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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 quatro de abril de dois mil e dezenove, reuniu-se o Conselho do Departamento de Letras, às nove horas e 4 

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

 6 

Presentes: Lucia Sano, Gustavo Scudeller, João Marcos Mateus Kogawa, Maria Lucia Claro Cristóvão, Silvia Etel Gutierrez 7 

Bottaro, Leandro Pasini, Francine Fernandes Weiss Ricieri, Rosângela Aparecida Dantas de Oliveira, Josiane Teixeira 8 

Martinez, Fernanda Miranda da Cruz, Sandra Mara Moraes Lima, Marcelo Seravali Moreschi, Juliana Silva Loyola, Lavinia 9 

Silvares Fiorussi, Terezinha Maria Sprenger, Marcia Valéria Martinez de Aguiar, Maria Lucia Claro Cristóvão. 10 

Representantes discentes (Graduação): Thais Portansky de Lima. 11 

Servidores Técnico-Administrativos: Rafael Kenji Ozeki 12 

Ausências Justificadas: Graciela Alicia Foglia, José Hamilton Maruxo Júnior, Paloma Vidal, Vanda Maria da Silva Elias 13 

 14 

A – ORDEM DO DIA 15 

 16 

1. Ata da Reunião Ordinária do Conselho - Fevereiro/2019 17 

Em regime de votação, a ata da reunião ordinária do Conselho de fevereiro de 2019 foi aprovada por unanimidade. 18 

 19 

2. Ata da Reunião Ordinária do Conselho - Março/2019 20 

Em regime de votação, a ata da reunião ordinária do Conselho de março de 2019 foi aprovada por unanimidade. 21 

 22 

3. Ata da Reunião Extraordinária do Conselho - Abril/2019 23 

Em regime de votação, a ata da reunião ordinária do Conselho de abril de 2019 foi aprovada por maioria de votos, com 24 

duas abstenções. 25 

 26 

4. Afastamentos docentes 27 

A Prof.ª Francine solicitou correção de seu pedido de afastamento internacional, de modo passe a constar o período de 28 

10 a 14/06/19. Em regime de votação, a correção foi aprovada por unanimidade. Em seguida, foram submetidos ao 29 

Conselho os seguintes afastamentos: 30 

 31 

 Paloma Vidal, de 22 a 26/04/19, para participar de mesa redonda intitulada "Primavera Literária: a roundtable 32 

discussion", a ser realizada no Departamento de Português e Estudos Brasileiros da Brown University, em 33 

Rhode Island/Estados Unidos. (ad referendum); 34 

 Ana Cristina Carmelino, dia 14/05/19, para participar de banca de defesa de doutorado a ser realizada na 35 

Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais – PUCMG, em Belo Horizonte/MG; 36 

 Francine Fernandes Weiss Ricieri, de 10 a 14/06/19, para participar do Congresso "Experience et Partage du 37 

Sensible dans l'enseignement de la littérature", a ser realizado em Rennes, na França; 38 
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 Marcelo Seravali Moreschi, de 15 a 19/07/19, para participar do XIV Congresso Internacional da ABRALIC, a ser 39 

realizado na UnB, em Brasília/DF; 40 

 Maria Lucia Claro Cristóvão, de 10 a 16/06/19, para participar do XV Congresso Nacional de Professores de 41 

Francês que ocorrerá na cidade de Santa Fé, na Argentina; 42 

 Maria Lucia Claro Cristóvão, de 03 a 04/05/19, para participar do evento "Formação pedagógica de professores 43 

de francês", a ser realizado na Aliança Francesa de Curitiba, em Santa Catarina/PR; 44 

 Orlando Vian Junior, de 09 a 12/07/19, para participar do 12º Congresso Brasileiro de Linguística Aplicada - 12º 45 

CBLA, em Vitória/ES; 46 

 Paloma Vidal, de 29/04 a 02/05/2019, para ministrar palestras na Universidade Stony Brook e Universidade de 47 

