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 ATA 1 

DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE DEPARTAMENTO DE LETRAS DA ESCOLA DE FILOSOFIA, LETRAS E 2 

CIÊNCIAS HUMANAS 3 

 4 

No dia vinte e sete de fevereiro de dois mil e dezenove, reuniu-se o Conselho do Departamento de Letras, às nove horas 5 

e trinta minutos, na sala duzentos e dezesseis do Campus Guarulhos, para discutir e deliberar a respeito dos assuntos a 6 

seguir. 7 

 8 

Presentes: Ivan Rodrigues Martin, Lucia Sano, Pedro Marques Neto, Jose Hamilton Maruxo Junior, Érico Nogueira, 9 

Fernando Maciel Gazoni, Ana Luiza Ramazzina Ghirardi, Bianca Fanelli Morganti, Fernanda Miranda da Cruz, Vanda 10 

Maria da Silva Elias, Rodrigo Soares de Cerqueira, Graciela Alicia Foglia, Rosângela Aparecida Dantas de Oliveira, Lavinia 11 

Silvares Fiorussi, Orlando Vian Jr., Marcia Valéria Martinez de Aguiar, Ligia Fonseca Ferreira, Luis Fernando Telles, 12 

Simone Nacaguma 13 

Representantes discentes (Graduação): Isabella de Paula Aggio. 14 

Representantes discentes (Pós-Graduação):  Thais Portansky de Lima. 15 

Servidores Técnico-Administrativos: Erika Cristina Damião da Cruz 16 

Ausências justificadas: Sueli Salles Fidalgo 17 

 18 

A – ORDEM DO DIA 19 

 20 

1. Ata da Reunião Ordinária do Conselho – Novembro/2018 21 

A Prof.ª Indaiá solicitou alteração na linha 148 da ata, de modo que conste “Câmara de Graduação” em vez de “CPG”. 22 

Solicitou também o acréscimo do período “a partir do anexo que foi enviado pela Pró-Reitoria” na linha 184. Em 23 

seguida, em regime de votação, a ata foi aprovada por maioria de votos, com uma abstenção. 24 

 25 

2. Afastamentos docentes 26 

O Prof. Ivan solicitou a inclusão de um pedido de afastamento do Prof. Fernando Gazoni, que participará de um evento 27 

no período de 31/03 a 04/04 em evento na cidade de Bonn (Alemanha). Em regime de votação, o acréscimo foi 28 

aprovado por unanimidade. 29 

 30 

Em seguida, foram submetidos ao Conselho os seguintes afastamentos: 31 

 32 

 Fernanda Miranda da Cruz, dia 15/02/19, para realizar trabalho de pesquisa de campo em Sertão do Uma, São 33 

Sebastião/SP; 34 

 Fernanda Miranda da Cruz, dia 22/02/19, para participar de Banca de Defesa de Tese a ser realizada na 35 

Universidade do Vale do Rio Sinos - UNISINOS, em São Leopoldo/RS; 36 

 Marcelo Seravali Moreschi, dias 13 e 14/12/18, para participar de Banca de Defesa de Tese de Doutorado e 37 

ministrar palestra no Programa de Pós-Graduação em Letras do Instituto de Letras e Comunicação da 38 

Universidade Federal do Pará - UFPA, em Belém/PA; 39 
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 Marcelo Seravali Moreschi, de 26/02 a 03/03/19, para participar do "Colóquio Internacional dedicado a Nuno 40 

Ramos", que será realizado no Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de Coimbra, em 41 

Coimbra/Portugal; 42 

 Maria Lucia Claro Cristóvão, de 23/02 a 02/03/19, para ministrar formação pedagógica no âmbito do evento 43 

Université d’été - Encontro de Professores de Francês Língua estrangeira, organizado pela Embaixada da França 44 

no Peru e pela Aliança francesa de Lima, em Lima/Peru; 45 

 Souzana Mizan, dia 25/02/19, para participar de Banca de Defesa de Dissertação de mestrado a ser realizada na 46 

Universidade Estadual de Maringá - UEM, no Paraná; 47 

 Vanda Maria da Silva Elias, dia 18/12/18, para participar de Banca de Defesa a ser realizada na Universidade 48 

Federal do Ceará – UFC, em Forteleza/CE; 49 

 Andreia dos Santos Menezes, de 22 a 29/05/19, para participar do "XXXVII Latin American Studies Association 50 

International Congress", a ser realizado em Boston, nos Estados Unidos; 51 

 Maria Lucia Claro Cristóvão, de 04 a 08/03/19, para ministrar formação pedagógica no âmbito do evento 52 

