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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 março 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, Pedro Marques Neto, Indaiá de Santana Bassani, Renata Philippov, Jose 8 

Hamilton Maruxo Junior, Neide Elias, Fernando Maciel Gazoni, Carlos José Lírio, Joana de Fátima Rodrigues, Bianca 9 

Fanelli Morganti, Josiane Teixeira Martinez, Iara Rosa Farias, Márcio Hollosi, Vanda Maria da Silva Elias, Gustavo 10 

Scudeller, Rodrigo Soares de Cerqueira, Rosângela Aparecida de Oliveira, Graciela Alicia Foglia, Silvia Etel Gutierrez 11 

Bottaro, Souzana Mizan, Terezinha Maria Sprenger, Marcia Valéria Martinez de Aguiar, Ligia Fonseca Ferreira. 12 

Representantes Discentes (Graduação): Isabella de Paula Aggio 13 

Ausências Justificadas: Sueli Salles Fidalgo, Graciela Alicia Foglia, Lavinia Silvares Fiorussi. 14 

Servidores Técnico-Administrativos: Rafael Kenji Ozeki. 15 

 16 

A – ORDEM DO DIA 17 

O Prof. Ivan iniciou a reunião solicitando a inclusão do ponto de pauta “Nova Suplência da Área de Inglês”, devido ao 18 

afastamento do Prof. Marcello Marcelino. 19 

 20 

1. Aprovação de Ata da Reunião do Conselho – Fevereiro/2018 21 

Sem destaques, em regime de votação, a ata da reunião do Conselho de fevereiro de 2018 foi aprovada por 22 

unanimidade. 23 

 24 

2. Afastamentos 25 

Foram apresentados ao Conselho os seguintes afastamentos: 26 

 27 

 Fernanda Miranda da Cruz, dia 28/02/2018, para participar de banca de exame de qualificação de mestrado, a 28 

ser realizada no Centro de Referência da Dança, em São Paulo/SP (ad referendum); 29 

 Graciela Alicia Foglia, de 28/04 a 09/05/2018, para participar do VII Colóquio Internacional de Estudios 30 

Latinoamericanos de Olomouc, a ser realizado na Universidad Palacký de Olomouc,  em Olomouc, República 31 

Tcheca (ad referendum); 32 

 Paloma Vidal, de 31/03 a 08/04/2018, para realizar atividades pedagógicas e científicas ligadas ao acordo 33 

bilateral entre a Unifesp e a Université Bordeaux Montaigne, em Bordeaux, França; 34 

 Carlos José Lírio, dia 23/04/2018, para ministrar palestra no evento I ciclo de palestras do Via de Acesso, em 35 

São Paulo/SP; 36 

 Ana Luiza Ramazzina, de 04/06 a 09/06/2018, para participar do SEDIFRALE - Congresso da América Latina e do 37 

Caribe da Pontificia Universidad Javeriana, em Bogotá, Colombia; 38 
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 Ana Luiza Ramazzina, de 18/05 a 20/05/2018, para participar do 36º Bain Linguistique da Associação dos 39 

Professores de Francês de São Paulo (APFESP) - Hotel Orotur, em Campos do Jordão/SP. 40 

 41 

Em regime de votação, Os afastamentos foram aprovados por unanimidade. O Prof. Ivan ponderou que os informes 42 

apresentados em Conselho consomem um tempo considerável de reunião, e sugeriu que os informes que não 43 

necessitam de debate ou explanação fossem encaminhados por escrito junto dos anexos da reunião. 44 

 45 

3. Afastamento do Prof. Marcio Hollosi para finalização de doutorado 46 

A Prof.ª Renata concordou com o pedido de afastamento apresentado pelo Prof. Marcio e questionou se a Prof.ª Sandra 47 

não será sobrecarregada tendo em vista que o professor se ausentará por 2 semestres. O Prof. Márcio mencionou que 48 

conversou com a Prof.ª Sandra antes de dar entrada no pedido de afastamento, e acrescentou que as turmas dos cursos 49 

de Libras diminuíram, totalizando 8 turmas de 30 alunos. Após discussões, em regime de votação, o pedido de 50 

afastamento do Prof. Marcio Hollosi foi aprovado por unanimidade. 51 

 52 

4. Pareceres - Pedido de redistribuição/Aproveitamento de aprovação em concurso - Área de Estudos Literários 53 

O Prof. Ivan informou que a Reitoria lançou um edital informando sobre a abertura de período para solicitação de 54 

redistribuições, o que levou um grande número de pessoas a enviar pedidos por e-mail ao Departamento. Salientou, 55 

entretanto, que não há vagas disponíveis para atender a estas demandas. Em regime de votação, o parecer emitido pela 56 

