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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 cinco de setembro de dois mil e dezenove, reuniu-se o Conselho do Departamento de Letras, às nove 4 

horas e trinta minutos, na sala duzentos e dezesseis do Campus Guarulhos, para discutir e deliberar a respeito dos 5 

assuntos a seguir. 6 

 7 

Presentes: Lucia Sano, Gustavo Scudeller, Marcelo Lachat, João Marcos Mateus Kogawa, Souzana Mizan, Maria Lucia 8 

Claro Cristóvão, José Hamilton Maruxo Júnior, Leandro Pasini, Francine Fernandes Weiss Ricieri, Rosângela Aparecida 9 

Dantas de Oliveira, Érico Nogueira, Fernando Maciel Gazoni, Vanda Maria da Silva Elias, Sandra Mara Moraes Lima, 10 

Leonardo Gandolfi, Maria do Socorro Fernandes de Carvalho, Greice de Nóbrega e Sousa, Andreia dos Santos Menezes, 11 

Lavínia Silvares Fiorussi, Marcia Veirano Pinto, Marcia Valéria Martinez de Aguiar.  12 

Representantes Discentes (Graduação): Christian Vaz de Lima, Ericson Vitor de Oliveira Cruz. 13 

Servidores Técnico-Administrativos: Rafael Kenji Ozeki. 14 

 15 

A-ORDEM DO DIA 16 

 17 

1. Ata da reunião ordinária do Conselho - Agosto/2019 18 

Em regime de votação, a ata da reunião ordinária do Conselho de Departamento do mês de agosto de 2019 foi aprovada 19 

por maioria de votos, com duas abstenções. 20 

 21 

2. Homologação da nova representação discente de Pós-graduação 22 

A Prof.ª Lucia informou ao Conselho os nomes dos representantes discentes de Pós-graduação que foram eleitos, 23 

conforme segue: Jessica Kwan Wah Mak, Luciana Soares dos Santos e Mariana Pimentel Lopes de Souza. Em seguida, em 24 

regime de votação, os nomes dos representantes discentes de Pós-Graduação junto ao Conselho do Departamento de 25 

Letras foram homologados por unanimidade. 26 

 27 

3. Afastamentos docentes 28 

Foram apresentados ao Conselho os seguintes afastamentos: 29 

 30 

 Marcio Hollosi, dia 23/09/19, para participar da Semana da Educação FEUSP 2019 “Nosotros: o nós no Outro - a 31 

alteridade na educação”, a ser realizado na Fauldade de Educação da USP, em São Paulo/SP; (ad referendum) 32 

 Marcio Hollosi, de 24 a 27/09/19, para ministrar palestra no 2o. Seminário Online de Libras a ser realizado na 33 

Uníntese em Santo Ângelo/RS; (ad referendum) 34 

 Talita Janine Juliani, dia 30/08/19, para compor a Comissão Examinadora da Tese de Doutorado a ser realizada 35 

na Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP; (ad referendum) 36 

 Álvaro Antonio Caretta, de 21 a 23/10/19, para participar do "III Colóquio Língua, Discurso e Estilo", a ser 37 

realizado na Universidade do Estado do Pará – UEPA; 38 

 Ana Cristina Carmelino, de 19 a 22/11/19, para participar do “XIX Congreso de  la  Sociedad  Internacional  de  39 

Estudios  del  Humor  Luso-Hispano”, em La Paz/México; 40 
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 Ana Luiza Ramazzina Ghirardi, de 13 a 14/11/19, para participar da "3ª Jornada de Tradução e Adaptação", que 41 

será realizada na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo - FFLCH/USP; 42 

 Elias Paulino da Cunha Junior, dia 30/09/19, para participar do evento “Setembro Azul: Ampliando Horizontes”, 43 

a ser realizado no Instituto Federal de São Paulo, campus Jacareí; 44 

 Elias Paulino da Cunha Junior, dia 25/09/19, para participar da "XII Semana do Surdo", que será sediada no 45 

Centro Municipal de Educação - Adamastor, em Guarulhos/SP; 46 

 Gustavo Scudeller, de 23 a 29/11/19, para participar das "VI Jornadas Internacionales de Problemas 47 

Latinoamericanos", a ser realizada na Universidade de Valparaíso, no Chile; 48 

 Marcio Hollosi, dia 04/11/19, para participar como membro de Banca Examinadora de Trabalho de Conclusão 49 

de Ensino Médio a ser realizada no Colégio SELI, em São Paulo/SP; 50 

 Paulo Eduardo Ramos, de 19 a 21/11/19, para participar do “XIX Congreso de  la  Sociedad  Internacional  de  51 