Université de printemps nord-américaine - Institut Français d’Amérique Latine (IFAL) - “L’environnement 53 

numérique au service d’une pédagogie innovante” - organizado pela Embaixada da França no México. 54 

 55 

Em regime de votação, os afastamentos apresentados foram aprovados por unanimidade. 56 

 57 

3. Relatório Final de Estágio Probatório - Profa. Vanda Maria da Silva Elias 58 

A Prof.ª Vanda apresentou ao Conselho seu relatório de atividades, mencionando que, no quesito “ensino”, atuou na 59 

graduação ministrando as disciplinas de “Língua, Literatura e Ensino: Fundamentos” I e II, com supervisão de estágio. 60 

Mencionou também que ministrou uma disciplina na Pós-Graduação e participou da coordenação de um projeto de 61 

monitoria vinculado à disciplina de Fundamentos e estágio. No que diz respeito ao quesito “pesquisa”, informou que 62 

deu continuidade a um projeto de 2017 sobre modos hipertextuais e produção de sentido e, atendendo demandas da 63 

Instituição e de alunos, elaborou mais dois projetos de pesquisa. Citou também publicações, participações em eventos, 64 

orientações de APP e orientações de mestrado. No quesito “extensão”, coordenou dois pequenos eventos no campus e 65 

participou, na qualidade de ouvinte, de eventos promovidos por colegas do Departamento. Em relação ao quesito 66 

“gestão”, citou a representação da área de Estudos da Linguagem junto à Comissão de Licenciatura e também ao 67 

Conselho do Departamento. Em seguida, a Prof.ª Vanda saiu da sala para que todos pudessem discutir sobre o relatório. 68 

Sem questionamentos ou dúvidas, em regime de votação, o Relatório Final de Estágio Probatório da Prof.ª Vanda Maria 69 

da Silva Elias foi aprovado por unanimidade. 70 

 71 

4. Relatório Final de Estágio Probatório - Prof. Rodrigo Soares de Cerqueira 72 

O Prof. Rodrigo apresentou ao Conselho seu relatório de atividades, mencionando que, além das aulas ministradas na 73 

Graduação, foi coordenador de monitoria de Literatura Brasileira, ficando responsável pela orientação de 5 alunos. 74 

Citou que realizou orientações de atividades programadas de pesquisa (APP), apresentou comunicações, auxiliou na 75 

coordenação de eventos no Campus, citando o “IV Congresso Acadêmico da Unifesp” e também passou parte do 76 

período trabalhando na revisão de sua dissertação de mestrado, que já foi entregue e será publicada pela Editora 77 

Unifesp. Mencionou que foi suplente junto ao Conselho do Departamento e à Comissão de Biblioteca, e que desde 78 



                                                      Fls. 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO – DEPARTAMENTO DE LETRAS 

 

3 

janeiro de 2019 está atuando no cargo de Assessor de Comunicação da Direção Acadêmica. Por fim, mencionou que 79 

participou de dois projetos de extensão, e também que está trabalhando junto com o Prof. Pedro Marques na confecção 80 

do “Portal de Literatura”, projeto que auxiliará na curricularização das UCs da Área. Em seguida, o Prof. Rodrigo saiu da 81 

sala para que todos pudessem discutir sobre o relatório. Sem questionamentos ou dúvidas, em regime de votação, o 82 

Relatório Final de Estágio Probatório do Prof. Rodrigo Soares de Cerqueira foi aprovado com uma abstenção.  83 

 84 

5. Relatório Final de Estágio Probatório - Profa. Márcia Valéria Martinez de Aguiar 85 

A Profa. Márcia apresentou ao Conselho seu relatório de atividades, mencionando que ministrou a UC de Língua 86 

Francesa na graduação, realizando também atividades de tradução; coordenou a monitoria de Língua Francesa ao lado 87 

da Prof.ª Maria Lucia Claro Cristóvão. Mencionou também que ofereceu atividades de extensão, citando como exemplo 88 

a visita a museus e mostras de filmes em língua francesa, além de um curso de leitura em francês de um livro não 89 

adaptado realizado na Unifesp e também na associação de professores de francês. Mencionou que continuou sua 90 

pesquisa de Pós-Doc, cujo tema está relacionado à recepção e a tradição de Guimarães Rosa no anos 60, e que realizou 91 

pesquisas na área de tradução com alunos para atividades programadas de pesquisa (APP). Por fim, mencionou que 92 

participou de diversos eventos na Universidade de São Paulo e que teve um artigo aceito e outro que será publicado 93 

ainda este ano. Em seguida, a Prof.ª Márcia saiu da sala para que todos pudessem discutir sobre o relatório. Sem 94 

questionamentos ou dúvidas, em regime de votação, o Relatório Final de Estágio Probatório da Prof.ª Márcia Valéria 95 

