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Ata da reunião da Comissão Coordenadora de transição - Programa de Estudos Linguísticos, Literários 

e Tradutológicos em Francês/Programa de Pós-Graduação em Letras Estrangeiras e Tradução, 

realizada no dia 13 de março de 2019, redigida pela estagiária Sofia Barbosa. 

 

COMPARECIMENTOS:  

Membros titulares da CCP: Eliane Gouvêa Lousada (Presidente), Adriana Zavaglia (Vice-

Presidente), Thiago Jorge Ferreira Santos (Representante discente titular), Álvaro Silveira Faleiros, 

Véronique Marie Braun Dahlet. 

 

EXPEDIENTE: 

 

A. INFORMES 

- Capes PROAP – professor visitante – resultado 

O projeto para a vinda do Prof. Dr. Frédéric Saussez, da Universidade de Sherbrooke, convidado da 

Profa. Dra. Eliane Lousada, foi aprovado pela PRPG. Ele ministrará um minicurso e apresentará uma 

conferência entre os dias 25 e 29 de março. 

- Inscrições PDSE ver anexo. Inscrição até 12/03. Poderão se inscrever todos os alunos atualmente 

inscritos no LETRA – seleção do ano passado nos outros PPG – alunos que não puderam se matricular 

em seus respectivos programas 

- Coleta Sucupira – destaques: tamanho da proposta/campos do formulário; produção intelectual; 

inserção social. Data para reunião com docentes e para reuniões individuais 

A Profa. Dra. Eliane Lousada fez um resumo geral da elaboração do relatório da plataforma Sucupira. 

Como a proposta ficou muito grande e ultrapassou o número de caracteres permitidos, alguns projetos 

de pesquisa tiveram que ser resumidos. Também foi informado que os índices de inserção social 

melhoraram muito no último ano. Foi feita uma tabela para comparação da produção intelectual do 

último ano (incluindo os 43 docentes do PPG LETRA) em relação à produção do ano anterior (somente 

dos docentes do PPG Estudos Linguísticos, Literários e Tradutológicos em Francês). A quantidade das 

principais produções (artigo em periódico; livros e capítulos de livro) ficou abaixo do que seria 

esperado dos 43 docentes do PPG LETRA em 2018. O Prof. Dr. Álvaro Faleiros sugeriu a criação de 

estratégias para estimular a produção intelectual. Foi lembrada a importância da reunião plenária e das 

reuniões individuais com os docentes. 
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B. PAUTA 

- Datas CCP segundo calendário CPG 

Datas das reuniões da CCP no primeiro semestre de 2019: 09 de abril, 07 de maio, 11 de junho. 

- Processo de votação da CCP do LETRA: google forms, doodle, outro? 

A composição sugerida para a CCP do LETRA é a seguinte: 

Membros Titulares 

Álvaro Faleiros (Coordenador) 

Eliane Lousada (Vice-coordenadora) 

Adriana Zavaglia - Estudos da Tradução 

Mário Ramos Francisco - Estudos Literários e Culturais 

Safa Jubran - Estudos Linguísticos 

Thiago Jorge Ferreira Santos (representante discente) 

Membros Suplentes 

Lenita Pisetta - Estudos da Tradução 

Suzana Chwarts - Estudos Literários e Culturais 

Mona M. Hawi - Estudos Linguísticos 

Renata Tonini Bastianello (representante discente) 

Ficou decidido que será realizada uma consulta com todos os docentes para verificar se estão de acordo 

por meio de um formulário anônimo do Google Forms. 

- Pedido Luis Krausz – CAPES PRINT 

- Pedido Heloisa Costa – DINTER 

- Editais abertos PRINT: professor visitante (30/04); jovem talento brasileiro ou do exterior – 

vínculo de mais de 3 anos com instituição no exterior (06/05); missões acadêmicas (29/04); 

pesquisador jovem e sênior no exterior (30/04). Consulta aos docentes e articulação com as áreas. 

Todos para francês, russo, judaicos e árabes (tradusp separado). 

O edital de professor visitante tem a seguinte restrição: o período de estadia do professor tem que ser 

em 2019. Para o edital de jovem talento, deverá ser escolhido um candidato que tenha doutorado e um 

vínculo de mais de 3 anos com instituição no exterior. O candidato selecionado ficará um ano no Brasil. 

O edital de missões acadêmicas refere-se a vagas disponíveis para que dois docentes da USP possam 

atuar no exterior. 