Estudios  del  Humor  Luso-Hispano”, em La Paz/México; 52 

 Rafael Dias Minussi, de 29/09 a 01/10/19, para participar de Banca de Exame de Qualificação e conferência no 53 

"IV  Encontro de Morfologia: II Workshop de Morfologia  Experimental" da UFBA; 54 

 Rita Jover-Faleiros, de 06 a 12/10/19, para participar do “XIII Encontro Nacional de Tradutores” e “VII Encontro 55 

Internacional de Tradutores”, a ser realizado na Universidade Federal da Paraíba - UFPB; 56 

 Vanda Maria da Silva Elias, dia 17/10/19, para participar da "III Jornada do Laboratório de Estudo de Práticas 57 

de Ensino em Língua Portuguesa e Literatura - LEPELL", a ser realizada no Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro/RJ.  58 

 Lucia Sano, dia 02 a 13/12, para Missão de Trabalho (CAPES/FCT) no Projeto “Crises e Mudanças: a democracia 59 

ateniense na contemporaneidade”, em Coimbra, Portugal. 60 

 61 

Em regime de votação, os afastamentos apresentados foram aprovados por unanimidade. 62 

 63 

4. Parecer do Departamento - Atividade Esporádica - Profa. Renata Philippov  64 

A Prof.ª Lucia informou que a Prof.ª Renata foi convidada a ministrar palestra no SESC-SP durante seu período de férias, 65 

e explicou que, por haver pagamento de pró-labore, a Prof.ª foi orientada pela CPPD a realizar todo o trâmite de 66 

aprovação das atividades esporádicas. Informou que a Chefia redigirá um parecer bastante sucinto a respeito das 67 

atividades que serão desenvolvidas, o qual será anexado à documentação e encaminhado à CPPD para prosseguimento. 68 

Após discussões, em regime de votação, a elaboração do parecer do Departamento acerca das atividades esporádicas a 69 

serem desenvolvidas pela Prof.ª Renata Philippov foi aprovada por unanimidade.  70 

 71 

5. Atividades complementares dos cursos de Letras e Representação Discente 72 

O representante discente Christian informou que os cursos de Letras não consideram as representações discentes e 73 

participações em Centros Acadêmicos como atividades complementares, e ponderou que, por serem atividades 74 

acadêmicas como outras quaisquer, deveriam, sim, serem consideradas no cálculo da carga horária solicitada pela 75 

Instituição. Explicou a importância da inserção dessas atividades na tabela de horas dos cursos, inclusive como forma de 76 

estimular os discentes a se candidatarem aos cargos eletivos. Alguns ex-coordenadores de curso mencionaram que não 77 

houve demanda dos alunos nesse sentido em oportunidades anteriores, e que, por conta disso, a questão nunca foi 78 

abordada com maior profundidade. Ponderaram, entretanto, que a demanda é legítima e bastante justa, e 79 
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mencionaram que a nova tabela do Programa de Pós-Graduação em Letras já elenca as representações discentes da 80 

mesma forma como as demais atividades complementares. Já no que tange os cursos de graduação, foi informado que o 81 

assunto será discutido com maior profundidade na próxima reunião da Comissão de Curso, visto que há necessidade de 82 

efetuar alterações no regulamento da contagem de horas complementares. O representante discente Ericson 83 

questionou a política do Departamento no que diz respeito à representação discente, mencionando a lentidão para 84 

homologar o representante Christian junto à Comissão de Curso. Os coordenadores explicaram que houve troca de 85 

coordenadores justamente nesse período, e que  os novos membros não estavam a par de alguns procedimentos 86 

particulares da comissão. Informaram que, a partir do momento em que foi chamada a atenção para o fato de que era 87 

preciso ter convocado um representante discente eleito, foi decidido que na reunião seguinte o convite seria feito 88 

formalmente via convocação, momento em que Christian também solicitou sua participação na reunião. Após 89 

discussões, o Conselho definiu como encaminhamento que a Comissão de Curso reveja os critérios das horas 90 

complementares de modo a incluir a representação discente entre as atividades que são consideradas na tabela de 91 

horas dos cursos. Em seguida, em regime de votação, a proposta foi aprovada por unanimidade. 92 

