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

Tradutológicos em Francês, realizada no dia 27 de maio de 2015, redigida pela Monitora da Pós-

Graduação, Danielle Camara Silva.  

 

Comparecimentos:  

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

Presidente), Heloísa Albuquerque-Costa. 

Junior (Departamento de Letras Modernas) 

 

Próximas datas da CCP 2015: 7 de julho | 4 de agosto | 1 de setembro | 6 de outubro | 3 de 

novembro | 1 de dezembro. 

 

ORDEM DO DIA: 

 

1. Homologação de resultado de qualificação de mestrado  

Mariana Casemiro Barioni. Orientadora: Eliane Gouvêa Lousada. 

 

INFORMES: 

 

 CPG de Maio O dinheiro da PROAP provavelmente vira em relação à porcentagem do 

que foi usado em 2015. 

 Informe dos discentes Não houveram informes. 

 Verba PROAP para viagem de alunos O aluno Marcos Menezes pediu para dividir seu 

valor com as alunas Jaci e Ana Paula, já que ele já havia comprado suas passagens e a 

verba não poderia ser concedida para ele. 

 

DISCUSSÃO E ENCAMINHAMENTOS: 

 

1. Leitura e assinatura das consolidações dos documentos de avaliação de projeto. 

2. Planilha PROAP – revisão da planilha enviada em 30 de abril, prorrogação de prazo 

para 15/05. Sem modificações na planilha. 
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3. Revisões do Regulamento: 

Esclarecimento - orientador específico: entra para orientar apenas 1 aluno. 

 

Item XI.5 do Regumanento – critérios para credenciamento específico 

Texto atual  Texto proposto [inicial/para discussão – 

Adriana] 

[texto do nosso regulamento que consta 

em nosso site] XI.3 O solicitante que não 

atender aos critérios mínimos de 

credenciamento pleno poderá ter 

credenciamento específico, cabendo à 

CCP analisar e deferir ou não a 

solicitação. 

[texto que consta no processo que pede 

alteração] XI.5 [sic] O solicitante que não 

atender aos critérios de credenciamento ou 

recredenciamento pleno pode ter 

credenciamento específico, cabendo à 

CCP analisar e deferir ou não a 

solicitação. 

XI.3 O primeiro credenciamento será 

sempre específico, em nível de Mestrado. 

No recredenciamento, o solicitante que 

não atender aos critérios mínimos para 

credenciamento pleno poderá ter 

credenciamento específico apenas para 

orientar um aluno ou finalizar orientações 

em andamento. 

 

Obs.: Outros regulamentos: inglês, alemão e italiano, credenciamento específico (geralmente é o 

item XI.3 O primeiro credenciamento será sempre específico, no nível de Mestrado); espanhol, 

não há nada a respeito. 

 

Item II Critérios de Seleção II.2 Requisitos para o mestrado 2ª etapa (1,2,3,4) e 

II.3 Requisitos para o doutorado 2ª etapa (1,2,3,4) do Regumanento  

Texto atual  Texto proposto [inicial/para discussão – 

Adriana] 

Item II.2 2ª etapa 

1. Aprovação (com nota mínima 7) 

em Prova Escrita de 

Competências, de caráter 

Item II.2 2ª etapa 

1. Aprovação (com nota mínima 7) 

em Prova Escrita de Competências 

válida por 1 ano, de caráter 
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eliminatório, com bibliografia 

definida e publicada em edital. 

Essa prova será elaborada e 

aplicada por uma Comissão de 

Seleção composta por três 

orientadores plenos do programa e 

designada a cada processo de 

seleção pela Comissão 

Coordenadora do Programa. 

 

Item II.3 2ª etapa 

1. Aprovação (com nota mínima 7) em 

Prova Escrita de Competências, de caráter 

eliminatório, com bibliografia definida e 

publicada em edital. Essa prova será 

elaborada e aplicada por uma Comissão de 

Seleção composta por três orientadores 

plenos do programa e designada a cada 

processo de seleção pela Comissão 

Coordenadora do Programa. 

eliminatório, com bibliografia 

definida e publicada em edital. 

Essa prova será elaborada e 

aplicada por uma Comissão de 

Seleção composta por três 

orientadores plenos do programa e 

designada a cada processo de 

seleção pela Comissão 

Coordenadora do Programa. 

 

ItemII.3 2ª etapa 

1. Aprovação (com nota mínima 7) em 

Prova Escrita de Competências válida por 

1 ano, de caráter eliminatório, com 

bibliografia definida e publicada em 

edital. Essa prova será elaborada e 

aplicada por uma Comissão de Seleção 

composta por três orientadores plenos do 

programa e designada a cada processo de 

seleção pela Comissão Coordenadora do 

Programa. 

 

 

 

4. Prêmio CAPES Tese | Teses USP Para o prêmio CAPES foi indicada a aluna Viviane 

(indicação da profa. Claudia). Para o prêmio Teses USP foi indicada a aluna Fernanda 

(indicação do Prof. Philippe). 

Diferenças no procedimento: o prêmio Teses USP pede que seja a CCP a indicar a tese. O 

prêmio CAPES permite que orientador e CCP indiquem uma tese. 
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5. VII Encontro do Francês – 27 e 28 de agosto 

 

Foi decidido que alunos (de pós-doutorado, doutorado ou mestrado já defendido) que já 

apresentaram suas pesquisas em outros anos serão convidados a atuarem como 

debatedores e/ou coordenadores de mesas. 

A Comissão Organizadora do evento será a seguinte: Adriana, Eliane, Heloísa, Ana Luíza 

Bedê, Danielle, Mateus, Vivian. 

Algumas atividades já definidas: 

Abertura: prof. Michel Riaudel 

Fechamento: prof. Philippe Willemart 

Coquetel final: homenagem para a professora Sabina. 

 

Chamada para envio de resumos/propostas de ateliers – até dia 22 de JUNHO. 

 

Formulário para resumos: 

https://docs.google.com/forms/d/1r1qPs_N58T4Rc36MTldxMk93aSWDJai1XDqth1ZrK

cU/viewform 

Formulário para ateliês:  

https://docs.google.com/forms/d/1bL2RQOn6_P43tam54UOIHiPZYw4IsU__kwr9Cp7kl

zs/viewform?c=0&w=1 

 