- Prêmio teses destaque USP: até 30/04 
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Para o prêmio para teses destaque USP (defendidas em 2017 e 2018), será aberta chamada para 

indicação de nomes. Será convidado um parecerista externo e será formada uma comissão interna para 

julgar com base nos pareceres. 

- Processo seletivo LETRA: decisão sobre elaboração de provas (edital em anexo) 

A prova de competências da área de Estudos Linguísticos será realizada no dia 03 de maio; a prova da 

área de Estudos Literários e Culturais Estudos, no dia 10 de maio; e a da área de Estudos da Tradução, 

no dia 17 de maio. Para a elaboração da prova, o ideal seria ter um membro da antiga comissão. Para 

a correção, serão escolhidos membros da nova comissão. Será feito um esforço para disponibilizar todo 

o material da bibliografia online no site do DLM.  

- Edital de doutorado sanduíche (PDSE) – 12/03 – candidaturas recebidas, avaliador externo, etc. 

Foram recebidas duas candidaturas e o edital foi pensado para duas vagas, portanto não será necessário 

escolher entre os dois candidatos. Será enviado um convite para a Profa. Dra. Rita Jover-Faleiros, 

solicitando a elaboração do parecer. 

- PROAP até 31/04, pedidos até 20/03. Alunos, docentes (journée de formação, outros) 

Os pedidos devem ser encaminhados até o dia 20 de março e a verba deverá ser gasta até dia 30 de 

abril. A Profa. Dra. Adriana Zavaglia gostaria de incluir um pedido de diárias internacionais, o Prof. 

Dr. Álvaro Faleiros gostaria de incluir um pedido de diária nacional e a Profa. Dra. Eliane Lousada 

gostaria de utilizar a verba destinada para professores convidados com um convidado para o evento 

Journée de Formation. Sobre a verba destinada ao auxílio para alunos, foram recebidos três pedidos e, 

em princípio, todos serão contemplados. 

 

C. ORDEM DO DIA:  

- Pedido de credenciamento de disciplina: Deize Crespim Pereira 

A Profa. Dra. Adriana Zavaglia deu um parecer favorável ao credenciamento da disciplina. 

- Solicitação de ausência do país – Barbara Jacob- bolsista – orientadora Gloria do Amaral 

A aluna não seguiu o procedimento tradicional e não informou a CCP antes. A Profa. Dra. Adriana 

Zavaglia informou que a CAPES permite a renovação da bolsa quando o aluno está fora do país, desde 

que seja bem justificado. Assim, a Profa. Dra. Eliane Lousada pediu para que a aluna Bárbara Jacob 

escrevesse uma carta explicando a situação. A carta foi assinada pela aluna e pela orientadora. Tendo 

em vista que não há mais demanda de bolsas de mestrado, a CCP decidiu renovar a bolsa da aluna 

Bárbara Jacob. 
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Circ.CoPGr/06/2019                                                                                                         São Paulo, 
13 de fevereiro de 2019. 
CGCJ/lzp 

Ref: Dispõe sobre o lançamento dos Editais PRPG 02/2019 e 03/2019 – PrInt USP 

Prezados(as) 
Diretores (as), 
Orientadores(as), Coordenadores(as) de Programas de PG USP e Presidentes de CPGs USP, 

Na qualidade de Pró-Reitor de Pós-Graduação da Universidade de São Paulo e a partir dos 
critérios elencados no Edital 41/2017 CAPES/PrInt e legislação acessória, comunico a abertura dos 
Editais do Programa de Professor Visitante do Exterior (02/2019) e Programa de Apoio a Missões 
Acadêmico/Científicas no Exterior (03/2019) PrInt USP/CAPES para o ano de 2019. 

Os editais se encaixam no rol de ações previstas para 2019 no âmbito do Programa Institucional 
USP de Internacionalização, conforme os termos do convênio estabelecido entre USP e CAPES. 

São pontos de destaque do edital 02/2019 a possibilidade de apresentação de até duas propostas 
por programa de pós-graduação inscrito no PrInt; a disponibilidade de 175 auxílios para 
Professores Visitantes, 2/3 dos quais destinadas a Universidades parceiras e o 1/3 restante de livre 
escolha; e a necessidade dos Professores Visitantes participarem em atividades de pós-graduação, 
com atividades em disciplinas, discussão de projetos e seminários na USP. 

São pontos de destaque do edital 03/2019 a possibilidade de apresentação de uma proposta de 
missão, com até dois pesquisadores, para missão de até 15 dias no exterior e a participação das 
Comissões Coordenadoras de Cursos de Pós-Graduação na seleção das propostas. 