Nova Iorque (NYU), em Nova Iorque/ Estados Unidos; 48 

 Rita Jover-Faleiros, de 08 a 16/06/19, para participar do “20es Rencontres des Chercheurs et Chercheuses en 49 

Didactique de la Littérature”, a ser realizado em Rennes, na França; 50 

 Vanda Maria da Silva Elias, dia 06/05/19, para participar do Congresso ABRALIN, a ser realizado na Universidade 51 

Federal de Alagoas – UFAL, em Maceió/AL. 52 

 53 

5. Afastamento para pós-doutorado - Professor Ivan Rodrigues Martin 54 

Em regime de votação, o pedido de afastamento para Pós-Doutorado do Prof. Ivan Rodrigues Martin foi aprovado por 55 

unanimidade.  56 

 57 

6. Afastamento para pós-doutorado - Professora Renata Philippov 58 

Em regime de votação, o pedido de afastamento para Pós-Doutorado da Prof.ª Renata Philippov foi aprovado por 59 

unanimidade.  60 

 61 

7. Afastamento para licença capacitação - Professor Markus Lasch 62 

Em regime de votação, o pedido de afastamento para licença capacitação do Prof. Markus Lasch foi aprovado por 63 

unanimidade.  64 

 65 

8. Eleição de Representação Discente de Graduação - Conselho do Departamento, Comissão de Curso e Comissão de 66 

Licenciatura 67 

A Prof.ª Lucia informou que o presente ponto de pauta será postergado até a chegada dos membros da Comissão 68 

Eleitoral. 69 

 70 

9. Texto de ofício do Departamento de Letras a ser enviado à Pró-Reitoria de Graduação 71 

A Prof.ª Lucia informou que o encaminhamento do ofício à PROGRAD foi aprovado no Conselho do Departamento 72 

realizado em março, e que o documento foi redigido pela chefia de Departamento juntamente com os coordenadores. 73 

Explicou que foram discutidas questões relacionadas às vagas destinadas aos refugiados nos cursos de graduaçãoque 74 

implicam demandas específicas que poderão vir a ser atribuídas ao Departamento de Letras no que diz respeito ao 75 

ensino de língua portuguesa para estrangeiros. Ponderou que seria prudente deixar registrada a expectativa de que a 76 

Universidade concretize projetos que abordem de maneira mais substancial as políticas linguísticas institucionais. O 77 
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Prof. João informou que no CG foram levantadas duas questões fundamentais sobre o tema, e explicou que a primeira 78 

questionava se as duas vagas para estrangeiros seriam debitadas das existentes e a segunda dizia respeito à elaboração 79 

da prova de seleção. A Prof.ª Neide informou que a minuta do edital de seleção foi aprovada no CG e explicou que esse 80 

assunto já tramitou diversas vezes por essa instância, sendo de consenso comum que as vagas para estrangeiros seriam 81 

acrescidas às existentes e não debitadas. A Prof.ª Lucia ponderou que a questão das vagas não deveria ser mencionada 82 

na carta, e consultou o Conselho sobre a necessidade de aguardar as deliberações do CG antes de encaminhar a carta. A 83 

Prof.ª Neide explicou que a votação no CG foi realizada mediante a condição da vaga ser acrescida às existentes. Após 84 

discussões, o Conselho definiu que a questão das vagas para estrangeiros não será mencionada na carta. Em seguida, a 85 

Prof.ª Lucia leu o teor da carta a todos os presentes. Após alterações pontuais no documento, em regime de votação o 86 

texto de ofício do Departamento de Letras a ser enviado à Pró-Reitoria de Graduação foi aprovado por unanimidade. 87 

 88 

8-a. Eleição de Representação Discente de Graduação - Conselho do Departamento, Comissão de Curso e Comissão de 89 