Martinez de Aguiar foi aprovado por unanimidade. Em seguida, a Profa. Lucia solicitou a todos os presentes que assinem 96 

a ata parcial contendo aprovação dos estágios probatórios que foram aprovados para juntada no processo físico e 97 

posterior encaminhamento à CAEP. 98 

 99 

6. Alteração da Coordenação de Curso - Português-Bacharelado 100 

A Prof.ª Fernanda informou que em breve haverá mudança geral nas coordenações de todos os Cursos de Letras, mas 101 

salientou que, em virtude do período de afastamento da Prof.ª Indaiá por motivo de licença gestante a Área indicou o 102 

nome do Prof. João Kogawa para substituí-la, que assumirá o cargo tão logo ocorra a deliberação por parte deste 103 

Conselho. A Profa. Indaiá informou que sua licença terá início em abril, mas como é preciso submeter o pedido de 104 

substituição ao Conselho, à Congregação e ao Conselho de Graduação, resolveu adiantar o ponto de pauta com intuito 105 

de não haver vacância do cargo. Em seguida, em regime de votação, a alteração da Coordenação do Curso de Português-106 

Bacharelado foi aprovada por unanimidade. 107 

 108 

7. Domínios Conexos Fixos 109 

A Prof.ª Indaiá informou que quando iniciou sua representação na Câmara de Graduação houve solicitações por parte 110 

de alguns cursos para que se discutisse os domínios conexos fixos. Mencionou que a discussão gira em torno do fato dos 111 

alunos precisarem cursar a UC de “Leitura e Interpretação de Textos Clássicos” no 1º semestre e “Filosofia Geral” no 2º, 112 

ambas ministradas pelo Departamento de Filosofia e que contam com alto índice de reprovação. Além disso, citou 113 

também que houve reclamações sobre o fato de que alguns professores se apegam a programas individuais e não 114 

generalistas. Esse assunto foi submetido à Câmara de Graduação por meio de uma proposta do Departamento de 115 

Educação na qual os cursos de domínio conexo fixo passariam a ser eletivos, e essa ideia foi acolhida pelo Departamento 116 

de Filosofia que propôs o término do domínio conexo fixo e a alocação dos docentes responsáveis por estas UCs em 117 
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projetos a serem realizados com os alunos de Filosofia. Explicou que a Câmara discutiu essa proposta e solicitou a todos 118 

os coordenadores que submetessem essa discussão aos seus respectivos Conselhos para verificar se há ou não 119 

concordância com a retirada do domínio conexo fixo e também com o intuito de fomentar a elaboração de eventuais 120 

propostas de substituição das UCs do primeiro e segundo semestres. Mencionou que o Departamento de Filosofia 121 

informou que não irá mais ofertar UCs de Domínio Conexo a partir de 2020, algo que é bastante preocupante tendo em 122 

vista que isso acarretaria alterações nos projetos pedagógicos de todos os cursos. O Prof. Ivan concordou com a 123 

remoção do domínio conexo fixo, mas ponderou que os Departamentos terão que ter um maior contingente de 124 

professores para se adequar a essa situação, e que seria importante, então, fazer um levantamento da relação de 125 

disciplinas que são ofertadas em Filosofia com o intuito de evitar injustiças relacionadas a desigualdades numéricas de 126 

docentes em cada Departamento. Sugeriu que fosse feito um acordo explícito por meio do qual as vagas dos professores 127 

que eventualmente se desligarem da Universidade sejam distribuídas aos demais Departamentos de acordo a 128 

necessidade. A representante discente Mayra informou que há várias questões que são tratadas no âmbito do campus 129 

que não chegam ao conhecimento dos estudantes, e ponderou ser importante para o projeto do campus que haja uma 130 

disciplina em comum entre todos os cursos no primeiro ano com o intuito de contribuir para a integração entre os 131 

alunos, além do fato de que há outras possibilidades no curso de Letras para se ter contato com disciplinas de Filosofia. 132 

A Prof.ª Bianca mencionou que talvez pudesse ser tomada uma decisão intermediária, partindo do pressuposto de que o 133 

domínio conexo, da maneira como está, não funciona bem para os alunos e para os departamentos, mas ao mesmo 134 

tempo tentar manter a circulação dos alunos por Departamentos distintos. Propôs a manutenção de ao menos um 135 

domínio conexo, administrado a critério de cada Departamento, e que os alunos pudessem cursar disciplinas de livre 136 

escolha em outros cursos, não apenas Filosofia. Ponderou que essa escolha não geraria sobrecarga a nenhum 137 

