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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 oito de agosto de dois mil e dezenove, reuniu-se o Conselho do Departamento de Letras, às quatorze 4 

horas, na sala duzentos e dezesseis do Campus Guarulhos, para discutir e deliberar a respeito dos assuntos a seguir. 5 

 6 

Membros: Lucia Sano, Gustavo Scudeller, Marcelo Lachat, Souzana Mizan, Maria Lucia Claro Cristóvão, José Hamilton 7 

Maruxo Júnior, Silvia Étel Gutierrez Bottaro, Rosângela Aparecida Dantas de Oliveira, Érico Nogueira, Bianca Fanelli 8 

Morganti, Fernanda Miranda da Cruz, Sandra Mara Moraes Lima, Marcelo Seravalli Moreschi, Leonardo Gandolfi, Greice 9 

de Nóbrega e Sousa, Andreia dos Santos Menezes, Lavínia Silvares Fiorussi, Marcia Veirano Pinto, Marcia Valéria 10 

Martinez de Aguiar, Ligia Fonseca Ferreira. 11 

Representantes discentes (Graduação): Christian Vaz de Lima, Ericson Vitor de Oliveira Cruz. 12 

Servidores Técnico-Administrativos: Rafael Kenji Ozeki. 13 

Ausências Justificadas: João Marcos Mateus  Kogawa, Maria Eulália Ramicelli, Vanda Maria da Silva Elias, Francine Weiss 14 

Ricieri. 15 

 16 

A-ORDEM DO DIA 17 

 18 

 19 

1. Ata da reunião ordinária do Conselho - Julho/2019 20 

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

 22 

2. Afastamentos docentes 23 

A Prof.ª Lucia solicitou a inclusão de dois pedidos de afastamento: o primeiro, solicitado pela Prof.ª Marcia Valéria 24 

Martinez de Aguiar, no período de 7 a 11 de outubro de 2019; o segundo, solicitado pela Prof.ª Greice de Nóbrega, no 25 

período de 2 a 4 de setembro de 2019. Em regime de votação, os dois pedidos de inclusão foram aprovados por 26 

unanimidade. Em seguida, foram submetidos ao Conselho os seguintes afastamentos: 27 

 28 

 Elias Paulino da Cunha Junior, de 21 a 24/08/19, para participar do "X SIAC" e "V Fórum ISCAR Brasil Resistir 29 

para expandir", a serem realizados na Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ (ad referendum); 30 

 Francine Fernandes Weiss Ricieri, de 13 a 16/08/19, para participar do "Seminário de Meio Termo dos 31 

programas de pós-graduação da área de Linguística e Literatura”, a ser realizado na CAPES, em Brasília/DF (ad 32 

referendum); 33 

 Lavinia Silvares Fiorussi, de 03 a 05/09/19, para participar do “VII Simpósio Internacional de Estudos Linguísticos 34 

e Literários”, a ser realizado na Universidade Federal do Triângulo Mineiro - UFTM, em Uberaba/MG (ad 35 

referendum); 36 

 Marcio Hollosi, dia 10/08/19, para ministrar uma palestra no Seminário da Diversidade Surda, a ser realizado no 37 

Instituto Federal de Brasília - Campus Samambaia, no Subcentro Leste - Samambaia Sul, em Brasília/DF (ad 38 

referendum); 39 

 Markus Volker Lasch, de 06 a 10/08/19, para ministrar palestra no “Colóquio tragédias clássicas, tragédias 40 

modernas”, na Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, no Rio de Janeiro/RJ (ad referendum); 41 
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 Rafael Dias Minussi, de 20 a 25/08/19, para participar do "VII Simpósio Mundial de Estudos da Língua 42 

Portuguesa – VII SIMELP”, em Recife/PE (ad referendum); 43 

 Talita Janine Juliani, de 02 a 06/09/2019, para participar do “XXII Congresso da Sociedade Brasileira de Estudos 44 

Clássicos - SBEC", a ser realizado na Universidade Federal de Juiz de Fora – UFJF, em Juiz de Fora/MG (ad 45 

referendum); 46 

 Vanda Maria da Silva Elias, de 23 a 25/07/19, para participar do “1º Ciclo de Palestras sobre Produção Textual” 47 

e do “1º Simpósio sobre a BNCC do Ensino Médio”, a serem realizados na Universidade Federal do Alagoas - 48 

