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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DO DEPARTAMENTO DE LETRAS DA 1 

ESCOLA DE FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS DA UNIVERISIDADE FEDERAL 2 

DE SÃO PAULO 3 

 4 

No dia vinte e seis de junho de dois mil e treze, reuniu-se o Conselho do Departamento de Letras, às 5 

nove horas e trinta minutos, na sala 07 do campus de Guarulhos, para discutir e deliberar sobre os 6 

seguintes assuntos. 7 

Informes: 8 

 Congregação (reuniões ordinária, de 06 de junho, e extraordinária, de 20 de junho de 2013) 9 

 Reunião ordinária da Congregação, ocorrida aos seis de junho do corrente ano de dois mil e 10 

treze: o Prof. Dr. Makus Volker Lasch, chefe deste departamento, relatou ao conselho a fala da 11 

reitora e as reivindicações que ele próprio fez na oportunidade, entre as quais se destacam a falta 12 

de técnicos administrativos e a questão das vagas pendentes. 13 

 A contratação de técnicos administrativos para o Campus Guarulhos: o número atual de técnicos 14 

administrativos, mesmo se se lhe somam os que se hão de contratar a curto prazo, não supre as 15 

demandas da Escola, e está bastante aquém do oficialmente recomendado (um técnico para cada 16 

15 alunos de graduação). 17 

 Reunião extraordinária: A mudança temporária das instalações do Departamento de Letras, do 18 

bairro dos Pimentas para a Universidade Torricelli e/ou a Universidade de Guarulhos, exige que 19 

se delibere sobre a melhor maneira de organizar e equipar o Centro de Línguas do sobredito 20 

departamento: há que decidir, primeiro, entre dois modelos possíveis; depois, entre comprar 21 

todos ou apenas parte dos equipamentos previstos em cada um desse modelos. Assunto pendente. 22 

 Comissão de Curso de Graduação 23 

 A Coordenação do Curso encaminhou solicitação da PROGRAD no sentido de que sejam 24 

cancelados os dias letivos coincidentes com o Congresso PIBIC. A medida seria necessária para 25 

que todos os orientadores comparecessem ao evento.  26 

 Foi dado o informe de que a discussão quanto à reformulação do histórico escolar permanece 27 

pendente. No próprio Conselho de Graduação não parece haver ainda uma posição definida 28 

quanto ao modelo a ser adotado. O tema será retomado na reunião de agosto daquele conselho. 29 

 Ainda não houve agendamento de datas para visita das comissões de avaliação do MEC. A 30 

propósito dos preenchimentos dos formulários e-mec, a Comissão de Curso, em reunião, decidiu 31 

que não seriam feitas novas atualizações dos dados já fornecidos pelos docentes, caso houvesse 32 

pedido de preenchimento em um período de até seis meses.  33 
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 As grades horárias: solicitou-se que as distintas áreas do departamento agilizassem o 34 

encaminhamento da atribuição de aulas dos respectivos membros. 35 

 Planos de ensino: devem ser entregues entre oito e vinte e três de agosto do corrente ano de dois 36 

mil e treze. 37 

 GT de Mobilidade Internacional: foram indicados os nomes de Renata Philippov, Denise 38 

Radanovic, Joana de Fátima Rodrigues e Raquel  dos Santos Madanêlo Souza, com auxílio 39 

informal de Maria do Socorro Fernandes. As áreas que ainda não indicaram os respectivos 40 

membros – a saber, Estudos Clássicos e Estudos da Linguagem – devem fazê-lo o quanto antes. 41 

 GT da Bibliografia do Curso de Letras: foram indicados os nomes de Paloma Vidal, André Luiz 42 

Barros da Silva, Leonardo Gandolfi, Mariana Teixeira Marques, Marcello Marcelino Rosa, 43 

Fernanda Miranda da Cruz, Graciela Foglia e Rita Jover Faleiros. A área de Estudos Clássicos 44 

ainda não indicou seu representante.  45 

 Comissão de Licenciatura: sua composição deve ser revista. Foi feita a ressalva de que a 46 

comissão deverá ser constituída por um representante de cada área, privilegiando aqueles 47 

envolvidos com as disciplinas específicas da licenciatura, além da Coordenação/Vice-48 

