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

Tradução, realizada no dia 06 de abril 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 titular), Álvaro Silveira Faleiros, Mário Ramos 

Francisco Júnior, Safa Alferd Abou Chahla Jubran e Suzana Chwarts.  

  

 

A. INFORMES 

- CPG: digitalização de teses; normas de avaliação nas ementas de disciplinas 

Na última CPG foi proposto o uso da verba PROAP para a digitalização das teses. As normas das 

avaliações das disciplinas têm que ficar mais claras. Quando o parecer for elaborado, é preciso observar 

se os critérios de avaliação não estiverem claros, será preciso pedir aos professores para esclarecê-los. 

Os professores receberão um email a esse respeito.  

- Reconhecimento de créditos – vários pedidos, mas podem ser reconhecidos até no máximo 3 anos 

antes de entrar no programa 

- verba PROAP 

Já havia 2 livros na primeira chamada e na segunda chamada mais 3 livros. Será possível fazer 5 ebooks 

do programa. Todos serão publicados pela Mercado de Letras, que apresentou o orçamento de menor 

valor.  

Os valores gastos com verba PROAP até o momento foram: 

 verbas para publicação: situação dos envios e das publicações: 5 e-books (R$ 14.270,00) 

 verbas para inscrição em congresso: (R$ 5.112,00) 

 

As verbas do TRADUSP, LETRA e RUSSO serão discutidas em conjunto para pagamento dos e-books 

e outros serviços importantes para os programas. 

 

 

B. PAUTA 

- Recredenciamento Profa. Berta 

O credenciamento da Profa. Dra. Berta Waldman está vencendo e não será feito o recredenciamento, 

por razões de saúde.  

Em relação à verificação da produção intelectual dos docentes junto à secretaria, a Profa. Dra. Eliane 

Gouvêa Lousada pediu ajuda à Profa. Dra. Suzana Chwarts para fazer a conferência do Lattes da Profa. 

Dra. Berta Waldman , para o Prof. Dr. Mário Ramos Francisco Júnior fazer o da Profa. Dra. Aurora 

Fornoni Bernardini, para a Profa. Dra. Cláudia Consuelo Amigo Pino fazer a da Profa. Dra. Verónica 

Galindez. O Prof. Dr. Álvaro Silveira Faleiros fará a conferência do Prof. Dr. Philippe Willemart. A 

Profa. Dra. Eliane Gouvêa Lousada ainda está esperando algumas respostas de docentes que não 

conferiram seus dados.  

- Proficiência em alemão 
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Problema de proficiência: a prova do alemão não é aplicada no centro de línguas há algum tempo. Um 

aluno do alemão perdeu o prazo e a solução encontrada foi que um dos professores do PPG (Luis 

Sérgio Krausz) se encarregasse da elaboração e aplicação da prova.  

- Apoio do PPG para realização de eventos: IX Congresso Nacional de Pesquisadores de Estudos 

Judaicos; Russo (Bruno Gomide) 

Congresso de Estudos Judaicos – USP tem lugar de destaque na América Latina nessa área (mestrado, 

doutorado e pós-doutorado) e será feito online, no dia 08/10. A Profa. Dra. Suzana Chwarts pediu a 

ajuda da monitoria para dar assessoria ao monitor Ernesto do evento do Centro de Estudos Judaicos. 

Este evento tem apoio dos Centro de Estudos Judaicos da USP e das 2 revistas da área.   

O congresso dos Estudos Russos também terá apoio da monitoria. 

- Preenchimento de dados para Sucupira: como o prazo se aproxima e há muitos docentes, discentes e 

egressos que ainda não enviaram/conferiram seus dados, serão enviados e-mails para lembrá-los que 

se trata de atividade obrigatória da pós-graduação.  

- Bolsas: Capes – carta PRPG; - Prorrogações bolsas: 3 de ME; - Manifestação interesse bolsas CNPq 

Na última reunião, a Profa. Dra. Eliane Gouvêa Lousada, o Prof. Dr. Álvaro Silveira Faleiros e o Prof. 

Dr. Mário Ramos Francisco Júnior iriam enviar uma carta à Capes, porém foi solicitado que 

aguardassem que o pró-reitor, Prof. Carlotti, fizesse contato com a Capes.  

- Preparação para a reunião de 09/04 

A reunião será dividida por área de concentração. Na última reunião ficou decidido na pauta que o 

processo seletivo (bibliografia, provas etc.) seria discutido. Nas reuniões os professores por áreas de 

concentração, os responsáveis podem conduzir as reuniões. A monitoria vai enviar novamente o email 

da chamada da reunião. A Profa. Dra. Eliane Gouvêa Lousada vai enviar a ficha de avaliação da 

plataforma Sucupira, para que os docentes vejam sua configuração atual.   

Também será discutido o processo seletivo e a participação de docentes na divulgação, bem como a 

publicação em redes sociais como o Facebook e Instagram pela monitoria, RDs e docentes. 

 

 

 

C. ORDEM DO DIA 

Transferência de área de concentração 

O aluno Edgar Rosa Vieira Filho, do Prof. Dr. Álvaro Silveira Faleiros, pediu transferência de área de 

concentração, pois ainda estava no Francês.  
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