Departamento e também pulverizaria as escolhas dos alunos. O Prof. Ivan salientou a importância dessa discussão, 138 

frisando a necessidade de maior aprofundamento do tema e discussão dentro das próprias Áreas. Entretanto, informou 139 

que, neste primeiro momento, cabe ao Conselho deliberar sobre qual será seu posicionamento junto à Congregação. 140 

Sintetizou a discussão, ponderando que todas as falas foram feitas no sentido de retirar o domínio conexo obrigatório, 141 

de abrir várias UCs para domínios conexos com o intuito de garantir a circulação de alunos entre vários cursos e também 142 

a questão de relacionar a curricularização com a extensão. Ressaltou a importância de se buscar um certo equilíbrio 143 

entre o número de docentes de cada Departamento, e também que conste na deliberação que quando os professores 144 

que foram contratados para ministrar as UCs do domínio conexo se desligarem da Instituição haja um compromisso de 145 

que as vagas sejam distribuídas entre os Departamentos do Campus, ou que, pelo menos, haja discussão mais 146 

aprofundada sobre o destino dessas vagas. Por fim, o Departamento aprovou por unanimidade a retirada do Domínio 147 

Conexo com a condição de que haja um tempo para elaboração de propostas e que seja feita uma transição criteriosa 148 

de modo que haja um equilíbrio do número de professores entre os Departamentos.  149 

 150 

8. Ações para 10 anos de Letras no Campus Guarulhos 151 

O Prof. Pedro informou que houve discussões no âmbito da Graduação e Pós-Graduação com intuito de levantar 152 

propostas para as ações de comemoração dos 10 anos de Letras no Campus Guarulhos, e que a ideia era organizar um 153 

grande evento unificando a Semana de Letras e o Conexões Letras. Após discussões, foi proposta a criação de um GT 154 

composto por professores, alunos e técnicos com intuito de organizar o evento. O Prof. Pedro se dispôs a compor o 155 
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referido grupo e a recolher os nomes de todos os interessados via e-mail, esclarecendo também que será encaminhada 156 

mensagem a todos para dar início aos preparativos para a organização.  157 

 158 

9. Formação de Comissão Eleitoral para Eleições de Representação Discente - Conselho do Departamento e Comissão 159 

de Curso 160 

A Prof.ª Lucia informou que as eleições para representantes discentes de Graduação estão sendo adiantadas um mês 161 

pois houve dois representantes que se desligaram de suas instâncias ao longo do ano. Após discussões, o Conselho 162 

definiu que a comissão eleitoral será composta por: Prof. Rodrigo Soares de Cerqueira, Isabella de Paula Aggio, 163 

representante discente e Rafael Kenji Ozeki (TAE). Em regime de votação, a composição da comissão eleitoral foi 164 

aprovada por unanimidade. 165 

  166 

10. Renúncia do Chefe do Departamento e Recomposição da Chefia do Departamento 167 

O Prof. Ivan formalizou sua renúncia ao cargo de Chefe de Departamento, agradecendo à Prof.ª Lucia e ao Conselho 168 

pelo apoio e aprendizado ao longo de seu mandato. Informou que é preciso consultar o Conselho quanto à indicação de 169 

um novo Vice-Chefe pela Prof.ª Lucia, que assume o cargo de Chefia a partir de sua renúncia. A Prof.ª Ana Luiza 170 

observou que entendia que o Departamento poderia se encontrar em situação irregular com a indicação de um novo 171 

vice-chefe, haja vista que a Prof.ª Lucia havia sido eleita para ser vice-chefe, e não chefe. A Prof.ª Lucia disse que 172 

poderia renunciar ao cargo, para que o Departamento fizesse novas eleições, caso o entendimento do Conselho fosse de 173 

que a situação era irregular e perguntou se a proposta era de que a chefia permanecesse até o fim do mandato sem 174 

vice-chefia, já que o regimento era claro quanto ao seu direito de se tornar chefe em caso de vacância do cargo.  A 175 

Prof.ª Marcia Valéria mencionou que o regimento do Departamento é um tanto quanto omisso com relação a essa 176 

questão, e que o regimento geral da Unifesp cita que os casos omissos devem ser decididos pela Direção Acadêmica 177 

mediante aprovação da Congregação. Sugeriu, então, a adoção deste procedimento para evitar o risco de ilegitimidade. 178 

