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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 trinta de agosto de dois mil e dezessete, reuniu-se o Conselho do Departamento de Letras, às nove horas e trinta 4 

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

 6 

Presentes: Ivan Rodrigues Martin, Lucia Sano, Indaiá de Santana Bassani, Sueli Salles Fidalgo, Renata Philippov, Jose 7 

Hamilton Maruxo Junior, Neide Elias, Sandro Luis da Silva, Andreia dos Santos Menezes, Joana de Fátima Rodrigues, 8 

Josiane Teixeira Martinez, Luciano César Garcia Pinto, Álvaro Antonio Caretta, Vanda Maria da Silva Elias, Gustavo 9 

Scudeller, Rodrigo Soares de Cerqueira, Rosângela Aparecida Dantas de Oliveira, Graciela Alicia Foglia, Lavinia Silvares 10 

Fiorussi, Souzana Mizan, Marcia Valéria Martinez de Aguiar, Ligia Fonseca Ferreira, Maria Lucia Claro Cristóvão. 11 

Representantes Discentes (Graduação): Rubia Fernandes e Silva, Mirian da Costa Leite, Isabella de Paula Aggio. 12 

Representantes Discentes (Pós-Graduação): David Aparecido de Melo, Ana Lucia Mendes Antonio. 13 

Servidores Técnico-Administrativos: Rafael Kenji Ozeki. 14 

 15 

 16 

A – ORDEM DO DIA 17 

 18 

1. Aprovação da ata da reunião ordinária do mês de junho de 2017 19 

A profa. Graciela informou que havia duas correções a serem feitas na referida ata, sendo a primeira na linha 85, onde 20 

constam palavras repetidas, e a segunda na linha 168, para que conste o termo “curricularização da extensão”. Em 21 

regime de votação, a ata foi aprovada por unanimidade, com os adendos da prof.ª Graciela, contando com 3 22 

abstenções. A professora Lucia solicitou que o ponto 4 da pauta fosse antecipado para que a nova representante da área 23 

de Estudos da Linguagem pudesse assumir suas atribuições e exercer o direito de votação em Conselho. 24 

 25 

4. Mudança da representação da área de estudos da linguagem 26 

A área de Estudos da Linguagem encaminhou ao Conselho a proposta de substituição de representação da prof.ª Sandra 27 

pela prof.ª Fernanda, que retornou de afastamento e se propôs a assumir esta atribuição. Em regime de votação, a 28 

mudança da representação da área de Estudos da Linguagem foi aprovada por unanimidade. 29 

  30 

2. Aprovação de afastamento para realização de pós-doutorado da profa. Rita Jover-Faleiros  31 

Em regime de votação, o afastamento para realização de pós-doutorado da profa. Rita Jover-Faleiros foi aprovado por 32 

unanimidade. 33 

 34 

3. Aprovação de afastamento para realização de pós-doutorado da profa. Andréia Menezes 35 

Em regime de votação, o afastamento para realização de pós-doutorado da profa. Andréia Menezes foi aprovado por 36 

unanimidade. 37 

 38 

5. Aprovação da distribuição de mobiliário e equipamentos do Departamento 39 
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O Prof. Ivan informou que houve um esforço no sentido de tentar equipar todas as sala do Departamento, 40 

principalmente as de uso coletivo, e acrescentou que a Direção tem favorecido o Departamento de Letras em virtude, 41 

principalmente, da visita do MEC. Mencionou que, num primeiro momento, a prioridade será equipar as salas e colocar 42 

as coisas no local e, na sequência, patrimoniar todos os itens que estiverem alocados no Departamento. Foi apresentada 43 

a proposta de redistribuição do mobiliário e dos equipamentos eletrônicos, conforme segue abaixo: 44 

 45 

 Para Armários altos – total 12 46 
2 para a sala da chefia; 47 
3 para a sala das coordenações; 48 
1 para cada área – total 6; 49 
1 para o Laboratório de Licenciatura. 50 

 51 

 Para Armários baixos – total 6 52 
1 para cada área. 53 

 54 

A profa. Sueli sugeriu o encaminhamento de mais armários ao Laboratório de Licenciatura, caso sejam disponibilizados 55 

ao Departamento. Após discussões sobre a guarda da documentação relacionada aos estágios, decidiu-se encaminhar o 56 

assunto à Congregação para discussão e deliberação. O Prof. Hamilton mencionou que a Direção Acadêmica já está 57 

sabendo dessa questão, e acrescentou que isso tem sido pauta das reuniões e que o assunto será encaminhado ao 58 

Conselho quando estiver devidamente esclarecido. O Prof. Ivan ressaltou que os armários altos que foram alocados nas 59 

salas rotativas seriam melhor aproveitados se estivessem sob posse de cada área. Informou a todos que estas salas 60 

devem ser utilizadas mediante agendamento prévio junto à Secretaria de Apoio ao Docente e que, caso haja uma 61 

demanda muito grande de reservas, será rediscutido seu uso posteriormente em Conselho. Informou que foi submetida 62 

à Direção Acadêmica do Campus uma listagem da necessidade emergencial do Departamento e que, feita esta nova 63 

redistribuição de mobiliários e equipamentos, será encaminhado novo ofício para atualizar a referida necessidade. 64 