área de Estudos Literários foi aprovado por unanimidade. 57 

 58 

5. Parecer - Pedido de redistribuição - Área de Estudos da Linguagem 59 

A Prof.ª Renata solicitou esclarecimentos acerca do parecer emitido pela área de Estudos da Linguagem, tendo em vista 60 

que não informa que não há vagas disponíveis no Departamento para atender ao pedido. A Prof.ª Vanda fez um breve 61 

resumo sobre o histórico do pedido de redistribuição e explicou que a área levantou alguns pontos que pudessem 62 

contribuir para uma discussão referente aos possíveis encaminhamentos deste pedido informal, mas que o 63 

posicionamento não é de deferimento ou indeferimento. A Prof.ª Iara informou que os termos por meio dos quais o 64 

pedido foi apresentado davam a entender que ele viria ao Campus sem que houvesse necessidade de oferecer uma vaga 65 

em contrapartida, o que causou uma boa impressão à área, tendo em vista ser grande a demanda da UC de Leitura e 66 

Produção de Textos. A Prof.ª Renata mencionou que há necessidade de disponibilizar um código de vaga para que sejam 67 

efetivadas as redistribuições, e que caso o docente fosse transferido juntamente com um código de vaga fornecido por 68 

outra Instituição trataria-se de um pedido de remoção. A Prof.ª Lucia adiantou o ponto 6 da pauta para fomentar a 69 

discussão, informando que o Departamento vem há um bom tempo encaminhando às áreas os pedidos informais de 70 

redistribuição para que discutam e elaborem um parecer a ser encaminhado ao Conselho para deliberação. Ponderou 71 

que este encaminhamento mobiliza muitas pessoas em torno de uma demanda elevada de trabalho desproporcional se 72 

comparada com a informalidade dos pedidos, e sugeriu que fosse elaborada resposta padrão a ser encaminhada aos 73 

solicitantes fazendo menção à indisponibilidade de códigos de vaga junto ao Departamento e sugerindo contato com o 74 

Núcleo de Mobilidade da Reitoria para formalização do pedido. Acrescentou que o texto para esta resposta padrão 75 

poderá ser encaminhada à próxima reunião do Conselho para ajustes e posterior aprovação. O Prof. Ivan sugeriu como 76 

encaminhamento que a área de Estudos da Linguagem informe o interessado de que não há vagas, solicitando que 77 
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procure o Núcleo de Mobilidade para obter maiores informações. Em regime de votação, o encaminhamento foi 78 

aprovado por unanimidade. 79 

 80 

6. Resposta a pedidos informais de redistribuição de docentes 81 

Nos termos da discussão sobre os pedidos informais de redistribuição adiantada no ponto anterior de pauta, foi definido 82 

como encaminhamento providenciar para a próxima reunião do Conselho um texto para resposta padronizada 83 

informando sobre a indisponibilidade de vagas junto ao Departamento e sugerindo ao solicitante que entre em contato 84 

com o Núcleo de Mobilidade para obtenção de maiores informações e formalização do pedido. Em regime de votação, o 85 

encaminhamento foi aprovado por unanimidade.  86 

 87 

7. Minuta - Resolução de Contratação de Professor Visitante 88 

O Prof. Ivan informou que a minuta da resolução para contratação de professor visitante foi retirada da pauta da última 89 

reunião do CONSU e que o assunto não retornou à reunião que ocorreu hoje. Acrescentou que a Direção Acadêmica 90 

efetuou o levantamento de alguns pontos controversos presentes na minuta e que ela será pautada novamente em 91 