O Prof. Ivan esclareceu que, segundo o regimento do Departamento, o Vice-Chefe assume quando o cargo de Chefe 179 

entra em vacância até o fim do mandato, e que a competência para eleger ambos é do Conselho. Esclareceu também 180 

que o que está sendo submetido ao Conselho para discussão e aprovação é o nome do novo Vice-Chefe, Prof. Gustavo 181 

Scudeller, que se dispôs a assumir o cargo até o fim do mandato da Prof.ª Lucia. Informou que a decisão do Conselho 182 

será encaminhada posteriormente à Congregação para homologação, e questionou se havia alguém mais interessado a 183 

se candidatar ao cargo em questão, mas não houve manifestações de interesse. Como encaminhamento para a questão, 184 

o Conselho definiu que a Prof.ª Lucia assumirá o cargo de Chefia de Departamento, até então vago, e indicará o nome 185 

do Prof. Gustavo Scudeller para o cargo de Vice-Chefe para a Congregação. Em regime de votação, o encaminhamento 186 

foi aprovado por unanimidade. 187 

 188 

B-EXPEDIENTE 189 

INFORMES 190 

 191 

-Chefia de Departamento 192 

 193 

Transferência da Prof.ª Talita (UFLA) 194 
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A Profa. Lucia informou que a transferência da Profa. Talita, da Universidade de Lavras, foi aprovada na última reunião 195 

do CONSU. 196 

 197 

Solicitação de vaga para a Área de Espanhol 198 

A Profa. Lucia informou que a solicitação de vaga para a Área de Espanhol foi aprovada pela Congregação do Campus 199 

por unanimidade, mas ressaltou que a Reitoria, ao receber a demanda, informou que não há vagas disponíveis no 200 

momento. 201 

 202 

GESCON 203 

A Prof.ª Lucia informou que a Unifesp está implementando uma plataforma para registro de atas de diversas instâncias 204 

decisórias, e que todas as reuniões de Conselhos de Departamento, de Câmaras e da Congregação deverão ter suas atas 205 

registradas  neste sistema denominado GESCON.  206 

 207 

Comissão de Avaliação de Desempenho - CAD 208 

A Prof.ª Lucia informou que na última reunião da Congregação tomou conhecimento de que há diversos problemas 209 

relatados pela CAD, instância que avalia os pedidos de promoção para Professor Associado, e que dentre os que foram 210 

levantados o mais grave é que nem todos os solicitantes estão recebendo um parecer acerca de seus pedidos.  211 

 212 

Fim da flexibilização dos TAE e alterações na dinâmica de atendimento 213 

O Prof. Ivan informou que houve revogação da flexibilização dos TAE, e que desde janeiro os técnicos passaram a 214 

cumprir 40h semanais de trabalho, voltando, então, à dinâmica de atendimento anterior às 30 horas, por meio da qual 215 

cada assistente e secretário fica responsável pelo atendimento apenas de seu Departamento. A TAE Érika informou que 216 

foi publicada uma instrução normativa mencionando que apenas os setores que atendem o público alvo da Instituição 217 

podem ser flexibilizados, e que todos os Setores administrativos e alguns setores acadêmicos perderam a possibilidade 218 

de flexibilizar sua carga horária. Explicou que, por conta disso, a Secretaria de Atendimento ao Docente volta à dinâmica 219 

de atendimento antiga, por meio da qual cada técnico fica responsável pelo atendimento de seu Departamento abrindo 220 

exceções para os casos de afastamentos e férias dos colegas, que não ficarão descobertos durante esse período. Por fim, 221 

o Prof. Ivan solicitou a todos que se organizem com certa antecedência no que diz respeito às demandas administrativas 222 

do Departamento. 223 

  224 

Uso da sala do Centro de Línguas 225 

A Prof.ª Lucia informou que a Congregação aprovou a solicitação efetuada pela Prof.ª Fernanda para uso da sala do 226 

centro de línguas neste 1º semestre de 2019. Mencionou que essa questão gerou um pouco de tensão com outros 227 