 65 

 Para Mesas - total 52 66 
2 para a sala da chefia; 67 
5  para a sala das coordenações; 68 
45 mesas a serem distribuídas proporcionalmente pelas áreas: 69 

*Para calcular o percentual, foram considerados o total de 71 professores (os que estamos e os que estão 70 
chegando) 71 

Estudos da Linguagem – 18 professores (25,35%) – 11 mesas; 72 
Estudos Literários - 18 professores (25,35%) – 11 mesas; 73 
Francês - 10 professores (14,08%) – 6 mesas; 74 
Inglês - 10 professores (14,08%) – 6 mesas; 75 
Espanhol - 8 professores (11,26%) – 5 mesas; 76 
Estudos Clássicos - 7 professores (9,85%) – 4 mesas. 77 

**Sobram duas mesas a serem destinadas no próximo Conselho 78 

 Para mesa redonda – 2 mesas 79 
1 para a sala da chefia; 80 
1 para asala da coordenação. 81 

 82 

 Para mesa oval de reunião – 3 mesas 83 
1 para o CELMULTI; 84 
1 para o NEC; 85 
1 para o LABFON. 86 

 87 

 Para mesa grande de reunião – 2 mesas 88 
1 para a sala rotativa 7; 89 
1 para a sala rotativa 8. 90 
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 91 

 Cadeira de rodinha (11 + 31 lab licenciatura) – total 42 92 
2 para a sala da chefia; 93 
5  para a sala das coordenações;  94 
35 cadeiras a serem distribuídas proporcionalmente pelas áreas, conforme segue: 95 
Estudos Literários – 18 professores (25%) – 9 cadeiras; 96 
Estudos da Linguagem - 18 professores (25,35%) – 8 cadeiras; 97 
Francês - 10 professores (14,08%) – 5 cadeiras; 98 
Inglês - 10 professores (14,08%) – 5 cadeiras; 99 
Espanhol - 8 professores (11,26%) – 4 cadeiras; 100 
Estudos Clássicos - 7 professores (9,85%) – 4 cadeiras. 101 
 102 

 Cadeiras adaptadas 103 
Primeiro momento 104 
30 para o laboratório de licenciatura; 105 
10 para cada sala multiuso - total 20 cadeiras; 106 
3 para a sala da chefia; 107 
5 para a sala das coordenações; 108 
5 para o CELMULTI; 109 
5 para o NEC; 110 
5 para o LABFON. 111 
Segundo momento 112 
2 para cada sala de 2 postos (104, 105, 108, 109, 115, 116, 117) - 14 cadeiras; 113 
2 para cada sala de 3 postos (12, 13, 14, 15, 42, 44, 101, 102, 103, 106, 107, 110) – 24 cadeiras; 114 
2 para cada sala de 4 postos (9, 112, 113, 114, 329) – 10 cadeiras; 115 
2 para a sala de 5 postos (111). 116 

  117 

 Para gaveteiros - 16 118 
1 para a sala da chefia; 119 
2 para a sala das coordenações; 120 
2 para cada área – total 12 gaveteiros; 121 
1 para o laboratório de licenciatura. 122 

 123 

 Para os computadores: 124 
(Considerando 13 computadores completos) 125 
2 sala da chefia; 126 
4 sala da coordenação; 127 
1 por área – total 6 computadores. 128 

 129 

O prof. Ivan questionou se o acordo feito com o MEC estipulava que deveria haver 1 computador por estudante, pois 130 

talvez fosse interessante manter o Laboratório das Licenciaturas com 15 computadores e distribuir os outros pelo 131 

Departamento. A Profa. Renata informou que o acordo leva em consideração todos os alunos da Licenciatura, e que o 132 

formulário do e-MEC foi preenchido levando em consideração os laboratórios e os postos de trabalhos nas condições 133 

em que se encontram atualmente. Foi questionado o uso da sala do LIFE e de seus equipamentos pelo Departamento. A 134 

Prof.ª Sueli informou os procedimentos para reserva e utilização da sala, e a prof. Andreia ponderou que este uso talvez 135 

não fosse muito viável inclusive por uma questão de segurança. O Prof. Ivan mencionou que seria interessante pautar 136 

em Conselho o uso da sala e dos equipamentos futuramente. A representante discente Isabella mencionou que, em 137 

conformidade com o que ocorre em outros Departamentos, a sala do LIFE poderia ser utilizada pelos alunos. O prof. Ivan 138 

mencionou que seria interessante propôr uma reunião com a profa. Terezinha ou convidá-la ao Conselho para discutir o 139 

uso e manutenção dos equipamentos e a sala do LIFE. A profa. Sueli informou que os monitores estão utilizando esta 140 

sala, e sugeriu que no próximo recredenciamento seja repensado o número de computadores que o Departamento quer 141 

manter em cada sala para o devido cadastro junto ao formulário do e-MEC. 142 

 143 
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 Para Câmera digital Samsung e Tripé Sony - total 1 144 