Congregação para discussão e alterações. Informou que a Direção encara a minuta com certa cautela, tendo em vista 92 

que faz menção à contratação de professores apenas no âmbito da pós-graduação, e também que a discussão será 93 

encaminhada no sentido de que a deliberação das contratações seja de responsabilidade das Congregações dos Campi, 94 

e não das CPG. A Prof.ª Renata observou que já houve duas professoras visitantes no Departamento de Letras que 95 

atuaram em interlocução direta com a graduação, e acrescentou que a questão do projeto do Centro de Línguas,  por 96 

meio do qual os visitantes farão interlocução com os docentes dos estágios, também torna incompatível o texto atual da 97 

minuta.  O Prof. Ivan ponderou que talvez fosse importante pensar nos princípios que regulam a contratação de 98 

professores visitantes, considerando que a pesquisa não existe apenas no âmbito da pós-graduação e também a 99 

necessidade de interlocução do prof. visitante com a graduação. A Profa. Francine informou que o Prof. Paulo Schor veio 100 

ao Campus discutir questões relacionadas à dissociação da ideia de pesquisa apenas no âmbito da pós-graduação, e que 101 

já há iniciativas no sentido de promover a ruptura desta padronização. Ponderou que, eventualmente, seria importante 102 

preservar a possibilidade de que o professor visitante possa aumentar a nota de um programa de pós-graduação, e que 103 

seria interessante pensar nos dois lados da questão. A Profa. Renata mencionou que o estatuto da Unifesp prevê que as 104 

Congregações dos Campi sejam órgão máximo deliberativo, e que a própria estrutura do programa de pós permite que o 105 

docente, ao ministrar uma aula na pós-graduação, aceite também alunos da graduação. A Profa. Bianca observou que o 106 

texto da minuta está um tanto quanto contraditório e restritivo. O Prof. Ivan sugeriu como encaminhamento que as 107 

considerações feitas pelo Conselho relacionadas à minuta de contratação de professores visitantes sejam encaminhadas 108 

à Congregação para discussão e deliberação. Em regime de votação, o encaminhamento foi aprovado por unanimidade. 109 

 110 

8. Edital PIBID 111 

O Prof. Hamilton informou que foi lançado o edital do PIBID, e que houve um grande corte no número de benefícios. 112 

Acrescentou que, nos programas anteriores, cada professor responsável supervisionava 8 alunos, e que o edital atual 113 

impõe que cada professor supervisione de 25 a 30 alunos. Acrescentou que a PROGRAD convocou uma reunião para 114 

debater estas modificações e obter um posicionamento quanto à aprovação ou não do programa. Informou que a 115 

Comissão de Licenciatura se reuniu e que, após discussões, consideraram que a adesão do Departamento de Letras ao 116 
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edital do PIBID seria inviável. Informou que este ponto foi submetido ao Conselho para que possam encaminhar um 117 

posicionamento oficial à PROGRAD. A Prof.ª Neide mencionou que o edital de residência pedagógica está sendo 118 

encarado como forma de obtenção de mão de obra barata, e que várias instâncias que atuam na área de Educação 119 

repudiaram a adesão ao PIBID. Acrescentou que os professores da Comissão de Licenciatura avaliaram que não seria 120 

razoável aderir ao edital dentro das condições apresentadas, e que trouxeram a questão ao Conselho para que todos 121 

tomem conhecimento do edital e também para que fosse definida uma resposta oficial do Departamento. O Prof. 122 

Hamilton informou que a Comissão de Licenciatura não localizou nenhum projeto em funcionamento nas quatro 123 

licenciaturas que atendesse aos requisitos para participar do edital, o que não impede que algum docente proponha 124 

algo. Em regime de votação, a posição da Comissão de Licenciatura em relação ao PIBID foi ratificada por unanimidade. 125 

 126 

9. Eleição para coordenação do Centro de Línguas 127 

O Prof. Ivan antecipou o informe sobre o Centro de Línguas, lembrando a todos que, conforme discutido na última 128 

reunião do Conselho, a abertura do Centro de Línguas estava condicionada à incorporação das 5 línguas, à separação 129 

das vagas de professores visitantes da cota do Campus e também ao provimento de condições mínimas de 130 

funcionamento. Informou que esta proposta foi encaminhada à Congregação e ratificada por 14 votos a 4, e que em 131 

seguida foi enviado ofício à Reitoria informando sobre a referida deliberação e solicitando posicionamento por escrito, 132 

fato que ainda não ocorreu. O Prof. Hamilton informou que seu mandato e o da Prof.ª Joana como coordenadores do 133 

Centro de Línguas expiram no dia 30/05/2018, e que não poderão assumir o cargo novamente tendo em vista que já 134 

foram reconduzidos uma vez. Acrescentou que após discussões no GT das Políticas Linguísticas definiu-se que até que 135 

haja abertura oficial do Centro de Línguas o projeto pertence ao Departamento de Letras, e após definiu-se que o 136 

