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

Tradução, realizada no dia 09 de março de 2021, redigida pelas estagiárias Luana Scavone e Sofia 

Barbosa.  

 

COMPARECIMENTOS:   

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

Presidente), Tatiane Calloni (Representante Discente), Álvaro Silveira Faleiros, 

Safa Alferd Abou Chahla Jubran e Suzana Chwarts. 

  

 

A. INFORMES 

- CPG: digitalização de teses, expo PRPG, contratação de estagiários, prorrogações  

- verba PROAP:  

 verbas para publicação: duas chamadas: recebemos 5 ebooks e todos serão publicados 

 verbas para inscrição em congresso: todos os pedidos foram atendidos 

O cartão da CAPES vai funcionar de maneira mais flexibilizada, o coordenador ficará responsável por 

essa verba. O Prof. Dr. Álvaro Silveira Faleiros sugeriu pensar nas verbas em conjunto, a sugestão foi 

a de primeiro ver as verbas da faculdade, depois da PROAP do LETRA e por fim a PROAP dos outros 

programas.  

 

B. PAUTA 

- Preenchimento de dados para Sucupira: novas datas (23/04); situação dos docentes, discentes e 

egressos (lembrar os alunos e ex-alunos); organização com secretaria 

A nova data de entrega está marcada para 23/04. Atualizações das situações de docentes, discentes e 

egressos sobre as quantidades de respostas que foram enviadas nos minirrelatórios. A representante 

discente Tatiane também comentou a situação do preenchimento.  

 

- Situação das bolsas depois de remanejamento Capes 

Remanejamento da CAPES, com duas bolsas de mestrado e duas de doutorado. Esse ano chegou uma 

a menos de cada. Para outros programas vieram mais bolsas. A CAPES deu mostras de não entender a 

reestruturação do LETRA.  

 

- Processo de seleção de bolsas: resultados; resolução relativa a um email de uma aluna que perdeu o 

prazo de inscrição na seleção, pois alegou não ter recebido o email. A CCP considerou que a aluna 

deveria ter acessado o email de contato que informou no momento de sua inscrição no processo 

seletivo, pois se trata de responsabilidade do aluno;  

Fizeram parte da comissão: Profa. Dra. Mona Mohamad Hawi, Profa. Dra. Eliane Gouvêa Lousada e 

Profa. Dra. Lenita Maria Rimoli Esteves. Os projetos foram distribuídos entre as professoras, sendo 

que nenhuma delas avaliou um candidato seu à bolsa.  

 

 

- Prorrogações de prazos e bolsas (secretaria e situação atual) 
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O sistema de prorrogação de prazos continua igual, o aluno tem direito a até 12 meses de prorrogação.  

 

- Verba PROAO: As monitoras vão mandar novamente o email para alunos e professores sobre o 

reembolso de taxa de inscrições. 

 

- Tabela de participação dos docentes em atividades do PPG: é necessário ter as informações sobre 

quem participou em qual atividade do PPG, para que seja possível fazer um rodízio de docentes nas 

atividades do programa.  

 

 

C. ORDEM DO DIA 

- doutorado sanduíche no Brasil: o aluno Bruno Pereira, da UFPB, fará um estágio no PPG-LETRA, 

que contará como doutorado sanduíche no Brasil. O parecer, elaborado por membro da CCP, foi 

favorável. 

 

 

Haverá uma reunião dia 09/05 para os professores da linha de estudos da tradução (14h) e da linha de 

estudos literários (16h). Professores que fazem parte de duas linhas devem participar das duas. Um e-

mail será enviado aos professores. 
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