 93 

6. Grade horária do primeiro semestre de 2020 94 

A grade horária do primeiro semestre de 2020 foi projetada para visualização de todos(as), e em seguida foram 95 

discutidos alguns ajustes pontuais. O Prof. Leonardo informou que haverá permuta de sua disciplina com a da Prof.ª 96 

Simone, a Prof.ª Lucia informou que as Ucs “Língua Grega IV” e “Língua Latina IV” não existem mais, pois passaram a ser 97 

denominadas “Oficinas de Tradução”. O Prof. Leandro informou que o ensalamento precisa ser submetido à Câmara e 98 

ao Setor de Apoio Pedagógico para homologação, e que por conta disso podem haver algumas demandas de alteração 99 

na disposição das UCs ao longo da semana. O Prof. João solicitou aos representantes que reforcem em suas áreas o 100 

pedido para que todos(as) analisem a grade e informem eventuais ajustes necessários.  O Prof. Hamilton ressaltou a 101 

importância de que a carga horária seja cadastrada na pasta verde exatamente como consta no PPC com intuito de 102 

evitar eventuais problemas aos alunos. Em seguida, em regime de votação, a grade horária do primeiro semestre de 103 

2020 foi aprovada por unanimidade.  104 

 105 

7. Consulta sobre retomada da discussão acerca das diretrizes para composição da Chefia do Departamento 106 

A Prof.ª Lucia lembrou a todos(as) que em 2017, quando o cargo de Chefia ficou vacante, foi criado um GT com intuito 107 

de discutir critérios de definição de Chefia quando não há interessados em assumir o cargo, e que o documento que foi 108 

enviado ao Conselho é fruto do trabalho desse grupo. Questionou se o Conselho deveria retomar essas discussões 109 

novamente ou se seria mais prudente aguardar a formação de chapas voluntárias, visto que os critérios constantes no 110 

documento foram pensados para o caso de vacância do cargo de Chefia. Ponderou que, caso o Conselho opte por 111 

retomar as discussões, seria interessante rever o documento para que os critérios sejam discutidos, revistos e 112 

atualizados. Em seguida, o documento foi projetado em tela para visualização de todos(as) os(as) presentes. Após 113 

discussões, decidiu-se que a proposta constante no documento será submetido às áreas para análise e levantamento de 114 

sugestões. Em seguida, o Conselho propôs como encaminhamento a formação de um novo GT para discutir os critérios 115 

para composição da Chefia de Departamento em caso de vacância do cargo. Em regime de votação, o encaminhamento 116 

foi aprovado por unanimidade. 117 

 118 
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B-EXPEDIENTE 119 

INFORMES 120 

 121 

- Chefia do Departamento 122 

 123 

Reabertura do Concurso de Libras 124 

A Prof.ª Lucia fez um breve resumo sobre o histórico de realização do último concurso de Libras, explicando também 125 

que, embora tenham sido interpostos recursos contra o certame, a reabertura de um novo concurso foi autorizada pelo 126 

Pró-Reitor de Gestão com pessoas após consulta à CGVC. Informou que o Departamento irá submeter o pedido de 127 

reabertura à Direção Acadêmica ainda esta semana, e que a proposta será analisada pela Congregação na semana que 128 

vem. A Prof.ª Lucia mencionou as dificuldades que foram encontradas para organizar e realizar o concurso, sobretudo 129 

no que diz respeito à montagem da banca examinadora, a carência de verbas de custeio e também a questão do 130 

número limitado de intérpretes de Libras. Ainda sobre os intérpretes, mencionou que o campus dispõe de apenas uma 131 

servidora nessa função, cujo horário de trabalho tem início às 15h00, e que essa situação tem gerado alguns problemas, 132 

ressaltando o caso dos colegas surdos que não puderam participar das reuniões de suas áreas devido à ausência de 133 

intérpretes. Salientou que a Direção Acadêmica está comprometida em resolver a situação, mas ponderou que, pelo 134 

menos por enquanto, não há solução para o caso. Por fim, mencionou que a Chefia buscou se informar a respeito do 135 

aproveitamento de resultados homologados de concursos realizados em outras instituições federais de ensino, mas que 136 

devido a especificidades regimentais não seria possível no caso do departamento. 137 

 138 

Eleições para Conselhos, Congregações e Comissões 139 

A Prof.ª Lucia informou que estão abertas as inscrições para os candidatos às eleições para Conselhos, Congregações e 140 