Centro de Línguas, atualmente, é um projeto do Departamento de Letras, e que só passará a ser uma ação do Campus 137 

quando estiver oficialmente aberto. Acrescentou que os coordenadores do Centro devem, portanto, ser eleitos pelo 138 

Conselho do Departamento, que deve decidir se as eleições serão reabertas ou se o projeto deve ser interrompido. O 139 

Prof. Ivan sugeriu como encaminhamento que as discussões referentes a este ponto sejam postergadas para a próxima 140 

reunião do Conselho, quando já terá sido obtido um posicionamento oficial da Reitoria sobre a proposta de abertura 141 

ratificada em Congregação. Em regime de votação, o encaminhamento foi aprovado por unanimidade. 142 

 143 

10. Duração do mandato das chefias de departamento da EFLCH 144 

A Prof.ª Lucia informou que na semana passada houve a primeira reunião do GT Regimento, e que uma das propostas 145 

apresentadas foi discutir com os outros Departamentos a redução de mandato das Chefias de Departamento de 03 para 146 

02 anos. Explicou que a ideia é pedir ao Conselho anuência para começar a dialogar com os Chefes de outros 147 

Departamentos sobre essa alteração para que a questão possa ser eventualmente encaminhada à Congregação, já que 148 

trata-se de uma questão regimental da EFLCH. Citou os problemas de vacância de Chefia, que ocorreram com frequência 149 

no Departamento, ponderou que Letras é o maior Curso do Campi e que a redução no tempo de mandato seria 150 

interessante no sentido de que mais pessoas poderiam compartilhar das responsabilidades inerentes ao cargo. Em 151 

regime de votação, a proposta foi aprovada por unanimidade. 152 

 153 

11. Nova suplência da Área de Inglês  154 
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O Prof. Ivan informou que a área de inglês indicou o Prof. Orlando Vian Junior como novo suplente da área de Inglês em 155 

virtude do afastamento do Prof. Marcello Marcelino. Em regime de votação, a nova suplência da área de Inglês foi 156 

aprovada por unanimidade. 157 

 158 

B – EXPEDIENTE 159 

 160 

INFORMES 161 

 162 

Chefia do Departamento 163 

 164 

Reformulação do PDI e PPI 165 

A Prof.ª Lucia informou que neste mês de abril o Prof. Pedro Arantes estará no Campus para discutir o PDI e o PPI, e que 166 

a Direção Acadêmica solicitou aos docentes dos Departamentos que participassem desta discussão para fomentar a 167 

discussões referentes à Pró-Reitoria de Planejamento e as demandas do Campus. 168 

 169 

Comissão de Avaliação e Desempenho - CAD 170 

A Prof.ª Lucia informou que a CAD está reformulando os critérios de avaliação para que se tornem mais objetivos e 171 

observem as especificidades de cada área de conhecimento. Acrescentou que a Prof.ª Claudia Lemos, representante do 172 

Campus na CAD, se dispôs a conversar com os docentes que estejam preparando a documentação para promoção de 173 

Professor Associado e esclarecer dúvidas. 174 

 175 

Novas normas para avaliação de Estágio Probatório 176 

A Prof.ª Lucia informou que na última reunião do CONSU foram aprovadas as novas normas para avaliação de Estágio 177 

Probatório. Explicou que os docentes em probatório serão avaliados pela Comissão de Curso, pelo discentes e pelo 178 

Conselho, e que será necessário que ambos os relatórios de 12 e 24 meses sejam submetidos ao Conselho para 179 

aprovação. Acrescentou que as comissões de avaliação internas que foram montadas provavelmente serão extintas, 180 

visto que caberá às Chefias realizar a avaliação e ao Conselho aprovar o parecer por elas redigido. Mencionou que a 181 

CAEP do Campus não estava ciente destas alterações, e que, então, se propôs a solicitar à CPPD maiores 182 

esclarecimentos sobre as referidas normas. Finalizou informando que a resolução discutida no CONSU menciona que os 183 

docentes recém-admitidos deverão apresentar projeto para os 36 meses iniciais junto à Instituição, mas que esta 184 

informação não chegou a entrar oficialmente na página da CPPD. 185 

 186 

Ausência de Xeróx e livraria no Campus 187 

A Prof.ª Lucia informou que a ausência de xérox e livraria no Campus é decorrente de um decreto que estipula a 188 

necessidade de aprovação do gabinete da república para utilização de qualquer espaço público cedido à iniciativa 189 

privada. O Prof. Ivan ressaltou que a cantina permanece inalterada pois a licitação e contratação foram feitas antes do 190 

decreto entrar em vigor. 191 

 192 

Processo de recondução do Prof. André Luiz Barros da Silva 193 
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A Prof.ª Lucia informou que o Prof. André deu entrada no pedido de recondução no início do mês de fevereiro/2018, e 194 

que sua portaria de recondução foi publicada na semana passada, porém sem indicar seu local de lotação. Explicou que 195 

o RH não foi notificado de seu retorno, e que, portanto, provavelmente não será lotado no Campus. 196 