Para uso dos professores do Departamento, sob demanda. 145 

 146 

 Para Gravador Sony – total 7 147 

1 sumiu na mudança,  será feito boletim de ocorrência; 148 

1 para uso dos professores do Departamento, sob demanda; 149 

5 destinados ao LabFon. 150 

 151 

 Para Kit microfone duplo sem fio – total 7 152 

2 para uso dos professores do Departamento, sob demanda; 153 

5 serão disponibilizados ao campus para uso de todos, sob controle do TI. 154 

 155 

 Para Caixa de som novik – total 4 156 

1 sumiu na mudança, será feito boletim de ocorrência; 157 

3 serão disponibilizadas ao campus para uso de todos, sob controle do TI. 158 

 159 

 Para Scanner de mesa – total 4 160 

1 para a sala da coordenação; 161 

1 para o Laboratório de Licenciatura / Estágio; 162 

1 para a área de Inglês; 163 

1 para a Biblioteca. 164 

 165 

 Para Mini system – total 6 (-1) 166 

1 para a sala de licenciatura; 167 

1 para o NUCA; 168 

1 para o PRATEPE; 169 

2 serão doados às escolas públicas parceiras. 170 

 171 

 Para Controles de Power Point – total 3 172 

Todos para uso dos professores do Departamento, sob demanda; 173 

 174 

A profa Indaia informou que o arquiteto do Campus havia agrupado alguns laboratórios na sala 329 por falta de espaço 175 

no Campus, e que o plano original era que o local abrigasse 1 cabine acústica e outra parte seria destinada a reuniões. 176 

Acrescentou que, como nao havia espaço para manter esta sala juntamente com o gabinete, os professores abriram 177 

mão de uma sala no arco. Informou que, atualmente, 4 professores estão alocados na sala 329, a qual é metade 178 

laboratório, metade gabinete. Ficou definido que haverá um livro de retirada de equipamentos junto à Secretaria de 179 

Apoio ao Docente para controle da utilização dos equipamentos. O prof. Ivan solicitou a todos os professores que 180 

deixem os gabinetes em condições de uso para a visita do MEC. Em regime de votação, a distribuição dos mobiliários e 181 

equipamentos eletrônicos do Departamento foi aprovado por unanimidade. 182 
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 183 

6. Progressão horizontal Prof. Leandro Pasini (anexo 4) 184 

A prof.ª Lucia esclareceu que o prof. Leandro preencheu o relatório com os últimos 4 ou 5 anos de atividades 185 

acadêmicas, mas solicitou a todos que levassem em consideração apenas os 2 últimos anos. Em regime de votação, a 186 

progressão horizontal do prof. Leandro Pasini foi aprovada por unanimidade. 187 

 188 

7. Aprovação de proposta de convênio com a Universidade de Bordeaux 189 

A prof.ª Paloma apresentou a proposta de convênio entre a Universidade de Bordeaux e a Unifesp. Informou que se 190 

trata de um convênio de mobilidade docente e discente que conta com uma área de português e francês para 191 

estrangeiros, facilitando a interação entre as duas universidades. Mencionou que a aprovação da proposta deve ser 192 

submetida, em primeira instância, ao Conselho do Departamento. Em regime de votação, a proposta de convênio com a 193 

Universidade de Bordeaux foi aprovada por unanimidade. 194 

 195 

8. Relatório de atividades de Pós-doutorado da Profa. Iara Rosa Farias 196 

Em regime de votação, o Relatório de atividades de Pós-doutorado da Profa. Iara Rosa Farias foi aprovado por 197 

unanimidade. 198 

 199 

9. Relatório de Atividades de Pós-Doutorado da Prof. Fernanda Cruz 200 

Em regime de votação, o Relatório de Atividades de Pós-Doutorado da Prof. Fernanda Cruz foi aprovado por 201 

unanimidade. 202 

 203 

10.Aprovação de afastamentos docentes (anexo 8) 204 

O prof. Álvaro informou que seu período de afastamento para congresso estava incorreto, e solicitou a correção de 205 

modo que conste seu retorno no dia 30 de outubro de 2017. A profa. Ligia mencionou que se tornou um costume 206 

solicitar afastamentos para participar de bancas em São Paulo, e mencionou não haver necessidade por conta da 207 

proximidade do evento, a não ser que o docente se afaste por um maior período de tempo. O prof. Ivan concordou e 208 

mencionou que o assunto já foi discutido anteriormente, sendo definido na ocasião que ficaria a critério do docente 209 

solicitar ou não afastamento para estes locais mais próximos. A prof.ª Fernanda observou que há também a questão de 210 

resguardar o docente durante o período em que não está efetivamente na Universidade. 211 

  212 

Foram apresentados ao Conselho os seguintes os afastamentos: 213 

 214 

 Francine Weiss Ricieri, de 07 a 11 de agosto de 2017, para participar do XV Congresso da ABRALIC, a ser 215 

realizado na Universidade Estadual do Rio de Janeiro – UERJ; 216 

 Gustavo Scudeller, de 07 a 11 de agosto de 2017, para participar do XV Congresso da ABRALIC, a ser realizado 217 

na Universidade Estadual do Rio de Janeiro – UERJ; 218 

 Julio de Souza Valle Neto, dia 28 de agosto de 2017, para articipar de banca de defesa de doutorado a ser 219 

realizada na Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP; 220 
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 Marcello Marcelino Rosa, dia 18 de agosto de 2017, para participar do evento “Educação Bilíngue”, promovido 221 

pela National Geographic Learning, a ser realizado na cidade de Belo Horizonte – MG; 222 

