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Ata da reunião da Comissão Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Letras Estrangeiras e 

Tradução, realizada no dia 12 de setembro de 2019, redigida pela estagiária Sofia Barbosa. 

 

COMPARECIMENTOS:  

Membros titulares da CCP: Álvaro Silveira Faleiros (Presidente), Eliane Gouvêa Lousada (Vice-

Presidente), Thiago Jorge Ferreira Santos (Representante discente titular), Renata Tonini Bastianello 

(Representante discente suplente), Adriana Zavaglia, Mário Ramos Francisco, Mona M. Hawi, Safa 

Jubran. 

 

A. INFORMES 

- Seminário de meio termo [Novos documentos Capes (https://capes.gov.br/avaliacao/sobre-as-areas-

de-avaliacao/74-dav/caa2/4675-letraslingueistica, https://capes.gov.br/relatorios-tecnicos-dav)] 

A Profa. Dra. Eliane Gouvêa Lousada informou os colegas o Seminário de meio termo foi positivo. 

Foi feita uma avaliação cruzada entre os Programas e o PPG-LETRA foi bem avaliado. Sobre a Ficha 

de Avaliação da CAPES, a importância de alguns itens foi sublinhada: formação de alunos, produção 

discente ou conjunta, internacionalização, site ou página no Facebook, sistema de autoavaliação, 

acompanhamento dos egressos. 

O Prof. Dr. Álvaro Silveira Faleiros relatou que houve uma votação durante o Seminário sobre a 

oferta de disciplinas: 40% dos votos foram a favor da oferta de disciplinas mais específicas, enquanto 

60% votaram pelo oferecimento de disciplinas mais abrangentes. A Profa. Dra. Eliane Gouvêa 

Lousada lembrou que disciplinas ministradas por professores visitantes podem ser mais específicas. 

Na resposta para o questionário do Seminário de meio termo, ela incluiu as disciplinas mais gerais do 

PPG-LETRA.  

- Evento En_LETRA 

Os membros da CCP relataram que ouviram muitos comentários positivos sobre a segunda mesa, “O 

LETRA em pesquisas”. A Profa. Dra. Adriana Zavaglia expressou frustração com o pequeno número 

de pessoas presentes. O Prof. Dr. Álvaro Faleiros sugeriu a organização de um Seminário de avaliação 

do PPG-LETRA. 

- Seleção de bolsas de DO – agosto (disponível no site do DLM) 

A seleção de bolsas de doutorado foi feita em conjunto, considerando as atividades dos alunos nos 

últimos anos. O resultado já está disponível no site do DLM. 
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- Situação das bolsas 

Foram solicitadas informações dos alunos para pedido de bolsas da cota de situação emergencial da 

Pró-Reitoria de Pós-Graduação. A Profa. Dra. Eliane Gouvêa Lousada relatou que no mês de 

setembro não houve cadastro de novos bolsistas porque foram feitas mudanças na plataforma. No 

próximo mês, a situação deve estar normalizada.  

- Informe dos representantes discentes 

Os representantes discentes escreveram um e-mail para os alunos explicando o Qualis Periódicos, a 

importância das publicações (produção discente) e o espaço para visibilidade da pesquisa no site do 

LETRA (vídeos).  

 

B. PAUTA 

- Disciplinas no LETRA 

O PPG-LETRA tem muitas disciplinas credenciadas, mas poucas são oferecidas. Em 2018, 29% das 

disciplinas credenciadas foram oferecidas; em 2019, 17%. No Sucupira, serão incluídas apenas as 

disciplinas que estão sendo ministradas. 

A Profa. Dra. Adriana Zavaglia destacou a disciplina “Tópicos em Estudos da Tradução”, que é mais 

abrangente e pode ser oferecida por vários docentes. Seria necessário apenas mudar o nome ou 

credenciar uma nova disciplina com outro nome. O Prof. Dr. Álvaro Silveira Faleiros explicou que as 

disciplinas específicas ainda podem ser oferecidas, mas é necessário garantir o oferecimento de 

disciplinas abrangentes. Para isso, a maioria dos docentes tem que participar e estar envolvida no PPG. 