 197 

Indicação da Prof.ª Ligia Fonseca Ferreira para o Conselho Fiscal da FAP 198 

A Prof.ª Lucia informou que a Prof.ª Ligia foi indicada pela Congregação como representante do Campus Guarulhos 199 

junto ao Conselho Fiscal da FAP. 200 

 201 

Coordenações dos Cursos de Graduação 202 

 203 

GT Bacharelado 204 

A Prof.ª Renata informou a composição do GT Bacharelado, conforme segue: Indaiá de Santana Bassani e Pedro 205 

Marques Neto (Comissão de Curso), Juliana Silva Loyola e Francine Fernandes Weiss Ricieri (Estudos Literários), Iara 206 

Rosa Farias e Paulo Eduardo Ramos (Estudos da Linguagem), Silvia Etel Gutierrez Bottaro (Espanhol), Marcia Valéria 207 

Martinez de Aguiar (Francês), Renata Philippov e Lavínia Porto Silvares (Inglês), Josiane Teixeira Martinez (Estudos 208 

Clássicos), Rafael Briganti e Isabella Aggio (Discentes). 209 

 210 

Portaria de Reconhecimento do Curso de Licenciatura Português-Inglês 211 

A Prof.ª Renata informou que a portaria foi publicada essa semana e que o curso recebeu nota 5. Ressaltou, porém, que 212 

por conta da questão das horas da Licenciatura a publicação no Diário Oficial já faz menção a uma nova visita a ser 213 

agendada dentro do ciclo avaliativo do ENADE 2017. Informou que entrou em contato com a representante do MEC na 214 

Unifesp, por meio da qual obteve a informação de que no final deste ano o MEC publicará o calendário de ativididades 215 

do ENADE 2017, quando será possível ter uma ideia mais precisa da data da visita. 216 

 217 

Reformulação dos PPCS 218 

A Prof.ª Renata informou que o calendário para reformulação do PPC era bem exíguo, e que houve dúvidas sobre a 219 

questão relacionada à carga horária. Explicou que até o presente momento o Conselho Nacional de Educação não 220 

elucidou estas questões, e que por conta disso foi feita uma consulta formal à PROGRAD solicitando uma reunião 221 

contando com a presença da Comissão de Curso e da Pró-Reitoria. Acrescentou que a servidora Luana, integrante da 222 

CEPAP, informou que o novo prazo para os PPC estarem prontos é julho/2018, de modo que possam ser votados no CG 223 

de outubro/2018 para poderem contemplar o vestibular do SISU de 2019. 224 

  225 

Matrizes das UCs para o semestre que vem 226 

A Prof.ª Renata informou que a primeira versão das matrizes das UCs já foi encaminhada ao Conselho, porém que 227 

algumas áreas ainda não enviaram à Comissão de Curso os dados referentes às UCs ministradas. Solicitou, então, que 228 

enviem as informações o quanto antes e que já se mobilizem para as matrizes de 2019.  229 

 230 

Matrícula dos alunos ingressantes portadores de deficiência 231 
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A Prof.ª Renata explicou que a licença por motivo de saúde da Prof.ª Sueli foi prorrogada para o mês de maio/2018, e 232 

que esta solicitou que fosse encaminhado informe ao Conselho sobre a matrícula dos alunos portadores de deficiência. 233 

A Prof.ª Renata, então, informou que houve 08 alunos com deficiência matriculados nosCursos do Campus, e solicitou 234 

aos docentes atenção especial, tendo em vista que às vezes trata-se de uma deficiência sútil e não aparente, por vezes 235 

não mencionada pelos alunos.  Informou que as Professoras Sueli e Sandra Campos são representantes junto ao Núcleo 236 

de Acessibilidade e Inclusão – NAI, e que podem ajudar no que for necessário caso haja problemas em sala de aula. 237 