 Marcello Marcelino Rosa, dia 16 de agosto de 2017, para participar de banca de defesa de doutorado, a ser 223 

realizada na Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP; 224 

 Marcelo Seravali Moreschi, dia 28 de agosto de 2017, para participar de banca de defesa de mestrado, a ser 225 

realizada na Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP; 226 

 Orlando Vian Junior, dia 10 de agosto de 2017, para participar de banca de defesa de dissertação de mestrado, 227 

a ser realizada na Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo; 228 

 Orlando Vian Junior, de 16 a 18 de agosto de 2017, para participar de exames de qualificação e bancas de 229 

defesa de dissertação a serem realizadas na Universidade Federal de Goiás – Regional Catalão; 230 

 Paloma Vidal, de 16 a 17 de agosto de 2017, para participar do Congresso “Arte em processo e parcerias 231 

artísticas”, a ser realizado na Universidade Federal de Pernambuco; 232 

 Rafael Dias Minussi, de 28 de julho a 01 de agosto de 2017, para ministrar palestra inaugural do Ciclo de 233 

Palestras em Estudos Linguísticos da Universidade Estadual do Paraná – UNESPAR; 234 

 Rafael Dias Minussi, de 14 a 16 de agosto de 2017, para participar da 3ª Reunião da Comissão Assessora da 235 

Área de Letras-Português; 236 

 Vanda Maria da Silva Elias , de 25 a 26 de agosto de 2017, para participar do “I SELIV - Seminário de Estudos 237 

Linguísticos do Vale do Paraíba”, a ser realizado em Campos do Jordão/SP; 238 

 Álvaro Caretta, de 23 de outubro a 30 de outubro de 2017, para participar do “VI SIMELP – Simpósio Mundial 239 

de Estudos da Língua Portuguesa”, a ser realizado na Escola Superior de Educação, em Santarém/Portugal; 240 

 Carlos José Lírio, dia 29 de setembro de 2017, para participar de banca de defesa de doutorado a ser realizada 241 

na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo – FFLCH/USP; 242 

 Carlos José Lírio, dia 08 de novembro de 2017, para participar como debatedor do “XXIII SETA – Seminário de 243 

Teses em Andamento”, a ser realizado na Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP; 244 

 Gustavo Scudeller, de 18 a 19 de setembro de 2017, para participar do “IV Congresso Internacional do PPG-245 

Letras e XVIII Seminário de Estudos Literários”; 246 

 José Hamilton Maruxo Junior, de 12 a 15 de setembro de 2017, para participar do “7º Seminário Internacional 247 

de Linguística – 7º SIL, III Congresso Interdisciplinar de Cortesia” e o “II Simpósio de Linguística Textual”, que 248 

serão realizados na Universidade Cruzeiro do Sul, no Campus Anália Franco; 249 

 Juliana Silva Loyola, de 24 a 28 de outubro de 2017, para participar do “VI SIMELP – Simpósio Mundial de 250 

Estudos da Língua Portuguesa”, a ser realizado na Escola Superior de Educação, em Santarém/Portugal; 251 

 Ligia Fonseca Ferreira, de 11 a 15 de setembro de 2017, para participar da “29ª Semana de Letras”, a ser 252 

realizada no Instituto de Biociências, Letras e Ciências Exatas da Universidade Estadual de São Paulo – 253 

IBILCE/UNESP; 254 

 Luciano César Garcia Pinto, de 21 de setembro a 05 de outubro de 2017, para participar do “ Tagung Theorie 255 

der Philologie” em Heidelberg/Alemanha e apresentar trabalho acadêmico na “Eötvös Loránd University”, em 256 

Budapeste/Hungria; 257 
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 Marcelo Seravali Moreschi, de 12 a 13 de setembro de 2017, para participar do “II Seminário Interferências: 258 

Literatura e Ciência”, a ser realizado na Universidade Federal Fluminense, em Niterói/RJ; 259 

 Marcia Valéria Martinez Aguiar, de 25 a 29 de setembro de 2017, para participar da “XXXVII Semana do 260 

Tradutor”, a ser realizada na Universidade Estadual Paulista – UNESP de São José do Rio Preto; 261 

 Maria Lucia Dias Mendes, de 25 a 29 de setembro de 2017, para participar do “Congresso Internacional O 262 

Romance Histórico em Língua Portuguesa: repensando o século XIX”, que será realizado na UNESP, em São José 263 

do Rio Preto/SP; 264 

 Mirhiane Mendes de Abreu, dias 04, 06, 11, 18, 20, 25 e 27 de outubro de 2017, para ministrar o curso 265 

“Literatura para Vestibular”, a ser realizado na Biblioteca Parque Villa-Lobos; 266 

 Orlando Vian Junior, de 05 a 11 de novembro de 2017, para participar do “XIII Congresso da Associação de 267 

Linguística Sistêmico-Funcional da América Latina (ALSFAL), a ser realizada na “Universidad de Córdoba”, em 268 