Comissões da Unifesp, mencionando também que o pleito ocorrerá no mês que vem e a posse dos cargos está prevista 141 

para o mês de dezembro. Informou que nenhum docente do Departamento atua como representante na Congregação 142 

e, ponderou a importância de que haja mobilização no sentido de ocupar esse espaço tão importante. O Prof. Gustavo 143 

reafirmou a importância de que todos(as) repensem as candidaturas para estas eleições, visto que os representantes 144 

que assumirem os cargos em pauta também serão responsáveis por votar na lista tríplice para indicação do cargo de 145 

Reitor(a). A Prof.ª Lucia solicitou aos representantes que reforcem essa questão junto às suas áreas. 146 

 147 

Alterações nos trâmites relacionados às Licenças Capacitação e afastamentos de longa duração 148 

A Prof.ª Lucia informou que tem repassado ao Departamento os e-mails que tem recebido a respeito do decreto que 149 

altera alguns critérios para concessão das Licenças para Capacitação e dos afastamentos de longa duração, fazendo um 150 

breve resumo sobre as referidas alterações e suas consequências. Por fim, ponderou que essas alterações se enquadram 151 

nas discussões sobre o possível plano de trabalho docente, e informou que o GT que foi criado para discutir essa 152 

questão deve apresentar algum resultado já no mês de novembro. 153 

  154 

Orçamento do campus 155 

O Prof. Gustavo informou que o orçamento e os gastos institucionais devem ser programados antecipadamente, já que 156 

não é mais possível remanejar a verba dentro do próprio ano de execução. Mencionou que o campus não dispõe mais 157 
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de recursos e nem de verbas de empenho, e que isso vai de encontro à previsão anterior de que o campus manteria seu 158 

pleno funcionamento até meados de setembro. Explicou que os contratos com as empresas provavelmente serão 159 

readequados, e citou também a escassez de material de limpeza e de folhas sulfite. Informou que houve discussões 160 

sobre a liberação e o repasse de verbas pelo governo, e salientou que a perspectiva é de que não haja mais domínio 161 

absoluto sobre o orçamento específico do campus, que passou a ser centralizado desde o começo do ano. Ponderou que 162 

a disputa por recursos será interna à Universidade, e que há consenso de que o campus já cortou seus gastos o máximo 163 

possível. 164 

 165 

- Coordenações dos Cursos de Graduação 166 

 167 

Visitas do MEC 168 

O Prof. Hamilton informou que estão previstas as visitas do MEC para os cursos de Licenciatura e Bacharelado em 169 

Francês, Bacharelado em Espanhol e, provavelmente, Bacharelado em Inglês. Mencionou que estão na fase de 170 

preenchimento da plataforma e-MEC, e ponderou que talvez as visitas não ocorram neste semestre, mas certamente 171 

ocorrerão no primeiro semestre do ano que vem. 172 

 173 

- Coordenação de Pós-Graduação 174 

 175 

Seminário da CAPES e Seminário de autoavaliação 176 

A Prof.ª Francine informou que no mês de agosto ocorreu o seminário da CAPES, e que o evento gerou um volume 177 

grande de informações pertinentes à Pós-graduação, dentre as quais destacou a criação de uma aba específica na 178 

plataforma Sucupira referente à autoavaliação dos programas. Informou que o Seminário de autoavaliação será 179 

realizado no dia 09 de outubro, e ressaltou a importância da participação de todos(as) os(as) docentes credenciados. Por 180 

fim, informou que os resultados desse seminário serão submetidos ao Seminário da Região Sudeste, que será realizado 181 

nos dias 17 e 18 de outubro.  182 

 183 

Alterações no regimento do Programa de Pós-Graduação em Letras 184 

A Prof.ª Francine informou que, desde o início de sua gestão, notou a necessidade de realizar ajustes no regimento do 185 

PPGL pois há várias questões regimentais que diferem do que é realizado na prática. Explicou que o regulamento da Pró-186 

Reitoria de Pós-graduação e Pesquisa foi aprovado na gestão anterior, e que o programa entendia ser necessário 187 

aguardar a finalização dos trâmites regimentais para realizar mudanças no PPGL, porém em decorrência de outras 188 

questões institucionais, resolveram adiantar as alterações no regimento do Programa. Por fim, informou que a minuta 189 

contendo as alterações será encaminhada ainda essa semana a todos(as) os(as) docentes credenciados para que se se 190 

manifestem propondo sugestões ou alterações. 191 

 192 

Secretaria do Programa de Pós-graduação em Letras 193 

A Prof.ª Francine informou que na última reunião da CEPG houve uma situação que acabou acarretando no 194 