UFAL, em Maceió/AL (ad referendum); 49 

 Vanda Maria da Silva Elias, dia 28/08/19, para participar do “XXIII Congresso Nacional de Linguística e Filologia" 50 

e de uma banca de defesa de mestrado, ambos a serem realizados no INSTITUTO DE LETRAS DA UNIVERSIDADE 51 

ESTADUAL DO RIO DE JANEIRO – UERJ, no Rio de Janeiro/RJ (ad referendum); 52 

 Anderson Salvaterra Magalhães, de 24 a 25/10/2019, para apresentar trabalho acadêmico na "IX Conferência 53 

Linguística e Cognição: Diálogos Imprescindíveis”, a ser realizada em Belo Horizonte/MG; 54 

 Eduíno José de Macedo Orione, de 15 a 17/10/2019, para participar do "Seminário Internacional Aprender e 55 

Ensinar na Idade Média e  Renascimento", a ser realizada na Universidade Federal do Mato Grosso - UFMT, em 56 

Cuiabá/MT; 57 

 Greice de Nóbrega e Sousa, de 02 a 04/09/2019, para participar do “4º Congresso Latino-Americano de 58 

Glotopolítica - 4º CLAGLO", a ser realizado na Universidade de São Paulo – USP, em São Paulo/SP; 59 

 Lucia Sano, de 02 a 06/09/2019, para participar do “XXII Congresso da Sociedade Brasileira de Estudos Clássicos 60 

- SBEC", a ser realizado na Universidade Federal de Juiz de Fora – UFJF, em Juiz de Fora/MG; 61 

 Marcelo Seravali Moreschi, de 05 a 06/09/2019, para participar de seminário a ser realizado no Instituto de 62 

Estudos da Linguagem da Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP, em Campinas/SP; 63 

 Marcelo Seravali Moreschi, de 29/09 a 15/10/19, para participar da "11th Berlin Bienalle for Contemporary 64 

Art", a ser realizada em Berlin/Alemanha. 65 

 Marcelo Seravali Moreschi, dia 18/10/19, para participar de defesa de dissertação de mestrado a ser realizada 66 

na Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo - ECA-USP, em São Paulo/SP; 67 

 Marcia Valéria Martinez de Aguiar, de 07 a 11/10/19, para participar do “XIII Encontro Nacional de Tradutores e 68 

VII Encontro Internacional de Tradutores", a ser realizado na Universidade Federal da Paraíba - UFPB, em João 69 

Pessoa/PB; 70 

 Maria Lucia Claro Cristóvão, de 07 a 12/10/19, para participar do “XXII Congresso Brasileiro de Professores de 71 

Francês”, a ser realizado em Brasília/DF; 72 

 Sandra Mara Moraes Lima, de 04 a 06/12/2019, para participar do "V Congresso Nacional de Estudos 73 

Linguísticos - CONEL", a ser realizado na Universidade Federal do Espírito Santo – UFES, em Vitória/ES; 74 

 Talita Janine Juliani, dia 30/08/2019, para participar de comissão examinadora de tese de doutorado a ser 75 

realizada na Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP, em Campinas/SP. 76 

 77 

Em seguida, em regime de votação, os afastamentos foram aprovados por unanimidade. 78 

 79 

3. Homologação de manifestação favorável do Departamento ao pedido de redistribuição da Prof.ª Maria Eugênia  80 

Batista da Universidade Federal de Lavras para a Unifesp 81 
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A Prof.ª Lucia informou que a Chefia recebeu, via Núcleo de Mobilidade, um pedido de redistribuição efetuado pela 82 

Prof.ª Maria Eugênia Batista, lotada na Universidade Federal de Lavras. Explicou que há uma vaga em aberto no 83 