Coordenação do Curso de Letras. 49 

 A formatura: contando com oito formandos, está marcada para dezenove de julho do corrente ano 50 

de dois mil e treze. Como a Profa. Dra. Francine Weiss Ricieri estará de férias, é preciso que um 51 

ou mais professores compareçam em seu lugar.  52 

 A Coordenação informa que está solicitando um Bolsista de Iniciação à Gestão para gerir o 53 

espaço de comunicação entre discentes e o curso denominado “Moodle Letras”. Em virtude de 54 

um episódio ocorrido no mês em curso, decidiu-se por antecipar o início do funcionamento do 55 

canal. Solicitou-se que os professores encaminhassem seus futuros informes de interesse discente 56 

ao “Moodle Letras”, pedindo-se também a todos que contribuíssem para que os alunos se 57 

inscrevessem no sistema. 58 

 Confirmação da representação discente: Mariane Tavares (vespertino), Denise de Paula (noturno) 59 

e Álison Rosa (suplente) são os representantes discentes na Comissão do Curso de Letras, até a 60 

próxima eleição, quando serão eleitos representantes tanto para o Conselho do Departamento 61 

quanto para a Comissão de Curso.  62 

 Docentes, discentes e servidores técnico-administrativos 63 

 Dois informes da Área de Língua Inglesa: o Prof. Dr. Marcello Marcelino Rosa conseguiu uma 64 

bolsa vitalícia da Seven Idiomas para um (1) aluno da sobredita área. Realizar-se-á proximamente 65 

palestra do Prof. Dr. Dirceu Villa sobre a obra ABC of Reading, de Ezra Pound.   66 
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 O horário de aula do período noturno: discutiu-se a possibilidade de elaboração de um 67 

documento conjunto deste conselho, a apresentar-se às instâncias competentes, acerca das 68 

condições do transporte coletivo que tem servido os alunos do mencionado período, condições 69 

estas que, assim como se encontram, têm diminuído sensivelmente a permanência dos alunos em 70 

sala de aula. Assunto pendente.  71 

Ordem do dia: 72 

 Aprovação, por unanimidade, da ata da reunião de 06 de junho de 2013. 73 

 Aprovada, por unanimidade, a indicação do Prof. Dr. Fernando Gazoni como suplente junto à 74 

Comissão de Regimento da EFLCH. 75 

 Aprovação, por unanimidade, do Regulamento Interno do Núcleo Docente Estruturante. 76 

 Discussão do Regulamento das Outras Formas de Atividades Acadêmico-Científico-Culturais da 77 

Graduação em Letras; modificações no parágrafo 4
o
 do artigo 4

o
; aprovação por unanimidade. 78 

 Aprovação, por unanimidade, do Manual de Estágio.  79 

 (inclusão de pauta): Aprovação, por unanimidade, de verba constante de uma passagem e três 80 

diárias e meia para custear traslado e estadia do Prof. Dr. Marcos Bagno, que entre onze e 81 

quatorze de agosto do corrente ano de dois mil e treze ministrará um minicurso nas dependências 82 

deste campus. 83 

 Concursos: 84 

 Aprovação, por unanimidade, da transferência do código referente à vaga de Antônio Berber 85 

Sardinha (que não assumiu o cargo) para abertura de novo concurso na área de Língua 86 

Inglesa.  87 

 Discutiu-se as possibilidade de este conselho pressionar a Congregação e as demais instâncias 88 

a fim de lograr a contratação de dois docentes já concursados, a saber, Pedro Marques Neto 89 

(Literatura Brasileira) e Luciano César Garcia Pinto (Língua e Literatura Latinas), 90 

respectivamente nessa ordem, bem como a abertura dos demais concursos necessários. 91 

 O Prof. Dr. Markus Volker Lasch, chefe deste departamento, apresentou a este conselho a 92 

execução orçamentária de 2013 e a previsão orçamentária de 2014, ressaltando a relativa 93 

flexibilidade desta última, ambas aprovadas ad referendum na última reunião ordinária.  94 