Departamentos, tendo em vista a questão da disputa por espaços interdepartamentais no Campus. Informou que foi 228 

firmado um compromisso junto à CEFIAI para que ela apresente um cronograma de trabalho e que ao longo do ano 229 

organize debates mais aprofundados sobre a utilização desses espaços. 230 

 231 

Organogramas do Campus 232 
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A Prof.ª Lucia informou que a Direção Acadêmica apresentou uma primeira versão dos organogramas do Campus, que 233 

foi analisada e posteriormente alterada pela Reitoria. Mencionou que ainda há alguns acréscimos a serem feitos no 234 

desenho utilizando observações que foram levantadas pela Congregação. 235 

 236 

Infraestrutura do campus 237 

A Prof.ª Lucia informou que foram efetuados uma série de consertos e melhorias no campus, citando como exemplo os 238 

brises das janelas do prédio acadêmico, que permitiam a entrada de luz excessiva e foram, então, vistoriados por uma 239 

empresa responsável por sua manutenção para que sejam efetuados os devidos ajustes. Citou também que houve 240 

instalação de telas de projeção nas salas que possuem quadro negro. 241 

  242 

Professores visitantes 243 

A Prof.ª Lucia informou que no fim do ano passado houve seleção de Professores Visitantes para o Departamento de 244 

Letras, que recebeu uma vaga a mais além da que estavam previstas, totalizando 3. Informou que foram aprovados na 245 

seleção os Professores João Adolfo Hansen, João Roberto Gomes de Faria e Ítalo Moriconi Junior. 246 

  247 

- Coordenações dos Cursos de Graduação 248 

 249 

Indicação de novos Coordenadores de Curso 250 

O Prof. Hamilton informou que o mandato dos atuais coordenadores de curso termina no mês de maio, e solicitou às 251 

Áreas que submetam os nomes dos interessados em assumir os cargos para aprovação na reunião do Conselho do mês 252 

de março. Explicou que os novos coordenadores devem iniciar as atividades no mês de junho, e salientou que os nomes 253 

dos indicados devem ser submetidos ao Conselho do Departamento, à Congregação, ao Conselho de Graduação e à 254 

Reitoria para aprovação. 255 

 256 

Calourada 257 

O Prof. Hamilton informou que a Calourada ocorrerá no período de 11 a 15 de março, e informou que há um acordo 258 

entre as comissões de curso no sentido de que os alunos do primeiro termo sejam liberados para que possam participar 259 

das atividades do evento, que serão realizadas no horário das 16h às 20h. Solicitou também aos professores que sejam 260 

compreensivos com os veteranos durante esse período, já que também participam das atividades da Calourada. 261 

Informou que no dia 15 haverá dois momentos em que a comissão de curso e os coordenadores farão a apresentação 262 

do curso aos alunos, e salientou que neste dia, das 18h às 19h30 haverá aula inaugural ministrada pela Prof.ª Vanda 263 

Elias. Por fim, informou que o calendário oficial ainda do evento ainda não foi definido mas que será encaminhado pelo 264 

NAE assim que for finalizado. 265 

 266 

Aula Magna no Campus 267 

O Prof. Hamilton informou que está prevista aula magna no Campus no dia 13 de março, no horário das 17h às 19h. 268 

Explicou que a proposta partiu da Direção Acadêmica, e informou que ainda não há maiores informações sobre o evento 269 

e nem sobre quem ministrará a aula. 270 

 271 



                                                      Fls. 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO – DEPARTAMENTO DE LETRAS 

 

8 

Problemas relacionados aos registros de APP 272 

O Prof. Hamilton informou que no semestre passado houve alguns problemas relacionados aos registros de APP no 273 

sistema, e solicitou aos Professores que, ao enviarem o formulário de registro por e-mail, coloquem em cópia também o 274 

setor de Apoio Pedagógico por meio do e-mail apoiopedagogico@unifesp.br. Solicitou também que os professores 275 

evitem enviar e-mails para funcionários específicos do Setor, pois isso pode acarretar problemas de comunicação. 276 

Informou que houve casos em que o aluno não teve sua APP registrada a tempo e, por conta disso, não pôde participar 277 

da colação de grau. Solicitou a todos atenção especial aos procedimentos de registro, e explicou que o Apoio 278 

pedagógico não tem mais permissão para entrar no sistema e alterar registros após fechamento da pasta verde. 279 

 280 

Renovação automática do reconhecimento de Cursos pelo MEC 281 

A Profa. Indaia informou que 4 dos cursos de Letras receberam renovação de reconhecimento automática pelo MEC, 282 

sendo eles: Licenciatura e Bacharelado em Letras-Português, Licenciatura em Letras Português-Espanhol. Explicou que 283 

estes cursos não receberão visitas do MEC nos próximos três anos. 284 

  285 

Proposta de transporte de passageiros ao Campus 286 

A Profa. Graciela informou sobre um projeto que está sendo retomado pelo Departamento de Filosofia relacionado à 287 

área de transporte. Explicou que se trata de uma proposta de 10 anos atrás por meio da qual um ônibus fazia um 288 

itinerário que cobria diversas estações de metrô da cidade de São Paulo e transportava passageiros ao campus. 289 