Departamento em virtude da aposentadoria da Prof.ª Terezinha, e que a área de Inglês se manifestou favoravelmente à 84 

solicitação. Mencionou as vantagens que o pedido de redistribuição proporciona em comparação à realização de um 85 

novo concurso, ressaltando a economia de tempo e também a questão da carência de verba institucional. Esclareceu 86 

que a Chefia decidiu por aprovar o pedido ad referendum com o intuito de acelerar os trâmites de redistribuição, os 87 

quais, via de regra, são bastante morosos, e que o Conselho tem acatado sempre as decisões de área em pedidos de 88 

redistribuição. A Prof.ª Suzanna agradeceu a Chefia pela celeridade com que trataram o processo. Após discussões, em 89 

regime de votação, a homologação foi aprovada por unanimidade. A Prof.ª Lucia esclareceu que, em virtude da 90 

homologação ad referendum pelo Departamento, a Chefia achou por bem redigir uma ata parcial da presente reunião 91 

informando que o Conselho homologou a referida decisão. Em seguida, leu o conteúdo da ata a todos e encaminhou o 92 

documento para coleta da assinatura de todos os presentes. 93 

 94 

4. Relatório de uso da sala 119 pelo NUCCA 95 

A Prof.ª Lucia informou que, no final do ano passado, o Conselho aprovou o uso da sala 119 do prédio acadêmico para o 96 

NUCCA e para um projeto de pesquisa financiado pela FAPESP, ambos sob a coordenação da Prof.ª Fernanda. A Prof.ª 97 

Fernanda explicou que o Departamento aprovou a utilização do referido espaço para todo o ano de 2019, mas que a 98 

Congregação deliberou pela utilização do local apenas para o 1º semestre. Explicou que, por conta dessa restrição, 99 

submeteu ao Conselho o relatório das atividades realizadas nos espaços durante o período de março a agosto de 2019 e 100 

que a continuidade para o 2º semestre será avaliada novamente pela Congregação. Explicou que o uso do espaço não é 101 

exclusivo, e mencionou que há uma agenda coletiva online para os interessados em utilizarem o local. A Prof.ª Lucia 102 

explicou que a sala 119 está reservada para o Centro de Línguas, e que há uma grande disputa na Congregação pela 103 

reivindicação de uso dos espaços interdepartamentais do campus. Lembrou a todos os desafios relacionados às 104 

tentativas de implantação do Centro de Línguas no campus e ressaltou a importância de que algum membro do 105 

Departamento assuma a iniciativa do projeto do Centro de Línguas. Após discussões, em regime de votação, o relatório 106 

de uso da sala 119 pelo NUCCA foi aprovado por unanimidade. 107 

 108 

5. Apreciação dos termos de renovação do contrato de cooperação entre a EFLCH - Prefeitura de Guarulhos 109 

A Prof.ª Lucia informou que o contrato de cooperação entre a EFLCH e a Prefeitura de Guarulhos, firmado há cinco anos, 110 

expirou, sendo necessário, portanto, renová-lo. Explicou que a Direção Acadêmica agendou uma reunião com 111 

representantes da Prefeitura para discutir os termos do contrato, e que dentre os pontos a serem tratados estavam a 112 

doação de um terreno para moradia estudantil, um terreno para interligar a Estrada do Caminho Velho e a Estrada da 113 

Água Chata e também apoio para obter recursos para a reforma do teatro. Informou que na Congregação realizada em 114 

julho houve um informe relacionado ao recebimento de uma verba de capital que seria, em parte, utilizada para a 115 

reforma do teto do teatro, e explicou que na mesma reunião foi aprovada a possibilidade da Direção publicar um edital 116 

de doação para reforma do restante do teatro. Informou que a Congregação submeteu os termos do contrato a todos os 117 

Departamentos para que apreciem seu conteúdo e proponham eventuais acréscimos à proposta, ressaltando também 118 

que há expectativa de criação de um GT para auxiliar a Direção nas tratativas junto à Prefeitura de Guarulhos. A Prof.ª 119 

Rosângela ponderou que talvez a Direção Acadêmica precise de dados para demonstrar o impacto da EFLCH na 120 

sociedade, uma forma de contrapartida oferecida pela Universidade ao município. Após discussões, a Prof.ª Lucia 121 
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solicitou aos representantes das áreas que escrevam aos colegas e solicitem informações relevantes e projetos - em 122 

andamento ou finalizados – que demonstrem a atuação da Unifesp junto ao município e outras instâncias como forma 123 

de respaldo para solicitar uma contrapartida da Prefeitura. Solicitou que estas informações sejam encaminhadas à 124 

Chefia para posterior submissão à Direção Acadêmica. A Prof.ª Rosângela solicitou que essas informações sejam 125 

repassadas também à Câmara de Extensão como forma de contribuir com o levantamento de dados via SIEX. Por fim, foi 126 

definido pelo Conselho que o prazo para encaminhamento das referidas informações é dia 04/09, próxima quarta-feira. 127 