Licenciatura 90 

O Prof. Rodrigo informou que a apuração das eleições para representação discente de graduação foi realizada no dia 22 91 

de abril e devidamente registrada em ata. Explicou que em virtude da apuração de um voto efetuado por uma aluna do 92 

curso de Pedagogia entendeu ser necessário consultar o Conselho quanto à necessidade ou não de anular o processo 93 

eleitoral. A Prof.ª Márcia ponderou que o referido voto não interferiu no resultado das eleições, e o Prof. Leandro 94 

acrescentou que em virtude disso acredita que o certame pode ser homologado pelo Conselho. Em seguida, a Prof.ª 95 

Lucia informou os nomes dos candidatos eleitos, conforme relação abaixo: 96 

 97 

Representação Discente – Conselho do Departamento de Letras 98 

Christian Vaz de Lima, 1º lugar, com 20 votos;  99 

Ericson Vitor de Oliveira Cruz, 2º lugar, com 19 votos; 100 

Isabella de Paula Agio, 3º lugar, com 19 votos; 101 

Brancos: 01 voto; 102 

Nulos: 01 voto; 103 

Total: 32 votos. 104 

 105 

Representação Discente – Comissão de Licenciatura de Letras 106 

Larissa Andrade de Oliveira Ferreira, 1º lugar, com 25 votos; 107 

Brancos: 02 votos; 108 

Nulos: 05 votos; 109 

Total: 32 votos. 110 

 111 

Representação Discente – Comissão de Curso do Departamento de Letras 112 

Christian Vaz de Lima, 1º lugar, com 28 votos; 113 

Brancos: 01 voto; 114 

Nulos: 03 votos; 115 

Total: 32 votos. 116 
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 117 

Logo em seguida, em regime de votação, o Conselho homologou por unanimidade o resultado da Eleição de 118 

Representação Discente de Graduação para as instâncias do Conselho do Departamento, Comissão de Curso e Comissão 119 

de Licenciatura. Por fim, o Prof. Rodrigo informou que irá retirar o nome da aluna do curso de pedagogia da ata das 120 

eleições. 121 

 122 

10. Grade Horária - 2o. Semestre de 2019 123 

A Prof.ª Lucia solicitou que a UC “Tópicos de Literatura Clássica”, por ela ministrada, fosse transferida para as terças-124 

feiras, e a Prof.ª Silvia Etel solicitou que seu nome constasse na grade como Etel Gutierrez. Em seguida, a Prof.ª 125 

Terezinha questionou se as línguas estrangeiras estarão presentes na grade, obtendo como resposta pela Prof.ª Neide 126 

que constarão. A Prof.ª Lucia comentou que há 7 docentes na área de Estudos Clássicos, mas que um encontra-se em 127 

afastamento e outra, a Prof.ª Talita, aguarda deliberação do MEC para ser transferida ao campus, motivo pelo qual não 128 

foram atribuídas disciplinas sob sua responsabilidade. Após discussões e feitas as devidas alterações, em regime de 129 

votação, a grade horária para o segundo semestre de 2019 foi aprovada por unanimidade, para homologação na 130 

próxima reunião do Conselho 131 

 132 

11. Oferta da UC Leitura e Interpretação de Textos Clássicos pelo corpo docente do Departamento de Letras no 133 

Primeiro Semestre de 2020 134 

A Prof.ª Neide informou que esse assunto foi abordado em reunião da Câmara quando houve discussão sobre o 135 

planejamento para substituição das disciplinas do domínio conexo fixo, e explicou que na próxima Congregação será 136 

solicitada apresentação de um cronograma de atividades para que o novo PPC esteja pronto para vigorar em 2021. 137 

Acrescentou que Filosofia consultou os Departamentos quanto à possibilidade de disponibilizar professores para 138 

ministrar a UC “Leitura de Textos Clássicos” no 1º semestre de 2020, justificando que não possuem docentes para 139 

assumir essa demanda. Informou que, dependendo do modo como cada curso abordará a substituição de disciplinas do 140 

domínio conexo, Filosofia terá que continuar ministrando esta UC até que o último aluno do curso tenho se formado. A 141 

Prof.ª Lucia informou que em reunião de Congregação os Departamentos concordaram em eliminar o domínio conexo 142 

fixo, mas que não houve consenso acerca do planejamento dos cursos, cabendo, então, à Câmara elaborar proposta. O 143 