Córdoba/Argentina; 269 

 Paulo Eduardo Ramos, dia 05 de setembro de 2017, para participar de banca de mestrado do Programa de Pós-270 

Graduação em Estudos da Linguagem da Universidade Federal do Rio Grande do Norte; 271 

 Paulo Eduardo Ramos, dia 12 de setembro de 2017, para participar de reunião intermediária do Grupo de 272 

Trabalho da Anpoll, a ser realizada na Universidade Cruzeiro do Sul, no campus Anália Franco, em São Paulo; 273 

 Paulo Eduardo Ramos, dia 15 de setembro de 2017, para participar de mesa-redonda intitulada Linguística 274 

Textual e Ensino no quadro de atividades do VII Simpósio Internacional de Linguística, 7º SIL, III Congresso 275 

Internacional Interdisciplinar CORTESIA e II Simpósio de Linguística Textual, a serem realizados na Universidade 276 

Cruzeiro do Sul, no campus Anália Franco, em São Paulo; 277 

 Paulo Eduardo Ramos, de 18 a 22 de setembro de 2017, para participar de minicurso e palestra no XIII Fórum 278 

de Estudos Linguísticos e I Congresso Internacional de Língua Portuguesa, a serem realizados de 19 a 22 de 279 

setembro na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro; 280 

 Rafael Dias Minussi, de 31 de agosto a 02 de setembro de 2017, para paarticipar da 3ª Reunião Técnica do 281 

ENADE (2ªEtapa); 282 

 Rafael Dias Minussi, de 24 a 28 de outubro de 2017, para participar do “VI SIMELP – Simpósio Mundial de 283 

Estudos da Língua Portuguesa”, a ser realizado na Escola Superior de Educação, em Santarém/Portugal; 284 

 Rita Jover-Faleiros, de 11 a 14 de setembro de 2017, para participar do “XXI Congrés brésilien des professeurs 285 

de français”, em Aracaju, Sergipe; 286 

 Sandra Mara Moraes Lima, de 21 a 31 de outubro de 2017, para participar do “VI SIMELP – Simpósio Mundial 287 

de Estudos da Língua Portuguesa”, a ser realizado na Escola Superior de Educação, em Santarém/Portugal; 288 

 Vanda Maria da Silva Elias , de 12 a 15 de setembro de 2017, para participar do "7º Seminário Internacional de 289 

Linguística", "III Congresso Interdisciplinar Cortesia" e "II Simpósio de Linguística Textual", a ser realizado na 290 

Universidade Cruzeiro do Sul - Campus Anália Franco, em São Paulo/SP. 291 

 292 

Em regime de votação, feita a correção solicitada pelo prof. Álvaro, os afastamentos foram aprovados por unanimidade. 293 

 294 

11.Alteração da data do evento Conexões Letras 295 
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O profa. Lucia informou que, inicialmente, havia sido proposta a realização do evento na semana do dia 18/09, mas 296 

como a reunião da Câmara de Extensão em agosto ocorria apenas duas semanas após o início das aulas e a de setembro 297 

ocorrerá no dia 19/09, foi proposto o adiamento de uma semana para que o evento inicie na semana do dia 25/09. Em 298 

regime de votação, a alteração da data do evento Conexões Letras foi aprovada por unanimidade. 299 

 300 

13. Formação de GT para elaboração de proposta de atualização do Regimento do Departamento 301 

Houve inversão dos pontos 12 e 13, por se tratarem de assuntos relacionados. O Prof. Ivan mencionou que há algum 302 

tempo vêm sendo discutidos os tempos de mandato dos cargos do Departamento, as formas de representação e o 303 

formato das eleições, e que o regimento atual do Departamento de Letras foi elaborado numa época em que o Curso 304 

contava com um número reduzido de professores. Propôs a formação de um GT aberto, composto por pelo menos um 305 

docente de cada área, um estudante de graduação e um de pós, com o intuito de fazer um levantamento das possíveis 306 

mudanças a serem implementadas no regimento. Informou que as atribuições do GT estaria divididas em três 307 

momentos, sendo: 1 - criar um questionário no Google Docs para que todos os estudantes e professores possam enviar 308 

sugestões; 2 - organizar as sugestões e pesquisar suas viabilidades legais; 3 - convocar o Conselho para discutir e votar 309 

as possíveis alterações. Foi proposta, então, a aprovação da criação do GT e foi estipulado o prazo de 15/09/17 para que 310 

as áreas indiquem os nomes das pessoas interessadas a participar para que sejam submetidas à próxima reunião do 311 

Conselho para aprovação e definição de cronograma. Em regime de votação, a formação de GT para elaboração de 312 

proposta de atualização do Regimento do Departamento foi aprovada por unanimidade. 313 

 314 

12. Formação de GT para elaboração de proposta de regulamentação dos afastamentos Docentes 315 

O Prof. Ivan mencionou que as discussões relacionadas a afastamentos geram alguns conflitos, e salientou que estamos 316 

chegando num momento em que alguns professores do Departamento estão prestes a solicitar seu segundo 317 

afastamento. Ponderou que é preciso pensar numa maneira de organizar os afastamentos do Departamento de maneira 318 

clara e equitativa, e que a ideia seria criar um GT para compreender como funcionam os afastamentos no âmbito do 319 