 128 

6. Nota de corte do SISU 129 

O Prof. Hamilton informou que todo ano é preciso confirmar anualmente a permanência ou alteração da nota de corte 130 

do SISU, e salientou que essa decisão precisa ser encaminhada até o dia 06 de setembro. Explicou que, embora essa 131 

decisão seja de competência da Comissão de Curso, o ponto é tradicionalmente pautado em Conselho pois isso impacta 132 

o funcionamento de todo o Departamento. Explicou que desde 2016 não houve alteração na nota mínima para ingresso 133 

dos alunos, porém em vista da ampla discussão do assunto na Comissão de Curso decidiram realizar um novo estudo 134 

com dados compilados obtidos junto à PROGRAD, que relacionavam a nota de corte do ingressante com a conclusão do 135 

curso. Informou que o estudo demonstrou que houve número maior de desistentes quando as notas de corte foram 136 

menores, contrariando a expectativa geral, e que, então, a Comissão de Curso achou por bem solicitar às áreas do 137 

Departamento que se manifestassem quanto à manutenção ou alteração do valor da nota de corte. A Prof.ª Lucia 138 

mencionou que parece ter havido uma mudança de perfil dos alunos ingressantes, fato diretamente relacionado à 139 

questão da permanência do aluno na Instituição, e sugeriu o desmembramento das notas das diferentes áreas pensando 140 

na questão do preenchimento das vagas ociosas. A Prof.ª Andreia ponderou que os dados fornecidos não são suficientes 141 

para ter um posicionamento consistente sobre o tema, e mencionou que a área de Espanhol encontrou dificuldades em 142 

tomar uma decisão célere com base nas informações fornecidas. O Prof. Hamilton informou que, em termos de 143 

preenchimento de vagas e em vista dos dados obtidos para o ano de 2019, praticamente todas as vagas foram 144 

preenchidas, dados muito positivos e que estão ligados não apenas à questão da média do Enem mas também ao novo 145 

sistema de ingresso proposto pela PROGRAD, por meio do qual os alunos podem manifestar interesse às vagas por meio 146 

da internet. O representante discente Christian ponderou que a nota de corte não é suficiente para abordar a questão 147 

da permanência estudantil, mencionando os problemas relacionados aos auxílios, a questão socioeconômica dos 148 

ingressantes e também a falta de discussões relacionadas à questão da permanência estudantil. A Prof.ª Fernanda 149 

informou que será publicado um estudo provando que o desempenho e o tempo de conclusão de curso dos aluno 150 

cotistas são melhores do que os dos alunos não cotistas. Informou também que, neste mesmo estudo, obtiveram a 151 

informação de que as dificuldades que mais impactaram o desempenho acadêmico destes estudantes foram: falta de 152 

disciplina e hábitos de estudo, dificuldade financeira, carga excessiva dos trabalhos estudantis, problemas emocionais, 153 

tempo de deslocamento para a Universidade e adaptação a novas situações. As Professoras Fernanda e Márcia Veirano 154 

informaram que as áreas de Estudos da Linguagem e Inglês votaram, respectivamente, a favor da manutenção da nota 155 

de corte. A Prof.ª Lucia mencionou que uma das professoras visitantes que foram contratadas recentemente fará um 156 

estudo sobre a evasão junto com a Direção Acadêmica. A área de Espanhol, em vista das informações que foram 157 

repassadas na presente reunião, solicitou alguns minutos para discutir sobre o ponto de pauta internamente. Em 158 

seguida, o Conselho aprovou a solicitação da área de Espanhol. Após discussões, em regime de votação, 4 membros do 159 

