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APRESENTAÇÃo

Neste relatório apresentamos uma síntese das principais ações e atividades desenvolvidas 
no Instituto de Estudos da Linguagem (IEL) no período de nossa gestão, compreendido entre 20 de 
janeiro de 2011 e 19 de janeiro de 2015. O documento está organizado em nove capítulos e quatro 
anexos correspondentes aos setores e coordenações acadêmicas.

Como mostram os dados, foram muitas as conquistas e as realizações que tiveram como 
objetivo primordial oferecer melhores condições para o aprimoramento das atividades de ensino, 
pesquisa e extensão, além de propiciar aos colegas docentes e aos funcionários condições mais 
adequadas para o desenvolvimento de seu trabalho e garantir a nossos alunos melhores condições de 
formação. Essas ações consolidam as bases para que o IEL continue sua trajetória de crescimento e 
de destaque acadêmico nos cenários nacional e internacional.

Entre os inúmeros investimentos em infraestrutura, equipamentos e serviços, merecem 
destaque,  entre muitos outros: a conclusão e operacionalização completa do Centro Cultural 
(envolvendo uma sala de videoconferências, um mini-auditório para exibição de filmes e uma sala 
de exposições); a pintura completa da parte externa dos prédios; a reabertura da cantina, ponto 
importante de convivência para a comunidade do IEL; a aquisição do acervo Guilherme de Almeida 
para o Cedae; a implantação de uma sala informatizada para aulas (CL-15) com 21 I-Macs, lousa 
digital e impressora exclusivos para softwares e programas avançados de exercícios linguísticos e 
estatísticos; a manutenção de uma política permanente de renovação do parque computacional; a 
implementação efetiva da rede sem fio em todo o Instituto e a implementação da plataforma Ciência 
Aberta. 

No que diz respeito ao ensino, gostaríamos de ressaltar os esforços para o aprimoramento 
dos currículos dos cursos de graduação e, especialmente, a criação de uma segunda licenciatura para 
o curso de Letras, que busca suprir uma séria lacuna existente hoje no país, relativa à formação do 
professor de português língua estrangeira e segunda língua. Também merece destaque a consolidação, 
em 2013 como resultado do triênio anterior, do nível de excelência de três dos nossos Programas de 
Pós-graduação pela CAPES. 

Não poderíamos deixar de salientar, ainda, como características importantes de nossa 
gestão – e também um de seus maiores desafios – os investimentos nas relações interpessoais.

Buscamos sempre o diálogo, respeitando as várias opiniões e valores, explorando as 
potencialidades e driblando as restrições inerentes ao trabalho. Foi uma gestão firme, mas tranquila 
e pacífica, em que os desafios que se apresentaram foram, em sua maioria, superados com muito 
trabalho, coragem e determinação. 

Procuramos valorizar, sempre, as instâncias do Instituto como o lugar político por excelência 
para as discussões e decisões que lhe dizem respeito. Privilegiamos a conciliação como princípio 
fundamental para a resolução dos problemas e dificuldades inerentes às atividades desenvolvidas 
no Instituto e na Universidade. Foi uma gestão respeitosa em relação aos princípios institucionais, 
que procurou garantir ao IEL o reconhecimento de seu valor acadêmico e a atenção, por parte da 
administração central, para nossas necessidades.
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Reafirmamos todo o tempo a importância da colaboração de todos e de um trabalho em 
equipe, orientado por metas, com ênfase especial na comunicação entre os setores.

Procuramos incentivar o diálogo mais constante da Direção com os funcionários de forma 
a ouvi-los tanto na identificação dos problemas como nas propostas de solução. Para isso, fizemos 
tentativas de utilizar  os momentos do processo avaliativo, tentando contornar a rigidez do sistema, 
estabelecendo momentos mais descontraídos em que autoavaliações das equipes pudessem ser feitas 
em grupo sem as preocupações com as alterações salariais envolvidas, de modo que, em vez de 
subtrair, separar e incentivar animosidades, o processo pudesse se reverter em união na retomada 
das metas e ganhos para as equipes. Para que resultados mais positivos possam ser alcançados e 
que a cultura de avaliação possa ser alterada de maneira mais profunda, entretanto, é necessário 
que as mudanças sejam sistêmicas e não apenas pontuais. Procuramos, ainda, dentro do que foi 
possível, apoiar os funcionários no aperfeiçoamento de sua formação por meio de cursos, estágios, 
entre outros, que visem à melhoria da qualidade de seu trabalho.

Apesar de o período de quatro anos ser longo para o gestor da Unidade, na medida em 
que acumula atividades administrativas e acadêmicas, é um período curto para que possa ter 
todas as suas ações devidamente implementadas, devido à lentidão da máquina administrativa da 
Universidade. Como podem ser observados nos dados a seguir, apesar de termos nos dedicado 
intensamente e mobilizado muita energia e esforços na obtenção dos recursos financeiros, discussão 
com a comunidade do Instituto e instâncias responsáveis pelas obras na Unicamp para a elaboração 
de alguns projetos de reformas importantes, quatro deles ainda não saíram do papel, incluindo a 
reforma do Pavilhão Docente, prédio que apresenta inúmeros problemas elétricos e merece atenção.

Outro aspecto que nos causa preocupação é a lentidão na reposição de vagas de funcionários 
por aposentadoria, na medida em que alguns setores poderão vir a serem paralisados se novos 
funcionários não forem admitidos.

Apesar das inúmeras ações realizadas, sabemos que nem todos os anseios da comunidade 
foram plenamente satisfeitos, como nunca o serão, na medida em que atendidas certas necessidades, 
outras imediatamente se impõem, num processo contínuo e dinâmico.

Nosso sentimento, portanto, ao fazer este balanço da gestão, é que os resultados alcançados 
foram coerentes com o que nos propusemos a realizar em 2011, quando assumimos a Direção, e 
deixamos a gestão com o sentimento de dever cumprido.

Não poderíamos deixar de dizer que as conquistas e as realizações aqui apresentadas somente 
foram possíveis graças ao envolvimento dos vários segmentos da comunidade do IEL e da Universidade. 
Não poderíamos, portanto, deixar de agradecer aos colegas professores membros de nossa equipe, assim 
como aos funcionários e suas chefias pelo esforço, dedicação, profissionalismo, comprometimento 
institucional durante esta empreitada. 

Queremos agradecer ainda a Reitoria durante a gestão do Prof. Fernando Ferreira Costa 
como da gestão do Prof. José Tadeu Jorge e aos demais dirigentes e instâncias da Universidade pela 
confiança em nós depositada e por todo o apoio recebido.

Foi um grande aprendizado!

Saudações,

Matilde V. R. Scaramucci e Flávio R. Oliveira
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Composição da equipe no quadriênio:

a) Equipe acadêmica:
 
Diretora: Profª. Drª. Matilde Virginia Ricardi Scaramucci

Diretor Associado: Prof. Dr. Flávio Ribeiro de Oliveira

Coordenação Geral de Pós-Graduação: 
Prof. Dr. Fabio Akcelrud Durão (até julho de 2014)
Profª. Drª. Maria Viviane do Amaral Veras (acumulando a SCPG-LA)

Coordenação da Sub-Comissão de PG-Linguística:
 Profª. Drª. Tânia Maria Alkmim (até maio de 2011)
 Prof. Dr. Plinio Almeida Barbosa
Coordenação da Sub-Comissão de PG-Linguística Aplicada: 

Profª. Drª. Terezinha de Jesus Machado Maher (até março de 2011)
Profª. Drª. Maria Viviane do Amaral Veras

Coordenação de Sub-Comissão de PG-Teoria e História Literária:
 Prof. Dr. Marcos Antonio Siscar (até março de 2014)
 Profª. Drª. Cristina Henrique da Costa
Coordenação de Sub-Comissão de PG-Mestrado em Divulgação Científica e Cultural
 Profª. Drª. Susana Oliveira Dias-LabJor (até maio de 2013)
 Prof. Dr. Marcelo Knobel-IFGW (até maio de 2014)
 Prof. Dr. Rafael de Almeida Evangelista-LabJor

Coordenações dos Cursos de Graduação:
a) Geral: Prof. Dr. Juanito Ornelas de Avelar (até janeiro de 2013)

          Profª. Drª. Terezinha de Jesus Machado Maher
b) de Letras: Profª. Drª. Terezinha de Jesus Machado Maher

            Coord.Associada: Profª. Drª. Patricia Prata
c) de Linguística: Prof. Dr. Juanito Ornelas de Avelar (até janeiro de 2013)

           Profª. Drª. Rosana do Carmo Novaes Pinto
            Coord. Associada: Profª. Drª. Patricia Prata (até abril de 2012) 
                  Profª. Drª. Maria Filomena Spatti Sândalo

d) de Estudos Literários: Prof. Dr. Marcos Aparecido Lopes
           Coord. Associado: Prof. Dr. Jefferson Cano

e) Coord. Associada de Fonoaudiologia: 
          Profª. Drª. Rosana do Carmo Novaes Pinto (até janeiro de 2013)
          Profª. Drª. Maria Irma Hadler Coudry
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Coordenação de Extensão e Convênios: 
Profª. Drª. Maria Rita Salzano Moraes (até março de 2011)
Profª. Drª. Isabella Tardin Cardoso (até dezembro de 2013)
Prof. Dr. Lauro José Siqueira Baldini

Coordenação de Pesquisa e Projetos:
 Prof. Dr. Eleonora Cavalcante Albano

Coordenação de Informática:
 Prof. Dr. Paulo Elias Allane Franchetti (até março de 2011)
 Prof. Dr. Marcelo El Khouri Buzato (a partir de agosto de 2013)

Coordenação de Biblioteca:
 Profª. Drª. Sonia Maria Lazzarini Cyrino

Coordenação do CEDAE:
 Profª. Drª. Raquel Salek Fiad

Coordenação das Publicações:
 Profª. Drª. Mónica Graciela Zoppi-Fontana (até julho de 2012)
 Profª. Drª. Orna Messer Levin

Chefias dos Departamentos:
 a) de Linguística: 

Profª. Drª. Ruth Elisabeth Vasconcellos Lopes (até julho de 2012)
Profª. Drª. Mónica Graciela Zoppi-Fontana (até julho de 2014)
Prof. Dr. Juanito Ornelas de Avelar 

 b) de Linguística Aplicada:
  Profª. Drª. Maria Rita Salzano Moraes (até agosto de 2014)
  Profª. Drª. Roxane Helena Rodrigues Rojo
 c) de Teoria Literária:

  Prof. Dr. Miriam Viviane Gárate (até março de 2012) 
  Prof. Dr. Jefferson Cano (até julho de 2014)
  Prof. Dr. Mário Luiz Frungillo

b) Demais cargos gerenciais, técnicos ou administrativos:

Assistente Técnico da Unidade: Adm. Gilmar Dias da Silva
Diretora de Serviços Administrativos/Financeiros: Srª. Roseli da Silva Lopes
Secretária da Direção: Srª. Sinara Barbanti (até setembro de 2013)
             Srª. Daniela Traldi (a partir de janeiro de 2014)

Assistente Técnico da Pós-graduação: Sr. Cláudio Pereira Platero
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Diretora Técnica de Biblioteca: Srª. Ana Aparecida Granzotto Llagostera
Supervisor de Processamento Técnico: Sr. Oscar Eliel (até fevereiro de 2011)
               Srª. Crisllene Queiroz Custódio

Supervisora de Atendimento ao Usuário:
    Srª. Adreilde de Souza O. Silva (até junho de 2013)
    Srª. Dionary Crispim de Araújo

Diretora Técnica do CEDAE: Srª. Flávia Carneiro Leão (até agosto/2013-Supervisão)
Supervisora de Processamento Técnico: 
            Srª. Roberta de Moura Botelho (a partir de agosto/2013)

Supervisor da Informática: Sr. Marcus Vinicius Lahr Giraldi (até julho de 2012)
Diretor Técnico: Sr. Fernando Luis Barbosa (a partir de agosto de 2013)

Supervisor de Publicações: Sr. João Alexandre Duek (até dezembro de 2013)
        Sr. Esmeraldo Armando dos Santos

Supervisora de Graduação: Srª. Kátia Aparecida Tegazzini

Supervisor de Apoio aos Departamentos: Sr. Emerson Gianni

Supervisora de Recursos Humanos: 
Srª. Silvia Helena de Lemos Barbassa (até fevereiro de 2013)
Srª. Adriana de Morais dos Santos

Supervisor de Finanças e Compras: Sr. Luis Antonio dos Santos

Secretária de Pesquisa e Projetos: Srª. Francis Cristiana Nogueira Ferreira 

Secretária de Extensão, Convênios e Eventos: Srª. Rita América de Paula Pereira.





CAPITuLo I

GRADuAÇÃo

Durante esta gestão, os Coordenadores e Coordenadores Associados dos cursos 
de graduação do Instituto de Estudos da Linguagem participaram ativamente da Comissão 
de Graduação e atuaram de forma bastante articulada, desenvolvendo algumas tarefas 
importantes, dentre as quais destaca-se a desburocratização de alguns procedimentos 
acadêmicos com a implementação de serviços on-line. Esses serviços, realizados com o 
apoio decisivo da Secretaria de Graduação e do Setor de Informática do Instituto, passaram a 
incluir, por exemplo, as autorizações para matrículas dos alunos em disciplinas de orientação, 
os agendamentos para defesa de Monografias, as solicitações de bolsistas do Programa de 
Apoio Didático (PAD) e as inscrições nos Seminários de Pesquisas da Graduação (SePeG) 
e no Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID). O fato de esses 
procedimentos poderem ser agora feitos eletronicamente tornou-os mais ágeis e eficazes. 

Quer nos parecer que outra tarefa digna de nota dessa Comissão diz respeito ao seu 
empenho em melhorar, com o apoio da Direção do Instituto, o espaço físico e a infraestrutura 
da Secretaria de Graduação, considerando que esse setor tem tido que, semestralmente, 
gerenciar atividades relativas a um número bastante expressivo de graduandos. No período 
em questão, o IEL abrigou, em média, quase 500 alunos de graduação por semestre, como 
pode ser observado abaixo:

Alunos matriculados

Cursos
2011 2012 2013 2014

1º 
semestre

2º 
semestre

1º 
semestre

2º 
semestre

1º 
semestre

2º 
semestre

1º 
semestre

2º 
semestre

Estudos 
Literários

96 92 95 91 100 95 101 94

Letras 
(Integral)

152 139 143 138 148 140 146 142

Letras 
(Noturno)

166 149 168 155 164 152 164 149

Linguística 101 91 101 91 90 89 95 89
Total 515 471 507 475 502 476 506 474

No que segue, descrevemos algumas das ações empreendidas, durante o período a 
que se refere este relatório, no tocante a cada um dos cursos de graduação do Instituto. 

1.1 Bacharelado em Estudos Literários
A Coordenação de Graduação em Estudos Literários estreitou o diálogo com 

o corpo discente do Departamento de Teoria Literária do IEL, a fim de atender a um 
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conjunto de demandas relativas à sua formação e ao aprimoramento do funcionamento do curso, 
implantado em 2006.

Em 2011 foi solicitada ao Conselho Estadual de Educação e aceita a renovação do 
reconhecimento do Curso de Bacharelado em Estudos Literários. O relatório dos especialistas 
registrou como um dado bastante positivo e elogioso a produção acadêmica dos docentes, sua 
titulação e a participação ativa dos alunos no desenvolvimento do curso. Uma das recomendações 
da comissão foi que desse a possibilidade de reingresso aos alunos de Estudos Literários nos cursos 
de Letras e Linguística. Essa recomendação, que atendia também a uma demanda recorrente dos 
estudantes nas discussões de avaliação do curso, foi encaminhada e aprovada pela Congregação 
do IEL. 

Outro conjunto de ações da Coordenação de Estudos Literários voltou-se à realização 
de ajustes necessários à grade curricular do curso. Nesse sentido, em um primeiro momento, 
procedeu-se a um levantamento minucioso das siglas ativas e à análise de seus vetores, a fim 
de homogeneizar a oferta de disciplinas; feito esse levantamento, foram desativadas 35 siglas 
de catálogos antigos e quatro que haviam perdido a funcionalidade por se terem se tornado 
redundantes. Além disso, foram levantadas 49 siglas ativas que não estavam incluídas no bloco 
de disciplinas eletivas do curso, o que criava problemas para integralização dos alunos. Por fim, 
foram criadas novas disciplinas nas áreas de produção de textos, e de literatura e direito.

Uma das preocupações do Bacharelado em Estudos Literários foi apresentar aos alunos 
alguns profissionais da área que se distinguem por seu mérito artístico. O programa Professor 
Especialista Visitante de Graduação possibilitou, no segundo semestre de 2014, a presença 
do poeta e tradutor Carlos Eduardo Barbosa de Azevedo (Carlito de Azevedo), que ofereceu 
atividades de escrita criativa em uma disciplina eletiva regular de graduação (TL097 – Tópicos 
Especiais de Literatura e Outras Produções Culturais II), que também era uma das demandas 
apresentadas pelos alunos nas reuniões de avaliação do curso.

A fim de aproximar a formação acadêmica de nossa graduação das perspectivas do 
mercado de trabalho, a Coordenação do curso organizou uma série de encontros com professores 
do IEL que pudessem apresentar aos alunos um depoimento sobre sua experiência pessoal em 
atividades externas ao âmbito da docência universitária. Iniciada no segundo semestre de 2013, 
ocorreram quatro Encontros sobre Estudos Literários:
– 21/08/2013 – Francisco Foot Hardman – Estudos Literários e Jornalismo: relato de uma 
experiência pessoal
– 05/09/2013 – Alcir Pécora – A crítica literária na imprensa
– 27/03/2014 – Marisa Lajolo – Letras no Brasil do século XXI
– 16/10/2014 – Trajano Vieira – Estudos clássicos e tradução poética

Outra iniciativa no mesmo sentido foi a criação do periódico eletrônico Arcádia: Revista 
de Literatura e Crítica Literária, idealizado como uma revista-laboratório do curso de Estudos 
Literários. Desde sua criação, o Bacharelado em Estudos Literários tem a perspectiva de formar 
um profissional apto a atuar no mercado de trabalho que envolve a indústria editorial, a crítica 
literária, o jornalismo temático, a mídia impressa e eletrônica. Em conformidade com esse 
projeto pedagógico, a revista Arcádia pretende fornecer aos alunos de graduação um espaço de 
aprimoramento de sua formação, por meio da prática da escrita e da editoração, sob a supervisão 
dos coordenadores. Nesse sentido, o projeto é entendido como uma atividade pedagógica, de 
caráter não obrigatório para os alunos e desenvolvida fora da estrutura curricular. A revista tem um 
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número publicado e disponível na página do curso: <http://www.iel.unicamp.br/graduacao/
estliterariosd_arcadia.php>. Trata-se de uma publicação eletrônica, de submissão aberta, 
publicada anualmente pelos alunos de graduação do Departamento de Teoria Literária, 
mas que aceita contribuições de toda a comunidade, independente de filiação institucional 
ou formação acadêmica. A revista publicará textos de criação literária (prosa ou poesia), 
textos críticos (resenhas, artigos ou ensaios) sobre obras literárias ou relacionadas à teoria, 
à crítica e à história literária, e traduções em uma dessas áreas.