Prof. Fernando explicou que a solicitação de professores para o 1º semestre de 2020 está associada ao fato de que o 144 

PPC de Filosofia já está planejado de modo a realocar os professores do domínio conexo fixo para ministrar novas 145 

disciplinas em substituição às que eram ministradas anteriormente, resultando na indisponibilidade de professores para 146 

ministrar a UC de “Leitura de Textos Clássicos”. Após discussões, o Conselho definiu como encaminhamento que o 147 

Departamento de Letras não se responsabilizará por suprir docentes para a disciplina de “Leitura e Interpretação de 148 

Textos Clássicos”, sendo que eventuais participações dos docentes do Departamento ocorrerão de forma voluntária, 149 

cabendo aos interessados negociarem a disponibilidade dentro de suas áreas mediante a condição de que assumam as 150 

disciplinas obrigatórias e cumpram a grade horária determinada. Em regime de votação, o encaminhamento foi 151 

aprovado por unanimidade. 152 

 153 

12. Indicação de novo representante da área de Estudos da Linguagem na Comissão de Extensão: Prof. Sandro Luis 154 

Silva 155 
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Em regime de votação, a indicação do nome do Prof. Sandro Luis da Silva como novo representante da área de Estudos 156 

da Linguagem na Comissão de Extensão foi aprovada por unanimidade. 157 

 158 

13. Indicação da representação do Departamento na Comissão de Biblioteca (2019-2021) 159 

Em regime de votação, a indicação da Professora Maria do Socorro Fernandes (titular)  e do Prof. Álvaro Antonio Caretta 160 

(suplente) à Comissão de Biblioteca foi aprovada por unanimidade. 161 

 162 

14. Formação de Comissão Eleitoral - Representação Discente de Pós-Graduação 163 

Após discussões, o Conselho deliberou pela indicação dos seguintes membros à Comissão Eleitoral: Prof.ª Francine 164 

Weiss Ricieri, Rafael Kenji Ozeki (TAE) e Thaís Portansky de Lima (Representante discente – Pós-Graduação). Em regime 165 

de votação, a composição da comissão eleitoral para representante discente de Pós-Graduação foi aprovada por 166 

unanimidade. 167 

 168 

15. Coordenação do LIFE 169 

A Prof.ª Terezinha apresentou um breve histórico do LIFE, mencionando a origem do projeto, a infraestrutura do local e 170 

as atividades que são realizadas no laboratório. Informou que há um comitê gestor responsável pelo laboratório, 171 

ponderando que o local está sendo pouco utilizado e mencionando que a Comissão de Infraestrutura do campus está 172 

avaliando formas de aproveitar melhor este espaço interdepartamental. Explicou que a CEFIAI está solicitando um 173 

regulamento para o LIFE, e salientou a urgência da elaboração e submissão do referido documento. Acrescentou que 174 

pretende se aposentar no mês de agosto, e que, portanto, poderia contribuir com as atividades do LIFE até meados de 175 

julho. Consultou o Conselho quanto à possibilidade de criar um GT para realizar um estudo aprofundado sobre o LIFE e 176 

elaborar um regulamento em atendimento à solicitação da CEFIAI. A Prof.ª Lavinia ponderou que o LIFE não pertence 177 

apenas à área de Inglês, mas ao Departamento todo, e mencionou que no edital da CAPES o projeto foi encaminhado 178 

com caráter interdepartamental, ressaltando também a importância de que o projeto seja passado adiante. A Prof.ª 179 

Lucia informou que a Direção Acadêmica pretende criar centros de custo específicos para cada espaço 180 

interdepartamental, e sugeriu que a Prof.ª Terezinha convoque uma reunião para passar adiante a coordenação do 181 

projeto. A Prof.ª Rosângela sugeriu que o regimento seja criado pelo comitê gestor e encaminhado posteriormente à 182 