Informou que a Filosofia está tentando retomar esse assunto e fez um convite a todos no sentido de que os interessados 290 

em contribuir com o projeto manifestem interesse. 291 

  292 

Processo Seletivo da Pós-Graduação 293 

A Prof.ª Ana Luiza informou que foram aprovados 28 candidatos no processo seletivo da Pós-Graduação que ocorreu no 294 

final de 2018, e que no início do ano de 2019 foram admitidos mais 14 alunos por meio de um ajuste que foi feito com 295 

relação a orientadores que estavam sem orientandos. 296 

 297 

Substituição da Secretária do Programa de Pós-Graduação em Letras 298 

A Prof.ª Ana Luiza informou que a servidora Fernanda, Secretária do Programa de Pós-Graduação em Letras do campus, 299 

solicitou transferência para a Reitoria e foi substituída pelo servidor Ailton Frotscher. 300 

 301 

Semana de Acolhimento de Pós-Graduandos 302 

A Prof.ª Ana Luiza informou que a Semana de Acolhimento de Pós-Graduandos ocorrerá no período de 12 a 14 de 303 

março, no horário das 09h às 12h. 304 

  305 

Parceria com SPLEITURAS e Curso de Literaturas em Português 306 

O Prof. Luís Fernando Telles apresentou ao Conselho dois projetos que foram consolidados pela Unifesp, sendo o 307 

primeiro uma parceria com o SPLEITURAS, uma espécie de autarquia/ONG que funciona como braço do Governo do 308 

Estado para realizar a gestão das políticas públicas de leitura e também da Bibliotecas Parque Villa Lobos e Biblioteca 309 

São Paulo. Agradeceu ao apoio essencial prestado pela Prof.ª Ligia e salientou que o convênio foi firmado com a 310 

mailto:apoiopedagogico@unifesp.br
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Universidade toda, não apenas com o Departamento de Letras. Explicou juntamente com a Prof.ª Simone Nacaguma as 311 

possibilidades do convênio, e mencionou que estão sendo organizadas reuniões de trabalho para delinear um projeto de 312 

portal de literatura brasileira na qual os professores entrariam como orientadores e os alunos poderiam produzir 313 

resenhas/críticas, atividades que poderiam fazer parte de um projeto de curricularização de extensão. Citou a produção 314 

de audiolivros e também uma tecnologia de impressão de textos de livros em Braille, informando por fim que o 315 

convênio de cooperação técnica e acadêmica tem duração de 5 anos. O segundo projeto apresentado pelo Prof. Luís 316 

Fernando Telles diz respeito a um Curso de Literaturas em Português, cuja ideia é reunir os vários países e comunidades 317 

de língua portuguesa para que possam atuar junto num curso de literatura portuguesa. Informou que no meio do ano a 318 

CAPES lançou um edital direcionado às Universidades que possuem núcleo da UAB para apresentação de propostas de 319 

cursos de segunda oferta e de cursos novos, salientando que havia a prerrogativa de que fossem especificamente cursos 320 

de especialização voltados à formação de professores. Explicou que a Unifesp abriu um edital de manifestação de 321 

interesse direcionado à comunidade acadêmica dos campi para que levantassem propostas de oferta/reoferta de 322 

cursos, explicando que já possuía um projeto rascunhado bem como o contato com Professores de Portugal e 323 

Moçambique. Informou que o projeto foi assumido institucionalmente pela Unifesp após aprovação do COEC em 324 

reunião do dia 27 de setembro do ano passado. Informou que o curso foi nomeado “Especialização em Literaturas de 325 

Língua Portuguesa – Identidade, Territórios e Deslocamentos – Brasil, Moçambique e Portugal – Diferentes olhares – 326 

com carga horária de 450 horas e 9 disciplinas. Explicou que se trata de um curso gratuito, com 150 vagas, 25 alunos por 327 

sala mais 5 para abrigarem os alunos estrangeiros. Informou que o curso é direcionado a professores do ensino básico e 328 

tem previsão de início agendada para 1º de agosto. A Profa. Simone salientou que a UAB informou que essa modalidade 329 

de edital passará a ser anual, e sugeriu a todos que fiquem atentos para submeter eventuais projetos que tenham em 330 

mente dentro do prazo, que é bastante exíguo. 331 

 332 

- Câmara de Extensão 333 

 334 

Pareceristas para o Edital PIBEX 335 

A Profa. Rosângela informou que o Departamento de Letras indicou o seu nome juntamente com os dos(as) 336 