Por fim, a coordenação de Estudos Literários, desde 2013, assumiu a responsabilidade 
de encaminhar junto ao Departamento de Teoria Literária a discussão para repensar o 
programa da prova de literatura no Vestibular Unicamp. O resultado dessa discussão foi 
a separação das listas de livros da USP e da Unicamp e a elaboração de um programa 
próprio que contemplasse maior diversidade de autores e gêneros literários, aproximando a 
cobrança no Vestibular do perfil acadêmico e da formação em literatura oferecida pelo IEL.

1.2 Bacharelado em Linguística
As principais ações realizadas pela coordenação de Linguística, no período, foram 

planejadas tendo em vista a posição ocupada pelo curso em alguns rankings internos da 
Universidade, no início da gestão (2011), com destaque para os altos índices de evasão e 
a baixa demanda (relação candidato-vaga) no Vestibular. A CCG (Comissão Central de 
Graduação) e a Comvest (Comissão Permanente de Vestibulares) começaram a pautar 
em suas reuniões, com bastante frequência, tópicos relativos à necessidade de inovações 
curriculares na graduação, sempre relacionando as discussões a esses índices. 

Além de garantir a excelência acadêmica, que sempre pautou a vida do curso e 
o colocou como um dos melhores do país tornaram-se metas da atual coordenação: (i) 
compreender as causas da evasão, buscando diminuir os índices de abandono do curso; 
(ii) intensificar ações para esclarecer a comunidade sobre a Linguística, visando aumentar 
o interesse pelo curso; e (iii) discutir a formação dos profissionais da área na sociedade 
contemporânea e formular propostas para reformulação curricular.

Com relação ao primeiro ponto – diminuir a evasão no curso –, a Coordenação 
buscou atuar mais ativamente junto aos alunos, principalmente nos momentos de 
avaliação do curso, para ouvi-los sobre os principais problemas enfrentados, esclarecendo 
dúvidas e buscando soluções. Várias alterações foram feitas em programas de disciplinas, 
na semestralidade de oferecimentos ou na revisão de bibliografia, dentre outras ações, 
em decorrência das discussões que envolveram docentes e discentes. Essas atividades de 
avaliação contribuíram também para a formulação do projeto de “criação e implementação 
de ênfases do curso de Linguística”, que se encontra em discussão no Departamento de 
Linguística. 

Os atuais dados da DAC revelam que em nosso curso a taxa de evasão por abandono 
caiu consideravelmente de dez (em 2009) para três (em 2013) e as matrículas canceladas a 
pedido caíram de seis (em 2009) para três (em 2013). O número total de evadidos caiu 
de 20 em 2009 para nove em 2013. O oferecimento de eletivas e as propostas de trabalho 
conduzidas pelos docentes nas disciplinas de investigação científica, que contemplam novas 
possibilidades de atuação profissional dos linguistas também têm motivado os alunos a 
permanecerem no curso. Outros motivos que podem explicar a queda da evasão são a 
expectativa de permanência na carreira acadêmica (Mestrado e Doutorado) e o reingresso 
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no curso de Letras, que são fatores que certamente influenciam a conclusão do bacharelado. 
Mais recentemente, a possibilidade de fazer intercâmbios em universidades estrangeiras 
tem incentivado a permanência dos alunos no curso e o esforço para a obtenção de boas 
médias nas disciplinas, já que o CR é um dos fatores relevantes para a obtenção de uma 
bolsa. A participação em programas sociais (como a bolsa SAE) e a realização de projetos de 
Iniciação Científica com bolsa (SAE, PIBIC) também pode ter influência nessa permanência 
dos alunos no curso, até sua conclusão.

Quanto ao segundo ponto – melhorar a relação candidato/vaga no Vestibular–, 
a Coordenação participou anualmente das atividades programadas durante a UPA 
(Universidade de Portas Abertas), esclarecendo a comunidade interessada sobre a 
Linguística e sobre o papel do profissional dessa área. Também foram alterados, nesse 
período, os textos sobre o curso, enfatizando as interfaces com as áreas do campo das 
ciências exatas e da saúde, nos sites da DAC e da Comvest, e no Manual do Candidato do 
Vestibular da Unicamp. Embora seja difícil interpretar os dados e fazer projeções, devido ao 
grande número de variáveis envolvidas, a demanda em 2014 aumentou consideravelmente 
em relação aos anos anteriores. Em 2012 foi de 5.2 candidatos por vaga; em 2013 foi de 4.9 
e em 2014 passou para 8.4. 

Quanto ao terceiro ponto – melhor preparar os futuros profissionais da área para 
atuar na sociedade contemporânea –, vale mencionar a criação, em 2011, de uma comissão 
constituída por docentes das diferentes áreas do Departamento de Linguística com o objetivo 
de desenvolver um projeto de inovação curricular, que se encontra em fase de discussão. Se 
aprovadas, as ênfases deverão orientar a vida do curso nas atividades de ensino, pesquisa e 
extensão.

Como parte do projeto de inovação curricular, já foram aprovadas no Departamento 
de Linguística e na Congregação do IEL as seguintes disciplinas, que poderão ser oferecidas 
como eletivas a todos os alunos do curso, algumas a partir do catálogo de 2015 e outras a partir 
de 2016: HL277 – Tópicos em linguística de corpus II; HL377 – Linguística computacional; 
HL910 – Pesquisa em arquivos I; HL920 – Pesquisa em arquivos II; HL355 – Laboratório 
de fala, leitura e escrita; HL913 – Políticas linguísticas; HL226 – Laboratório de produção 
textual I; HL337 – Laboratório de produção textual II; HL333 – Laboratório de metodologias 
experimentais I; HL334 – Laboratório de metodologias experimentais II; HL186 – Tópicos 
em metodologias experimentais e HL614 – Laboratório de políticas linguísticas. Acredita-
se que esse conjunto de disciplinas contribua para atender as demandas atuais da sociedade 
contemporânea e os novos campos de trabalho para a atuação do linguista. 

Devem ainda ser mencionadas, neste relatório, duas conquistas relevantes no 
período: (i) a implantação de dois grandes laboratórios de ensino na graduação, resultante 
do empenho da Coordenação de Linguística e de docentes do curso – o Laboratório de 
Informática e a reforma do CCA (Centro de Convivência de Afásicos/LaboNe (Laboratório 
de Neurolinguística). Esses dois espaços beneficiam alunos de todos os cursos de graduação 
do IEL (Linguística, Letras, Estudos Literários e Fonoaudiologia) nas atividades de ensino, 
pesquisa e extensão; (ii) a renovação do reconhecimento do curso de Bacharelado em 
Linguística por cinco anos, em março de 2013, pelo Conselho Estadual de Educação 
(CEE/GP no. 123). O parecer dos especialistas, emitido em 2013, ressalta a quantidade e 
a qualidade da produção acadêmica dos docentes e dos discentes do curso, bem como a 
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estrutura do IEL, no que tange às bibliotecas, aos laboratórios e toda a infraestrutura para 
as atividades de ensino, pesquisa e extensão.

1.3 Bacharelado em Fonoaudiologia
A participação do IEL no curso de Fonoaudiologia se faz na oferta de um conjunto 

de dez disciplinas (nove disciplinas HL obrigatórias e uma eletiva, FN 461) a cargo do 
Departamento de Linguística, que garantem uma formação sólida em Linguística ao futuro 
fonoaudiólogo. 

A Coordenação Associada, assumida por um docente do DL, tem sido responsável 
por acompanhar o andamento dessa formação, cujo objetivo é construir um olhar de 
linguista para os processos patológicos, informado tecnicamente, desconstruindo más 
interpretações de processos normais. Diferentemente de outros cursos de Fonoaudiologia 
do país, nosso curso tem investido no estudo da linguagem, recobrindo suas diversas 
dimensões (fonologia, sintaxe, semântica, pragmática) que envolvem a língua como sistema 
e seu funcionamento discursivo. 

As disciplinas HL do curso formam um fonoaudiólogo capaz de distinguir 
processos normais de patológicos e de ter uma posição crítica frente ao excesso de “doenças” 
que invadem, atualmente, a vida das crianças em idade escolar e frente às modificações 
funcionais na fala, leitura e escrita, decorrentes das afasias. 

Embora o estágio no curso seja eletivo, temos tido alunos interessados em completar 
sua formação em Linguística, avaliando e aplicando conhecimentos (neuro)linguísticos 
em procedimentos terapêuticos, articulados com procedimentos fonoaudiológicos.
Na avaliação do curso pelos alunos e docentes, nos anos de 2011, 2012, 2013, os alunos 
manifestaram desejo de rever a carga didática (sobretudo conteúdos disciplinares que se 
repetem), que os ocupa demasiadamente em sala de aula, e os impede de ter tempo para ler 
os textos que são discutidos em sala de aula, afetando seu aproveitamento e aprendizado. 
Em 2014, foi nomeada pelo Diretor da FCM uma comissão para discutir e propor uma 
reforma curricular, que está em andamento.

Temos tido a participação de docentes do IEL na orientação de Monografias e de 
projetos de Iniciação Científica de alunos do curso de Fonoaudiologia. Também temos tido 
a participação de alunos desse curso em eventos promovidos pelo IEL, como o SEPEG 
(Seminários de Pesquisa da Graduação), expondo os trabalhos realizados em disciplinas 
do IEL, que resultam de pesquisas na Iniciação Científica ou de ensaios monográficos na 
área de linguagem. Nos últimos anos, alunos do IEL também têm participado da Semana 
de Fonoaudiologia da Unicamp (que ocorre todo mês de setembro) e, com alunos do Curso 
de Fonoaudiologia, das atividades promovidas pela área de Neurolinguística do IEL para os 
alunos secundaristas da UPA. Alunos das duas unidades construíram, nas dependências do 
Centro de Convivência de Afásicos (CCA), um espaço para o cérebro e a linguagem, com 
vídeos, pôsteres, jogos, ilustrações e iluminação, preparados especialmente para despertar o 
interesse de alunos do Ensino Médio por teorias e práticas com a linguagem que a Unicamp 
desenvolve tanto para adultos cérebro-lesados quanto para crianças com dificuldades 
escolares. Tal iniciativa, que ocorreu pela primeira vez em 2011, partiu dos próprios alunos 
e revela a importância de uma relação interdisciplinar mais efetiva entre a Linguística e a 
Fonoaudiologia.
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Em agosto de 2013, foi aprovada a renovação do reconhecimento do curso de 
Fonoaudiologia, por mais cinco anos, tendo a comissão de especialistas do CEE declarado 
em seu relatório a disposição “francamente favorável” à tal aprovação, além de destacar a 
participação do IEL como um diferencial importante na formação do futuro fonoaudiólogo.

1.4 Licenciatura em Letras (Integral e Noturno)
Embora a relação candidato-vaga no Vestibular Unicamp tenha sido, em 2014, de 

14,1 para o Curso 07 – Letras Integral –, e de 11,3 para o curso 57 – Letras Noturno, índices 
considerados muito razoáveis, um conjunto de ajustes curriculares foi realizado, no período 
em questão, com vistas a tornar o Curso de Licenciatura em Letras mais atraente e mais 
atualizado, principalmente quando se consideram as exigências do MEC e do Conselho 
Estadual de Educação (CEE), bem como as demandas atuais do mercado de trabalho. 
Ementas foram reescritas de modo a traduzir com mais exatidão os objetivos de certas 
disciplinas. Algumas eletivas, cujos conteúdos estavam defasados ou se repetiam em mais 
de uma disciplina, foram retiradas do currículo. Por outro lado, duas novas disciplinas 
obrigatórias foram nele inseridas: TL108 – Introdução à literatura e cultura brasileiras e 
LA504 – Linguagens e tecnologia. Também foram incluídas algumas eletivas consideradas 
relevantes, além daquelas introduzidas pelo Departamento de Linguística, já elencadas neste 
relatório: LA608 – Multiletramentos, linguagens e mídias; LA712 – Análise linguística no 
ensino de língua portuguesa; LA715 – Ensino de línguas mediado por computador: teoria e 
prática; LA880 – Tópicos em ensino de línguas mediado por computador; LA881 – Tópicos 
em multiletramentos, linguagens e mídias e LA882 – Tópicos em ensino de tradução. 
Observe-se, além disso, que, de forma a ficar em conformidade com o que determina o 
Decreto 5.626, de 22/12/2005, procedemos à inclusão, no catálogo de 2015 do Curso de 
Licenciatura em Letras, da disciplina obrigatória “Libras e educação de surdos”, cuja sigla 
será determinada em breve pela Comissão Permanente de Formação de Professores da 
PRG, e da eletiva LA914 – O Ensino de português como segunda língua para surdos. 

Vale aqui destacar que uma nova habilitação em “Português como segunda língua e 
língua estrangeira”, a ser implantada já a partir de 2015, foi criada, no período, com o intuito 
de aumentar as possibilidades de atuação profissional dos egressos. Caso opte por obter 
também essa nova habilitação, o licenciado em Letras de nosso Instituto poderá atuar como 
docente em contextos de ensino-aprendizagem de português (i) como L2, para alunos que 
não dominam a língua portuguesa em diferentes contextos bilíngues (contexto de imigração, 
de surdez, indígena, de fronteira etc.) e que estão cursando o Ensino Fundamental II o Ensino 
Médio em escolas da rede oficial de ensino do país; (ii) como LE em países estrangeiros cuja 
língua oficial é o espanhol (contextos de proximidade tipológica), em especial nos países que 
compõem o Mercosul; (iii) como LE em outros países estrangeiros; (iv) como L2 para alunos 
estrangeiros de convênios em universidade brasileiras e (v) como L2 em países que têm o 
português como uma de suas línguas oficiais, isto é, em países da CPLP – Comunidades de 
Países de Língua Portuguesa. Esse profissional estará, além disso, habilitado para se engajar 
em atividades que envolvem políticas de promoção e de gestão da língua portuguesa, tanto 
em nosso país, quanto no exterior. A opção pela obtenção da habilitação em “Português 
como L2/LE” deverá ser feita ao final do quarto semestre para o Curso 07 (Letras Integral), 
do sexto semestre para o Curso 57 (Letras Noturno), ou após o aluno ter completado 100 
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créditos. Esta habilitação terá como núcleo comum o Currículo Pleno desses cursos. Além 
dos 202 créditos desse Currículo Pleno, o aluno deverá obter 60 créditos adicionais. Em 
consonância com a Resolução CNE/CP, nº1/2011, que estabelece diretrizes para a obtenção 
de uma nova habilitação pelos portadores de diploma de Licenciatura em Letras, a carga 
horária total da nova habilitação compreenderá 900 horas, sendo 300 delas reservadas 
para atividades de estágio supervisionado específico. Cumpre esclarecer que portadores de 
diplomas em Licenciatura em Letras obtidos em outras universidades poderão obter essa 
nova habilitação desde que fique comprovada compatibilidade entre o currículo de seus 
cursos de origem e o Currículo Pleno do Curso de Letras-Português da Unicamp e que 
alunos que já concluíram o curso de Letras em nosso Instituto poderão reingressar para 
cursá-la.

Uma das principais preocupações da Coordenação do Curso de Letras, em 2011, 
foi a participação de nossos alunos, pela primeira vez, no ENADE – Exame Nacional de 
Desempenho de Estudantes. Ao todo, 35 alunos concluintes do Curso de Letras Integral 
e 31 do Curso de Letras Noturno fizeram esse exame. Embora tivéssemos realizado várias 
reuniões com esses licenciando para conscientizá-los da importância desse tipo de avaliação, 
o índice de boicote foi muito alto, o que colocou o nosso curso em 406º lugar dentre os 
Cursos de Licenciatura em Letras do país. Esses resultados foram amplamente discutidos 
em reunião da Congregação, em reuniões dos três departamentos e em reuniões com o 
corpo discente do IEL, inclusive com os concluintes que deverão fazer o ENADE 2014. 
Esperamos, com isso, que o índice de boicote diminua este ano.

Importa ressaltar que, durante esta a gestão, 184 bolsas CAPES (46 bolsas por ano) 
foram concedidas a alunos dos cursos de Licenciatura em Letras do IEL para participarem 
do PIBID – Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência. Por meio desse 
programa, os alunos bolsistas desenvolveram práticas de iniciação à docência em escolas 
da rede pública do município da Região Metropolitana de Campinas, o que contribuiu de 
forma significativa para sua formação acadêmico-profissional.

Por fim, cabe informar que, em fevereiro de 2013, o Conselho Estadual de 
Educação (CEE), após exame do Projeto Pedagógico do Curso de Licenciatura em Letras e 
da infraestrutura existente para a sua implementação, renovou o seu reconhecimento por 
cinco anos, tendo emitido parecer elogioso no que se refere a ambos os quesitos. 

1.5 Programa de Apoio Didático – PAD
O IEL contou com um total de 203 monitores PAD no período em questão:

monitores PAD – Programa de Apoio Didático
Com bolsa Voluntários Total

2011 38 04 42
2012 39 13 52
2013 40 07 47
2014 47 15 62
Total 164 39 203
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É importante frisar que as atividades desenvolvidas por esses monitores, realizadas 
sempre sob a supervisão dos docentes responsáveis pelas disciplinas em que atuaram, 
contribuíram tanto para a formação dos próprios auxiliares didáticos – que puderam 
ampliar a compreensão do conteúdo das disciplinas a que prestaram assistência, além de 
terem a possibilidade de entrar em contato com uma abordagem específica de ensino desses 
mesmos conteúdos –, quanto para os alunos por eles assistidos, já que esses puderam contar 
com um apoio a mais no seu processo de aprendizagem.

1.6 Programa de Estágio Docente – PED 
No período compreendido entre 2011 e 2014, 242 pós-doutorandos do IEL atuaram 

como bolsistas PED nos cursos de graduação do nosso Instituto, conforme tabela a seguir:

2011 2012 2013 2014
1º. semestre 19 27 29 32
2º. semestre 23 31 33 48
Total 42 58 62 80

  
Estreitando os laços entre a pós-graduação e a graduação da Unidade, a participação 

desses bolsistas incluiu um rol diversificado de atividades junto aos nossos graduandos –
plantões de dúvidas, apoio a atividades de pesquisa e de levantamento bibliográfico, entre 
outros –, bem como junto aos docentes que os supervisionaram, com auxílio na preparação 
de material didático, no gerenciamento de comunicação on-line com os alunos, na correção 
de tarefas.