Comissão de Licenciatura, instância que possui representantes de todos os cursos, para que haja discussão de forma 183 

mais transparente sobre o local. O Conselho sugeriu o acionamento do comitê gestor, ressaltando o caráter emergencial 184 

do pedido de regimento efetuado pela CEFIAI, bem como a inclusão de ponto de pauta na Comissão de Licenciatura do 185 

Departamento com intuito de levantar dois nomes de voluntários para auxiliar a Prof.ª Terezinha na confecção do 186 

referido documento. 187 

 188 

16. Semana do Inglês (de 23 a 25 de setembro/2019) 189 

A Prof.ª Márcia Veirano informou que a data da Semana foi alterada de 23 a 25/09 para 14 a 16/10, tendo em vista que 190 

ocorreria concomitantemente às comemorações dos 10 anos de Letras na EFLCH. Não havendo necessidade de 191 

deliberar sobre o ponto em questão, foi transformado em informe.  192 

 193 

17. Indicação dos novos representantes de área no Conselho do Departamento 194 
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A Prof.ª Lucia informou os nomes dos novos representantes de área no Conselho do Departamento, conforme relação a 195 

seguir: Érico Nogueira - Estudos Clássicos (titular); Fernando Maciel Gazoni - Estudos Clássicos (titular); Bianca Fanelli 196 

Morganti (suplente); Josiane Teixeira Martinez - Estudos Clássicos (suplente); Vanda Maria da Silva Elias - Estudos da 197 

Linguagem (titular); Fernanda Miranda da Cruz - Estudos da Linguagem (titular); Sandra Regina Leite de Campos - 198 

Estudos da Linguagem (suplente); Álvaro Antonio Caretta - Estudos da Linguagem (suplente); Marcelo Seravalli Moreschi 199 

- Estudos Literários (titular); Leonardo Gandolfi - Estudos Literários (titular); Maria do Socorro Fernandes de Carvalho - 200 

Estudos Literários (suplente); Juliana Silva Loyola - Estudos Literários (suplentes); Greice de Nóbrega e Sousa - Espanhol 201 

(titular); Andreia dos Santos Menezes - Espanhol (titular); Graciela Alicia Foglia - Espanhol (suplente); Neide Elias - 202 

Espanhol (suplente); Lavínia Silvares Fiorussi - Inglês (titular); Marcia Veirano Pinto - Inglês (titular); Marcello Marcelino 203 

Rosa - Inglês (suplente); Carlos Renato Lopes - Inglês (suplente); Marcia Valéria Martinez de Aguiar - Francês (titular); 204 

Ligia Fonseca Ferreira - Francês (titular); Ana Claudia Romano Ribeiro - Francês (suplente); Maria Lucia Dias Mendes - 205 

Francês (suplente). Em seguida, em regime de votação, os nomes dos novos representantes de área no Conselho do 206 

Departamento foram aprovados por unanimidade. 207 

 208 

18. Presença de crianças desacompanhadas no campus 209 

A Prof.ª Lucia informou que a Direção emitiu uma nota informando as medidas que têm sido adotadas para sanar essa 210 

questão. Após discussões, foram levantadas pelo Conselho duas propostas, sendo a primeira a emissão de uma nota em 211 

apoio às medidas adotadas pela Direção com relação à presença das crianças no Campus e a segunda a não-emissão 212 

desta nota e apresentação do apoio do Departamento à Direção oralmente na próxima reunião da Congregação. Em 213 

regime de votação, a emissão da nota de apoio por escrito foi aprovada por 09 votos favoráveis contra 08 desfavoráveis. 214 

A segunda proposta não necessitou de votação, tendo em vista que a menção do apoio do Departamento na 215 

Congregação seria efetuada independentemente da emissão da nota. O Prof. João Kogawa se voluntariou para redigir a 216 

nota de apoio e encaminhá-la à Chefia. 217 

 218 

B-EXPEDIENTE 219 

 220 

INFORMES 221 

- Chefia do Departamento 222 

 223 

Orçamento da universidade e infraestrutura do campus 224 

A Prof.ª Lucia informou que desde 2015 a universidade já trabalha com contingenciamento de orçamento de ordem de 225 

