativa sobre o horário de expediente nos dias de jogo da 252 

seleção brasileira na copa do mundo, e que o Campus funcionará em horário especial. 253 

 254 

GT AFASTAMENTO 255 

A Prof.ª Ligia apresentou um informe em nome do GT Afastamento, mencionando que foram realizadas 4 reuniões, 256 

desde criação do GT em outubro de 2017, com representantes de todas as áreas, exceto Estudos da Linguagem, que 257 

enviou novo representante em janeiro 2018, dada a impossibilidade da Prof.ª Sandra, e que houve participação 258 

voluntária da Prof.ª Hosana Santos. Mencionou que o GT verificou que os problemas e dúvidas das áreas, quando 259 

existentes,eram muito diferentes, e que algumas áreas, como Francês, recebeu primeiro afastamento de um docente 260 

por 4 meses (1 semestre letivo) apenas no primeiro semestre de 2017. Informou que  o GT debruçou-se não apenas 261 

sobre as disposições oficiais da CPPD, como procurou conhecer as disposições de outros cursos, todos contendo 262 

procedimentos específicos e diferentes, a fim de embasar algumas propostas. Acrescentou que foi observado, ao menos 263 

até fim de 2017, que nenhum dos critérios acordadas nos demais cursos para afastamentos contemplava a "licença 264 

capacitação", e que, depois de muito debate e de comum acordo com os membros, foi elaborada uma proposta enviada 265 

pelos representantes às respectivas áreas em início de dezembro de 2017, a fim de que todos os docentes se 266 

manifestassem sobre o conteúdo, com prazo extenso até fim de janeiro e início de fevereiro de 2018, ou seja, antes do 267 

GT se reunir em fevereiro de 2018. Informou que as manifestações das áreas foram bastante diversas, em muitos casos 268 

com resistência à criação de normas internas e gerais para o Departamento, e que no dia 28 de março ela e a Prof.ª 269 

Suzanna, como membros do conselho, sugeriram à chefia que se fizesse um informe sobre o andamento do GT, e a 270 

dificuldade em avançar na elaboração de um documento comum para o departamento, mencionando que  o GT 271 
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poderia, depois deste informe, ser encerrado. Por fim, informou que, havendo casos ou situações excepcionais, as áreas 272 

submeterão o assunto ao conselho do Departamento, e que se persistirem dúvidas, a Chefia poderá solicitar 273 

esclarecimento à CPPD e/ou representantes. A Profa. Lucia informou que a Prof.ª Hosana se desligou do GT antes da 274 

conclusão dos trabalhos, e que a ideia de criação do GT para pensar nas questões dos afastamentos e reduzir conflitos 275 

veio da Direção Acadêmica, tendo em vista que nos outros Departamentos esse problema é recorrente, principalmente 276 

quando surge a oportunidade de solicitar um segundo afastamento. 277 

 278 

CENTRO DE LÍNGUAS 279 

O Prof. Hamilton informou que, juntamente com a Prof.ª Joana, está se desligando da coordenação do Centro de 280 

Línguas. O Departamento agradeceu pelo trabalho realizado durante o período de coordenação, e o Prof. Ivan 281 

mencionou que, na próxima reunião do Conselho, deverá ser pautado encaminhamento quanto ao projeto do Centro de 282 

Línguas. A Prof.ª Fernanda informou, em nome da Comissão Eleitoral, que o edital para coordenação e vice-coordenação 283 

do Centro de Línguas já foi elaborado e está à disposição do Departamento para o momento em que o projeto for 284 

instituído. 285 

 286 

Sem mais, eu, Rafael Kenji Ozeki, Assistente em Administração do Departamento de Letras, subscrevo esta ata. 287 

 288 

Guarulhos, seis de junho de dois mil e dezoito. 289 

 290 

MEMBROS NATOS 291 

 292 

Ivan Rodrigues Martin  (Chefe de Departamento)   ________________________________ 293 

Lucia Sano (Vice-Chefe de Departamento)    ________________________________ 294 

Pedro Marques Neto (Coordenador de Graduação)   ________________________________ 295 

Indaiá de Santana Bassani (Coordenadora de Graduação)  ________________________________ 296 

Neide Elias (Coordenadora de Graduação)    ________________________________ 297 

Fernando Maciel Gazoni (Coordenador de Graduação)  ________________________________ 298 

Carlos José Lírio (Coordenador de Extensão)   ________________________________ 299 

 300 

MEMBROS INDICADOS 301 

Estudos Clássicos 302 

Josiane Teixeira Martinez (titular)     ________________________________ 303 

 304 

Estudos da Linguagem 305 

Fernanda Miranda da Cruz (titular)     _________________________________ 306 

Vanda Maria da Silva Elias (titular)     ________________________________ 307 

Iara Rosa Farias (suplente)     _________________________________ 308 

 309 

Estudos Literários 310 

Gustavo Scudeller (titular)     ________________________________ 311 
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Rodrigo Soares de Cerqueira (suplente)    ________________________________ 312 

 313 

Língua Espanhola e Literaturas Espanhola e Hispano-Americana  314 

Graciela Alicia Foglia (titular)     ________________________________ 315 

Rosângela Aparecida Dantas de Oliveira (titular)   ________________________________ 316 

 317 

Língua Inglesa e Literaturas de Língua Inglesa  318 

Lavinia Silvares Fiorussi (titular)     ________________________________ 319 

Orlando Vian Junior (titular)     ________________________________ 320 

 321 

Língua Francesa e Literaturas de Língua Francesa 322 

Ligia Fonseca Ferreira (titular)     ________________________________ 323 

 324 

MEMBROS ELEITOS 325 

Representantes Discentes da Graduação 326 

Amanda Larissa Garcia de Medeiros (titular)   ________________________________ 327 

Isabella de Paula Aggio (titular)     ________________________________ 328 

Thalita de Paula (titular)      ________________________________ 329 

 330 

SERVIDORES TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS 331 

Rafael Kenji Ozeki      ________________________________ 332 

 333 