1.7 ProFIS – Programa de Formação Interdisciplinar Superior
Durante essa gestão, três disciplinas ministradas por docentes do IEL integraram 

o currículo do ProFIS (LA083 – Leitura e produção de textos acadêmicos I; LA084 – 
Leitura e produção de textos acadêmicos II e TL106 – Textos fundamentais de literatura) 
contribuindo, desse modo, para que os alunos desse curso piloto  de ensino superior da 
Unicamp,  voltado aos estudantes que cursaram o ensino médio em escolas públicas de 
Campinas, tivessem uma formação geral que lhes proporcionasse uma visão integrada do 
mundo contemporâneo e os preparassem para a sua inserção em cursos de graduação de 
nossa Universidade.

1.8 Avaliação de disciplinas e de cursos
A Coordenação de Graduação empenhou-se, no período, em garantir a realização 

de reuniões semestrais de avaliação dos cursos de graduação do Instituto respeitando 
as datas previstas para tanto no calendário escolar. Feitas conjuntamente por docentes e 
alunos, essas avaliações internas foram bastante proveitosas para o aprimoramento, não 
apenas das estruturas curriculares dos cursos, mas também da vida acadêmica na graduação 
do Instituto como um todo. Apenas a guisa de exemplo: em outubro de 2013, ofereceu-se, 
como atividade extracurricular, a Primeira oficina de editoração, medida tomada acatando 
reivindicação do nosso alunado feita em reunião de avaliação no ano anterior.
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1.9 Bolsas de Iniciação Científica
Considerando que os Projetos Pedagógicos de todos os cursos de graduação 

enfatizam a importância do engajamento de nossos graduandos em projetos de pesquisa, 
deu-se continuidade, na gestão em pauta, ao incentivo e apoio a esse tipo de atividade. Entre 
2011 e 2014, um total de 119 bolsas de Iniciação Científica foram concedidas a graduandos 
do Instituto pelos órgãos de fomento à pesquisa: 26 bolsas FAPESP, 70 bolsas CNPq e 23 
bolsas SAE/UNICAMP.

1.10 Divulgação de Pesquisas na Graduação
Durante a gestão em pauta, a Comissão de Graduação buscou incentivar a 

divulgação dos projetos de pesquisa de seus graduandos pelos meios abaixo descritos:

a) Seminário de Pesquisa de Graduação – SePeG
O SePeG, realizado anualmente, é um evento científico sediado no IEL e destinado 

à apresentação e discussão pública de pesquisas desenvolvidos por nossos alunos de 
graduação em projetos de Iniciação Científica, bem como em disciplinas de Investigação 
Científica e Monografia. As programações do 8º, 9º, 10º e 11º SePeG, realizados no período, 
podem ser encontradas em <http://www.iel.unicamp.br/graduacao/sepeg.php>.

b) Revista Língua, Literatura e Ensino
Os melhores trabalhos apresentados durante os SePeGs são selecionados para 

serem divulgados na revista eletrônica Língua, Literatura e Ensino, uma publicação do 
IEL voltada exclusivamente para esse fim. Para cada artigo publicado, há um resumo em 
português e acesso ao texto integral em arquivo PDF. No período compreendido entre 2011 
e 2014 foram publicados quatro volumes dessa revista, disponibilizados em <http://revistas.
iel.unicamp.br/index.php/lle/>.

c) Semana de Estudos Literários, Letras e Linguística – SELLL
Organizado anualmente pelo CAL – Centro Acadêmico da Linguagem –, com o 

apoio de diferentes setores, incluindo a Comissão de Graduação, esse evento, realizado no 
segundo semestre do ano letivo nas dependências do Instituto, vem resultando em interações 
bastante profícuas entre especialistas nas áreas de Literatura e de Estudos da Linguagem e 
estudantes de graduação e de pós-graduação. Enfatize-se que vários de nossos graduandos 
participaram, no período em questão, como membros da comissão organizadora desses 
eventos ou como monitores durante a sua realização.

d) Congressos Internos de Iniciação Científica da unicamp
O IEL, como já dito, considera extremamente desejável o envolvimento do seu 

estudante de graduação com os métodos de investigação científica e o Congresso Interno de 
Iniciação Científica, evento organizado anualmente pelas Pró-reitorias de Pesquisa (PRP) 
e de Graduação (PRG) da Unicamp. Trata-se de uma oportunidade importante tanto para 
colocar os trabalhos dos nossos jovens pesquisadores à apreciação das agências de fomento, 
quanto para divulgá-los para a sociedade de modo geral. Cumpre notar que, no período 
desta gestão, dez trabalhos de alunos de graduação orientados por professores do Instituto 
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foram agraciados com prêmios e distinções nesses Congressos: cinco trabalhos receberam 
Mérito Científico e cinco trabalhos receberam Menção Honrosa. 

e) Participação em eventos científicos fora da unicamp
Incentivados por seus orientadores, vários alunos dos cursos de graduação 

participaram de encontros científicos promovidos por outras instituições que não a 
Unicamp (ANPOLL, ENELIN, CELLIP, FCLAR/UNESP, CEV, UFRJ etc.), com auxílio 
financeiro concedido pela Comissão de Graduação do Instituto. 

f) Publicação de monografias
Um total de 50 Monografias de Final de Curso de Graduação, dentre as defendidas 

no IEL durante nossa gestão, tendo sido indicadas pelos respectivos orientadores e membros 
da banca examinadora para publicação, estão disponíveis na Biblioteca Digital da Unicamp 
no tópico Produção Técnico-Científica Digital.

1.11 Intercâmbios com universidades no exterior
Em consonância com os esforços de internacionalização da Unicamp, um total de 

58 graduandos tiveram, no período, a oportunidade de enriquecer sua formação acadêmica 
participando de atividades em diferentes universidades estrangeiras. Todos eles tiveram 
os créditos obtidos durante essas experiências convalidados para efeito de cumprimento 
curricular. 

Intercâmbios - Alunos de Graduação do IEL
 2011–2015

Número de 
Alunos

universidade País Programa

4 Technische Universität Darmstadt Alemanha Convênio
1 Universidade de Heidelberg Alemanha Convênio
2 Universidad de Buenos Aires Argentina Escala Estudantil – AUGM
1 Universidad Nacional de Córdoba - Argentina Escala Estudantil – AUGM
1 Universidad de La Plata Argentina Escala Estudantil – AUGM
1 Universidad Nacional del Este Argentina Escala Estudantil – AUGM
2 Universidad Nacional del Litoral Argentina Escala Estudantil – AUGM
3 Universidad Abierta de la Empresa Argentina Convênio
1 Concordia University Canadá CRUB/CREPUQ

1 Université du Québec à Rimouski Canadá CRUB/CREPUQ

1 Université de Montréal Canadá CRUB/CREPUQ

1 Universidad Finis Terrae Chile Convênio

1 Pontifica Universidad Católica Chile Convênio

2 University of Copenhagen Dinamarca Convênio

5 Universidad Complutense de Madrid Espanha Mobilidade Santander

1 Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3 França Convênio
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1 Université Paris X França Convênio

1 Ecole Normal Superieve de Lyon França Convênio

2 State University of New York EUA Convênio

2 Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM)

México BRAMEX

1 Universidad Autónoma del Estado de 
México (UAEM)

México Santander Ibero

2 Universidad Nacional de Asunción Paraguai Convênio

1 Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos

Peru Convênio

2 Pontifícia Universidad Católica Peru Convênio

1 Universidade de Algarve Portugal Convênio

1 Universidade de Aveiro Portugal Convênio

4 Universidade da Beira Interior Portugal Convênio

4 Universidade de Coimbra Portugal Convênio

1 Universidade de Évora Portugal Convênio

6 Universidade Nova de Lisboa Portugal Mobilidade Santander

1 Universidade do Porto Portugal Convênio

1.12 Alunos especiais e estrangeiros nos cursos
Durante a gestão aqui focalizada, 201 alunos especiais se matricularam nos cursos 

de graduação do IEL, sendo 61 deles alunos estrangeiros. Observe-se que, segundo dados 
fornecidos pela DAC, a procura de estudantes estrangeiros por nossos cursos aumentou 
consideravelmente: enquanto que, em 2009, a demanda havia sido de apenas dois alunos, 
em 2012 e 2013 o número de estrangeiros matriculados foi de 22 e 20, respectivamente. 
Ressalte-se que, no período, a grande maioria dos alunos estrangeiros veio para os nossos 
cursos de graduação pelo Programa PEC-G e Programa Emergencial Pró-Haiti. Recebemos 
também estudantes estrangeiros de convênios firmados pela Unicamp que se matricularam 
como alunos especiais em nossas disciplinas de graduação. Acreditamos que a convivência 
com esses alunos contribuiu para ampliar as experiências interculturais entre o corpo 
docente e discente.

1.13 universidade de Portas Abertas – uPA
Vários alunos dos cursos de graduação participaram, no período, de atividades 

associadas à programação do “Projeto UPA – Unicamp de Portas Abertas”. Nesses eventos, 
eles puderam, juntamente com seus professores/orientadores, apresentar aos alunos do 
Ensino Médio da região algumas das atividades de ensino e pesquisa realizadas no Instituto. 





CAPITuLo II

PÓS-GRADuAÇÃo 

Desde o início desta gestão, a Comissão de Pós-graduação do IEL (CPG-IEL) 
atuou no sentido de otimizar seu grande potencial, o que se refletiu em uma política de 
apaziguamento de conflitos, de esforço na coleta e transmissão de dados acadêmicos, de 
lisura e agilidade no uso de recursos financeiros e da construção de uma boa relação com as 
agências de fomento – CAPES, CNPq e FAPESP. 

Receberam incentivo todas as iniciativas de internacionalização oriundas dos 
quatro Programas sediados no Instituto, que nos últimos quatro anos consolidaram sua 
posição de liderança no contexto nacional. A última avaliação trienal da CAPES colocou os 
Programas do IEL em sua melhor posição histórica. O Programa de Linguística continuou 
com a nota máxima, 7, recebida no triênio anterior; o de Teoria e História Literária passou 
a 7; o de Linguística Aplicada confirmou seu 6, podendo agora fazer uso dos recursos 
PROEX; o Mestrado em Divulgação Científica e Cultural obteve nota 5, a maior possível 
para programas sem doutorado. Esses resultados são muito expressivos; a média de 6,25 
colocam a pós-graduação do IEL em uma posição de destaque na Unicamp. 

Por fim, foi uma preocupação constante integrar graduação e pós-graduação, o que 
foi facilitado pelo fortalecimento do Programa de Estágio Docente (PED) e pela organização 
do Seminário de Teses em Andamento (SETA), como já mencionado no capítulo anterior. 
Ainda há muito a ser feito; em especial, é necessário aumentar a mobilização do corpo 
discente da pós-graduação nas atividades do Instituto. Porém, os resultados obtidos até o 
momento levam a crer que a pós-graduação tem tudo para, no futuro, fortalecer ainda mais 
sua posição como centro de excelência de ensino e pesquisa no Brasil.

2.1 Seminário Teses em Andamento
Há mais de duas décadas a CPG-IEL organiza todos os anos, junto com uma 

Comissão Discente, o Seminário de Teses em Andamento (SETA), evento de cunho 
acadêmico destinado a promover o debate em torno de dissertações de mestrado e teses de 
doutorado em andamento nos quatro Programas. As sessões de trabalho contam a presença 
de um debatedor, escolhido pela Comissão Discente. 

O Seminário não conta apenas com alunos do IEL, mas acolhe trabalhos de pós-
graduandos de outras universidades de São Paulo e instituições do Brasil. Em sua última 
edição, o SETA contou com a participação de 165 pesquisadores em formação, oriundos de 
21 instituições (11 da Unicamp e 54 de outras instituições do país).

O financiamento para a realização anual do evento, que conta também com 
mesas-redondas de que participam professores de vários instituições acadêmicas, tem sido 
garantido pelos Programas da CPG-IEL, por auxílios do FAEPEX/Unicamp e também pela 
Diretoria do IEL. É importante observar que a CPG-IEL garante grande autonomia aos 
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estudantes na realização do Seminário, fazendo assim com que adquiram experiência na 
organização de eventos.

2.2 Destaques
Várias conquistas, nesses últimos quatro anos, merecem destaque. O Mestrado em 

Divulgação Científica e Cultural participou da organização de grandes eventos, como A 
Empírika 2012, a Feira Ibero-americana de Ciência Tecnologia e Inovação ou o IV multiTÃO 
– Vida e tempo em proliferação. O Programa de Linguística Aplicada registrou o curso Read 
in Web como patente; teve uma atuação marcante no Celpe-Bras “Certificado de Proficiência 
em Língua Portuguesa para Estrangeiros”, exame oficial do governo brasileiro, e no RedeFor, 
um programa de grande porte de formação de professores da rede pública. O Programa 
de Teoria e História Literária teve uma tese ganhadora do Prêmio Literário da Academia 
Brasileira de Letras, um trabalho obra premiado pela Secretaria de Cultura do Ceará, um 
pela Biblioteca Nacional, um finalista do Jabuti e duas obras literárias finalistas do Portugal 
Telecom. O Programa de Linguística recebeu uma menção honrosa e um primeiro lugar no 
Prêmio CAPES de teses, bem como um Prêmio Jabuti. Seria ainda possível discorrer sobre 
o grande número de projetos de colaboração internacional dos quatro programas, sobre o 
intenso intercâmbio com docentes estrangeiros, a participação cada vez mais frequente de 
professores da pós-graduação em eventos no exterior e o número crescente de publicações 
internacionais. Como o espaço aqui é limitado, remetemos o leitor ao site da CAPES, que 
contém informações pormenorizadas sobre os programas de pós-graduação do IEL.

2.3 Recursos humanos
A Secretaria de Pós-graduação possui três funcionários, todos enquadrados no 

nível superior da Carreira PAEPE, sendo que um deles é o Assistente Técnico (AT). O Setor 
de Dados Acadêmicos funciona junto à Pós-graduação e é composto de duas estagiárias. 
Para seu aprimoramento, é necessário que sua estrutura seja composta por três funcionários 
de nível médio. 

2.4 Alguns dados sobre os Programas de Pós-graduação
Apresentamos, nas páginas a seguir, os principais dados relativos aos quatro 

Programas de Pós-graduação vinculados ao IEL. Informações pormenorizadas podem ser 
obtidas na Secretaria ou no site das respectivas agências de fomento: 
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a) Alunos matriculados em cada um dos programas:
Programa 2011 2012 2013 2014

Linguística
Doutorado
Mestrado

159
78

155
76

137
75

135
64

Linguística Aplicada
Doutorado
Mestrado

61
47

77
48

85
54

82
58

Teoria e História Literária 
Doutorado
Mestrado

73
70

70
78

72
76

64
67

Divulgação Científica e Cultural
Mestrado 43 53 65 72

Doutorado (sub-total)
Mestrado (sub-total)

293
238

302
255

270
294

261
281

Total 531 557 564 542

b) Candidatos inscritos nos processos seletivos por programa:
Programa 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015

Linguística
Doutorado
Mestrado

56
76

42
61

68
60

68
62

Linguística Aplicada
Doutorado
Mestrado

67
76

63
99

65
89

58
63

Teoria e História Literária 
Doutorado
Mestrado

43
80

36
67

45
67

61
65

Divulgação Científica e Cultural
Mestrado 59 80 74 71

Doutorado (sub-total)
mestrado (sub-total)

166
291

141
307

178
290

187
261

Total 457 448 468 448

c) Ingressos nos programas através das seleções anuais:
Programa 2011 2012 2013 2014

Linguística
Doutorado
Mestrado

29
23

25
26

23
23

34
19

Linguística Aplicada
Doutorado
Mestrado

09
17

24
16

19
20

12
21

Teoria e História Literária
Doutorado
Mestrado

20
24

14
26

12
17

14
20

Divulgação Científica e Cultural
Mestrado 16 20 26 23
Total 138 151 140 143
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d) Teses e dissertações defendidas:
Programa 2011 2012 2013 2014

Linguística
Doutorado
Mestrado

23
21

35
22

26
22

18
22

Linguística Aplicada
Doutorado
Mestrado

06
11

07
12

13
14

10
09

Teoria e História Literária
Doutorado
Mestrado

11
16

08
14

17
25

09
16

Divulgação Científica e Cultural
Mestrado 09 12 16 15
Total 97 110 133 99

e) Programa de Estágio Docente (PED):
2011 2012 2013 2014

1º. semestre 19 27 29 32
2º. semestre 23 31 33 48
Total 42 58 62 80

f) Concessão de bolsas aos programas:
Da CAPES:

Programa 2011 2012 2013 2014
m D m D m D m D

Linguística 18 20 18 20 18 20 18 20
Linguística Aplicada 22 24 22 24 22 24 22 24
Teoria e História Literária 16 11 16 11 16 11 16 10
Divulgação Científica Cultural 10 – 10 – 10 – 10 –

Total
66 55 66 55 66 55 66 54

121 121 121 120

Do CNPq:
Programa 2011 2012 2013 2014

m D m D m D m D
Linguística 11 24 11 24 11 24 11 24
Linguística Aplicada 07 09 07 09 07 09 07 09
Teoria e História Literária 08 18 08 18 08 18 08 18
Divulgação Científica Cultural 00 – 00 – 00 – 00 –

Total
26 51 26 51 26 51 26 51

77 77 77 77
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Da FAPESP:
Programa 2011 2012 2013 2014

m D m D m D m D
Linguística 20 24 21 20 14 19 14 19
Linguística Aplicada 01 01 00 01 00 01 01 03
Teoria e História Literária 15 12 23 14 22 12 11 09
Divulgação Científica Cultural 01 – 06 – 09 – 12 –

Total
37 37 50 35 45 32 38 31

74 85 77 69





CAPITuLo III

EXTENSÃo, CoNVÊNIoS E EVENToS 

Nos anos desta gestão, a Secretaria de Extensão Convênios e Eventos deu apoio 
institucional às atividades reguladas pelo CONEX, tais como oferecimentos de cursos de 
extensão por docentes ou alunos de pós-graduação ou ainda por professores convidados 
pelos docentes do IEL, cursos de extensão comunitária (como os projetos PREAC), 
execução de abertura, renovação e finalização de convênios e de termos aditivos (nacionais 
e internacionais) e projetos diversos de natureza compatível com a Extensão universitária 
(como o de aplicação do exame Celpe-Bras). 

Além dessas atividades, uma particularidade da Secretaria de Extensão é que ela 
abrange também o setor de Eventos, que apoiou a realização de eventos acadêmicos de 
diversas dimensões por parte de docentes do IEL neste quadriênio.

Por considerar compatíveis com a natureza da extensão comunitária, além das 
atividades normalmente pertinentes à Secretaria de Extensão, Convênios e Eventos, 
visando maior integração da Secretaria com os demais setores do IEL, a Coordenação de 
Extensão assumiu, excepcionalmente a diretriz das atividades desenvolvidas pelo IEL no 
evento Universidade de Portas Abertas (UPA), a pedido dos Coordenadores de Graduação, 
no ano de 2011; e a coordenação do Projeto de Iniciação à Docência (PIBID-Letras 2009), 
inicialmente, junto com o Prof. Dr. Juanito Avelar e, em seguida, com a Profª. Drª. Terezinha 
Maher, ambos integrantes da Coordenação de Graduação local.