20%, e apontou que se prevê redução de mais 20% para meados deste ano. Explicou que a Direção Administrativa já 226 

vem trabalhando com este cenário de contingenciamento, e que a situação se agravou ainda mais em vista da 227 

impossibilidade de realizar remanejamento de verbas empenhadas, ou seja, os recursos não poderão ser transferidos 228 

para aquisição de bens ou serviços diferentes do que constam no planejamento orçamentário anual. Mencionou 229 

também que a construtora do prédio acadêmico está prestes a abrir falência, e que embora a garantia da construção 230 

ainda esteja vigente é bem provável que os problemas de infraestrutura do local não sejam sanados tão cedo. 231 

 232 

Verba PNAES  233 
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A Prof.ª Lucia informou que a verba do PNAES já está assegurada, e que foi disponibilizado um valor um pouco acima do 234 

esperado. Em virtude dessa liberação, explicou que o bandejão e as bolsas de permanência estão garantidos. 235 

 236 

Concurso de Libras 237 

A Prof.ª Lucia informou que o concurso de Libras ocorreu no final do mês passado e que não houve aprovados no 238 

certame, sendo que dos cinco candidatos que compareceram quatro foram reprovados na prova escrita e um na prova 239 

didática. Mencionou que dois candidatos impetraram recurso contra o certame e que coube à Prof.ª Iara, presidente da 240 

banca, responder aos questionamentos levantados. Citou as dificuldades que foram encontradas para realizar o 241 

concurso e ponderou que, caso o certame seja anulado, o Departamento encontrará dificuldades para organizar outra 242 

banca examinadora em virtude da impossibilidade de recondução dos membros. 243 

 244 

Cursos sequenciais 245 

A Prof.ª Lucia informou que a resolução que regulamenta a oferta de cursos sequenciais no âmbito da Unifesp foi 246 

encaminhada juntamente com a pauta da presente reunião. Explicou que foi constituído um GT para trabalhar a questão 247 

da regulamentação e certificação dos referidos cursos em atendimento às demandas da PROGRAD, e que participou do 248 

referido grupo como coordenadora juntamente com a Prof.ª Andreia. Informou que a resolução foi confeccionada de 249 

modo a contemplar todos os campi, e que a certificação dos cursos deverá ser feita pela Direção Acadêmica de cada 250 

unidade. Por fim, ponderou que a partir da publicação da resolução a Unifesp contará com um fluxo oficial de oferta de 251 

cursos sequenciais e certificação dos alunos participantes. 252 

 253 

- Coordenações dos Cursos de Graduação 254 

Fórum de Licenciatura 255 

A Prof.ª Neide informou que estão previstos três encontros para a 2ª edição do Fórum de Licenciatura, sendo que a 256 

primeira foi realizada no início do ano, a segunda está prevista para o dia 09/05, às 17:30, e a terceira deverá ser 257 

realizada no mês de junho juntamente com a semana do Congresso Acadêmico da Unifesp. Mencionou que a próxima 258 

coordenação poderá esclarecer melhor os detalhes das atividades a serem realizadas em junho, e aproveitou o ensejo 259 

para se despedir do cargo de coordenadora. 260 

 261 

Reformulação do Bacharelado 262 

O Prof. Pedro informou que foi constituído um GT para reformulação do bacharelado, mas que o grupo acabou não 263 

desenvolvendo as atividades planejadas em virtude da ausência de um PPC consolidado para nortear os trabalhos a 264 

serem realizados. Explicou que continuará atuando nessa questão como membro do NDE, e mencionou que alguns 265 

coordenadores se comprometeram a continuar fomentando discussões nesse sentido mesmo após o término do 266 

mandato. Por fim, a Prof.ª Lucia fez um agradecimento aos coordenadores por todo trabalho, comprometimento e 267 

dedicação. 268 

  269 

- Coordenação de Pós-Graduação 270 

Deliberações da CPG 271 
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A Prof.ª Francine informou que a partir desse mês as deliberações da CPG voltarão a ser encaminhadas por e-mail, como 272 