 238 

Dificuldades de acesso dos alunos 239 

A Prof.ª Renata explicou que muitos alunos vêm apontando dificuldades para comparecer às aulas por conta de sérios 240 

problemas financeiros e dificuldades de acesso relacionadas a problemas com o passe livre e cartão BOM. Fez um apelo 241 

a todos em nome da Comissão de Curso no sentido de que os docentes dêem mais atenção a estes casos, que são 242 

bastante delicados. 243 

 244 

5ª e 6ª chamadas do vestibular 245 

A Prof.ª Renata informou que a 5ª e 6ª chamadas do vestibular ocorreram posteriormente à calourada, e que por conta 246 

disso os alunos ingressantes podem estar um pouco desorientados. Solicitou aos docentes que tratem estes casos com 247 

especial atenção, de forma a acolher estes alunos da melhor maneira possível, principalmente quanto às questões 248 

relacionadas a faltas e acompanhamento das UCs. 249 

 250 

Edital de reingresso 251 

A Prof.ª Renata informou que sobraram vagas ao final da 6ª chamada, e que por conta disso a PROGRAD lançou um 252 

edital de reingresso que contempla portadores de diplomas de ensino superior que porventura queiram ingressar num 253 

segundo curso. Acrescentou que o edital está aberto e que os interessados devem se candidatar nesta semana e enviar 254 

os documentos via SEDEX até segunda-feira aos cuidados da Reitoria. Finalizou explicando que a Análise da Comissão de 255 

Curso ocorrerá entre os dias 03 e 12 de abril. 256 

 257 

Verba para assistência estudantil 258 

Profa. Indaiá informou que, segundo a Direção Acadêmica do Campus, não houve reajuste nas verbas para permanência 259 

estudantil, e que estas, entretanto, não foram cortadas. Explicou que a demanda financeira do Campus é grande, e que 260 

a verba PNAES sempre foi complementada pela Reitoria e pela Direção. Informou que houve uma proposta no CAE de 261 

que não houvesse alteração no pagamento das bolsas e que os Campi continuariam complementando a verba e outra 262 

que mencionava que as bolsas deveriam ser reajustadas. Explicou que não há verba para manter o Campus em pleno 263 

funcionamento após o mês de agosto/2018 caso as bolsas sejam complementadas. A representante Isabella informou 264 

que a proposta do CAE é que os alunos que já são contemplados por bolsas permaneçam recebendo os mesmos valores 265 

de seus respectivos perfis e que seja lançado um novo edital para os calouros, com valores reajustados. Ressaltou que 266 

durante a reunião foi dito que nenhuma bolsa seria cortada, e que haveria um olhar mais crítico para concessão de 267 

bolsas, fato que não ocorreu pois praticamente todos as bolsas de perfil 4 e 5 foram cortadas. A Prof.ª Indaiá explicou 268 

que a proposta aprovada menciona que o perfil 5 passará a receber R$ 700,00, que 70% das bolsas do perfil 3 foram 269 

cortadas juntamente com as de perfil 1 e 2. Continuou, mencionando que 81 bolsas foram cortadas no total, e que há 270 



                                                      Fls. 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO – DEPARTAMENTO DE LETRAS 

 

8 

500 bolsistas dentre os 2600 estudantes do Campus. Salientou que os cortes nas bolsas ocorrerá a partir do mês de 271 

maio/2018, e mencionou que um funcionário da EMTU virá ao Campus para tratar das questões relacionadas aos 272 

problemas com transporte. A representante Isabella mencionou que houve alunos cujo auxílio já foi cortado no mês de 273 

dezembro/2017. A Prof.ª Lucia informou que a verba do PNAEs não é reajustada desde 2016, e ponderou que estes 274 

recursos são destinados não só às bolsas de permanência, mas também ao bandejão. 275 

 276 

Assembleia Estudantil 277 

A representante Isabella informou que o Campus Baixada Santista está em greve discente, e que na assembléia do Curso 278 

de Ciências Sociais foram abordados dois cenários possíveis para o Campus, dentre os quais paralisação com greve 279 

discente ou aulas ministradas normalmente com paralisação do Setor Administrativo por meio de ocupação do arco. 280 