Cabe ressaltar a definição, em 2014, de uma rotina de levantamento e registro de 
dados, que está sendo disponibilizada na nova página da Secretaria de Extensão, Convênios 
e Eventos, implantada sob a responsabilidade da Secretária Rita América de Paula Pereira 
e aval da Coordenação, com o auxílio da Analista de Sistemas Sueli Ap. Rizzoli Sarmento, 
medida inovadora que foi possível graças ao apoio administrativo nos cursos e atividades 
internas pela funcionária Teresa Cristina Machado Alves, bem como ao apoio nos eventos, 
na divulgação e nas outras atividades da Secretaria pelo funcionário Geraldo Magela Nunes.

Em linhas gerais, é notório o trabalho intenso realizado durante este quadriênio 
e a importância da Extensão para o IEL, como forma de conexão com a comunidade 
externa e como possibilidade de tornar mais visíveis o resultado das pesquisas e do ensino 
aqui realizados.

3.1 Coordenação e Comissão
Durante esta gestão, sob a Coordenação da Profª. Drª. Isabella Tardin Cardoso 

(DL) formou-se uma nova Comissão de Extensão, com a participação de mais três docentes 
cada qual representando seu Departamento: Profª. Drª. Márcia Mendonça (DLA), Prof. Dr. 
Eduardo Sterzi (DTL), Profª. Drª. Rosana Novaes (DL), substituída em 2014 pela Profª. Drª. 
Isabella Cardoso, que deixou a Coordenação nessa etapa, além de um membro discente 
(Fabiana Lopes da Silveira, Mestranda do Programa de Linguística). A partir de 01/01/2014 
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o Prof. Dr. Lauro José Siqueira Baldini (DL) assumiu a Coordenação de Extensão, Convênios 
e Eventos do IEL.

Durante o ano de 2014, renovou-se parte da Comissão de Extensão. Além do 
Coordenador, a Profª. Drª. Márcia Mendonça (DLA) foi indicada também como Vice-
coordenadora, acumulando sua representação pelo DLA. Os outros dois docentes do DL e do 
DTL foram mantidos e o membro discente foi substituído (Aluna Annelise Estrella Galeazzi, 
Mestranda do Programa de Linguística), além da Secretária que completa a Comissão.

3.2 Cursos de Extensão
Houve grande incentivo, por parte da Direção do Instituto e da Coordenação, para 

a ampliação dos cursos de extensão no IEL, incluindo a divulgação de informes detalhados 
sobre a Deliberação CONSU-A-05 de 2007, que regulamenta a participação de profissionais 
externos à Universidade nos cursos de extensão, bem como os limites que podem ser 
compartilhados com docentes internos. 

No período anterior a 2011, os números dos cursos foram os seguintes: 

Ano Cursos Alunos matriculados
2008 03 49
2009 03 75
2010 03 76
Total 09 200

 
A partir de 2011, houve, em relação ao período imediatamente anterior, um 

aumento considerável da oferta e realização de cursos de extensão no IEL, bem como do 
número de alunos matriculados, conforme pode ser verificado na tabela abaixo:

Ano Cursos Alunos matriculados
2011 03 106
2012 10 296
2013 09 107
2014 13 389
Total 35 898

  
A Coordenação de Extensão também promoveu em 2012, com o apoio da 

Coordenadoria Geral da Universidade (CGU) e seu Espaço da Escrita, três workshops 
de Redação de artigos científicos em inglês, ministrados pela Profª. Drª. Carmen Dayrell, 
especialista em redação acadêmica em inglês, sem vínculo com a Unicamp. As turmas 
totalizaram 320 matriculados, em sua maioria, alunos de pós-graduação de diversas 
Unidades da Universidade, conforme tabela a seguir: 

Turma e data Nº. de participantes
I – 12/04 101
II – 23/04 121
III – 03/05 98
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Devido ao grande interesse, manifestado por diversos alunos, em dar 
continuidade às atividades desenvolvidas nos workshops, a Secretaria de Extensão 
ofereceu também um curso de Redação científica em inglês, ministrado pela mesma 
professora.

Vale a pena ressaltar o aspecto positivo observado na oferta de workshops mais 
rápidos, com o objetivo de chamar a atenção do público para cursos mais longos.

3.2.1 Cursos oferecidos no quadriênio 

Ano 2011:

1) IEL 0173 – Redação científica 
Carga horária: 30h
Docente responsável: Profª. Drª. Anna Christina Bentes da Silva
Professora regente: Profª. Vivian Cristina Rio
Oferecimento: 17/9 a 5/11/2011
Alunos matriculados: 34

2) IEL 0178 – Introdução à história da arte antiga (Grécia, Etrúria e Roma): imagens e 
textos 

Carga horária: 30h
Docente responsável: Profª. Drª. Isabella Tardin Cardoso
Professor regente: Prof. Marcelo Hilsdorf Marotta
Oferecimento: 15/10 a 17/12/2011
Alunos matriculados: 14

3) IEL 0168 – Introdução à mitologia e à literatura gregas 
Carga horária: 30h
Docente responsável: Prof. Dr. Flávio Ribeiro de Oliveira
Oferecimento: 20/08 a 22/10/2011 
Alunos matriculados: 58.

Ano 2012:

1) IEL 0180 – Língua materna e língua estrangeira, reflexões discursivas para o ensino e 
aprendizagem de línguas 

Carga horária: 40h
Docente responsável: Profª. Drª. Mónica Graciela Zoppi-Fontana
Professora regente: Profª. Ilka de Oliveira Mota
Oferecimento: 16/01 a 20/01/2012
Alunos matriculados: 37
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2) IEL 0173 – Redação científica 
Carga horária: 30
Docente responsável: Profª. Drª. Anna Christina Bentes da Silva
Professora regente: Profª. Vivian Cristina Rio
Oferecimento: 03/03 a 05/05/2012
Alunos matriculados: 150

3) IEL 0173 – Redação científica 
Carga horária: 30
Docente responsável: Profª. Drª. Anna Christina Bentes da Silva
Professora regente: Profª. Vivian Cristina Rio
Oferecimento: 11/08 a 22/09/2013
Alunos matriculados: 48

4) IEL 0178 – Introdução à história da arte antiga (Grécia, Etrúria e Roma): imagens e 
textos 

Carga horária: 30
Docente responsável: Profª. Drª. Isabella Tardin Cardoso
Professor regente: Prof. Marcelo Hilsdorf Marotta
Oferecimento: 19/05 a 28/07/2012
Alunos matriculados: 08

5) IEL 0166 – Língua latina: uma introdução
Carga horária: 30h
Docente responsável: Profª. Drª. Isabella Tardin Cardoso
Professora regente: Profª. Gabriela Orosco
Oferecimento: 14/04 a 23/06/2012
Alunos matriculados: 16

6) IEL 0175 – Grego clássico I
Carga horária: 30h
Docente responsável: Prof. Dr. Flávio Ribeiro de Oliveira
Professor regente: Prof. Osvaldo Cunha Neto
Oferecimento: 14/04 a 23/06/2012
Alunos matriculados: 15

7) IEL 0175 – Grego clássico I
Carga horária: 30h
Docente responsável: Prof. Dr. Flávio Ribeiro de Oliveira
Professora regente: Profª Marina Peixoto Soares
Oferecimento: 15/09 a 15/12/2012
Alunos matriculados: 05
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8) IEL 0176 – Grego clássico II
Carga horária: 30h
Docente responsável: Prof. Dr. Trajano Augusto Ricca Vieira
Professor regente: Prof. Alfredo Manoel de Rezende Silva
Oferecimento: 25/08 a 10/11/2012
Alunos matriculados: 04

9) IEL 0177 – Língua latina II
Carga horária: 30h
Docente responsável: Profª. Drª. Isabella Tardin Cardoso
Regentes: Profª. Lilian Nunes da Costa e Prof. Matheus Clemente De Pietro
Oferecimento: 18/08 a 27/10/2012
Alunos matriculados: 08

10) IEL 0182 – Introdução à poesia lírica grega
Carga horária: 30h
Docente responsável: Prof. Dr. Flávio Ribeiro de Oliveira
Oferecimento: 18/08 a 10/11/2012
Alunos matriculados: 06.

Ano 2013: 

1) IEL 054 – Língua latina III
Carga horária: 60h
Docente responsável: Prof. Dr. Paulo Sérgio de Vasconcellos
Professor regente: Prof. Matheus Clemente
Oferecimento: 26/01 a 04/05/2013
Alunos matriculados: 07

2) IEL 0192 – Latim IV
Carga horária: 60h
Docente responsável: Prof. Dr. Paulo Sérgio de Vasconcellos
Professor regente: Prof. Alexandre Prudente Picollo
Oferecimento: 17/08 a 09/11/2013
Alunos matriculados: 08

3) IEL 0187 – A atualidade do clássico e o legado da arte antiga para a história da arte – 
difusão cultural 

Carga horária: 45h
Docente responsável: Profª. Drª. Isabella Tardin Cardoso
Professor regente: Prof. Marcelo Hilsdorf Marotta
Oferecimento 08/06 a 21/09/2013
Alunos matriculados: 08
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4) IEL 0173 – Redação científica 
Carga horária: 30
Docente responsável: Profª. Drª. Anna Christina Bentes da Silva
Professora regente: Profª. Vivian Cristina Rio
Oferecimento: 11/08 a 22/09/2013
Alunos matriculados: 04

5) IEL 0173 – Redação científica 
Carga horária: 30
Docente responsável: Profª. Drª. Anna Christina Bentes da Silva
Professora regente: Profª. Vivian Cristina Rio
Oferecimento: 11/08 a 22/09/2013
Alunos matriculados: 21

6) IEL 0173 – Redação científica 
Carga horária: 30
Docente responsável: Profª. Drª. Anna Christina Bentes da Silva
Professora regente: Profª. Vivian Cristina Rio
Oferecimento: 19/10 a 14/12/2013
Alunos matriculados: 29

7) IEL 0173 – Redação científica II 
Carga horária: 40
Docente responsável: Profª. Drª. Anna Christina Bentes da Silva
Professora regente: Profª. Vivian Cristina Rio
Oferecimento: 19/10 a 14/12/2013
Alunos matriculados: 14

8) IEL 0194 – multiletramentos na escola pública
Carga horária: 100h
Docente responsável Prof. Dr. Petrilson Alan Pinheiro da Silva
Oferecimento: 14/09 a 14/12/2013
Alunos matriculados: 12

9) IEL 0192 – Latim IV
Carga horária: 30h
Docente responsável: Prof. Dr. Paulo Sérgio de Vasconcellos
Professor regente: Alexandre Prudente Piccolo
Oferecimento: 17/08 a 09/11/2013
Alunos matriculados: 04.
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Ano 2014: 

1) IEL 0173 – Redação científica 
Carga horária: 30
Docente responsável: Profª. Drª. Anna Christina Bentes da Silva
Professora regente: Profª. Vivian Cristina Rio
Oferecimento: 22/03 a 09/05/2014
Alunos matriculados: 65

2) IEL 0173 – Redação científica 
Carga horária: 30
Docente responsável: Profª. Drª. Anna Christina Bentes da Silva
Professora regente: Profª. Vivian Cristina Rio
Oferecimento: 30/08 a 04/10/2014
Alunos matriculados: 31

3) IEL 0200 – Teoria e prática da tradução
Carga horária: 40h
Docente responsável: Profª. Drª. Viviane Veras
Regentes: Rita Elena Melian Zamora e Adriano Clayton da Silva
Oferecimento: 08/03 a 26/04/2014
Alunos matriculados: 37

4) IEL 0200 – Teoria e prática da tradução
Carga horária 40h
Docente responsável: Profª. Drª. Viviane Veras
Regentes: Rita Elena Melian Zamora e Adriano Clayton da Silva
Oferecimento:11/10 a 29/11/2014
Alunos matriculados: 20 

5) IEL 0196 – A linguagem e a criança na psicanálise
Carga horária: 30h
Docente responsável: Profª. Drª. Nina Virginia de Araújo Leite
Oferecimento: 15/03 a 17/05/2014
Alunos matriculados: 59

6) IEL 0196 – A linguagem e a criança na psicanálise
Carga horária: 30h
Docente responsável: Profª. Drª. Nina Virginia de Araújo Leite
Oferecimento: 23/08 a 11/10/2014
Alunos matriculados: 55
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7) IEL 0201 – oficina de escrita criativa - narrativa
Carga horária: 30h
Docente responsável: Profª. Drª. Suzi Frankl Sperber
Professor Regente: Alcebíades Diniz Miguel
Oferecimento: 26 a 30/01/2015 (previsão)
Alunos matriculados: 30

8) IEL 0203 – Gramática
Carga horária: 30h
Docente responsável: Profª. Drª. Maria Filomena Spatti Sândalo
Oferecimento: 23/08 a 25/10/2014
Alunos matriculados: 30

9) IEL 0194 – multiletramentos na escola pública
Carga horária: 100h
Docente responsável Prof. Dr. Petrilson Alan Pinheiro da Silva
Professor regente: Profª. Cláudia Gomes Silva Guimarães
Oferecimento: 30/08 a 22/11/2014
Alunos matriculados: 22

10) IEL 0198 – A atualidade do clássico e o legado da arte antiga para a história da arte 
– difusão cultural 

Carga horária: 60h
Docente responsável: Profª. Drª. Isabella Tardin Cardoso
Professor regente: Marcelo Hilsdorf Marotta
Oferecimento: 16/08 a 19/11/2014
Alunos matriculados: 07

11) IEL 0166 – Língua latina: uma introdução
Carga horária: 30h
Docente responsável: Profª. Drª. Isabella Tardin Cardoso
Professora regente: Profª. Carol Martins da Rocha
Oferecimento: 12/03 a 18/06/2014
Alunos matriculados: 16

12) IEL 0177 – Língua latina II
Carga horária: 30h
Docente responsável: Profª. Drª. Isabella Tardin Cardoso
Professora regente: Profª. Carol Martins da Rocha
Oferecimento: 20/08 a 22/10/2014
Alunos matriculados: 07
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13) IEL 0175 – Grego clássico I
Carga horária: 30h
Docente responsável: Prof. Dr. Flávio Ribeiro de Oliveira
Professor regente: Prof. Alfredo Manoel de R. Silva
Oferecimento: 02/10 a 11/12/2014
Alunos matriculados: 10.

3.2.2 Cursos novos aprovados para oferecimento sob demanda
Várias propostas, embora aprovadas nas instâncias necessárias (Comissão de 

Extensão, Congregação do IEL, CONEX e CEPE), não resultaram em cursos oferecidos nos 
anos em que foram abertos, mas em anos posteriores porque aguardavam demanda. Em 
outros casos, alguns não obtiveram na época de seu oferecimento o número de matrículas 
mínimo (tendo sido, pois, considerados “frustrados”). 

A tabela abaixo resume os números gerais nessa situação, seguida da lista com os 
demais dados desses cursos que aguardam oferecimento sob demanda:

Ano Cursos
2011 04
2012 02
2013 05
2014 08
Total 19

Ano 2011:
  
1) IEL 0163 – Plurilinguismo na sala de aula, reflexões teórico-práticas sobre o 

atendimento a alunos imigrantes 
Docente responsável: Profª. Drª. Terezinha de Jesus Machado Maher

2) IEL 0172 – os gêneros orais em sala de aula
Docente responsável: Profª. Drª. Anna Christina Bentes da Silva

3) IEL 0174 – Novas tecnologias no ensino – aprendizagem de língua portuguesa 
Docente responsável: Profª. Drª. Anna Christina Bentes da Silva

4) IEL 0179 – Introdução à língua espanhola
Docente responsável: Profª. Drª. Silvana Mabel Serrani

Ano 2012:

1) IEL 0188 – Histórias da literatura latina II: teatro em Roma antiga
Docente responsável: Profª. Isabella Tardin Cardoso
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2) IEL 0189 – Histórias da literatura latina I
Docente responsável: Profª. Drª. Isabella Tardin Cardoso

Ano 2013:

1) IEL 0190 – Sobre a vida feliz: filosofia helenística na obra de Lúcio Aneu Sêneca
Docente responsável: Profª. Drª. Isabella Tardin Cardoso

2) IEL 0186 – o amor em Roma antiga I: A poesia amatória de ovídio
Docente responsável: Prof. Dr. Paulo Sérgio de Vasconcellos

3) IEL 0191 – Da origem das coisas: ciência e natureza em Lucrécio
Docente responsável: Profª. Drª. Isabella Tardin Cardoso

4) IEL 0197 – Língua latina V
Docente responsável: Profª. Drª. Isabella Tardin Cardoso

5) IEL 0199 – Lírica clássica, neoclássica e moderna: um continuum temático de Virgílio 
e Horácio a Cláudio manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga e Ricardo Reis

Docente responsável: Profª. Drª. Isabella Tardin Cardoso.

Ano 2014:

1) IEL 0202 – Expansões da narrativa: criação de roteiros e outras formas de representação 
narrativa para multimídia

Docente responsável: Profª. Drª. Suzi Frankl Sperber

2) IEL 0204 – Ambientes digitais: na teoria e na prática de sala de aula
Docente responsável: Profª. Drª. Denise Bértoli Braga

3) IEL 0205 – Redação científica: ler e escrever
Docente responsável: Profª. Drª. Anna Christina Bentes da Silva

4) IEL 0207 – Discurso, corpo e gênero
Docente responsável: Profª. Drª. Mónica Graciela Zoppi-Fontana

5) IEL 0209 – Tópicos de cultura brasileira nos séculos XX e XXI
Docente responsável: Profª. Drª. Matilde Virginia Ricardi Scaramucci

6) IEL 0210 – oficina de escrita criativa II - multimídia
Docente responsável: Profª. Drª. Suzi Frankl Sperber

7) IEL 0211 – Revisão, preparação e edição de texto
Docente responsável: Profª. Drª. Maria Viviane do Amaral Veras
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8) IEL 0212 – Tecnologias digitais e móveis no ensino de línguas estrangeiras
Docente responsável: Profª. Drª. Cláudia Hilsdorf Rocha.

3.3 Divulgação dos cursos 
A divulgação dos cursos de extensão era feita apenas através da lista de endereços 

eletrônicos dos docentes, alunos e funcionários do IEL, assim como pelo site da Extecamp, 
tendo recebido inúmeras críticas por parte dos docentes por não apresentar os cursos de 
forma atrativa.

Durante esta gestão, a divulgação passou a ser feita também pelo Divulga Unicamp 
(central de e-mail institucional via Reitoria para todas as Unidades, Centros e Órgãos). 
Além disso, as informações também começaram a ser disponibilizadas na homepage do 
Instituto (Agenda do IEL), além da Extecamp, que criou uma página no Facebook. A partir 
de 2013, o setor passou a confeccionar e distribuir cartazes impressos como outro meio de 
divulgação.

