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ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DO DEPARTAMENTO DE LETRAS 1 

 2 
DATA: 7 de outubro de 2011 3 
HORÁRIO: 11h 4 
LOCAL: sala 1 da Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas 5 
PRESENTES: professores Markus Lasch (Chefe de Departamento/Teoria Literária), Paulo Ramos (Vice-6 
chefe de Departamento/Língua Portuguesa), André Luiz Barros da Silva (Literatura Brasileira), Bianca 7 
Fanelli Morganti (Estudos Clássicos), Eduíno José Macedo Orione (Literatura Portuguesa), Francine 8 
Fernandes Weiss Ricieri (Literatura Brasileira), Ivan Rodrigues Martin (Espanhol), Josiane Teixeira 9 
Martinez (Estudos Clássicos), Maria do Socorro Fernandes de Carvalho (Literatura Portuguesa), Paloma 10 
Vidal e Raquel dos Santos Madanelo Souza (Literatura Portuguesa). 11 
 12 
PAUTA ÚNICA: discussão das linhas de pesquisa de Estudos Literários do projeto de pós-graduação do 13 
Departamento 14 
 15 
DISCUSSÕES 16 
O primeiro ponto debatido foi sobre quem seria o leitor dos textos das duas linhas de pesquisa. Os 17 
integrantes da Comissão de Pesquisa, presentes à reunião, observaram que o público-alvo seriam os 18 
próprios docentes do Departamento e, num segundo momento, a CAPES em si, que irá abrigar o projeto. 19 
Outro questionamento foi sobre os motivos que levaram a comissão a desenhar o conteúdo das duas 20 
linhas de pesquisa de literatura, o que foi exposto em seguida. Acrescentou-se a isso o porquê de ter 21 
havido um contorno à questão da cronologia, não incluída de forma explítica. Outra ponderação, 22 
observado por alguns dos presentes, foi a respeito da falta de clareza da redação das propostas e das 23 
fontes teóricas que pautaram o texto.   Os dois últimos pontos pautaram o restante da discussão. 24 
 25 
ENCAMINHAMENTO 26 
Acordou-se que o texto das duas linhas de pesquisa seria revistos com base no teor da discussão feita na 27 
reunião.  Acordou-se também que outros docentes, que não fossem integrantes da Comissão de Pesquisa, 28 
é que ficariam responsáveis pela redação, de modo a dar outro olhar sobre a questão. A linha de pesquisa 29 
1 (Questões de representação: poéticas e recepções) fica  a cargo das docentes Bianca Fanelli Morganti, 30 
Josiane Teixeira Martinez e Maria do Socorro Fernandes de Carvalho. A linha pesquisa 2 (Literatura e(m) 31 
transformação: questões de autonomia e heteronomia ) coube às professoras Francine Fernandes Weiss 32 
Ricieri, Paloma Vidal e Raquel dos Santos Madanelo Souza. O resultado da re-escrita será incluído na 33 
pauta da reunião do Conselho de Departamento de 26 de outubro do corrente ano. Combinou-se que os 34 
integrantes da Comissão de Pesquisa iriam dar sequência aos trabalhos do projeto de pós-graduação, 35 
dado o prazo para inscrição do projeto junto à Capes. 36 
 37 

Sem mais, eu, Paulo Ramos, subscrevo esta ata. 38 
 39 

 40 