Solicito especial atenção às condições e prazos do edital para evitar que propostas sejam 
inelegíveis por critérios formais. Eventuais dúvidas podem ser sanadas pelo e-
mail print.pve2019@usp.br e pelo print.pame2019@usp.br. 

Atenciosamente 

Carlos G. Carlotti Jr. 
Pró Reitor de Pós-Graduação 

Os editais estão disponíveis em:  

EDITAL Nº 02/2019 - PrInt USP/CAPES - PROGRAMA DE PROFESSOR VISITANTE DO 
EXTERIOR: http://www.prpg.usp.br/attachments/article/5526/EditalPrintUSP_022019_PVE.pdf 

 
EDITAL Nº 03/2019 – PrInt USP/CAPES – PROGRAMA DE APOIO A MISSÕES 
ACADÊMICO/CIENTÍFICAS NO 
EXTERIOR:  http://www.prpg.usp.br/attachments/article/5527/EditalPrintUSP_032019_PAME.pdf 

 

Circ.CoPGr/08/2019                                                                      São Paulo,  27 de fevereiro de 
2019. 
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 Ref: Dispõe sobre o lançamento dos Editais PRPG 08/2019 e 09/2019 – PrInt USP 

Prezados(as) 
Diretores (as), 
Orientadores(as), Coordenadores(as) de Programas de PG USP e Presidentes de CPGs USP, 

Na qualidade de Pró-Reitor de Pós-Graduação da Universidade de São Paulo e a partir dos 
critérios elencados no Edital 41/2017 CAPES/PrInt e legislação acessória, comunico a abertura dos 
Editais do Programa Jovem Talento do Exterior (08/2019) e Programa de Professor Visitante no 
Exterior Júnior/Sênior (09/2019) PrInt USP/CAPES para o ano de 2019. 

Os editais fazem parte das ações previstas para 2019 no âmbito do Programa Institucional USP de 
Internacionalização, conforme os termos do convênio estabelecido entre USP e CAPES. 

São pontos de destaque do edital 08/2019 a possibilidade de receber, por 12 meses, jovens 
pesquisadores, brasileiros ou estrangeiros, com relevante experiência acadêmico-científica no 
exterior para exercer atividades de pesquisa e docência em Programas da pós-graduação na USP; 
necessidade do candidato ter menos de 40 anos e pelo menos três anos de experiência no exterior 
com vínculo com a instituição estrangeira; e a possibilidade de serem elegíveis apenas os 
programas com nota CAPES 5, 6 ou 7 na última avaliação quadrienal. 

São pontos de destaque do edital 09/2019 a possibilidade de apresentação de proposta por 
professores da USP Júniores (menos de 12 anos do doutorado) e Sêniores (mais de 12 anos de 
doutorado) para visitas ao exterior para os períodos, respectivamente, de 01 ano e 06 meses; que 
os proponentes tenham inserção nos meios acadêmicos ou de pesquisa nacionais e internacionais, 
com reconhecida produtividade científica e tecnológica na sua área do conhecimento; e a 
distribuição de 70% das vagas disponíveis para instituições parceiras internacionais da USP no 
acordo PrInt-CAPES/USP e 30% para livre demanda. 

Solicito especial atenção às condições e prazos do edital para evitar que propostas sejam 
inelegíveis por critérios formais. Eventuais dúvidas podem ser sanadas pelo e-
mail print.jtee2019@usp.br e pelo print.pvejs2019@usp.br. 

 Os editais estão disponíveis no site da PRPG: http://www.prpg.usp.br/index.php/pt-br/apoio-
administrativo/editais#  

________________________ 

A proposta que está sendo elaborada pelo Programa de Língua e Literatura Alemã é a visita do 
Prof. Tomas Kuhn: https://www.mod-langs.ox.ac.uk/people/tom-kuhn  

O responsável pela proposta é o Tercio Redondo: tercioredondo@terra.com.br , que está vendo se 
o professor virá para a disciplina "Brecht: Realismo e Contemporaneidade” (FLM 5475)", ou se ele 
ainda vai cadastrar uma nova disciplina, com um tema aproximado. O curso será dado em inglês.  

Quem tiver interesse em que seu Programa participe desta proposta, por favor, entre em contato 
diretamente com o Tercio (email acima) para conversar sobre as atividades que podem ser feitas 
conjuntamente.  
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