No ano de 2013, com a vinda da funcionária Teresa Cristina Machado Alves foi 
feita uma atualização das listas de contatos externos da Secretaria (telefones e endereços 
de escolas privadas, públicas, órgãos públicos de ensino, mídia, entre outros). Quando esse 
levantamento estiver concluído, uma mala direta será feita para a divulgação dos cursos 
nesses endereços, ampliando a oferta nesse importante canal externo.

Está em fase final para ser colocada no ar a nova página da Extensão no site do IEL, 
com informações atualizadas e novas funcionalidades. Pretende-se, em breve, que a reserva 
de salas e o pedido de auxílio para eventos possam ser feitos através do formulário on-line 
disponível nessa página, poupando aos organizadores a tarefa de preencher informações 
em duplicidade.

3.4 Eventos
A Secretaria de Extensão, nos quatro anos desta gestão, deu apoio substancial aos 

eventos realizados pelos docentes do IEL nos seguintes aspectos:
 

1) organização anterior ao evento:
a) reservas de salas no IEL e no âmbito da Universidade; 
b) cotação de preços para materiais para congressos (crachás, folders, cartazes, camisetas 
e outros);
c) reserva de espaços para confraternização fora da Unicamp (como hotéis, restaurantes).

2) Auxílio na divulgação, por meio de: 
a) confecção dos cartazes e faixas;
b) confecção de folders; 
c) divulgação por e-mail e outros meios de comunicação os eventos do Instituto;
d) divulgação na Agenda do IEL; 
e) distribuição de cartazes no IEL e envio para outras unidades da Unicamp;
f) encaminhamento de documentos para impressão na gráfica da Unicamp quando 
houver necessidade.
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3) Auxílio no recebimento de inscrições e taxas respectivas.

4) Auxílio para o coffee break:
a) cotação de produtos e serviços; 
b) apoio na organização e montagem do coffee break, acionando o serviço de copa 
quando necessário.

5) Atendimento com informações gerais ao público externo, alunos e professores.

6) Auxílio na certificação e registro das atividades:
a) confecção de lista de presença (com espaço para o participante assinalar se deseja 
certificado e/ou que a atividade conste como LG, créditos para disciplina de graduação);
b) certificados: confecção, arquivo, organização, impressão e entrega ao público dos 
certificados;
c) registro do evento para futuro relatório da Secretaria de Extensão e Eventos: título, 
data, professor/órgão responsável, número de certificados emitidos.

Foi apenas a partir de 2013 que a Secretaria passou a documentar, com mais rigor, 
o número de certificados emitidos com a finalidade de dar maior visibilidade aos eventos e 
ao apoio da Secretaria. Foram feitas tratativas com o Setor de Informática de forma que, a 
partir do final de 2014, todos os certificados para ouvintes passaram a ser emitidos apenas 
em formato digital para evitar desperdício de papel e poupar trabalho da Secretaria. 

Os números resumidos abaixo expressam o grande volume de eventos organizados 
pelo corpo docente do IEL, com relevante salto a partir de 2012 (cerca do dobro em relação 
a 2011 e sucessivo crescimento) quando a Secretaria de Extensão passou a ter mais controle 
dos dados. No Anexo I deste Relatório está a lista detalhada desses eventos.

Ano Eventos
2011 49
2012 100
2013 130
2014 176
Total 455

3.5 Convênios
A Secretaria de Extensão e Eventos executou todos os procedimentos referentes 

à abertura, acompanhamento e término de convênios e seus respectivos termos aditivos 
executados por docentes do IEL/Unicamp nesta gestão, envolvendo outras instituições do 
Brasil e do exterior.

Durante esse período, observamos alguns problemas quanto à tramitação dos 
convênios. O primeiro concerne à dificuldade na obtenção de modelos de convênio e 
de termos nas línguas respectivas das instituições conveniadas que satisfizessem tanto à 
Procuradoria da Unicamp, quanto à antiga CORI. Mediante grande número de processos 
que mesmo tendo seguido modelos disponibilizados on-line voltavam para serem refeitos, 
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foram feitas várias consultas junto ao então presidente do Escritório de Convênios, Prof. 
Dr. Adilson Cardoso. O segundo diz respeito à tramitação da documentação no próprio 
IEL. Muitas vezes, a documentação chegava bastante incompleta, ou não era transmitida 
imediatamente à Secretaria de Extensão e Eventos após a reunião de Departamento em que 
tinha sido aprovada. Tais procedimentos dificultavam a apreciação e elaboração do parecer 
e demais documentos a serem submetidos à Congregação do IEL. Pelo empenho de toda 
a equipe, todos os casos foram solucionados a contento e o processo, aprimorado. Prazos 
mais longos para a tramitação foram sugeridos.

Apresentamos abaixo os convênios vigentes ou aguardando tramitação final nas 
instâncias superiores, além dos convênios e acordos de cooperação acadêmica encerrados 
no quadriênio, indicando primeiro os nacionais e, em seguida, os internacionais. Outros 
detalhes sobre cada um deles pode ser obtido no respectivo processo na Secretaria 
de Extensão ou, para os internacionais, no site da Vice-reitoria Executiva de Relações 
Internacionais (VRERI):

3.5.1 Convênios vigentes ou em fase final de formalização

Nacionais:

1) Convênio Geral ao Acordo de Cooperação entre a uNICAmP e a universidade 
Estadual de Feira de Santana (uEFS/Bahia).

Executores: Profs.Drs. Charlotte Marie Chambelland Galves e Juanito Ornelas de Avelar 
Vigência 05 anos: 08/08/2011 a 07/08/2016.

2) Acordo de Cooperação entre a uNICAmP, mEC, Companhia Brasileira de Alumínio 
(CRuB) e Conselho de Comunidade Solidária – Programa de Alfabetização Solidária 
(ALFASoL) do município de Inhapi-Alagoas.

Executora: Profª. Drª. Sylvia Bueno Terzi (até seu falecimento em 20/11/2013)
Vigência: indeterminada a partir de 1997.

3) Convênio Geral entre a uNICAmP e a universidade do Estado da Bahia (uNEB).
Executores: Profs. Drs. Eduardo R. J. Guimarães e Eni de Lourdes Puccinelli Orlandi 
Vigência de 05 anos: 30/11/2010 a 29/11/2015.

4) Convênio Geral de Cooperação entre a uNICAmP e a universidade do Estado de 
mato Grosso (uNEmAT) 

Executores: Profs. Drs. Eduardo R. J. Guimarães e Plinio Almeida Barbosa
Vigência: indeterminada a partir de 2014.

4.a) Termo Aditivo nº. 1 ao Convênio Geral de Cooperação entre a uNICAmP e a 
universidade do Estado de mato Grosso (uNEmAT) 

Executores: idem Convênio anterior
Vigência 05 anos: 16/06/2014 a 15/06/2019.
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Internacionais:

1) Acordo do Consórcio máster Interinstitucional em Ensino e Aprendizagem de 
Espanhol em Contextos Internacionais e multilíngues (multiele-Erasmus mundus).

Executoras: Profªs. Drªs. Mónica Graciela Zoppi-Fontana e Sheila Elias de Oliveira 
Vigências: do Contrato II até 31/10/2013 e do Contrato III até 31/09/2014.

2) Convênio de Cooperação entre a uNICAmP e universidade de Heidelberg, Alemanha 
Executores: Profs. Drs. Isabella Tardin Cardoso e Paulo Sérgio de Vasconcellos.
Vigência: indeterminada a partir de 04/02/2014.

2.a) Termo Aditivo nº.1 ao Convênio Geral de Cooperação entre a uNICAmP e 
universidade de Heidelberg, Alemanha

Executores: Profs. Drs. Isabella Tardin Cardoso e Paulo Sérgio de Vasconcellos.
Vigência 05 anos: de 04/02/2014 a 06/02/2019.

3) Termo Aditivo nº 3 ao Acordo de Cooperação entre a uNICAmP e universidade de 
Hamburgo, Alemanha

Executoras: Profªs. Drªs. Sonia Maria L. Cyrino e Charlotte M. C. Galves
Vigência 03 anos: 26/10/2012 a 25/12/2015.

4) Convênio de Cooperação entre a uNICAmP e a universidade de La Plata-Buenos 
Aires, Argentina 

Executoras: Profªs.Drªs. Matilde V. R. Scaramucci e Maria Rita Salzano Moraes 
Vigência: indeterminada desde 15/08/2013.

4.a) Termo Aditivo nº 1 ao Convênio de Cooperação entre a uNICAmP e a universidade 
de La Plata-Buenos Aires, Argentina

Executoras: idem ao Convênio acima 
Vigência 02 anos: 15/08/2013 a 14/08/2015. 

5) Termo Aditivo nº. 3 ao Acordo de Cooperação entre a uNICAmP e a universidad 
Pompeu Fabra, Espanha 

Executores: Profs. Drs.Inês Signorini e Petrilson Alan Pinheiro da Silva 
Vigência: 2014 a 2018 (obs: aguardando o retorno do termo assinado pela parte espanhola).

6) Convênio de Cooperação entre a uNICAmP e a L’Ecole Normale Supérieure de Lyon, França
Executores: Profs. Drs. Eduardo R. J. Guimarães e Mónica G. Zoppi-Fontana. 
Vigência 05 anos: 10/09/2013 a 09/09/2018.

6.a) Termo Aditivo nº 1 ao Convênio de Cooperação entre a uNICAmP e a L’Ecole 
Normale Supérieure de Lyon, França 

Executores: idem Convênio acima 
Vigência 05 anos: 10/09/2013 a 09/09/2018.
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6.b) Termo Aditivo nº 2 ao Convênio de Cooperação entre a uNICAmP e a L’Ecole 
Normale Supérieure de Lyon, França 

Executores: Profs. Drs. Eduardo R. J. Guimarães e José Horta Nunes. 
Vigência 05 anos: 10/09/2013 a 09/09/2018.

7) Acordo de Cooperação entre a uNICAmP e a université de La Sorbonne Nouvelle – 
Paris III, França

Executores: Profs. Drs. Mónica G. Zoppi Fontana e Eduardo R. J. Guimarães 
Vigência: indeterminada a partir de 23/05/2007.

7.a) Termo Aditivo nº 3 ao Acordo de Cooperação entre a UNICAMP e a université de La 
Sorbonne Nouvelle – Paris III, França.

Executores: Profs. Drs. Maria Eugênia B. A. Dias e Marcos Antonio Siscar
Vigência 05 anos (em tramitação).

7.b) Termo Aditivo nº 4 ao Acordo de Cooperação entre a UNICAMP e a université de La 
Sorbonne Nouvelle – Paris III, França

Executoras: Profªs. Drªs. Sheila Elias de Oliveira e Mónica Graciela Zoppi-Fontana.
Vigência 05 anos (em tramitação).

8) Convênio Geral de Cooperação entre a uNICAmP e a université de Paris XIII, França 
Executores: Profs. Drs. Mónica G. Zoppi Fontana e Lauro José S. Baldini
Vigência indeterminada a partir de10/10/2014.

8.a) Convênio: Termo Aditivo Nº 1 Ao Acordo Geral de Cooperação entre a uNICAmP 
e a universidade de Paris XIII, França

Executores: idem Convênio acima
Vigência 05 anos: 10/10/2014 a 09/01/2019.

9) Acordo de Cooperação entre a uNICAmP e a universidade Paul Valéry – montpellier 
III, França 

Executoras: Profªs. Drªs. Maria José R. F. Coracini e Carmen Zink Bolonhini
Vigência 05 anos a partir de 2014 (em tramitação).

9.a) Termo Aditivo nº 1 ao Acordo de Cooperação entre a uNICAmP e a universidade 
Paul Valéry - montpellier III – França 

Executoras: idem Convênio acima
Vigência 05 anos (em tramitação).

10) Acordo Geral de Cooperação entre a uNICAmP e universidade michel de montaigne 
– Bordeaux 3, França

Executoras: Profªs. Drªs. Márcia Azevedo de Abreu e Orna Messer Levin
Vigência 05 anos: 15/03/2013 a 14/03/2018. 
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10.a) Termo Aditivo nº. 1 ao Acordo Geral de Cooperação entre a uNICAmP e 
universidade michel de montaigne – Bordeaux 3, França 

Executoras: idem Convênio acima
Vigência 05 anos: 15/03/2013 a 14/03/2018.

11) Convênio Geral de Cooperação entre a uNICAmP e a università Degli Studi di 
Bologna, Itália 

Executores: Profs. Drs. Maria Betânia Amoroso e Francisco Foot Hardman
Vigência: indeterminada a partir de 19/07/2007.

11.a) Termo Aditivo nº 3 ao Convênio Geral de Cooperação entre a uNICAmP e a 
università Degli Studi di Bologna, Itália

Executores: idem Convênio acima 
Vigência 05 anos a partir de 2014 (em tramitação).

11.b) Termo Aditivo nº 4 ao Acordo de Cooperação entre a uNICAmP e a università 
Degli Studi di Bologna, Itália

Executores: idem Convênio acima
Vigência 05 anos (em tramitação).

12) Acordo de Cooperação entre a uNICAmP e a università Degli Studi di Roma “La 
Sapienza”, Itália

Executores: Profs. Drs. Maria Betânia Amoroso e Francisco Foot Hardman
Vigência indeterminada (em tramitação).

12.a) Termo Aditivo nº. 1 ao Acordo de Cooperação entre a uNICAmP e a università 
Degli Studi di Roma “La Sapienza”, Itália

Executores: idem Convênio acima
Vigência 05 anos (em tramitação).

12.b) Termo Aditivo nº 2 ao Acordo de Cooperação entre a uNICAmP e a università 
Degli Studi di Roma “La Sapienza”, Itália

Executores: idem Convênio acima
Vigência 05 anos (em tramitação).

13) Convênio Geral de Cooperação entre a uNICAmP e a università di Firenze, Itália
Executores: Profs. Drs. Carlos Eduardo Ornelas Berriel e Maria Betânia Amoroso
Vigência indeterminada a partir de 2014 (em tramitação).

14) Acordo de Cooperação entre a uNICAmP e a universidade de Estocolmo, Suécia 
Executores: Profs. Drs. Tânia Maria Alkmim e Juanito Ornelas de Avelar
Vigência indeterminada a partir de 23/03/2012.
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14.a) Termo Aditivo nº 1 ao Convênio Geral de Cooperação entre a UNICAMP e a 
universidade de Estocolmo, Suécia

Executores: idem Convênio acima
Vigência 05 anos: 23/03/2012 a 22/03/2017. 

14.b) Termo Aditivo nº 2 ao Acordo de Cooperação entre a uNICAmP e a universidade 
de Estocolmo, Suécia 

Executores: idem Convênio acima
Vigência 05 anos: 23/03/2012 a 22/03/2017. 

14.c) Termo Aditivo nº 3 ao Acordo de Cooperação entre a uNICAmP e a universidade 
de Estocolmo, Suécia 

Executores: idem Convênio acima
Vigência 05 anos: 01/03/2012 a 01/03/2017. 

15) Acordo de Cooperação entre a uNICAmP e a universidade de Gotenburg, Suécia 
Executores: Profs. Drs. Plinio Almeida Barbosa e Maria Filomena Spatti Sândalo.
Vigência indeterminada a partir de 12/03/2012. 

16) Acordo de Cooperação entre a uNICAmP e a universidade de Genebra, Suíça
Executores: Profs. Drs. Plinio Almeida Barbosa e Ruth Elisabeth Vasconcellos Lopes
Vigência indeterminada a partir de 06/07/2010.

3.5.2 Convênios e Acordos de Cooperação encerrados no quadriênio: 

Nacionais:

1) Acordo de Cooperação Técnica entre a uNICAmP e o CTCEA com Termo Aditivo 
Executoras: Profªs. Drªs. Matilde V. R. Scaramucci e Maria Rita Salzano Moraes
Vigência: 01/10/2009 a 30/09/2010.

2) Termo Aditivo nº 1 ao Convênio Geral ao Acordo de Cooperação entre a UNICAMP e 
a Universidade Estadual de Feira de Santana (uEFS/Bahia)

Executores: Profs. Drs. Charlotte M. C. Galves e Juanito Ornelas de Avelar
Vigência: 08/08/2011 a 07/08/2013.

3) Termo Aditivo no. 1 ao Convênio Geral entre a uNICAmP e a universidade do Estado 
da Bahia (uNEB).

Executores: Profs. Drs. Eduardo R. J. Guimarães e Eni de Lourdes Puccinelli Orlandi. 
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Internacionais:

1) Acordo do Consórcio máster Interinstitucional em Ensino e Aprendizagem de 
Espanhol em Contextos Internacionais e multilíngues (multiele-Erasmus mundus)

Executoras: Profªs. Drªs. Mónica G. Zoppi-Fontana e Sheila Elias de Oliveira. 
Vigências: até 31/10/2013 (Contrato II) e até 30/09/2014 (Contrato III).

2) Convênio Geral e Termo Aditivo entre a uNICAmP/IEL e a universidade Pedagógica 
de maputo, moçambique

Executores: Profs. Drs. José Carlos Paes de Almeida e Marilda do Couto Cavalcante
Vigência: 13/07/2004 a 12/07/2009 (com Relatório Final em 2011).

2.a) Termo Aditivo ao Convênio da uNICAmP/IEL e a universidade Pedagógica de 
maputo, moçambique

Executores: Profs. Drs. José Carlos Paes de Almeida e Marilda do Couto Cavalcante
Vigência: 13/07/2004 a 12/07/2009 (com Relatório Final em 2011).

3) Termo Aditivo nº 1 ao Acordo de Cooperação entre a unicamp e a universidade 
Diderot – Paris VII, França 

Executores: Profªs. Drªs. Nina Virgínia de Araújo Leite e Maria Rita Salzano Moraes 
Vigência: 10/2008 a 10/2010 (com Relatório Final em 2014).

4) Termo Aditivo nº 1 entre a unicamp e a université de La Sorbonne Nouvelle – Paris 
III, França

Executores: Profs. Drs. Mónica G. Zoppi-Fontana e Eduardo R. J. Guimarães
Vigência: 23/05/2007 a 22/05/2012 (com Relatório Final em 2013).

5) Termo Aditivo nº 1 ao Acordo de Cooperação entre a unicamp (através do IFCH, 
IE, FE e IEL) e a university of Texas (Austin), uSA

Executor: Prof. Dr. Antonio Alcir Bernárdez Pécora
Vigência de 2007 a 2012.

3.6 Assessoria a outros projetos 
 A Coordenação de Extensão redigiu, no período em questão, pareceres sobre 

projetos de extensão comunitária de várias unidades da Unicamp, colaborando, por 
exemplo, para a seleção de projetos PREAC. Além disso, orientou e redigiu pareceres sobre 
os projetos desse tipo apresentados pelo corpo docente do IEL. 

