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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 (por e-mail) no dia 18 de fevereiro 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), Thiago Mattos 

(Representante discente suplente), Edite (Secretária DLM), Álvaro Silveira Faleiros, Michel Sleiman, 

Mário Ramos Francisco, Véronique Marie Braun Dahlet. 

 

EXPEDIENTE: 

 

A. Informes 

- Processo seletivo do LETRA (datas, provas etc.) – ver anexo 

- Edital de doutorado sanduíche (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 

- Próxima Reunião: 12/03 (presencial). Obs: para esta reunião, traremos sugestões para formar a 

CCP do LETRA. A ideia é propor uma CCP e enviar aos colegas solicitando que digam se estão de 

acordo. Thiago: seria bom ter nomes de discentes nessa data.  

- Editais abertos:  

1) Capes PROAP – professor visitante – até 28/02. Separadamente para cada programa. Foi 

proposta uma data para recebimento das propostas, pois a própria CCP vai encaminhar até 28/02. 

2) PRINT professor visitante: fizemos nova consulta e as informações mudaram: 

- LETRA com PPG russo e judaicos e árabes: prazo até 30/04. Serão propostos projetos conjuntos 

com outros programas. 

- Tradusp – separadamente 

3) PRINT – missões acadêmico-científicas no exterior  

- LETRA com PPG russo e judaicos e árabes: prazo até 29/04. Serão propostos projetos conjuntos 

com outros programas. 

- Tradusp – separadamente 
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4) Univesp  [Edital PRPG 05/2019 - Programa de Cooperação de Formação Didático-Pedagógico 

USP/UNIVESP de Alunos de Pós-Graduação e do Edital PRPG 06/2019 - Programa de Cooperação 

de Formação Didático-Pedagógico USP/UNIVESP de Docentes Supervisores USP.]  

- Relatório Capes: foi elaborado em conjunto (Álvaro, Adriana, Eliane).  

 

B. Pauta 

1. Mudança na ficha de avaliação da CAPES: nova ficha de avaliação foi enviada em 15/02 (ver 

anexo). Foi solicitado que enviássemos nossas opiniões até dia 19/02, às 18h00. Os 

coordenadores da área de Linguística e Literatura da USP decidiram encaminhar o documento 

que já encaminhamos a eles após a reunião que tivemos, em agosto, na USP (sem o item f), 

além de comentários da CCP. Foi solicitado aos membros da CCP que enviassem comentários, 

porém nenhum comentário foi encaminhado. 

 

C. ORDEM DO DIA:  

Bancas serão enviadas pela secretaria do DLM. 
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