era feito desde o início de seu mandato. 273 

 274 

Verba PROAP 275 

A Prof.ª Francine lembrou a todos que foi realizada chamada para que os professores credenciados enviem demandas 276 

para verba PROAP, e que o prazo para encaminhamento é dia 30/04. Explicou que as solicitações devem ser 277 

encaminhadas por e-mail simples, e que a manifestação de interesse deve conter justificativas e contrapartidas que 278 

serão oferecidas ao PPGL. 279 

 280 

- Câmara de Extensão 281 

Coordenação da Câmara de Extensão 282 

A Prof.ª Rosangela informou que assumiu a coordenação da Câmara na condição de titular juntamente com o Prof. 283 

Marcos César, do Departamento de Educação, que assumiu a suplência. Explicou que por conta da substituição dos 284 

novos representantes assumiu muitos plantões de análise de ações de extensão, e fez um apelo a todos os solicitantes 285 

de ações de extensão no sentido de que façam menção aos nomes dos palestrantes externos e que reservem vagas para 286 

o público externo com intuito de evitar que a PROEC devolva as ações para ajustes pontuais. 287 

 288 

Curricularização 289 

A Prof.ª Rosângela informou que ainda está sendo arduamente discutida a questão das divergências entre as resoluções 290 

de curricularização da Unifesp e do Governo Federal, sendo que essa última amplia o escopo do tema, focando mais a 291 

questão dos estudantes em detrimento dos cursos. 292 

 293 

Sem mais, eu, Rafael Kenji Ozeki, Assistente em Administração do Departamento de Letras, subscrevo esta ata. 294 

 295 

Guarulhos, vinte e quatro de abril de dois mil e dezenove.  296 

 297 

Membros natos 298 

 299 

Lucia Sano (Chefe de Departamento)    ________________________________ 300 

Gustavo Scudeller (Vice-Chefe de Departamento)   ________________________________ 301 

João Marcos Mateus Kogawa(Coordenador de Graduação)  ________________________________ 302 

Maria Lucia Claro Cristóvão (Coordenadora de Graduação)  ________________________________ 303 

Silvia Étel Gutierrez Bottaro (Coordenadora de Graduação)  ________________________________ 304 

Leandro Pasini (Coordenador de Graduação)   ________________________________ 305 

Francine Fernandes Weiss Ricieri (Coord. de Pós-Graduação)  ________________________________ 306 

Rosângela Aparecida Dantas de Oliveira (Coord. de Extensão) ________________________________ 307 

 308 

Membros indicados 309 

 310 

Estudos Clássicos 311 
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Josiane Teixeira Martinez (titular)     ________________________________ 312 

 313 

Estudos da Linguagem 314 

Fernanda Miranda da Cruz (titular)     ________________________________ 315 

Sandra Mara Moraes Lima (suplente)    ________________________________ 316 

 317 

Estudos Literários 318 

Marcelo Seravali Moreschi (titular)     ________________________________ 319 

Juliana Silva Loyola (suplente)     ________________________________ 320 

 321 

Língua Espanhola e Literaturas Espanhola e Hispano-Americana  322 

Silvia Etel Gutierrez Bottaro (titular)    ________________________________ 323 

 324 

Língua Inglesa e Literaturas de Língua Inglesa  325 

Lavinia Silvares Fiorussi (titular)     ________________________________ 326 

Terezinha Maria Sprenger (suplente)    ________________________________ 327 

 328 

Língua Francesa e Literaturas de Língua Francesa 329 

Marcia Valéria Martinez de Aguiar (titular)    ________________________________ 330 

Maria Lucia Claro Cristóvão (suplente)    ________________________________ 331 

 332 

Membros Eleitos 333 

Representantes Discentes da Pós-Graduação 334 

Thais Portansky de Lima (titular)     ________________________________ 335 

 336 

Servidores Técnico-Administrativos 337 

Rafael Kenji Ozeki      ______________________________ 338 