Foram selecionados pelo comitê responsável pelo PREAC nos últimos anos os 
seguintes projetos de nosso Instituto:

Ano 2011:

Centro de Convivência de Afásicos (CCA): benefícios do uso de recursos de informática para 
as práticas de linguagem com sujeitos afásicos – terceira fase 
Interessada: Profª. Drª. Rosana do Carmo Novaes Pinto, Departamento de Linguística 
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Desenvolvendo a expressão oral em escolares – uma abertura para a inclusão
Interessada: Profª. Drª. Sonia Maria Lazzarini Cyrino, Departamento de Linguística 

Ano 2013:
 
Consolidar o Projeto Web Indígena junto a três etnias indígenas do Sul e Sudeste do Brasil – 
Edital PREAC nº. 6 (PEC/2012)
Interessado: Prof. Dr. Wilmar da Rocha D’Angelis, Departamento de Linguística 

3.6.1 Celpe-Bras
A Secretaria de Extensão e Eventos dá apoio à Profª. Drª. Matilde V. R. Scaramucci, 

Coordenadora do Posto Celpe-Bras na Unicamp, na aplicação das provas do exame, 
oferecidas duas vezes ao ano, nos meses de abril e outubro. Contudo, o atendimento ao 
público referente a esse exame ocupa, em verdade, todo o ano, uma vez que a Secretaria 
oferece apoio em diferentes atividades: 

– Informações gerais: atendimento ao público por telefone, e-mail e pessoalmente; 
– Inscrições: orientação quanto aos procedimentos;
– Agendamento de entrevistas;
– Outras atividades administrativas até a conclusão de cada aplicação do exame.

A tabela seguinte apresenta o resumo dos números desse exame envolvendo os 
últimos quatro anos: 

Ano-Semestre Nº. de inscrições homologadas
2011 – 1 50
2011 – 2 137
2012 – 1 87
2012 – 2 122
2013 – 1 131
2013 – 2 146
2014 – 1 110
2014 – 2 135

Total 918

3.7. Infraestrutura física
Em 2012, a Secretaria de Extensão, Convênios e Eventos mudou do segundo 

para o terceiro andar do prédio em que se encontrava para readequação dos espaços 
envolvendo os andares da Coordenação de Graduação e da própria Extensão. Dessa 
forma, conta atualmente com salas em caráter provisório: uma maior, onde ficam duas 
funcionárias em que se atende o público mais amplo e se cuida prioritariamente de cursos 
de extensão e convênios, e outra menor, destinada à organização dos eventos, em que fica 
o outro funcionário do setor. Está prevista, como será abordado mais adiante em outro 
Capítulo, uma grande reforma no Pavilhão Docente, que contemplará um novo espaço 
para a Extensão. 





CAPÍTuLo IV

PESQuISA E PRoJEToS

A gestão da Coordenação de Pesquisa e Projetos, ao lado da Secretaria de Pesquisa 
e Projetos (SPP), durante este quadriênio caracterizou-se por dar continuidade às boas 
práticas da gestão anterior e introduzir novas práticas de apoio a projetos de pesquisa que 
também se revelaram muito frutíferas. 

Deu-se continuidade ao incentivo à submissão de projetos institucionais pelas 
coordenações, como forma de aprimorar a infraestrutura de pesquisa disponível para uso 
de toda a comunidade do IEL. Foram apoiados com sucesso projetos das Coordenações 
de Graduação, Pós-graduação, Biblioteca e CEDAE, assim como projetos institucionais 
submetidos por algumas das coordenações dos centros internos de pesquisa, com expansão 
do público da SPP e com ganhos em satisfação da comunidade e sem perdas quanto à 
captação de recursos.

Outra prática que teve continuidade foi o incentivo à abertura de Centros internos 
de Pesquisa. Os Centros “PHOEMAS” e “Teoria da Filologia”, recentemente aprovados pela 
Congregação do IEL, passaram a contribuir, juntamente com os onze outros pré-existentes, 
para dar visibilidade à vasta gama de interesses de pesquisa do IEL. Durante o período 
desta gestão, tais Centros internos promoveram, em comum com outros de exclusividade 
docente, vários dos 455 eventos listados pela Secretaria de Extensão (vide Anexo I), entre 
palestras seminários, workshops, congressos nacionais e internacionais. Isso é um bom 
indicador da intensidade da atividade de pesquisa em andamento no Instituto.

A SPP contou nesse último ano com três funcionárias: uma Secretária de nível 
superior e duas de perfil técnico que dão suporte administrativo, ocupando um espaço 
de 36m2, em duas salas: uma para atendimento geral, no estilo de balcão, ocupada pelas 
duas funcionárias para atendimento geral: dúvidas mais amplas, conferência, recebimento 
e envio de documentos e outra para atendimento mais personalizado, ocupada pela 
Secretária, responsável pelo atendimento reservado ou de natureza mais refinada (reuniões 
a fim de deslanchar projetos segundo as diretrizes dos editais, reunir documentação para 
proposta inicial, montar ou discutir esclarecimentos da prestação de contas para envio às 
agências de fomento etc.). Destaque-se, além disso, que a Coordenação envidou esforços 
para preencher uma posição vacante duas vezes pela saída de funcionárias que a ocuparam 
por curto tempo. Só em 2014 essa vaga foi efetivamente preenchida, contribuindo para 
melhorar o fluxo do atendimento aos pesquisadores.

Algumas inovações foram introduzidas no período. A primeira foi a solicitação 
periódica à comunidade de sugestões para a melhoria do atendimento, por meio de uma 
conta de email criada para tanto e consultas periódicas aos membros da Comissão de 
Pesquisa sobre esses e outros temas.
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A segunda inovação foi uma mudança radical no layout da Secretaria, a fim de 
facilitar o atendimento personalizado. A sala da Coordenação foi extinta, tendo sido 
atribuída à responsável pela Secretaria. Com isso, a sala de entrada, onde se encontram as 
duas outras técnicas, passou a funcionar como um posto de triagem dos casos a demandar 
atendimento personalizado. Isso facilitou o fluxo de informação entre a SPP e os usuários, 
criando o ambiente recluso necessário ao desempenho de tarefas mais complexas, tais como 
montagem de propostas iniciais ou prestações de contas.

A terceira inovação foi a universalização do atendimento. Em geral, na Unicamp 
assim como em outras IES e centros de pesquisa, os serviços dos escritórios de apoio à 
pesquisa restringem-se a docentes e pós-doutores. A SPP, nos últimos quatro anos, passou 
a acolher, além desses, alunos de pós e de graduação interessados em submeter solicitações 
a órgãos de fomento. O resultado foi um crescimento no número de submissões de projetos 
institucionais ao FAEPEX/PRP e um aumento expressivo no número de bolsistas FAPESP, 
da iniciação científica ao pós-doutorado. O montante de recursos captados no período 
torna recomendável a continuidade dessa prática. 

Além dos Centros internos de Pesquisa, o IEL conta hoje com 94 Projetos de Pesquisa 
vigentes, sendo que três destes são Temáticos, e 36 docentes com bolsa de produtividade 
CNPq.

Por último, atendendo às diretrizes da Congregação, a SPP deu sequência ao 
acompanhamento e à execução dos recursos oriundos de saldos de reserva técnica de projetos 
e bolsas financiados pela FAPESP, possibilitando o aproveitamento mais racional desses 
recursos e evitando a sua devolução que, em termos institucionais, vinha representando, 
cumulativamente, um desperdício de recursos.

São apoiados docentes e discentes dos três Departamentos: Linguística (e seu 
parceiro na FCM, Fonoaudiologia), Linguística Aplicada e Teoria Literária. O apoio 
compreende a tramitação, execução e prestação de contas. Anualmente são atendidos 65 
docentes ativos e 17 professores pesquisadores colaboradores, e além de uma média diária 
de dez alunos. O fluxo médio de pesquisadores colaboradores por ano no IEL é de cerca de 
27. No primeiro atendimento já são oferecidos os seguintes serviços de suporte: orientar 
segundo as normas, sanar dúvidas, enviar documentos, orientar sobre os requisitos da 
prestação de contas e prestar quaisquer outros esclarecimentos pertinentes.

As modalidades atendidas são: bolsas, auxílios, programas e aplicação da Reserva 
Técnica Institucional.

– Bolsas: Iniciação Científica, Mestrado, Doutorado, Doutorado Direto, Pós-
doutorado e Capacitação Técnica.

– Auxílios: participação em reunião, pesquisador visitante, organização de reunião, 
publicação, auxílio à pesquisa regular, projeto temático.

– RTI: Soma dos valores correspondentes às parcelas de RT de todos os projetos 
aprovados na Unidade no ano anterior e auxílio na elaboração do plano e do cronograma 
de aplicação.

Recentemente a SPP foi destacada pela FAPESP como referência para outros 
Institutos e Faculdades da Unicamp, tendo sido selecionada pela FAPESP para se apresentar 
ao lado de outras instituições estaduais de pesquisa (públicas e privadas) no 2º “Workshop 
de Escritórios de Apoio à Pesquisa”, que teve lugar no auditório da Fundação em 04 de 
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novembro de 2014. Isso se deve à sua alta taxa de sucesso, medida não só pelo número 
de projetos aprovados, mas também pelo número de processos sem erros de tramitação. 
Dentre os escritórios de apoio participantes do evento, o nosso era o de menor porte, isto é, 
o menos provido de recursos humanos e materiais – o que só acresce ao seu mérito. 

A confiança depositada na SPP pelos pesquisadores deve-se ao seu desempenho 
diário nas atividades de divulgação dos editais nacionais e internacionais, auxílio 
na elaboração da proposta, inserção de dados on-line, envio de versão impressa, 
acompanhamento, solicitação de mudança e diligência, liberação de verbas, aquisição de 
bens e serviços, prestação de contas e termo de doação. 

As estatísticas evidenciam uma intensa atividade de pesquisa, com engajamento 
dos pesquisadores na obtenção de recursos. Deve-se destacar a participação das bolsas de 
estudo nos montantes captados, o que espelha a intensa procura da SPP pelo alunado. 

Durante esta gestão, a SPP teve um montante de 480 projetos aprovados por 
diversas agências de fomento (FAPESP, CNPq, CAPES, FAEPEX-PRP/Unicamp). O total 
dos recursos liberados no quadriênio foi da ordem de R$ 15 milhões. Nas tabelas a seguir 
constam o resumo dos números de projetos aprovados e recursos obtidos de 2011 a 2014, 
bem como números gerais sobre a clientela atendida no último ano da gestão.

Cremos, nesses quatro anos, ter conseguido solidificar e ampliar as iniciativas da 
gestão anterior e, ao mesmo tempo, inovar o apoio à pesquisa de modo a torná-lo uma 
conquista definitiva de toda a comunidade do IEL. Os investimentos feitos na SPP no 
quadriênio desta gestão significaram ampliação qualitativa e quantitativa da prestação de 
serviços aos docentes e pesquisadores locais, traduzida na valorização dos indicadores do 
Instituto, a qual pode ser percebida pelos dados apresentados.

 
FAPESP CNPQ unicamp CAPES*

2011 121 19 09 01

2012 71 20 14 –

2013 60 55 10 –

2014 57 18 21 04

Tabela 1: Projetos aprovados por agência.
(*) Para os anos 2012/13 a CAPES não disponibilizou dados à SPP.

Agência
Ano

2011 2012 2013 2014
FAPESP 2.778.673,46 4.038.606,98 3.973.812,14 1.771.602,95
Unicamp 168.845,62 200.299,00 149.298,29 138.703,54
CNPQ 21.480,00 68.440,00 240.400,00 127.390,66
CAPES* 57.543,00 – – 243.816,04

Tabela 2: Valores liberados por diferentes agências (em R$)
(*) Para os anos 2012/13 a CAPES não disponibilizou dados à SPP.
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FAPESP
Linha de Fomento

Ano

2011 2012 2013   2014

Auxílios 112.479,00 433.743,48 206.885,16 241.650,32

Bolsa Exterior – 795.871,34 862.965,04 631.271,70

Bolsa País 1.806.540,46 2.501.803,26 2.615.904,15 879.573,99

RTI – 85.910,00 – 19.107,00

Temático 620.546,10 221.278,90 288.057,79 –

Infraestrutura 239.107,90 – – –

Total anual 2.778.673,46 4.038.606,98 3.973.812,14 1.771.603,01

Tabela 3: Valores liberados por tipo de auxílio (em R$)

 Tipo/modalidade 2011 2012 2013 2014

Auxílios CNPq 15.000,00 39.000,00 – 74.783,94
Bolsas CNPq 6.480,00 29.440,00 67.900,00 52.606,72

Tabela 4: Valores liberados por tipo de auxílio (em R$)

modalidade 2011 2012 2013 2014

Auxílios-Unicamp
FAEPEX/PRP 77.872,00 197.099,00 147.298,29 138.703,54

Tabela 5: Valores liberados (em R$)

Departamento/Programa/área
Público atendido-2014

Docentes Alunos

Linguística 87 63

Linguística Aplicada 49 11

Teoria Literária 56 63

Total 192 137

Tabela 6: média de atendimentos na SPP

4.1 Recursos captados por diferentes agências de fomento

Ano 2011:

modalidade Agência Qtd. Valor
Auxílio Pesquisa-Programa Jovem Pesquisador FAPESP 1 28.237,92
Auxílio Pesquisa – Programa Temático FAPESP 1 620.546,10
Auxílio Publicação – Regular – Livro no País FAPESP 3 13.776,48
Auxílio Organização – Regular - Reunião FAPESP 1 2.794,70
Auxílio Reunião – Regular - Brasil FAPESP 1 3.072,18
Auxílio Reunião – Regular - Exterior FAPESP 6 64.597,72
Bolsa no País – Regular – Iniciação Científica FAPESP 6 29.010,80
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Bolsa no País – Regular – Mestrado 1 FAPESP 13 436.825,24
Bolsa no País – Regular – Mestrado 2 FAPESP 1 21.051,73
Bolsa no País – Regular – Doutorado 1 FAPESP 6 682.389,79
Bolsa no País – Regular – Doutorado 2 FAPESP 1 42.193,90
Bolsa no País – Regular – Pós-Doutorado FAPESP 3 448.994,60
Bolsa no País – Programa Jovem Pesquisador FAPESP 1 146.074,40
Auxílio Pesquisa – Programa Infraestrutura FAPESP 1 239.107,90
Total FAPESP 2.778.673,46

Bolsa PIBIC CNPq 18 6.480,00
Auxílio Editoração e Publicação (TLA) CNPq 1 15.000,00
Total CNPq 21.480,00

Bolsa PIBIC SAE 6 2.160,00
Total SAE 2.160,00

Edital Linha de Ensino – 1º sem. FAEPEX 1 36.000,00
Edital Linha de Ensino – 2º sem. FAEPEX 1 41.872,00
Total FAEPEX 77.872,00

Edital da II Chamada Interna – Valorização dos Espaços 
de Graduação

PRG 1 88.813,62

Total PRG 88.813,62

Edital nº 25 - PRPG/Institucional – Pró-Equipamentos - 
CAPES

PRPG/
CAPES

1 57.543,00

Total PRPG/
CAPES

57.543,00

Ano 2012:

modalidade Agência Qtd. Valor
Auxílio Pesquisa – Programa Temático FAPESP 1 221.278,90
Auxílio Publicação – Regular – Livro no País FAPESP 3 16.075,19
Auxílio Organização – Regular - Reunião FAPESP 1 3.468,98
Auxílio Organização – Regular - ESPCA FAPESP 1 342.411,90
Auxílio Reunião – Regular - Exterior FAPESP 1 4.791,68
Auxílio Visitante – Regular - Exterior FAPESP 1 66.995,73
Bolsa no País – Regular – Inic. Científica FAPESP 12 78.536,11
Bolsa no País – Regular – Mestrado 1 FAPESP 10 387.057,27
Bolsa no País – Regular – Mestrado 2 FAPESP 5 123.502,94
Bolsa no País – Regular – Doutorado 1 FAPESP 5 616.690,10
Bolsa no País – Regular – Doutorado 2 FAPESP 2 179.981,66
Bolsa no País – Regular – Pós-Doutorado FAPESP 8 1.001.617,22
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Bolsa no País – Programa Capacitação – TT1 FAPESP 3 16.523,21
Bolsa no País – Programa Capacitação – TT3 FAPESP 1 13.584,33
Bolsa no País – Programa Capacitação – TT5 FAPESP 1 84.310,42
Bolsa Exterior-Regular-Estágio Pesquisa- IC FAPESP 2 18.721,16
Bolsa Exterior-Regular-Estágio Pesquisa- MS FAPESP 4 92.280,41
Bolsa Exterior-Regular-Estágio Pesquisa- DR FAPESP 4 182.742,57
Bolsa Exterior-Regular-Estágio Pesquisa- PD FAPESP 3 502.127,20
Reserva Técnica Institucional FAPESP 1 85.910,00
Total FAPESP 4.038.606,98

Bolsa PIBIC CNPq 16 6.400,00
Bolsa no Exterior-Doutorado Sanduíche (Charlotte) CNPq 1 23.040,00
Programa Editorial-Ch. nº. 9 (CEL) CNPq 1 10.000,00
Apoio a Projetos de Pesquisa - Chamada MCTI – nº 18 
(CEHISP)

CNPq 1 19.000,00

Auxílio Editoração (TLA) CNPq 1 10.000,00
Total CNPq 68.440,00

Bolsa PIBIC SAE 8 3.200,00
Total SAE 3.200,00

 II Edital PRP/PRPG para Infraestrutura de Pesquisa em 
Laboratórios

FAEPEX 2 105.000,00

Edital de Extensão FAEPEX 2 11.099,00
Edital Linha Ensino - 1º sem. FAEPEX 1 36.000,00
Edital Linha Ensino - 2º sem. (CCA) FAEPEX 1 45.000,00
Total FAEPEX 197.099,00

Ano 2013:

modalidade Agência Qtd. Valor
Auxílio Pesquisa – Programa Temático FAPESP 1 288.057,79
Auxílio Pesquisa – Regular 3 FAPESP 3 83.407,88
Auxílio Publicação – Regular – Livro no País FAPESP 1 7.851,72
Auxílio Organização – Regular - Reunião FAPESP 3 36.002,99
Auxílio Visitante – Regular - Exterior FAPESP 2 79.622,57
Bolsa no País – Regular – Iniciação Científica FAPESP 5 30.330,77
Bolsa no País – Regular – Mestrado 1 FAPESP 5 207.618,34
Bolsa no País – Regular – Mestrado 2 FAPESP 2 57.715,17
Bolsa no País – Regular – Doutorado 1 FAPESP 5 541.938,12
Bolsa no País – Regular – Doutorado 2 FAPESP 3 235.431,04
Bolsa no País – Regular – Pós-Doutorado FAPESP 10 1.525.119,29
Bolsa no País – Programa Capacitação – TT1 FAPESP 4 17.751,42
Bolsa no Exterior – Regular – Pós-doutorado FAPESP 4 198.437,39
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Bolsa Exterior-Regular-Estágio Pesquisa - IC FAPESP 1 19.995,50
Bolsa Exterior-Regular-Estágio Pesquisa - MS FAPESP 5 144.368,55
Bolsa Exterior-Regular-Estágio Pesquisa - DR FAPESP 2 152.204,73
Bolsa Exterior-Regular-Estágio Pesquisa - PD FAPESP 3 347.958,87
Total FAPESP 3.973.812,14