Conselho foram favoráveis à alteração das atuais notas de corte de ingresso no SISU nos Cursos de Letras, 14 foram 160 

contrários e houve 3 abstenções. O Conselho deliberou, portanto, pela manutenção das notas de corte para ingresso 161 
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por meio do SISU. A Prof.ª Rosângela sugeriu a criação de um GT para abordar questões de permanência, visto que é um 162 

assunto delicado que precisa ser discutido. A Prof.ª Andreia sugeriu a criação de um cronograma para obtenção de 163 

dados, consolidação de propostas e discussão dentro das áreas. O Prof. Hamilton, em nome da Comissão de Curso, 164 

sugeriu o encaminhamento da demanda para a referida comissão com intuito de tratar estas discussões internamente e 165 

trazer informações ao Conselho a longo termo. Por fim, explicou que os dados que foram fornecidos pela PROGRAD são 166 

sigilosos, que assinou um termo de compromisso e confidencialidade e que, portanto, não pôde divulgar esse conteúdo 167 

amplamente ao Conselho. 168 

 169 

B-EXPEDIENTE 170 

INFORMES 171 

 172 

- Chefia de Departamento 173 

GT das atividades docentes 174 

A Prof.ª Lucia informou que nas duas últimas reuniões do Conselho foi discutida a questão do acompanhamento das 175 

atividades de 40 horas dos docentes, e que a última informação obtida por meio da Reitoria mencionou a constituição 176 

de um GT para abordar essa questão. Explicou que não será possível indicar um membro do Departamento para o GT, 177 

pois a portaria contendo sua composição já foi publicada. Em seguida, informou que o grupo de trabalho será 178 

constituído pelos Pró-reitores de Graduação, Gestão com Pessoas, Pós-Graduação e Pesquisa, Extensão e Cultura, pelos 179 

Diretores Acadêmicos dos diversos campi, pelo presidente da CPPD, por um representante da ADUNIFESP e por um 180 

representante da Superintendência de Tecnologia da Informação. Explicou que o GT terá duração de 60 dias, com uma 181 

prorrogação prevista de mais 30, se for necessário.  182 

 183 

Corte nas Funções Gratificadas 184 

A Prof.ª Lucia informou que desde o início do ano circulava o boato de que haveria extinção de funções gratificadas, e 185 

explicou que as que sofreram corte fora as FG-4 a 7, ou seja, as de menor valor. Mencionou que houve dois cortes de FG 186 

no campus, que a Unifesp possuía cerca de 40 funções ociosas e que haverá um processo coletivo para tentar reverter 187 

essa decisão. 188 

  189 

Relatório de estágios e GT Bacharelado 190 

A Prof.ª Lucia informou que na última reunião da Congregação a Direção Acadêmica apresentou um relatório sobre os 191 

estágios realizados pelos alunos, e que chamou a atenção o número bastante variado de empresas conveniadas bem 192 

como a variação da remuneração, fato que reflete a diversidade de atividades que podem ser realizadas por um aluno 193 

de Letras. Ponderou a pertinência de reativar o GT Bacharelado, levando em consideração os dados trazidos pela 194 

Direção Acadêmica por meio do relatório e também a aprovação da resolução que regulamenta os cursos sequenciais. 195 

  196 

LIFE 197 

 A Prof.ª Lucia informou que o regimento do LIFE e seu relatório de atividades serão apresentados na próxima reunião 198 

da Congregação, e que será feita uma chamada para novo coordenador do projeto em virtude da aposentadoria da 199 



                                                      Fls. 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO – DEPARTAMENTO DE LETRAS 

 

6 

Prof.ª Terezinha. Salientou que, por se tratar de um espaço interdepartamental, o(a) novo(a) coordenador(a) poderá vir 200 

tanto do Departamento de Letras quanto de outro Departamento. 201 

  202 

Orçamento 203 

A Prof.ª Lucia informou que no mês passado cada uma das Universidades Federais recebeu R$7.000.000,00 milhões do 204 

governo federal, e que a cada um dos campi da Unifesp foi repassado o valor de R$100.000 em verba de capital que, no 205 

caso da EFLCH, será utilizada para reformar o teto do teatro e solucionar alguns problemas de infraestrutura do campus. 206 

 207 

Future-se  208 

A Prof.ª Lucia informou que o CONSU rejeitou a adesão ao programa Future-se, e que a reitora estará amanhã no 209 

campus para discutir a questão orçamentária. Informou que a Universidade prevê a manutenção de seu funcionamento 210 

– contraindo dívidas - até o fim do ano, e que maiores informações serão obtidas por meio da apresentação da reitora. 211 

Ressaltou a importância de que todos os membros do Departamento compareçam à audiência.  212 

 213 

Convênios 214 

A Prof.ª Lucia informou que a Reitoria convocou uma reunião com os Chefes de Departamento e Presidentes das 215 