 Programa Inglês sem Fronteiras: a posição deste conselho foi de total e irrestrito apoio aos 95 

colegas da área de Língua Inglesa, a fim de que, julgando seja o caso, interrompam a colaboração 96 

com o sobredito projeto. Assunto pendente.  97 

 Foi encaminhada para a próxima reunião deste conselho a deliberação sobre a possibilidade de 98 

flexibilização curricular, isto é, no caso em apreço, se se deve ou não admitir a aplicação de 99 
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testes de proficiência em língua estrangeira como mecanismo de eliminação de créditos por parte 100 

dos alunos. Assunto pendente.      101 

 102 

Sem mais, eu, Érico Nogueira, Professor Adjunto do Departamento de Letras da Escola de Filosofia, 103 

Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, subscrevo esta ata. 104 

 105 

 106 

MEMBROS NATOS 107 

 108 

Markus Volker Lasch (Chefe de Departamento)                      ________________________________ 109 

Paulo Eduardo Ramos (Vice-Chefe de Departamento)            ________________________________ 110 

Francine Weiss Ricieri (Coordenador de Graduação)              ________________________________ 111 

Maria do Socorro F. de Carvalho (Coord. de Pós-Graduação) ________________________________ 112 

Josiane Teixeira Martinez (Coordenadora de Extensão)          ________________________________ 113 

Renata Philippov (Coordenadora do Centro de Línguas)         ________________________________ 114 

 115 

MEMBROS INDICADOS 116 

 117 

Espanhol                                                             118 

Graciela Alicia Foglia (titular)                    ________________________________ 119 

Ivan Rodrigues Martin (titular)                                                 ________________________________ 120 

Rosângela A. Dantas de Oliveira (titular)                                 ________________________________ 121 

Silvia Etel Gutierrez Bottaro (suplente)                                    ________________________________ 122 

Neide Elias (suplente)                                                               _______________________________ 123 

 124 

Estudos Clássicos 125 

Bianca Fanelli Morganti (titular)                                              ________________________________ 126 

Josiane Teixeira Martinez (titular)                                            ________________________________ 127 

Lucia Sano (titular)                                                                   ________________________________ 128 

 129 

Estudos da Linguagem 130 

Janderson Lemos de Sousa (titular)                                          ________________________________ 131 

Renato Cabral Rezende (titular)                                                ________________________________                                             132 

Sandro Luís da Silva (titular)                                                    ________________________________ 133 

 134 
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Estudos Literários 135 

Leandro Pasini (titular)                                                             ________________________________ 136 

Lucia Ricotta Vilela Pinto (titular)                                            ________________________________ 137 

Raquel Madanêlo de Souza (titular)                                          ________________________________ 138 

Eduino José Orione (suplente)                                                  ________________________________ 139 

Leila de Aguiar Costa (suplente)                                              ________________________________ 140 

Mirhiane Mendes de Abreu (suplente)                                      ________________________________ 141 

 142 

Francês 143 

Ana Luiza Ramazzina Ghirardi (titular)                                   ________________________________ 144 

Ligia Fonseca Ferreira (titular)                                                ________________________________ 145 

Maria Lúcia Dias Mendes (titular)                                            ________________________________ 146 

Rita Jover-Faleiros (suplente)                                                   ________________________________ 147 

 148 

Inglês 149 

Carlos Renato Lopes (titular)                                                    ________________________________ 150 

Marcello Marcelino (titular)                                                      ________________________________ 151 

Terezinha Maria Sprenger (titular)                                           ________________________________ 152 

Lavinia Silvares Fiorussi (suplente)                                          ________________________________ 153 

 154 

MEMBROS ELEITOS 155 

 156 

Discentes 157 

Álison César Rosa (titular)                                                        ________________________________ 158 

Denise de Paula da Silva Ferreira (titular)                                ________________________________ 159 

Mariane Tavares Sousa (titular)                                                ________________________________ 160 

Jonatas Santiago Souto (suplente)                                             ________________________________ 161 

Marcos Alves de Oliveira (suplente)                                        ________________________________ 162 

Rebeca Torres Taveira (suplente)                                             ________________________________   163 