Departamento e do Campus. A professora Lucia acrescentou que é importante estabelecer critérios bem definidos para 320 

os pedidos de afastamento com o intuito de contribuir para a redução dos conflitos. Foi proposta a aprovação da criação 321 

do referido GT e estipulado o dia 15/09 como data limite para que as áreas indiquem os nomes das pessoas interessadas 322 

a participar do GT para que sejam submetidas à próxima reunião do Conselho para aprovação e definição do 323 

cronograma. Em regime de votação, a formação de GT para elaboração de proposta de regulamentação dos 324 

afastamentos Docentes foi aprovada por unanimidade.  325 

 326 

 327 

B-EXPEDIENTE 328 

INFORMES 329 

A profa. Lucia solicitou que fosse acrescentado à pauta um informe da representação discente, pois por um engano não 330 

a convocação não havia sido enviada aos representantes. O Prof. Gustavo solicitou um informe relacionado ao concurso 331 

de Literatura Portuguesa a pedido do prof. Pedro Marques, e o prof. Álvaro solicitou um informe a pedido da área de 332 

Estudos da Linguagem.  333 

 334 
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Representação discente 335 

O informe da representação discente foi adiantado em virtude do horário de início das aulas. A representante Isabella 336 

informou que foi definido em assembleia discente que será elaborada uma carta aberta ao MEC em virtude do 337 

problema com o repasse de verbas e corte de incentivos à educação e pesquisa. Informou ainda que os professores que 338 

se interessarem poderão participar da assembleia de aprovação da carta, que será realiada no dia 04/09, na sala 110 do 339 

Campus, e que foi indicado um dia de paralisação para levar a carta ao MEC. A representante Rubia informou que a 340 

paralisação terá duração de menos de 24 horas, para que não seja caracterizada como greve. Solicitou aos professores 341 

que ministram aula às segundas que verifiquem a possibilidade de liberar os alunos às 17:30, para que participem da 342 

assembleia. 343 

 344 

Câmara de extensão 345 

A prof.ª Andreia salientou a importância de cadastrar os eventos e atividades de extensão no SIEX, informou que estão 346 

sendo discutidas melhorias para o referido sistema e para o site da Câmara de Extensão, e solicitou a todos que 347 

encaminhem sugestões via e-mail. Informou que a divulgação de eventos e a emissão de certificados está sendo feita 348 

pela servidora Sheila, e que as solicitações devem ser encaminhadas por e-mail ao endereço 349 

sheila.marques@unifesp.br. Mencionou que houve poucos inscritos no processo seletivo de bolsas para monitoria de 350 

extensão, com duração de 6 meses, e sugeriu aos professores que possuem programas e projetos inscritos que fiquem 351 

atentos, tendo em vista que o edital abre em meados do mês de junho. Informou que serão destinadas 08 bolsas de 352 

estudo para alunos que trabalharão junto à Direção Acadêmica e terão a incumbência de realizar os registros e 353 

divulgação das imagens relacionadas a eventos e ações feitas pela Universidade. Informou que o programa “Unifesp 354 

mostra sua cara”, que realiza divulgação de ações culturais realizadas nos Campi, está aberto a sugestões. Acrescentou 355 

ainda que será realizado dia 26/12 um evento no auditório do Campus Guarulhos, no horário das 10:00 às 13:00, que 356 

abordará do tema da curricularização da extensão. Acrescentou que, para este primeiro encontro, serão convocados os 357 

Chefes de Departamento, os Coordenadores de Curso e os Coordenadores de projetos e programas que já estejam 358 

ocorrendo. Estendeu o convite a todos os interessados, e finalizou mencionando que está sendo planejando outro 359 

encontro nesse mesmo modelo com o intuito de reunir todos os coordenadores de projetos de extensão para 360 

apresentar seus projetos e os resultados obtidos. 361 

 362 

Coordenações de Curso 363 

A prof.ª Indaia informou que todos os alunos submetidos ao processo de seleção de ABI obtiveram o grau pretendido, e 364 

ponderou que isso é consequência, sobretudo, da sobra de vagas por conta do alto índice de evasão de alunos. 365 

Mencionou que o NAE está realizando um estudo para averiguar os principais motivos de evasão e que o resultado disso 366 

servirá como base para que haja a uma ação integrada visando a resolução de problemas. Informou ainda que está 367 

sendo desenvolvido um trabalho junto às coordenações e à camara de graduação para viabilizar a continuidade dos 368 

estudos pelos alunos, de maneira que possam aproveitar o grau já obtido dentro da própria Universidade. Informou que 369 

o regimento da PROGRAD está sendo reformado, e que será encaminhado à Pró-Reitoria de Graduação a questão da 370 

contabilidade de carga horária para os alunos que ingressaram na Instituição após a primeira chamada, visto que ainda  371 

não existe regulamentação para estes casos. A representante Isabella mencionou que o Departamento de História 372 

possui um projeto de monitoria destinado aos alunos que ingressam após a primeira chamada, e informou que os 373 

mailto:sheila.marques@unifesp.br
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alunos estão tendo problemas junto ao RU pois, ao optarem pela Licenciatura ou pelo Bacharelado, o número de 374 

cadastro junto ao sistema do restaurante é alterado, prejudicando a identificação dos estudantes. Foi sugerido pelo 375 