Câmaras no início de julho, e que foi apresentada toda a regulamentação referente a convênios que podem ser firmados 216 

pela Unifesp, inclusive com a iniciativa privada.  217 

 218 

- Coordenações dos Cursos de Graduação 219 

 220 

ABI 221 

O Prof. Hamilton informou que o edital de ABI será lançado no dia 02 de setembro, e solicitou o apoio de todos os 222 

docentes do curso no sentido de informarem todos os alunos sobre a necessidade de realizar a opção pelo grau de 223 

licenciatura ou bacharelado. Explicou que o edital estará aberto no mês de setembro e que todo o processo ocorrerá até 224 

o mês de outubro com intuito de evitar a sobrecarga de trabalho junto ao Setor de Apoio Pedagógico. Explicou que 225 

houve alteração no edital, e que agora o aluno que não fizer a opção pelo grau será automaticamente inserido no grau 226 

em que houver vagas disponíveis como forma de evitar a abertura de processos de reversão de perda de vaga.  227 

 228 

Reingresso Especial 229 

O Prof. Hamilton informou que a questão do reingresso especial está sendo discutida na Câmara de Graduação, 230 

ponderou que ainda não foi definida a forma exata pela qual o reingresso ocorrerá, e explicou que se trata de um 231 

mecanismo que permitirá que o estudante que está cursando ou terminando um grau reingresse para cursar outro grau. 232 

Informou que esse mecanismo foi aprovado no Conselho de Graduação em junho e que agora será lançado no campus 233 

via Câmara de Graduação por meio do edital de reingresso.  234 

 235 

- Comissão de Extensão 236 

 237 

Política de Observatórios da Unifesp 238 
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A Prof.ª Rosângela informou que foi constituída uma espécie de comissão na Unifesp para construir a política de 239 

observatórios institucional, e explicou que haverá dois tipos de observatórios: os institucionais e os que se alinham com 240 

a política de observatórios cuja minuta foi encaminhada para análise a todos os membros do Conselho. Explicou que 241 

todos os campi terão seus próprios observatórios, sob responsabilidade das Direções Acadêmicas, para lidar com 242 

questões pertinentes ao próprio campus. Salientou que os observatórios já existentes ou que queiram vir a existir que 243 

não tenham interesse em se alinhar às novas políticas deverão realizar o cadastramento via SEI para poderem participar 244 

de editais de financiamento que vão ser publicados dentro do acordo de cooperação da Unifesp. Explicou que os 245 

referidos observatórios não vão passar pelo apenas pelo âmbito da Câmara de Extensão, mas também por uma série de 246 

outras etapas de análise por parte do Comitê da Política de Observatórios. Por fim, informou que a previsão de 247 

publicação do edital é final de setembro ou início de outubro.  248 

 249 

Unifesp mostra sua arte 250 

A Prof.ª Rosângela informou que o evento “Unifesp Mostra Sua Arte” ocorrerá na semana de 09 a 13 de setembro, e 251 

que a programação será divulgada na semana que vem. Mencionou que foram submetidas 37 propostas, muitas delas 252 

de proponentes exteriores à Universidade, e que o evento contará com diversas atividades artísticas e acadêmicas. 253 

Solicitou a colaboração de todos no que diz respeito ao barulho ocasionado pelo evento, e que foi proposta a instalação 254 

de uma tenda próxima ao teatro Adamastor para minimizar os efeitos ocasionados pelo som alto no prédio acadêmico e 255 

também que as atividades estarão concentradas no entre aulas. 256 

 257 

Cursos Sequenciais 258 

A Prof.ª Andreia informou que, em virtude da aprovação do regulamento dos cursos sequenciais no mês de abril, a área 259 

de Espanhol organizou com alguns professores do Departamento de História um projeto de curso sequencial chamado 260 

“Curso Sequencial e Estudos Hispano-Americanos”. Explicou que, segundo o regulamento, não há necessidade de 261 

submeter os cursos dessa modalidade aos Departamentos para aprovação, mas que submeteu o curso ao Conselho para 262 

verificar se há algum questionamento ou observação sobre o texto ou sobre os procedimentos necessários para propor 263 

um curso sequencial.  264 

 265 

Letras nos Pimentas: Uma década 266 

A Prof.ª Andreia informou que foi o evento “Letras nos Pimentas: Uma Década” foi uma proposta discutida em Conselho 267 

no semestre passado com intuito de comemorar os 10 anos dos 8 cursos de Letras. Explicou que foi formada uma 268 

comissão para organizar o evento e que foi aberta oportunidade de submissão de propostas por docentes, discentes e 269 

