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

Tradução, realizada no dia 04 de maio 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: regulamentos e recredenciamento de orientadores 

A Profa. Dra. Eliane Gouvêa Lousada falou sobre o que foi discutido na reunião da CPG. 

- verba PROAP – prorrogação até 30/04/2022 

Os valores foram discutidos. Agora pode-se pensar novamente na reorganização dos valores, pois o 

prazo foi prorrogado. A Profa. Dra. Eliane Gouvêa Lousada acha que devem fazer pressão para tentar 

abrir novamente a planilha. A Profa. Dra. Adriana Zavaglia acha que vale a pena sugerir a compra de 

uma máquina digitalizadora. A sugestão será enviada para a Profa. Dra. Cláudia Consuelo Amigo Pino.   

- prêmio de teses 

Foram sugeridos dois candidatos. A comissão foi formada, com alguma dificuldade, por três 

representantes. A comissão escolheu a tese de Thiago Jorge Ferreira Santos. 

- bolsas CNPq e CAPES 

5 bolsas foram prorrogadas. O pedido foi feito para a CNPq. Sobre a CAPES, o Prof. Carlotti pediu 

para que fosse escrita uma carta do programa.  

- modem para alunos (5 pedidos) 

Os pedidos foram enviados.  

- reunião de pós graduação organizada pela biblioteca.  

Dar maior visualização possível e divulgar.  

 

B. PAUTA 

- Preenchimento de dados para Sucupira: prorrogação para (30/05); situação dos docentes, discentes e 

egressos  

Prorrogação de entrega para 30/05. Faltam poucos professores mandarem os dados. A última coisa a 

ser feita é um email que será enviado para os discentes e egressos com cópia para os orientadores. 

- Prova de competências: retificação duração da prova (DO); tipo de texto que poderão enviar e 

tamanho da prova: avisar corretores; 

Foi feita retificação do edital sobre a duração da prova de competências, esta terá duração de duas 

horas. Não é possível elaborar a prova em formato Word, pois pode causar problemas de segurança no 

site do programa. É necessário avisar os corretores que não é possível fazer a formatação. 

 

- Reunião por áreas de concentração ocorrida em 09/04 
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Área de Estudos da Tradução – O Prof. Dr. Álvaro Silveira Faleiros disse que fizeram a reunião e foi 

positiva. Ele lembrou que as universidades estaduais paulistas foram criticadas pela falta de disciplinas 

formativas. Indicaram disciplinas nesse caráter. Está tendo sobreposição de datas de oferecimento de 

disciplinas, pois alguns docentes fazem parte de mais de um programa e acham que podem fazer uma 

grade com horários já definidos para resolver esse problema. Vão marcar outra reunião para renovar a 

bibliografia e pensar no formato da prova. Sugeriram indicar no site quais são as disciplinas formativas.  

Área de Estudos Literários e Culturais – O Prof. Dr. Mário Ramos Francisco Júnior disse que fizeram 

a reunião e também foi positiva. Reagendaram outra para discutir mais assuntos. Sentiram que houve 

pouca participação dos professores da área.  

Área de Estudos Linguísticos – A Profa. Dra. Eliane Gouvêa Lousada disse que foi falado sobre as 

provas. A Profa. Dra. Heloísa Brito de Albuquerque Costa sugeriu nova proposta para o 

recredenciamento, envolvendo o comprometimento com o programa.  

 

C. ORDEM DO DIA 

Trancamento de matrícula Carolina Rangel (orientadora Verónica) – 90 dias 

A aluna enviou atestado alegando problemas psicológicos. Os professores perguntaram se ela quer 

mesmo o trancamento ou uma prorrogação mais longa. Foi solicitada prorrogação mais longa. 
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