A Profa. Dra. Mona Hawi trouxe uma ideia para o oferecimento das disciplinas: elas seriam 

organizadas em dois núcleos (Núcleo 1 – Formação e Núcleo 2 – Geral). Além disso, ela sugeriu a 

realização de “seminários de pesquisa e estudo” quinzenalmente, com o docente e seus orientandos. 

Assim, os alunos teriam esse momento de orientação mais direta, o que poderia ajudar na 

qualificação e estimular o engajamento dos docentes. 

A partir dessa ideia, a CCP discutiu a possibilidade de organizar as disciplinas em dois núcleos: um 

para as disciplinas mais abrangentes (uma ou duas disciplinas por linha de pesquisa) e outro para as 

disciplinas mais específicas. O Prof. Dr. Álvaro Silveira Faleiros aprovou a ideia dos seminários 

porque são uma maneira de reconhecer (no Sucupira) as reuniões com orientandos que já acontecem. 

Ele sugeriu observar o exemplo de outras universidades, como a Unicamp, que já organizam 

seminários e verificar como colocar em prática.  
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O Prof. Dr. Álvaro Silveira Faleiros trouxe uma dúvida sobre o credenciamento de disciplinas: como 

inserir o nome do ministrante. A Profa. Dra. Adriana Zavaglia esclareceu que, no credenciamento, há 

um docente responsável pela disciplina. Entretanto, ele não precisa necessariamente ministrar a 

disciplina, outra pessoa pode ministrá-la, e isso deve ser esclarecido no Sucupira. Então, o Prof. Dr. 

Álvaro Silveira Faleiros indicou a possibilidade de credenciar uma disciplina abrangente que teria 

vários professores convidados ministrando aulas mais específicas. 

A Profa. Dra. Adriana Zavaglia apresentou uma ideia de criar disciplinas vinculadas: por exemplo, para 

participar dos seminários, o aluno teria que cursar uma disciplina como pré-requisito. Contudo, no 

regulamento do Programa não há obrigatoriedade de disciplinas. Portanto, esse “pré-requisito” seria 

uma recomendação para a formação do aluno, não uma obrigatoriedade de fato. 

A Profa. Dra. Eliane Gouvêa Lousada sugeriu colocar esse projeto de organização das disciplinas 

como meta para o próximo quadriênio. Para o biênio 2020/2021, será realizado um levantamento dos 

docentes que ainda não ministraram disciplinas nesse quadriênio. Além disso, já foi feito um 

levantamento das disciplinas a serem oferecidas nos próximos semestres. A área de Estudos 

Literários e Culturais precisa se organizar melhor nesse sentido porque é, até o momento, a área que 

oferecerá menos disciplinas. 

- Processo seletivo: comissões (prova e arguição; cuidado na atribuição de alunos – orientadores: 

número de alunos e áreas de concentração) 

Foi recomendado avisar aos alunos, durante a prova de competências, que só poderão ser orientados 

por docentes da área de concentração que escolheram. 

Para as bancas de arguição, serão impressas cópias da tabela com o número de orientandos por 

docente. A Profa. Dra. Eliane Gouvêa Lousada vai revisar a grade de correção para arguição e 

disponibilizá-la para as bancas. 

- Site LETRA: texto inicial (a ser traduzido – sugestão em anexo), indicações para projeto de 

pesquisa (sugestão em anexo) [se possível, verificar antes da reunião: http://letra.fflch.usp.br/], vídeo 

PRPG; pedidos aos docentes 

O texto inicial do site passará por algumas mudanças.  

- Credenciamentos em outras áreas de concentração: sugestão de credenciar apenas os que 

necessitam, aguardando maior definição (Safa, Berta, Maurício – verificar em qual linha e qual 

projeto querem se credenciar – neste momento – não credenciar Lindo e nem outros que não tenham 

aluno. Durante o processo seletivo não sugerir orientadores que não estejam na área escolhida pelo 

aluno) 
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No Seminário de meio termo, foi dito que o maior problema em relação ao número de docentes é a 

diferença de docentes entre linhas de pesquisa, não áreas de concentração. Nesse caso, a linha de 

Estudos Críticos é a que tem maior diferença no número de docentes.  