TAEs. Explicou que o evento ocorrerá na semana dos dias 23 a 27 de setembro, e, em seguida, apresentou a 270 

programação a todos os membros do Conselho. Por fim, solicitou aos colegas que verificassem a possibilidade de liberar 271 

os alunos para participar do evento.  272 

 273 

Representação Discente 274 

 275 

Audiência Pública 276 
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O representante discente Christian informou que houve reunião com todos os centros acadêmicos por meio da qual foi 277 

retirado o encaminhamento de que todas as representações discentes e CAs solicitem uma audiência pública para tratar 278 

da questão do reingresso. Ponderou que seria pertinente a presença da Câmara de Graduação, tendo em vista as 279 

informações que foram repassadas na presente reunião de Conselho, e salientou a importância de que algum membro 280 

do Departamento que tenha conhecimento do assunto participe da audiência. 281 

 282 

Letras Negras 283 

O representante discente Christian informou que o CAEL está organizando o evento “Letras Negras”, que ocorrerá nos 284 

dias 16, 17 e 18 de setembro e contará com o apoio institucional do Prof. Gustavo Scudeller. 285 

 286 

Conselho Curador da FAP 287 

A Prof.ª Lucia informou que a Prof.ª Ligia se disponibilizou a participar do Conselho Curador da FAP, e que a indicação 288 

será encaminhada para a Direção Acadêmica e posteriormente à Congregação para análise e deliberação. 289 

 290 

Sem mais, eu, Rafael Kenji Ozeki, Assistente em Administração do Departamento de Letras, subscrevo esta ata. 291 

 292 

Guarulhos, vinte e oito de agosto de dois mil e dezenove. 293 

 294 

Membros natos 295 

 296 

Lucia Sano (Chefe de Departamento)     ________________________________ 297 

Gustavo Scudeller (Vice-Chefe de Departamento)    ________________________________ 298 

Marcelo Lachat (Coordenador de Graduação)    ________________________________ 299 

Souzana Mizan(Coordenadora de Graduação)    ________________________________ 300 

Maria Lucia Claro Cristóvão (Coordenadora de Graduação)   ________________________________ 301 

José Hamilton Maruxo Júnior (Coordenador de Graduação)   ________________________________ 302 

Silvia Étel Gutierrez Bottaro (Coordenadora de Graduação)   ________________________________ 303 

Rosângela Aparecida Dantas de Oliveira (Coord. de Extensão)  ________________________________ 304 

 305 

Membros indicados 306 

 307 

Estudos Clássicos 308 

Érico Nogueira (titular)       ________________________________ 309 

Bianca Fanelli Morganti  (suplente)      ________________________________ 310 

 311 

Estudos da Linguagem 312 

Fernanda Miranda da Cruz (titular)      ________________________________ 313 

Sandra Mara Moraes Lima (suplente)      ________________________________ 314 

 315 

Estudos Literários 316 
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Marcelo Seravalli Moreschi (titular)     ________________________________ 317 

Leonardo Gandolfi (titular)      ________________________________ 318 

 319 

Língua Espanhola e Literaturas Espanhola e Hispano-Americana  320 

Greice de Nóbrega e Sousa (titular)     ________________________________ 321 

Andreia dos Santos Menezes (titular)     ________________________________ 322 

 323 

Língua Inglesa e Literaturas de Língua Inglesa  324 

Lavínia Silvares Fiorussi (titular)      ________________________________ 325 

Marcia Veirano Pinto (titular)      ________________________________ 326 

 327 

Língua Francesa e Literaturas de Língua Francesa 328 

Marcia Valéria Martinez de Aguiar (titular)     ________________________________ 329 

Ligia Fonseca Ferreira (titular)      ________________________________ 330 

 331 

Representantes discentes (Graduação) 332 

Christian Vaz de Lima       ________________________________ 333 

Ericson Vitor de Oliveira Cruz      ________________________________ 334 

 335 

Servidores Técnico-Administrativos 336 

Rafael Kenji Ozeki       ________________________________ 337 