Ressaltou que os alunos de Letras têm uma visão mais cautelosa da situação, e que decidiram agendar outra reunião, 281 

com um número maior de alunos presentes, para discutir a conjuntura nacional antes do dia 03 de abril, data da 282 

assembleia geral do Campus.  283 

 284 

Congresso do Movimento Estudantil 285 

A representante Isabella informou que amanhã, dia 29/03, haverá o Congresso do Movimento Estudantil, que reunirá 286 

todas as Universidades Federais em Brasília. Acrescentou que 05 alunos do Campus foram ao Congresso, e ressaltou que 287 

todos os Campi estão encontrando dificuldades com o corte de verbas. Finalizou mencionando que está sendo discutido 288 

um calendário de paralisção geral em nível nacional. 289 

 290 

Comissão de Curso 291 

 292 

Dia Aberto 293 

O Prof. Hamilton informou que no dia 18 de abril ocorrerá o Dia Aberto no Campus. A Prof.ª Indaiá informou que na 294 

reunião da Câmara com a Direção Acadêmica foi deliberado que o evento acontecerá nos períodos matutino e também 295 

noturno, em virtude da demanda das escolas. Salientou que está sendo verificada alternativa de salas para o período da 296 

noite em virtude das aulas. Pelas Coordenações, informou que todos os professores das áreas podem contribuir na 297 

organização e montagem das salas. 298 

 299 

GT Regimento 300 

A Prof.ª Lucia informou que o GT Regimento decidiu, num primeiro momento, sistematizar as propostas que foram 301 

encaminhadas e abri-las para que todo o Departamento possa contribuir individualmente com sugestões. Acrescentou 302 

que, num segundo momento, serão considerados os comentários que foram enviados e as áreas e instâncias que 303 

compõem o Conselho irão fomentar discussões no sentido de chegar a um consenso comum. 304 

 305 

GT Cursos Sequenciais 306 

A Prof.ª Bianca informou que surgiram várias iniciativas de composição de Cursos Sequenciais, e que por conta disso a 307 

PROGRAD comunicou a CG que estaria disposta a coordenar um GT que trabalhasse a regulamentação interna destes 308 

cursos. Explicou que a área de Estudos Clássicos possui curso sequencial em andamento, e que, então, manifestou 309 
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juntamente com a Prof.ª Simone interesse em integrar o referido GT. Informou que houve manifestações semelhantes 310 

de outros Campi, e que a PROGRAD se propôs a realizar as devidas nomeações e comunicá-los quando o GT estiver em 311 

efetivo funcionamento. Finalizou mencionando que há expectativa de que o GT seja composto por pelo menos um 312 

representante de cada Campus, mas salientou não há restrição caso haja mais interessados. 313 

 314 

Relatório de Atividades de Pós-Doutorado - Prof. Dra. Ana Cristina Carmelino 315 

O Prof. Ivan informou que o relatório de atividades foi encaminhado juntamente com os anexos da pauta de reunião 316 

para conhecimento de todos. Não houve demanda por maiores esclarecimentos. 317 

 318 

Área de Estudos da Linguagem – Eventos 319 

A Profa. Vanda informou que foi organizado pela Prof.ª Ana Cristina um ciclo de palestras a ser ministrado aos sábados, 320 

e que também houve um ciclo proposto pela Prof.ª Fernanda Miranda da Cruz, o “Entretantos”, que ocorrerá nos meses 321 

de abril e maio, às terças-feiras.  322 

 323 

Comissão de Biblioteca 324 

O Prof. Rodrigo informou sobre a Feira do Livro, que ocorrerá no Campus entre os dias 04 e 08 de junho, e salientou que 325 

haverá uma programação cultural. Explicou a todos que será encaminhada por e-mail uma estrutura para envio de 326 

propostas aos interessados em participar do evento. 327 

 328 

Rodada de Levantamento Bibliográfico 329 

A Prof.ª Renata informou que a Biblioteca encaminhou um pequeno formulário contendo o link do catálogo de obras 330 

para que cada um dos docentes verificasse a bibliográfia do plano de ensino da própria UC no sentido de sinalizar se há 331 

livros faltantes. 332 

 333 

Comissão de Extensão 334 

 335 

Edital PIBEX 336 

O Prof. Carlos Lírio informou que a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura publicou a abertura das inscrições destinadas a 337 

selecionar programas e projetos de extensão. Acrescentou que o edital já está na página da PROEC e que o link estará 338 

disponível até o dia 08 de abril.  339 

 340 

Pareceristas indicados para avaliar os projetos e programas do PIBEX 341 

O Prof. Carlos Lírio informou que nove professores do Curso de Letras se disponibilizaram a avaliar os projetos e 342 

programas que serão encaminhados pelo edital PIBEX. 343 

 344 

Levantamento em relação ao processo de curricularização 345 

O Prof. Carlos Lírio informou que o prazo para levantamento dos projetos relacionados à curricularização das UCs 346 

finalizou hoje. Explicou que ainda está sendo feito um estudo para verificar como será feita a materialização da 347 

curricularização das UCs, e que está sendo feito um levantamento contínuo junto aos Departamentos. Informou que o 348 
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Prof. Odair, representante do Campus na Comissão de Curricularização, se dispôs a contribuir presencialmente com 349 

discussões relacionadas à curricularização, quer seja em reuniões de Departamento ou reuniões de área. 350 