Bolsa de Produtividade em Pesquisa – 1A CNPq 1 33.600,00
Bolsa de Produtividade em Pesquisa – 1C CNPq 2 57.600,00
Bolsa de Produtividade em Pesquisa - 2 CNPq 3 13.200,00
Bolsa PIBIC CNPq 16 76.800,00
Bolsa no País-Regular-Inic. Científica - Júnior CNPq 2 2.400,00
Bolsa no País – Regular – Iniciação Científica CNPq 3 1.200,00
Bolsa no País – Regular – Mestrado CNPq 14 21.000,00
Bolsa no País – Regular – Doutorado CNPq 12 26.400,00
Bolsa no País-Regular – Pós-Doutorado – Júnior CNPq 2 8.200,00
Total CNPq 240.400,00

Bolsa PIBIC SAE 5 15.000,00

Edital de Extensão FAEPEX 4 19.703,80
Edital Linha Ensino – 1º sem. FAEPEX 1 55.000,00
Edital Linha Ensino – 2º sem. FAEPEX 1 33.600,00
Edital PAPDIC FAEPEX 3 38.994,49
Total FAEPEX 147.298,29

Ano 2014:

modalidade Agência Qtd. Valor
Auxílio Pesquisa – Regular FAPESP 2 54.613,40
Auxílio Publicação – Regular – Livros no País FAPESP 2 22.939,05
Auxílio Publicação – Reg. – Livro no Exterior FAPESP 1 11.280,90
Auxílio Organização – Regular – Reunião FAPESP 3 58.300,69
Auxílio Reunião – Regular – Exterior FAPESP 5 56.355,48
Auxílio Visitante – Regular – Exterior FAPESP 2 38.160,80
Bolsa no País – Regular – IC FAPESP 3 22.355,09
Bolsa no País – Regular – Mestrado 1 FAPESP 8 321.622,80
Bolsa no País – Regular – Mestrado 2 FAPESP 1 36.190,40
Bolsa no País – Regular – Doutorado 1 FAPESP 9 216.421,50
Bolsa no País – Regular – Doutorado 2 FAPESP 2 113.011,10
Bolsa no País – Regular – Pós-Doutorado FAPESP 5 154.203,80
Bolsa no País – Programa Capacitação – TT1 FAPESP 2 8.323,19
Bolsa no País – Programa Capacitação – TT3 FAPESP 1 7.446,11
Bolsa no Exterior – Regular – Pós-doutorado FAPESP 1 72.815,20
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Bolsa Exterior-Regular – Estágio Pesquisa – MS FAPESP 2 23.457,30
Bolsa Exterior-Regular – Estágio Pesquisa – DR FAPESP 4 245.018,20
Bolsa Exterior-Regular – Estágio Pesquisa – PD FAPESP 3 289.981,00
Reserva Técnica Institucional FAPESP 1 19.107,00
Total FAPESP 1.771.603,01

Bolsa de Produtividade em Pesquisa – 1A CNPq 11 16.500,00
Bolsa de Produtividade em Pesquisa – 1B CNPq 06 8.400,00
Bolsa de Produtividade em Pesquisa – 1C CNPq 07 9.100,00
Bolsa de Produtividade em Pesquisa – 1D CNPq 04 4.800,00
Bolsa de Produtividade em Pesquisa – 2 CNPq 08 8.800,00
Bolsa de Produtividade em Pesquisa – SR CNPq 01 1.500,00
Bolsa PIBIC CNPq 20 48.000,00
Bolsa PIBIC/SAE CNPq 4 9.600,00
Bolsa no País-Regular-Inic. Científica – Júnior CNPq 2 4.800,00
Bolsa no País – Regular – Iniciação Científica CNPq 3 1.200,00
Bolsa no País – Regular – Mestrado CNPq 14 21.000,00
Bolsa no País – Regular – Doutorado CNPq 12 26.400,00
Bolsa no País-Regular – Pós-Doutorado – Júnior CNPq 2 8.200,00
Total CNPq 168.300,00

Edital de Extensão FAEPEX 2 8.926,00
Auxílios individuais de pesquisa-diversos FAEPEX 19 129.777,54
Total FAEPEX 138.703,54
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CAPÍTuLo V

BIBLIoTECA

Nesta gestão, tivemos como objetivo consolidar a Biblioteca do IEL como uma 
biblioteca de excelência reconhecida nos âmbitos nacional e internacional na área de estudos 
da linguagem, uma vez que conta com um acervo valioso e atualizado, em consonância com 
a pesquisa mais avançada na área. 

Consideramos que a Biblioteca é um dos lugares privilegiados da vida acadêmica do 
Instituto e por isso recebeu particular atenção nos últimos quatro anos. Apesar de algumas 
dificuldades decorrentes de situações inesperadas, como por exemplo, o incêndio em 2013, 
que será melhor abordado em outro tópico, várias ações relevantes foram empreendidas no 
sentido de manter a excelência desse espaço. 

Foram realizados, no período, a atualização e registro completo de todos os livros 
que compõem seu acervo. No mesmo sentido, empreendemos esforços para racionalizar o 
uso do espaço, de maneira a permitir uma maior integração com as atividades didáticas e 
culturais.

Além de ser um ambiente de estudo, contendo um acervo importante, a Biblioteca 
do IEL tem disponibilizado informação bibliográfica, promovido cursos e viabilizado outros 
recursos informacionais, em diferentes suportes, na área de estudos da linguagem. 

Pretendemos, com essas ações, tornar a Biblioteca um espaço de difusão e incentivo 
da produção bibliográfica e cultural na área linguístico-literária no Brasil. Além disso, 
procuramos proporcionar um efetivo apoio ao ensino e à pesquisa da comunidade do IEL 
em seus diversos segmentos.

5.1 Divulgação do acervo e dos serviços oferecidos

a) Atendimento ao público:
 A tabela abaixo apresenta os números dos diferentes atendimentos envolvendo o 

acervo da Biblioteca, composto atualmente de 124.393 livros, 3.808 teses e 1.206 títulos de 
periódicos: 
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Atendimento ao público

Serviço Quantidade 

Empréstimo domiciliar 261.957

Consulta no local 82.309

EEB – Empréstimo entre Bibliotecas 
Atendidos: 1.252

Pedidos: 165

COMUT – Comutação Bibliográfica 
Atendidos: 133

Pedidos: 9

Biblioteca Digital da Unicamp: Dissertações 
e Teses

Disponíveis: 2.118

Visitas: 3.300.768

Downloads: 174.230

Biblioteca Digital da Unicamp: Trabalhos de 
Conclusão de Curso 

Disponíveis: 93 

Visitas: 66.707

Downloads: 68.963

 
Diferente dos demais anos em que todos os dias de expediente normal da 

Universidade o público encontrou a Biblioteca aberta, apenas no ano de 2013 ela ficou 
fechada de 04 de março a 22 de abril em função do incêndio ocorrido na madrugada do dia 
03 de março daquele ano.

b) Exposições:
Com o objetivo de divulgar o acervo da Biblioteca foram realizadas as seguintes 

exposições com livros do acervo: 

– Escritores Afrodescendentes
– 90 anos da Semana de Arte Moderna de 1922
– A Globalização da Cultura no Século XIX
– Exposição de livros danificados e lixo encontrado na Biblioteca
– Dois poetas, dois amigos: Vinicius e Neruda

c) Cursos sobre de fontes de informação em estudos da linguagem:
Com o objetivo de intensificar e estimular o acesso à informação e a conhecimentos 

através de recursos eletrônicos (busca integrada, bases de dados, consulta de periódicos 
eletrônicos etc.) foram realizados cursos diversos, que contaram com 164 participantes.

A apresentação da Biblioteca para os calouros da graduação contou com a 
participação de 335 alunos no quadriênio. A cada ano, a Biblioteca tem divulgado 
intensamente, junto aos novos alunos da pós-graduação, seu Curso de Fontes de Informação, 
mostrando sua importância.
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d) o website da Biblioteca: 
Em janeiro de 2013 foi realizada uma remodelação para a entrada dos novos serviços 

do SBU, como a Busca Integrada, oferecendo uma nova ferramenta a esse importante meio 
de divulgação e acesso virtual permanente. 

5.2 Desenvolvimento e disponibilização do acervo bibliográfico e outros recursos 
informacionais 

a) Catalogação:
O destaque a ser dado para o período foi a conclusão da catalogação retrospectiva, o 

que significa que a Biblioteca tem hoje todos os livros e teses catalogados e disponíveis para 
consulta na Base Acervus por meio do software Sophia. Foram catalogados e incorporados 
na Base de Dados Bibliográficos Acervus do Sistema de Bibliotecas da Unicamp – SBU o 
total de 19.333 livros, 421 teses e 3.970 fascículos de periódicos. 

Livros incorporados ao acervo 2011-2014

Acervo Retrospectivo

Aída Costa 1.305

João Penha 2.818

Brigadeiro Camarão 1.307

Mountochet  658

J. Serrano  38
Livros do FAP-Livros 8.863
Doações e Permutas 1.324

Livros de Reservas Técnicas 1.785

“Programa do Livro Didático – SBU” 1.235

Total de livros catalogados 19.333

b) Aquisição:
Anualmente é realizada a compra de livros para a graduação, com verba destinada 

pela Reitoria segundo regra de distribuição aos Institutos e Faculdades, da ordem de R$ 
22.022,00. Também foram realizadas compras com recursos de projetos de pesquisas de 
pós-graduandos, totalizando 506 livros no total de R$ 38.771,03.

O total de recursos do Projeto FAP-Livros, concluído em 2012, foi de R$ 875.263,00, 
sendo R$ 756.178,93 para compra de 5.509 livros importados e R$ 119.084,07 para compra 
de 3.354 livros nacionais. A base de aquisição já tem 8.600 livros registrados para a compra 
no próximo Projeto FapLivros. 

No período desta gestão foram assinadas as seguintes Bases de Dados, com verbas 
do Sistema de Bibliotecas da Unicamp (SBU) atendendo pedido da Biblioteca: 

1) Thesaurus Linguae Latinae – US$ US$ 10.904,00 anual;
2) Thesarus Linguae Gregae – US$ 7.500,00 para 5 anos;
3) Historical Dictionary of Rhetoric On-line – US$ 2.687,00 anual.
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No período foram comprados, com títulos selecionados pelos docentes das áreas, 
e com verbas do SBU, 385 e-books da Cambridge University Press para as áreas de estudos 
clássicos, literaturas americana, inglesa e europeia, e linguística, no total de US$ 37.453,34.

c) Desbastamento da coleção de periódicos:
Foi realizado um amplo estudo com o objetivo de verificar a situação das coleções 

de periódicos recebidos e doados por intercâmbio para que se completem em suas séries, 
tenham continuidade de atualização e o devido uso. Como resultado, foram retirados 
do acervo 356 títulos recebidos por doação, que serão encaminhados para instituições 
congêneres. Os títulos de periódicos recebidos por intercâmbio estão sendo analisados em 
conjunto com a Seção de Publicações.

d) Conservação de material bibliográfico:

Preservação e conservação preventiva 2011-2014

Higienização 3.244
Encadernação 8.680
Reparo 800
Total 12.724

A higienização de emergência de todo o acervo foi realizada após o incêndio, 
envolvendo 3.823 estantes.

5.3 Infraestrutura física e tecnológica
No início de 2013, em decorrência do incêndio em março, foi necessária a realocação 

das estantes da Ala C1 do Acervo Geral com o objetivo de colocar uma fileira com 7 estantes 
no final da Ala, assim como a reorganização dos livros nas estantes para abrir espaço para a 
implantação do Balcão de Atendimento e Sala da supervisão no final da Ala C1. Ainda nesse 
ano, a Sala de Pesquisas em Recursos On-line na Ala B3 foi restabelecida com a instalação 
de 30 novos computadores.

Com o objetivo de melhor atender os usuários foram comprados, no final de 
2012, 180 guarda volumes para substituir os antigos, que estavam quebrados. Além disso, 
foram adquiridos três computadores com recursos do FAEPEX/2010 para uso dos dois 
catalogadores temporários e da Diretora da Biblioteca. A esses equipamentos, foram 
adicionados mais quatro computadores em novembro de 2012, com recursos do projeto 
FINEP/SBU e mais 18 computadores para repor aqueles perdidos no incêndio. 

A Biblioteca recebeu 30 estantes por meio de Projeto do SBU para Infraestrutura de 
Bibliotecas que foram colocadas para o armazenamento do acervo de Edições Antigas, no 
valor de R$ 14.400,00.

5.4 Projetos para obtenção de recursos financeiros para infraestrutura
Os seguintes projetos aprovados agregaram importantes recursos para a 

infraestrutura do Biblioteca:
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1) Faepex ‒ 2º semestre de 2011
Total obtido: R$ 11.100,00
O projeto visou adequar a infraestrutura de mobiliário da Biblioteca no que diz respeito 
a estantes, tanto de acervo como de demonstração de material bibliográfico novo, assim 
como de infraestrutura de informática com a compra de duas impressoras, possibilitando 
melhorias no atendimento aos usuários alunos e docentes. 

2) Faepex ‒ 1º semestre de 2013
Total obtido: R$ 55.000,00
O projeto visou melhorias na infraestrutura da Biblioteca quanto ao armazenamento da 
coleção de periódicos impressa em estantes deslizantes, para permitir fácil acesso aos 
fascículos, melhor conservação (evitando o elevado custo de reparos e encadernação) e 
racionalização de espaço.

3) Projeto de Infraestrutura para Bibliotecas, CGu/SBu ‒ 2º semestre de 2013
Total obtido: R$ 44.400,00 
Para a prevenção de incêndio e garantia da segurança de pessoas e do patrimônio será 
implementada a instalação de sistemas de alarme de incêndio, detecção de fumaça, alarme 
de abertura de portas de saída de emergência, iluminação de emergência, com circuito 
fechado de televisão, além de treinamento de procedimentos de evacuação do prédio e uso 
de extintores e elaboração de mapa de risco. 

5.5 Recursos humanos
O quadro de funcionários da Biblioteca teve algumas alterações e complementações 

neste quadriênio, sendo mantido praticamente equilibrado. 
Em março de 2011 a bibliotecária Dionary Crispim de Araújo iniciou as atividades 

como Bibliotecária de referência e a Bibliotecária Crisllene Queiroz Custódio assumiu a 
Supervisão da Seção de Processamento Técnico, no lugar do Bibliotecário Oscar Eliel, que 
foi designado Diretor Técnico no Sistema de Bibliotecas da Unicamp – SBU. 

Em abril de 2013 o Técnico de Biblioteconomia Leandro dos Santos Nascimento 
iniciou as atividades na Seção de Atendimento ao Usuário, completando o quadro do 
horário noturno, que se encontrava desfalcado. 

Em julho de 2013 a Bibliotecária Supervisora da Seção de Atendimento ao Usuário, 
Adreilde Silva foi transferida, a pedido, para a Biblioteca Central Cesar Lattes e em seu lugar 
assumiu, em novembro de 2013, o Bibliotecário Márcio Martins que, tendo sido convidado 
pelo SBU para ocupar outro cargo de Diretor Técnico em julho de 2014, foi substituído pela 
Bibliotecária Lilian Demori Barbosa, que assumiu em agosto de 2014. 

5.6 Inventário do acervo
Visando concretizar uma importante ação interna em um período de menor 

circulação dos usuários, a Biblioteca permaneceu fechada no período de 06 a 21 de janeiro 
de 2014 para realização do inventário do acervo completo de livros e teses, em que foram 
coletados o código de barras em 111.463 livros. 

Os principais resultados desse inventário foram:
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– livros para serem catalogados na Base Acervus: 1.602
– livros perdidos no incêndio catalogados na Base Acervus: 680
– livros catalogados transferidos para a Biblioteca Central – Coleção de Obras Raras: 1.522
– livros com paradeiro desconhecido: 931.

5.7 Formação da ala de edições antigas
Com o objetivo da contínua preservação de seu acervo, já que grande parte deste é 

composto de exemplares únicos e esgotados foi formada, em 2011, a Ala de Edições Antigas 
com livros editados até a década de 1960, no total de 14.495 livros. 

As 30 estantes para o armazenamento desses livros foram obtidas por meio de 
Projeto do SBU para Infraestrutura de Bibliotecas, no valor de R$ 14.400,00.

5.8 Incêndio com grande impacto nos serviços da Biblioteca
Na madrugada de 03 de março de 2013, um domingo, houve um incêndio no prédio 

anexo (área de aproximadamente 300 m²) que abrigava a Recepção com o Atendimento 
ao Usuário, o salão de Processamento Técnico, a sala de referência e a sala da Direção da 
Biblioteca. Além dos danos prediais graves, foram perdidos aproximadamente 1.000 livros, 
mobiliários e equipamentos eletrônicos e de climatização. 

O incêndio, constatado como de foco elétrico casual sem indício doloso, teve fortes 
impactos não apenas em bens materiais mas, principalmente, na vida e rotina da equipe de 
funcionários da Biblioteca que, além de perder seus pertences institucionais e pessoais, teve 
de ser remanejada para outros espaços do prédio.

Em 22 de abril de 2013, após inúmeras ações que demandaram grande esforço 
da própria equipe na limpeza e triagem de materiais bibliográficos, assim como de outros 
setores do IEL e da Unicamp para recompor as condições de funcionamento, a Biblioteca 
pôde ser reaberta ao público, depois de um período de 50 dias fechada. 

Dentre as providências emergenciais na ocasião, estão incluídas a readequação do 
setor de atendimento e processamento técnico, com a criação de entrada alternativa (porta 
mais próxima ao lado do IFCH), enquanto se aguarda a reconstrução da parte original 
danificada (lado em frente ao IA). Foram providenciadas, ainda, instalação de saídas/portas 
de emergência como rotas de fuga, melhorias na sinalização, aquisição de novos sistemas 
de alarme, limpeza de todo o acervo atingido pela fuligem, substituição da fiação elétrica 
e luminárias, assim como pintura do prédio contíguo à área incendiada, também atingido 
pela fuligem e calor. 
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CAPÍTuLo VI

CENTRo DE DoCumENTAÇÃo CuLTuRAL ALEXANDRE EuLALIo

O período compreendido pela gestão que se encerra foi marcado pela consolidação 
da infraestrutura de pesquisa e de preservação documental do CEDAE, bem como pela 
ampliação do acesso eletrônico às informações e documentos do Centro.

Neste sentido, descrevemos as ações desenvolvidas pela equipe de servidores no 
quadriênio, iniciando pela conclusão da reforma do CEDAE em 2011.

6.1 A reforma do Centro
O investimento na melhoria da infraestrutura do CEDAE tornou-se possível 

pelos apoios obtidos nos últimos anos junto às agências de fomento internas e externas à 
Unicamp, sendo que o principal aporte de verbas se deu por meio da FINEP (Linha CT-
Infra), da FAPESP (Linha Acervos Apoiados) e do FAEPEX (Linha-Ensino).

