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Ata da reunião da Comissão Coordenadora do Programa de Estudos Linguísticos, Literários e 

Tradutológicos em Francês, realizada no dia 7 de novembro de 2017, redigida pela estagiária 

Danielle Camara Silva. 

 

COMPARECIMENTOS:  

Membros titulares da CCP: Eliane Gouvêa Lousada (Presidente), Álvaro Faleiros, Verónica 

Galíndez, Edite (Secretária DLM), Thiago Jorge (Representante discente – Por Skype), Thiago 

Mattos (Representante discente suplente). 

Ausências justificadas: Adriana Zavaglia (Vice-Presidente) – Em Licença-Prêmio. 

 

EXPEDIENTE: 

 

1. Informes 

- Próxima reunião da CCP: 05 de dezembro 

- Representação discente: levantamento de pesquisadores do francês ligados a Programas de Pós-

Graduação. Os RDs pedirão para os Coordenadores dos PPGs complementarem a lista, caso ela 

esteja incompleta. 

- Lista de classificação dos candidatos inscritos para Bolsa de Pós-Doutorado: 1º Lucas Piter 

Alves Costa 2º Paulo Procopio de Araujo Ferraz 

- Reestruturaçào do PPG em ELLTF – Programa LETRA (andamento) 

- Encontro do francês: Publicação do número da revista Non Plus 

  

2 – Processo seletivo 

- Divulgação dos resultados até 16/11  

- No próximo processo seletivo não marcaremos datas para as entrevistas, será estabelecido um 

período (de x a y). A data será marcada depois da prova de competências. 

 

3 - Reunião para explicação da avaliação CAPES  

Com docentes e alunos do Programa de Pós-Graduação em Francês. 

Data possível: início do primeiro semestre de 2018. 

 

4 – PROAP e verba diretoria (estado da verba, datas) 
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- PROAP: até 30 de abril 

- Verba internacionalização: até 31 de dezembro 

- Auxílio para participação de alunos em eventos: sobrou R$ 450. 

- Verba de publicações: 

- Sugestão de prolongar o estágio da monitora. 

- A verba já está liberada, para o uso abaixo: 

  

- um livro da Heloisa – 5.000,00 

- um livro da Claudia – 5.000,00 

- um ebook da Eliane com textos de alunos de pós de disciplina sobre gêneros – orçamento feito por 

3.040,00 – mas terá que ser mudado, pois não sabemos se a empresa vai regularizar a situação. 

  

ORDEM DO DIA: 

1. Pedido de recredenciamento de orientadores:  

i. Tokiko Ishihara 

Diante da falta de argumentos que justifiquem uma reconsideração, o pedido de recredenciamento foi 

negado novamente pela CCP, que entrará em contato com a professora a esse respeito. 
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