 351 

Edital de revitalização do Campus 352 

O Prof. Carlos Lírio informou que houve desistência do primeiro colocado, o Projeto Bancos de Jardim, e que o prêmio, 353 

então, foi transferido para o segundo colocado, o projeto Pimentas Musicais. 354 

 355 

Atividades de extensão da CAEC 356 

O Prof. Carlos Lírio informou que os avaliadores da CAEC têm notado uma grande quantidade de ações de extensão sem 357 

a anuência da Chefia, fazendo com que o proponente tenha que readequar sua proposta apenas para inserir a 358 

assinatura. Salientou que a Câmara solicitou especial atenção com relação à coleta de assinaturas da Chefia nos 359 

formulários. O Prof. Ivan questionou se a CAEC já utiliza o SEI para tramitar os formulários, e o Prof. Carlos explicou que 360 

essa proposta está sendo discutida e que a implementação do sistema deve ocorrer em breve. 361 

 362 

Sem mais, eu, Rafael Kenji Ozeki, Assistente em Administração do Departamento de Letras, subscrevo esta ata. 363 

 364 

Guarulhos, vinte e oito de março de dois mil e dezoito. 365 

 366 

Membros natos 367 

 368 

Ivan Rodrigues Martin  (Chefe de Departamento)   ________________________________ 369 

Lucia Sano (Vice-Chefe de Departamento)    ________________________________ 370 

Pedro Marques Neto (Coordenador de Graduação)   ________________________________ 371 

Indaiá de Santana Bassani (Coordenadora de Graduação)  ________________________________ 372 

Renata Philippov (Coordenadora de Graduação)   ________________________________ 373 

Jose Hamilton Maruxo Junior (Coordenador de Graduação)  ________________________________ 374 

Neide Elias (Coordenadora de Graduação)    ________________________________ 375 

Fernando Maciel Gazoni (Coordenador de Graduação)  ________________________________ 376 

Carlos José Lírio (Coordenador de Extensão)   ________________________________ 377 

Joana de Fátima Rodrigues (Coord. Centro de Línguas)  ________________________________ 378 

Membros indicados 379 

 380 

Estudos Clássicos 381 

Bianca Fanelli Morganti (titular)     ________________________________ 382 

Josiane Teixeira Martinez (titular)     ________________________________ 383 

 384 

Estudos da Linguagem 385 

Iara Rosa Farias (titular)      ________________________________ 386 

Márcio Hollosi (suplente)      ________________________________ 387 

Vanda Maria da Silva Elias (suplente)    ________________________________ 388 



                                                      Fls. 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO – DEPARTAMENTO DE LETRAS 

 

1

1 

 389 

Estudos Literários 390 

Gustavo Scudeller (titular)     ________________________________ 391 

Rodrigo Soares de Cerqueira (suplente)    ________________________________ 392 

 393 

Língua Espanhola e Literaturas Espanhola e Hispano-Americana  394 

Rosângela Aparecida Dantas de Oliveira (titular)   ________________________________ 395 

Graciela Alicia Foglia (titular)     ________________________________ 396 

Silvia Etel Gutierrez Bottaro (suplente)    ________________________________ 397 

 398 

Língua Inglesa e Literaturas de Língua Inglesa  399 

Souzana Mizan (titular)      ________________________________ 400 

Terezinha Maria Sprenger (suplente)    ________________________________ 401 

 402 

Língua Francesa e Literaturas de Língua Francesa 403 

Marcia Valéria Martinez de Aguiar (titular)    ________________________________ 404 

Ligia Fonseca Ferreira (titular)     ________________________________ 405 

 406 

Membros Eleitos 407 

Representantes Discentes da Graduação 408 

Isabella de Paula Aggio (titular)     ________________________________ 409 

 410 

Servidores Técnico-Administrativos 411 

Rafael Kenji Ozeki      ________________________________ 412 

 413 