Professores(as) Paloma Vidal e Carlos José Lírio como pareceristas do edital PIBEX. 337 

 338 

Representação das áreas na Comissão de Extensão 339 

A Profa. Rosângela informou que haverá mudança dos representantes do Departamento junto à Câmara de Extensão, e 340 

que fez, então, uma consulta aos colegas da Comissão de Extensão a respeito da continuidade ou não destes 341 

representantes. Informou que a Prof.ª Souzanna assumirá a coordenação do curso de Inglês, e que então se desligará da 342 

Comissão, havendo necessidade da Área indicar outro representante em seu lugar. Informou também que a Prof.ª 343 

Márcia Valéria assumirá o lugar da Prof.ª Ana Luiza na representação da Área de Francês. Informou que se dispôs a 344 

continuar a representação de Coordenadora da Comissão mesmo após o término de seu atual mandato, e informou que 345 

há necessidade de indicar um suplente para seu cargo, visto que a vaga ficou em aberto após o desligamento da Prof.ª 346 

Souzanna. 347 

 348 

Desligamento da Secretária da Câmara de Extensão 349 
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A Profa. Rosângela informou que a secretária da Câmara de Extensão, Letícia Arantes, irá secretariar a Direção 350 

Acadêmica e, por esse motivo, irá se desligar da Câmara. Explicou que a servidora irá acumular temporariamente o 351 

secretariado da Câmara e da Direção até a chegada de um estagiário. Solicitou, portanto, compreensão de todos com 352 

relação a eventuais atrasos relacionados à publicação do edital PIBEX. 353 

 354 

Curricularização 355 

A Profa. Rosângela informou que, com relação à curricularização, foi informado na última reunião da COEC que foi 356 

assinada a Resolução nº 07 de 18 de dezembro de 2018, que apresenta diretrizes para extensão e para a educação 357 

brasileira. Ponderou que dentro da Comissão não há ainda muita clareza sobre a aplicação dessa resolução, mas que 358 

irão estudar os detalhes e discutir para poder apresentar um posicionamento mais sólido à comunidade acadêmica. 359 

 360 

Sem mais, eu, Rafael Kenji Ozeki, Assistente em Administração do Departamento de Letras, subscrevo esta ata. 361 

 362 

Guarulhos, vinte e sete de fevereiro de dois mil e dezenove. 363 

 364 

Membros natos 365 

 366 

Ivan Rodrigues Martin  (Chefe de Departamento)   ________________________________ 367 

Lucia Sano (Vice-Chefe de Departamento)    ________________________________ 368 

Pedro Marques Neto (Coordenador de Graduação)   ________________________________ 369 

Jose Hamilton Maruxo Junior (Coordenador de Graduação ) ________________________________ 370 

Érico Nogueira (Coordenador de Graduação)   ________________________________ 371 

Fernando Maciel Gazoni (Coordenador de Graduação)  ________________________________ 372 

Ana Luiza Ramazzina Ghirardi (Vice-Coord. de Pós-Graduação) ________________________________ 373 

Rosângela Aparecida Dantas de Oliveira (Coord. de Extensão) ________________________________ 374 

 375 

Membros indicados 376 

 377 

Estudos Clássicos 378 

Bianca Fanelli Morganti (titular)     ________________________________ 379 

 380 

Estudos da Linguagem 381 

Fernanda Miranda da Cruz (titular)     ________________________________ 382 

Vanda Maria da Silva Elias (titular)     ________________________________ 383 

 384 

Estudos Literários 385 

Rodrigo Soares de Cerqueira (suplente)    ________________________________ 386 

 387 

Língua Espanhola e Literaturas Espanhola e Hispano-Americana  388 
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Graciela Alicia Foglia (titular)     ________________________________ 389 

 390 

Língua Inglesa e Literaturas de Língua Inglesa  391 

Lavinia Silvares Fiorussi (titular)     ________________________________ 392 

 393 

Língua Francesa e Literaturas de Língua Francesa 394 

Marcia Valéria Martinez de Aguiar (titular)    ________________________________ 395 

Ligia Fonseca Ferreira (titular)     ________________________________ 396 

 397 

Membros Eleitos 398 

Representantes Discentes da Graduação 399 

Isabella de Paula Aggio (titular)     ________________________________ 400 

 401 

Representantes Discentes da Pós-Graduação 402 

Mayra Martins Guanaes (titular)     ________________________________ 403 

Thais Portansky de Lima (titular)     ________________________________ 404 

 405 

Servidores Técnico-Administrativos 406 

Erika Cristina Damião      ________________________________ 407 

 408 

 409 