Conselho que esta questão seja encaminhada à Câmara de Graduação para que haja discussão e resolução desta 376 

demanda. 377 

 378 

NDE 379 

A profa. Neide informou a todos que a profa. Sueli e o prof. Fernando Gazoni assumiram a presidência do NDE, e 380 

acrescentou que, em virtude da visita do MEC para reconhecimento do Curso de Letras Português-Inglês coincidir com 381 

as férias do prof. Fernando, a profa. Renata irá substituí-lo como suplente durante esse período. A profa. Sueli informou 382 

que o prazo limite para efetuar alterações na lista de alunos que irão prestar o ENADE é dia 31/08/17, e solicitou aos 383 

professores que informem seus alunos para que entrem em contato o mais rápido possível. Solicitou também aos 384 

professores da área de Inglês que entrem em contato com seus alunos para formar o grupo que participará da reunião 385 

com os avaliadores do MEC. Reforçou o pedido aos docentes para que atualizem seus lattes e tragam a documentação 386 

comprobatória para ser arquivada em suas pastas. A profa. Renata pediu a todos que não puderem participar da reunião 387 

que encaminhem a justificativa da ausência por escrito e reforçou a importância da participação de todos, pois é algo 388 

visto com bons olhos pelos avaliadores. Fez um agradecimento a todos que doaram os livros que estavam na lista 389 

bibliográfica requisitada pelo MEC. 390 

 391 

Pós-Graduação 392 

Prof. Sandro informou que dia 31/08/17 encerram as incrições para o processo seletivo, e que houve aproximadamente 393 

70 alunos inscritos, e que a nova tabela de crecendiamento foi aprovada no dia 24/08/17 pela Câmara de Pós-394 

Graduação. Acrescentou que o regimento da Pós-Graduação está sendo reescrito, e que o período de gestão da 395 

Coordenação de Pós-Graduação passará a ser de 04 anos. Informou que segunda-feira, dia 04/09/17, haverá aula 396 

inaugural do programa, e que um aluno de Angola se candidatou para o processo seletivo de seleção estrangeiros por 397 

meio do edital da CAPES, indicando o nome da Unifesp como Instituição de Ensino para realizar sua pós-graduação. 398 

Informou que, durante a reunião da Câmara, um prof. do curso de Filosofia mencionou que um grande numero de 399 

alunos vinha apresentando quadros de depressão, e por conta disso está sendo estudada uma forma de parceria junto 400 

ao NAE para realizar ações que visem averiguar os motivos e dar suporte a esses alunos, os quais, inclusive, chegam a 401 

abandonar o curso em virtude da depressão. Informou ainda que, no mês de setembro, será convocada a Comissão 402 

Eleitoral para o processo de seleção de novos Coordenadores de Pós-graduação, de modo que seus mandatos tenham 403 

início em janeiro de 2018. 404 

 405 

GT Conexão Letras 406 

A profa. Lucia informou que foi encerrado o cadastramento de atividades para o evento Conexões Letras, mas que ainda 407 

existe a possibilidade de efetuar novos cadastros até o final de semana, caso haja interesse. Elogiou a diversidade de 408 

atividades que foram cadastradas, e informou que, destas, 32 são de iniciativa dos docentes do Departamento de Letras, 409 

10 de docentes de outros Departamentos, contabilizando cerca de 25 atividades. 410 

  411 

VI Jornada de Literatura Contemporânea 412 
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A professora Paloma informou a programação provisória do evento, que será realizado no dia 16/10/2017, cujo tema 413 

será “Escrita e experimento”. Salientou que haverá presença do Prof. Dr. Raul Antelo, da Universidade Federal de Santa 414 

Catarina, e informou que está sendo feito um esforço no sentido de custear suas passagens para o evento. Acrescentou 415 

que haverá um pré evento com o intuito de preparar os alunos para a palestra do prof. Raul Antelo, e que haverá uma 416 

mesa cuja temática abordará a tradução com foco na questão da experimentação. Informou que estão em processo de 417 

indicar dois convidados para o evento, e solicitou aos docentes sugestões de nomes de participantes que morem em São 418 

Paulo. A profa. Ligia informou que irá dar entrada no pedido de Promoção para Professora Associada, e mencionou que 419 

no fluxograma disponibilizado pela ProPessoas não consta a necessidade de submeter o pedido de promoção ao 420 

Conselho do Departamento. Em virtude disso, ponderou que seria interessante verificar se essa informação realmente 421 

procede e, em caso afirmativo, disparar um informe oficial do Departamento a todos os docentes de maneira a evitar 422 

fluxos desnecessários e otimizar o trabalho de todos. 423 

 424 

Informe sobre a transferência da profa. Maria Eulália, da Universidade Federal de Santa Maria 425 

A profa. Renata informou que o processo de transferência da profa. Maria Eulália deve ser encaminhado pela UFSM à 426 