Ainda sobre credenciamento, a Profa. Dra. Eliane Gouvêa Lousada disse que foi feito um ofício para 

credenciamento retroativo de docentes. O PPG-LETRA foi criado em 02 de agosto de 2018 e essa 

informação consta no Sucupira, mas as datas dos credenciamentos no Janus não correspondem. 

Contudo, o pedido de credenciamento retroativo foi indeferido na Câmara de Normas. O 

encaminhamento foi se seria melhor continuar tentando o credenciamento retroativo ou fazer o 

credenciamento com a data atual. Os membros da CCP concordaram em utilizar a data atual. 

O Prof. Dr. Luiz Antônio Lindo pediu para se credenciar em duas áreas de concentração. No 

momento, o credenciamento em duas áreas de concentração só será realizado em casos emergenciais, 

e o caso dele não é. 

- PROAP alunos (Russo, Judaicos e Árabes, Tradusp) 

Ainda não se sabe se o número de alunos influenciou de fato na distribuição de verba PROAP. Foi 

solicitada a ajuda dos PGG (Francês, Russo, Judaicos e Árabes, Tradusp) para a verba destinada para 

o auxílio aos alunos, neste momento. 

 

 

C. ORDEM DO DIA:  

1. Pedido de credenciamento em outra área de concentração 

Safa Jubran: Estudos Literários 

Maurício Dias: Estudos Literários 

Berta Waldman: Estudos Literários 

 

2. Pedidos de credenciamento das disciplinas: 

i. “Honoré de Balzac: projeto e romances”, Profa. Responsável: Gloria Carneiro do 

Amaral 

ii. “Introdução aos Estudos da História da Imigração Chinesa ao Brasil”, Profs. 

Responsáveis: Shu Changsheng e Gao Weinong (Prof. Visitante) 

 

3. Pedido de recredenciamento: 

i. Gloria Carneiro do Amaral 
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4. Pedido de Transferência de Área de Concentração 

i. Daniel Douek. Orientadora: Marta Francisca Topel 

De: Estudos Linguísticos, Literários e Tradutológicos em Francês Para: Estudos 

Literários e Culturais 

ii. Hyanna Carollyne Dias de Medeiros Orientadora: Heloisa Brito de Albuquerque Costa 

De: Estudos Linguísticos, Literários e Tradutológicos em Francês Para: Estudos 

Linguísticos 

iii. Daniel Franção Stanchi Orientadora: Maria de Fátima Bianchi 

De: Estudos Linguísticos, Literários e Tradutológicos em Francês Para: Estudos 

Literários e Culturais 

iv. Lucius Flavius de Mello Orientadora: Berta Waldman 

De: Estudos Linguísticos, Literários e Tradutológicos em Francês Para: Estudos 

Literários e Culturais 

v. Rita de Cássia Gomes Orientadora: Heloisa Brito de Albuquerque Costa 

De: Estudos Linguísticos, Literários e Tradutológicos em Francês Para: Estudos 

Linguísticos 

 

5. Homologação do resultado de Aprovação Qualificação de Doutorado 

i. Débora Barbosa Jacquemin. Orientadora: Eliane Gouvêa Lousada 

ii. Amayi Luiza Soares Koyano. Orientadora: Claudia Consuelo Amigo Pino 

 

6. Pedido de Aproveitamento de Créditos como aluno especial 

i. Jamilly Brandão Alvino 

ii. Maria Teresa de Araujo Mhereb 

 

7. Pedido de Licença maternidade de 

i. Aline Magalhães dos Santos Silvério Ishii 

 

8. Pedido de co-orientação do aluno Lucius Flavius de Mello 

i. Gloria Carneiro do Amaral 
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