desligamento do secretário do Programa de pós-graduação em Letras. Solicitou a compreensão de todos(as) no que diz 195 
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respeito às demandas que foram encaminhadas ao programa, e salientou que irá manter o Departamento e os docentes 196 

credenciados informados quanto a qualquer novidade sobre essa questão. 197 

 198 

- Câmara de Extensão 199 

 200 

Políticas de Observatórios 201 

A Prof.ª Rosângela informou que os representantes da Comissão de Extensão encaminharam a minuta da política de 202 

observatórios da Unifesp e também as instruções para cadastramento via SEI. Explicou que essa modalidade de ação de 203 

extensão segue um trâmite de cadastro via SEI, e não SIEX, e ressaltou que a principal questão em torno dessa nova 204 

modalidade de observatório é o financiamento, que será realizado por meio de convênio com o Ministério Público. 205 

Informou que o documento referente à política de observatórios que foi submetido ao COEC na última reunião era 206 

diferente do que circulou no campus, e que houve alterações substanciais no que diz respeito ao observatório 207 

institucional. Ressaltou a todos(as) que, como representante do Departamento de Letras na Câmara de Extensão, 208 

precisará levantar nomes de docentes que sejam responsáveis por ações ligadas à política de observatórios da Unifesp, 209 

e explicou que realizou uma busca dentro dos projetos do Departamento, mas não localizou nada que esteja ligado ao 210 

escopo de observatórios. Solicitou aos colegas que verifiquem junto às áreas se há algum projeto ou programa ligado ao 211 

escopo de observatório. 212 

 213 

Suspensão de Projetos CAPES 214 

A Prof.ª Rosângela informou que a CAPES suspendeu vários cursos de especialização que funcionavam dentro da 215 

Universidade Aberta do Brasil – UAB por falta de recursos, dentre os quais citou o curso proposto pelo Prof. Luis 216 

Fernando Prado Telles. Mencionou que a coordenadora da UAB fez uma fala no COEC explicando que as suspensões, 217 

num primeiro momento, estarão vinculadas à falta de verba, mas que há probabilidade de que os cursos sejam revistos 218 

com relação à temática, que deverá estar em consonância com as novas diretrizes do MEC. 219 

 220 

Unifesp Mostra sua Arte 221 

A Prof.ª Rosângela informou que a organização do evento irá encaminhar um questionário por e-mail para obter um 222 

parecer da comunidade acadêmica sobre o evento. 223 

 224 

Curricularização 225 

A Prof.ª Rosângela informou que as discussões sobre a curricularização foram retomadas, e que será realizada uma 226 

reunião conjunta entre a Câmara de Extensão e a Câmara de Graduação para verificar o andamento das tratativas sobre 227 

o assunto. Explicou que a primeira informação que obteve é de que seria mantido o prazo definido pela resolução nº 228 

139 para que seja mantido o mínimo de dez por cento do total de créditos curriculares exigidos para a graduação, e que 229 

a ideia é fazer um mapeamento da situação e definir um prazo para que os cursos atendam a essa demanda. 230 

 231 

Cadastramento de ações no SIEX 232 
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A Prof.ª Rosângela fez um apelo a todos(as) no sentido de que sejam mais compreensivos e pacientes com os servidores 233 

que trabalham na câmara de extensão, principalmente no que diz respeito aos questionamentos relacionados à 234 

submissão das ações de extensão e seu retorno para readequação.  235 

 236 

Plenária “Fica Espanhol” 237 

A Prof.ª Greice informou que a Plenária “Fica Espanhol” ocorreria no dia 03 de outubro, porém em virtude da 238 

paralisação e das incertezas relacionadas ao funcionamento do campus resolveram transferi-la para o dia 17. Explicou 239 

que a plenária é de responsabilidade da deputada Leci Brandão, e que na ocasião serão discutidas questões relacionadas 240 

ao projeto de lei nº 446/2018, que regulamenta a oferta de língua espanhola na rede pública estadual de São Paulo.  241 

 242 

Redistribuição – Prof.ª Maria Eugenia 243 

Prof.ª Souzana informou que o processo de redistribuição da Prof.ª Maria Eugenia encontra-se na Reitoria da 244 

Universidade Federal de Lavras, e que a professora manterá o Departamento informado à medida que as tramitações 245 

forem progredindo. 246 

 247 

II ENELP 248 

A Prof.ª Sandra Lima informou que está sendo organizado o “II ENELP”, que ocorrerá nos dias 05 e 06 de dezembro. 249 