Brasília em meados de setembro para publicação, e acrescentou que a previsão é de que ela inicie suas atividades na 427 

Unifesp em fevereiro de 2018. 428 

 429 

Informe sobre o Concurso de Literatura Portuguesa 430 

O prof. Gustavo Informou que havia 25 candidatos inscritos no Concurso de Literatura Portuguesa, dentre os quais 14 431 

compareceram e 4 passaram para as etapas seguintes. Informou que o candidato aprovado foi o professor Marcelo 432 

Lachat, da Universidade Federal do Amapá. 433 

 434 

Professor do Departamento de Letras alocado na Reitoria 435 

O prof. Álvaro informou que na última reunião da área de Estudos da Linguagem foi levantadado um questionamento 436 

sobre a lotação do professor alocado na Reitoria. O prof. Ivan mencionou que a Reitora solicitou uma reunião com a 437 

Chefia do Departamento solicitando que fosse indicado um professor de cada uma das áreas de Línguas. Ponderou que 438 

essa reunião parece dizer respeito à organização da vinda deste professor ao Campus Guarulhos. Esclareceu que ele 439 

trabalhará na Reitoria mas oferecerá disciplinas sobre políticas linguísticas. 440 

 441 

GT Verde 442 

O prof. Ivan informou que está sendo organizado um GT Verde cujo objetivo é estimular o plantio de árvores no 443 

Campus, que a reunião será no dia 05/09/2017 e contará com a presença de alunos, professores, técnicos e funcionários 444 

terceirizados. Estendeu o convite a todos os interessados em participar. 445 

 446 

Inscrição para representações junto aos órgãos colegiados do Campus. 447 

O prof. Ivan informou que no dia 11/09/2017 encerra o prazo para inscirção das representações junto aos órgãos 448 

colegiados do Campus Guarulhos, e frisou a necessidade de que o Departamento participe ativamente da composição 449 

destes órgãos. 450 

 451 
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Sem mais, eu, Rafael Kenji Ozeki, Assistente em Administração do Departamento de Letras, subscrevo esta ata. 452 

 453 

Guarulhos, trinta de agosto de dois mil e dezessete. 454 

 455 

 456 

Membros natos 457 

 458 

Ivan Rodrigues Martin  (Chefe de Departamento)   ________________________________ 459 

Lucia Sano (Vice-Chefe de Departamento)    ________________________________ 460 

Indaiá de Santana Bassani (Coordenadora de Graduação)  ________________________________ 461 

Sueli Salles Fidalgo (Coordenadora de Graduação)   ________________________________ 462 

Renata Philippov (Coordenadora de Graduação)   ________________________________ 463 

Jose Hamilton Maruxo Junior (Coordenador de Graduação ) ________________________________ 464 

Neide Elias (Coordenadora de Graduação)    ________________________________ 465 

Sandro Luis da Silva (Coord. de Pós-Graduação)   ________________________________ 466 

Andreia dos Santos Menezes (Coordenadora de Extensão)  ________________________________ 467 

Joana de Fátima Rodrigues (Coord. Centro de Línguas)  ________________________________ 468 

Membros indicados 469 

 470 

Estudos Clássicos 471 

Josiane Teixeira Martinez (titular)     ________________________________ 472 

Luciano César Garcia Pinto (suplente)    ________________________________ 473 

 474 

Estudos da Linguagem 475 

Álvaro Antonio Caretta (titular)     ________________________________ 476 

Vanda Maria da Silva Elias (suplente)    _______________________________ 477 

 478 

Estudos Literários 479 

Gustavo Scudeller (titular)     ________________________________ 480 

Rodrigo Soares de Cerqueira (suplente)    ________________________________ 481 

 482 

Língua Espanhola e Literaturas Espanhola e Hispano-Americana  483 

Rosângela Aparecida Dantas de Oliveira (titular)   ________________________________ 484 

Graciela Alicia Foglia (titular)     ________________________________ 485 

 486 

Língua Inglesa e Literaturas de Língua Inglesa  487 

Lavinia Silvares Fiorussi (titular)     ________________________________ 488 

Souzana Mizan (titular)      ________________________________ 489 

 490 

Língua Francesa e Literaturas de Língua Francesa 491 

Marcia Valéria Martinez de Aguiar (titular)    ________________________________ 492 
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Ligia Fonseca Ferreira (titular)     ________________________________ 493 

Maria Lucia Claro Cristóvão (suplente)    ________________________________ 494 

 495 

Membros Eleitos 496 

Representantes Discentes da Graduação 497 

Rubia Fernandes e Silva (titular)     ________________________________ 498 

Mirian da Costa Leite (titular)     ________________________________ 499 

Isabella de Paula Aggio (suplente)     ________________________________ 500 

 501 

Representantes Discentes da Pós-Graduação 502 

Amanda Monteiro Belon Fernandes    ________________________________ 503 

Ana Lucia Mendes Antonio     ________________________________ 504 

David Aparecido de Melo      ________________________________ 505 

Franciely Baliana Godoi       ________________________________ 506 

 507 

Servidores Técnico-Administrativos 508 

Rafael Kenji Ozeki      ________________________________ 509 

 510 