Solicitou o apoio dos colegas para divulgação do evento. 250 

 251 

Letras nos Pimentas: Uma década 252 

A Prof.ª Andreia informou que esta semana ocorrerá o evento “Letras nos Pimentas: Uma década”, em comemoração 253 

aos 10 anos de Letras no campus. Lembrou a todos(as) que as atividades do evento continuam até sexta-feira, e 254 

solicitou aos colegas que incentivem seus alunos a participarem. A Prof.ª Lucia agradeceu a comissão organizadora em 255 

nome da Chefia, e mencionou que o evento não tem caráter de comemoração oficial, mas que tem importância ímpar 256 

no sentido de não deixar passar em branco os dez anos de existência do curso de Letras. 257 

 258 

Pensar a Palavra-Experiência 259 

A Prof.ª Maria do Socorro fez um convite a todos(as) para que no dia 23 de outubro participem do evento “Pensar a 260 

Palavra-Experiência”, uma homenagem à obra poética e lírica do poeta português Ernesto Manuel de Melo e Castro, 261 

realizado em parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG. Solicita aos colegas que incentivem os 262 

alunos a participarem.  263 

 264 

- Docentes, Discentes, Servidores Técnico-Administrativos 265 

 266 

Falta de papel para impressão 267 

O representante discente Christian informou que a questão da falta de papel para impressão no campus foi sanada. 268 

 269 

Reunião extraordinária do CONSU 270 
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O representante discente Christian informou que neste momento ocorre na Reitoria uma reunião extraordinária do 271 

CONSU, cuja pauta única é “Diretrizes e Critérios para o uso orçamentário até o final de 2019”, ressaltando, também, a 272 

importância dessa discussão no contexto atual das Universidades Públicas. 273 

 274 

Sem mais, eu, Rafael Kenji Ozeki, Assistente em Administração do Departamento de Letras, subscrevo esta ata. 275 

 276 

Guarulhos, vinte e cinco de setembro de dois mil e dezenove. 277 

 278 

Membros natos 279 

 280 

Lucia Sano (Chefe de Departamento)     ________________________________ 281 

Gustavo Scudeller (Vice-Chefe de Departamento)    ________________________________ 282 

Marcelo Lachat (Coordenador de Graduação)    ________________________________ 283 

João Marcos Mateus Kogawa(Coordenador de Graduação)   ________________________________ 284 

Souzana Mizan(Coordenadora de Graduação)    ________________________________ 285 

Maria Lucia Claro Cristóvão (Coordenadora de Graduação)   ________________________________ 286 

José Hamilton Maruxo Júnior (Coordenador de Graduação)   _________________________ 287 

Leandro Pasini (Coordenador de Graduação)    ________________________________ 288 

Francine Fernandes Weiss Ricieri (Coord. de Pós-Graduação)   ________________________________ 289 

Rosângela Aparecida Dantas de Oliveira (Coord. de Extensão)  ________________________________ 290 

 291 

Membros indicados 292 

 293 

Estudos Clássicos 294 

Érico Nogueira (titular)       ________________________________ 295 

Fernando Maciel Gazoni  (titular)      ________________________________ 296 

 297 

Estudos da Linguagem 298 

Vanda Maria da Silva Elias (titular)      ________________________________ 299 

Sandra Mara Moraes Lima (suplente)     ________________________________ 300 

 301 

Estudos Literários 302 

Leonardo Gandolfi (titular)      ________________________________ 303 

Maria do Socorro Fernandes de Carvalho (suplente)    ________________________________ 304 

Língua Espanhola e Literaturas Espanhola e Hispano-Americana  305 

Greice de Nóbrega e Sousa (titular)     ________________________________ 306 

Andreia dos Santos Menezes (titular)     ________________________________ 307 

 308 

Língua Inglesa e Literaturas de Língua Inglesa  309 
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Lavínia Silvares Fiorussi (titular)      ________________________________ 310 

Marcia Veirano Pinto (titular)      ________________________________ 311 

 312 

Língua Francesa e Literaturas de Língua Francesa 313 

Marcia Valéria Martinez de Aguiar (titular)     ________________________________ 314 

 315 

Representantes discentes (Graduação) 316 

Christian Vaz de Lima       ________________________________ 317 

Ericson Vitor de Oliveira Cruz      ________________________________ 318 

 319 

Servidores Técnico-Administrativos 320 

Rafael Kenji Ozeki       ________________________________ 321 