Com a reforma do prédio, foi possível reestruturar os espaços dedicados aos serviços 
técnicos e à consulta, e criar uma nova área destinada aos trabalhos de microfilmagem e de 
digitalização.

A infraestrutura de redes (elétrica, dados e telefonia) foi readequada e atualizada 
para permitir o melhor funcionamento dos equipamentos eletrônicos, o que significou uma 
conquista fundamental para o prosseguimento das iniciativas de preparar o acervo para um 
futuro acesso digital em que as pesquisas sejam multiplicadas.

Nesse sentido, o importante apoio recebido das agências mencionadas veio 
complementar e dar continuidade ao esforço de dotar o CEDAE de uma infraestrutura 
capaz de suportar o tratamento de seu acervo, de favorecer o acesso aos documentos de 
forma ágil e também de ampliar a sua divulgação em meio digital. 

Assim, além da reforma, os recursos garantiram a aquisição de equipamentos 
compatíveis a uma infraestrutura tecnológica moderna, capaz de propiciar o acesso digital 
dos pesquisadores ao acervo, cumprindo o objetivo de montar e colocar em operação um 
laboratório de microfilmagem e digitalização.

Desse modo, em 17 de outubro de 2011 ocorreu a inauguração das novas instalações, 
concretizando os esforços do CEDAE, da Direção, dos professores e dos grupos de pesquisa 
do Instituto de Estudos da Linguagem e da Unicamp em prover o centro de documentação 
de uma infraestrutura capaz de intensificar a utilização do acervo, numa dimensão que 
extrapola em muito a sua capacidade física.

6.2 Recursos humanos
Apontado em sucessivos planejamentos e relatórios, o reduzido quadro de 

funcionários tem sido a maior limitação ao cumprimento das funções do Centro, que tem 
encontrado nos alunos de graduação constante colaboração, sejam os bolsistas apoiados 
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pelo Serviço de Apoio ao Estudante – SAE quando da Unicamp ou alunos de outras 
faculdades quando em estágio curricular remunerado. A atuação de um estagiário por ano, 
dentro das condições orçamentárias que a Direção disponibiliza ao Centro e outros setores, 
tem sido outra forma de amenizar a falta de mão de obra técnica, integrando o graduando 
na experiência do trabalho. 

Além disso, o empenho da equipe em buscar qualificação profissional tem 
contribuído para a superação de parte dessas limitações, sendo que, para isso, os servidores 
têm contado com o apoio da AFPU, do IEL e de recursos próprios para a participação em 
cursos, seminários e oficinas relacionados às suas atividades profissionais.

Entre esses, destacamos:

Ano 2011:
Curso: “Tratamento e preservação de fotografias digitais”, promovido pela 
Associação de Arquivistas de São Paulo
Servidor(es): Patrícia Cano Saad
Local: São Paulo
Período: 24 e 25 de março

Curso: “Assistente de Conservação Preventiva”, promovido pela Escola SENAI 
“Theobaldo De Nigris” e pela Associação Brasileira de Encadernação e Restauro.
Local: São Paulo
Servidor(es): Maria Valéria Barbosa
Período: 01 de março a 30 de julho

Curso: “Conservação de documentos fotográficos em filme e papel”, promovido 
pela Associação de Arquivistas de São Paulo
Servidor(es): Patrícia Cano Saad
Local: São Paulo
Período: 25 e 26 de agosto

Curso: “Tipologia documental: identificação da gênese e função de documentos de 
arquivo”, promovido pela Associação de Arquivistas de São Paulo.
Servidor(es): Roberta de Moura Botelho
Local: São Paulo
Período: 20 e 21 de outubro

Congresso de Profissionais das Universidades Públicas Estaduais Paulistas – 
CONPUESP
Servidor(es): Patrícia Cano Saad e Roberta de Moura Botelho.
Local: São Paulo
Período: 25 e 26 de outubro
Apresentação de trabalho: Os Acervos pessoais: reconstruindo a memória através 
de imagens.
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Ano 2012:
Curso: “Treinamento para a digitalização de microfilmes”
Local: CEDAE
Servidor(es): Todos os servidores
Período: 05 e 06 de janeiro

Curso: Mestrado em Teoria e História Literária no IEL
Servidor(es): Cristiano Diniz
Local: Campinas
Período: Concluído em 29 de fevereiro
Título: Paris era bom quando eu @§#!$...: uma seleção de entrevistas e depoimentos 
de Hilda Hilst

Curso: “Programa de Desenvolvimento Gerencial”, promovido pela Agência de 
Formação Profissional da Unicamp
Servidor(es): Flávia Carneiro Leão
Local: Campinas
Período: Concluído em 26 de março
Título: Cadastro Eletrônico de Pesquisa do CEDAE

Curso: “Treinamento para a digitalização de documentos em papel”
Local: CEDAE
Servidor(es): Todos os servidores
Período: 16 e 17 de maio

Curso: “A função classificação de documentos arquivísticos”, promovido pela 
Associação de Arquivistas de São Paulo
Servidor(es): Roberta de Moura Botelho
Local: São Paulo
Período: 29 e 30 de agosto.

Ano 2013:
Curso: “Tecnologias e Boas Práticas para Criação de um Banco de Imagens 
Eficiente”, promovido pelo Arquivo da Cidade do Rio de Janeiro
Servidor(es): Bruno Silvério de Freitas
Local: Rio de Janeiro
Período: 12 e 13 de fevereiro

2º Cinfotec Unicamp (Comunicação, Informação e Tecnologia)
Servidor(es): Bruno Silvério de Freitas
Local: Auditório da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp (FCM)
Período: 16 e 17 de abril
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IV Encontro de Bases de Dados sobre Informações Arquivísticas, promovido pela 
Casa Rui Barbosa e Associação dos Arquivistas Brasileiros
Servidor(es): Flávia Carneiro Leão
Local: Rio de Janeiro
Data: 04 a 06 de maio

Curso: “Organização de Arquivos e Coleções Fotográficas”, promovido pela 
Associação de Arquivistas de São Paulo em parceria com o Departamento de 
História da Universidade de São Paulo e a Pinacoteca do Estado de São Paulo
Servidor(es): Patrícia Cano Saad
Local: São Paulo
Período: 16 e 17 de maio

V Encontro de Bases de Dados sobre Informações Arquivísticas, promovido pela 
Casa Rui Barbosa e Associação dos Arquivistas Brasileiros
Servidor(es): Bruno Silvério de Freitas e Flávia Carneiro Leão
Local: Rio de Janeiro
Data: 04 a 06 de Junho

Curso: “A análise da imagem fotográfica, sua indexação e recuperação”, promovido 
pela Associação de Arquivistas de São Paulo em parceria com o Departamento de 
História da Universidade de São Paulo e a Pinacoteca do Estado de São Paulo
Servidor(es): Patrícia Cano Saad
Local: São Paulo
Período: 27 e 28 de junho

12º Geinfo – Encontro de Gestão de Informática na USP
Servidor(es): Bruno Silvério de Freitas
Local: Águas de Lindóia
Período: 10 a 13 de novembro

Curso: Libras
Servidor(es): Cleonice Ap. Moreira
Local: Campinas
Período: 01 de março e 01 de novembro.

Ano 2014:
Curso: “Banco de Dados para Gestão de Arquivos e Centros de Documentação”, 
promovido pelo Arquivo Nacional e Associação dos Arquivistas Brasileiros
Servidor(es): Bruno Silvério de Freitas
Local: Rio de Janeiro
Período: 21 e 22 de outubro
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IV Simpósio de Profissionais da Unicamp – SIMTEC.
Servidor(es): Patrícia Cano Saad e Roberta de Moura Botelho
Local: Campinas
Período: 06 e 07 de novembro
Apresentação de trabalho: O CEDAE e a preservação de acervos literários e 
linguísticos.

Em 2013, parte das demandas relativas ao quadro funcional foi atendida pela 
Universidade e, entre elas, consolidou-se a demanda de transformação da Supervisão de 
Seção em Diretoria Técnica e da criação da Supervisão de Processamento Técnico, o que 
vem favorecendo a gestão e o acompanhamento das distintas áreas de trabalho.

As concessões obtidas compreenderam também a transferência do servidor 
Bruno Silvério de Freitas, que deixou o posto de Técnico de Apoio Helpdesk, na Seção de 
Informática do IEL, para assumir a vaga de Analista/Administrador de Banco de Dados no 
CEDAE.

Consideramos, entretanto, que, apesar da evolução verificada no período, o reduzido 
número de servidores tem sido o principal limitador para que o Centro desempenhe 
plenamente seu papel de órgão voltado à preservação de documentos arquivísticos de 
alta relevância para as pesquisas nas áreas de Letras e Linguística e para a preservação da 
memória do país.

Pesem sobre essa avaliação a extensão do horário de funcionamento do CEDAE 
(das 8h30 às 22h30), a ampliação dos serviços prestados aos usuários nos últimos anos e o 
crescimento acentuado que o acervo vem tendo.

6.3 Incorporação de acervos
Conforme citamos, o número de incorporações teve um crescimento expressivo, se 

comparado aos anos anteriores, e esta ampliação significou não só o aumento do volume do 
acervo, mas sua qualificação, constituindo-se um ganho considerável para pesquisas futuras.

Entre doações e compras, recebemos fundos e coleções documentais “completos”, 
acréscimos importantes a conjuntos anteriormente depositados, como a Coleção Cecília 
Meireles, e documentos avulsos.

Relacionamos abaixo as incorporações ocorridas nos anos de 2011 a 2014:
Fundo Cyro Pimentel
Fundo Radhá Abramo
Fundo Haquira Osakabe
Fundo Guilherme de Almeida (adquirido com recursos da Unicamp, através de 

negociações da Direção do IEL com os herdeiros do acervo)
Fundo Bruno Tolentino
Fundo Rodolfo Ilari
Fundo Charley W. Frankie (2ª remessa de documentos)
Coleção Cecília Meireles (2ª remessa de documentos)
Coleção Cafundó (2ª remessa de documentos)
Coleção Grupo de Estudos Linguísticos do Estado de S. Paulo (GEL) (3ª remessa 

de documentos)
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Coleção Associação Brasileira de Linguística (ABRALIN) (3ª remessa de 
documentos)

Doações avulsas

6.4 Disseminação e ação cultural
A disseminação dos conteúdos do acervo e a ação cultural estão entre as atividades 

que tiveram maior destaque no período relatado, tendo buscado atender à solicitação da 
Direção do Instituto no que se refere à visibilidade e comunicação do Centro com seus 
usuários e com a comunidade do IEL em especial.

Destacamos a reformulação do website do CEDAE, lançado em dezembro de 
2013, não apenas com orientações de consulta, endereço, entre outros, mas com recursos 
de pesquisa, serviços on-line, espaço para a difusão de conteúdos, como o de exposições, 
publicações, além de canais de comunicação diversificados com os usuários.

Atualmente o website conta com sete sistemas de comunicação: solicitação de 
“Reproduções”, solicitação de “Empréstimos”, solicitação de “Visitas Guiadas”, “Cadastro de 
Pesquisas”, “Notícias” envio de informativos, “E-Newsletter” e atendimento propriamente 
dito ou “Fale Conosco”.

Além desses, também disponibilizamos três sistemas de pesquisa para acesso 
ao “Guia do Acervo”, à “Plataforma de Documentos Sonoros” e ao Sistema de Arquivos 
Históricos da Unicamp, SAHU.

Entre as iniciativas para aumentar a visibilidade das atividades desempenhadas 
pelo Centro está o espaço destinado às “Notícias”, localizado à direita da página principal 
do website e atualizado regularmente.

Os “Informativos” eletrônicos, enviados aos usuários cadastrados e aos membros 
da comunidade do IEL também fizeram parte das ações de melhoria da visibilidade/
comunicação com os nossos usuários.

Quanto às formas de interação com a comunidade externa à Unicamp, a participação 
no projeto Ciência e Arte nas Férias, que incorpora alunos de ensino médio de escolas 
públicas a um programa de atividades desenvolvido sob a supervisão de nossas servidoras, 
deve ser destacada, bem como o atendimento de visitas técnicas e a parceria com instituições 
culturais congêneres e editoras.

Mencionamos, ainda, o oferecimento de vagas aos alunos do curso de História do 
IFCH para a realização de estágios curriculares. Dentro de uma carga horária de 90 horas, 
esses alunos cumprem um programa de atividades que lhes proporciona um contato básico 
com as diversas etapas de trabalho envolvidas no tratamento arquivístico da documentação.

Em 2010, essa experiência havia sido formalizada em um acordo de cooperação 
entre a Coordenação de Graduação do IFCH e o CEDAE para concessão de estágio a 
estudantes de graduação do Curso de História, regularmente matriculados na disciplina 
“HH690 – Estágio Supervisionado em História”.

No que se refere às Calouradas e UPAs, os servidores do Centro têm participado 
regularmente de todas as edições com exposições, sessões de cinema, palestras e oficinas de 
conservação e encadernação de livros.

Como complemento, ainda merecem destaque:
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a) Exposições realizadas:
O CEDAE e a preservação de acervos literários e linguísticos
Saguão da Direção do IEL, de 05 de março a 04 de maio de 2012

Fernando Pessoa por Alfredo Margarido
Por ocasião da inauguração do Centro Cultural do IEL, de 03 a 10 de dezembro de 2012

Retratos Literários
Centro Cultural do IEL, de 28 de fevereiro a 28 de março de 2013.

b) Cursos e treinamentos oferecidos:
“Oficina de Encadernação”
CEDAE, de 05 a 07 de março de 2012
Com o apoio do GGBS, essa oficina ministrada pelas conservadoras Rosária A. Alvarenga 
e Valéria Barbosa contou com 27 participantes de diversas áreas da Unicamp (IEL, CLE, 
Biblioteca Central, DGA, CAISM, PAGU, Funcamp, AEL, IFCH, FCA, FCM, CEPETRO, 
FEF, FEEC, Comvest, IQ, CORI)
Diante da avaliação positiva dos participantes e das instrutoras, foi criada uma lista de 
discussão para a troca de informações sobre conservação e encadernação de documentos 
históricos.

c) Participação em eventos internos:
“18º Congresso de Leitura do Brasil – COLE”
Sessão de filmes do acervo, Feira Cultural do COLE, de 16 a 20 de julho de 2012

“Cafundó – a África no Brasil”
Centro Cultural do IEL, 22 de abril de 2014

“Lançamento da Plataforma de Documentos Sonoros”
Centro Cultural do IEL, 23 de agosto de 2013

d) Participação em exposições externas:
Tarsila e o Brasil dos modernistas
Casa Fiat de Cultura, Belo Horizonte, de 10 de maio a 22 de julho de 2011

Exposição em homenagem a Oswald de Andrade, na 9ª edição Festa Literária Internacional 
de Paraty
FLIP, Paraty, de 06 a 10 de julho de 2011

Itinerâncias da XXIX Bienal Internacional de Arte de São Paulo
Fundação Bienal de S. Paulo – MAM (Rio de Janeiro), MAM (Recife), Palácio das Artes 
(Belo Horizonte), MON (Curitiba) – de janeiro a novembro de 2011

Oswald de Andrade: o culpado de tudo
Museu da Língua Portuguesa, São Paulo, de 19 de setembro de 2011 a 29 de janeiro de 2012
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O Abrigo e o Terreno: arte e sociedade no Brasil
Museu de Arte do Rio, Rio de Janeiro, de 01 de março a 14 de julho de 2013

Josephine Baker e Le Corbusier – Um Caso Transatlântico
Museu de Arte do Rio, Rio de Janeiro, de 15 de abril a 17 de agosto de 2014

O país da desmedida: Camus no Brasil
Centro Universitário Maria Antônia, São Paulo, 05 de dezembro de 2013 a 23 de fevereiro 
de 2014.

e) Colaboração com editoras:
Editora da Unicamp
Segunda edição de Cafundó – a África no Brasil, de Carlos Vogt e Peter Fry. Março de 2014

Cadernos de Desenho – Flávio de Carvalho, org. Lygia Eluf. (no prelo)

Editora Gallimard
Le Monde en Partage: itinéraires d’Albert Camus, de Catherine Camus. Janeiro de 2014.

6.5 Processamento Técnico
A atuação da área de Processamento Técnico alcançou duas importantes metas 

nesse período, a saber: disponibilização de acesso on-line aos documentos dos fundos Hilda 
Hilst, Abílio Pereira de Almeida e Charley W. Frankie por meio do SAHU, e das coleções dos 
projetos de Aquisição da Linguagem e Cafundó, por meio da Plataforma de Documentos 
Sonoros.

No caso dos fundos referidos, os documentos que os compõem foram identificados, 
classificados, ordenados, descritos e inseridos no SAHU (http://www.unicamp.br/sahu/).

Além dos três fundos que tiveram seu processamento concluído, outros fundos e 
coleções vêm recebendo tratamento arquivístico, seja no tocante à classificação e à ordenação 
de seus documentos, à descrição e listagem dos materiais como à inserção no SAHU. São 
eles a Coleção Literatura de Cordel, Coleção Cafundó, Coleção Aquisição da Linguagem, 
Fundo Flávio de Carvalho, Fundo Modesto Carone, Fundo Radhá Abramo, Fundo Bruno 
Tolentino e Fundo Guilherme de Almeida.

Afora as atividades mencionadas, é importante destacar a atuação dos servidores 
desta área na produção de conteúdos para o website do Centro, especialmente no que refere 
ao Guia do Acervo, principal instrumento descritivo de órgãos como o CEDAE, que está 
disponível em: http://www3.iel.unicamp.br/CEDAE/guia.php?view=list, contando com as 
descrições de 44 conjuntos documentais, acompanhadas de 264 imagens de documentos 
digitalizados.

Por fim, destacamos o lançamento da Plataforma de Documentos Sonoros, PDS, 
que é um banco de dados desenvolvido pelos servidores do CEDAE para propiciar o acesso 
adequado e seguro através da web aos documentos sonoros do acervo, concomitantemente 
às suas transcrições.
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Desde seu lançamento, em abril de 2013, foi disponibilizado o acesso à documentação 
de duas coleções: Aquisição da Linguagem e Cafundó, num total de 497h45min81s de 
gravações e 14.982 páginas de transcrições, que somam 450,12 Gigabytes.

6.6 Conservação
Voltada à preservação física do acervo, a área de Conservação tem por função 

promover e assegurar medidas que visem à estabilização do processo de degradação dos 
documentos, prolongando o tempo de vida e a qualidade de acesso aos mesmos.

Nos anos desta gestão, as atividades de conservação se dividiram entre o recebimento 
de fundos e coleções, a higienização, a encadernação e os pequenos reparos, a confecção 
de invólucros para o acondicionamento dos materiais e a guarda definitiva dos seguintes 
conjuntos: Coleção Oficina do Livro Rubens Borba de Moraes, que teve seus documentos 
higienizados e guardados, juntamente com os de Radhá Abramo; coleção Literatura de 
Cordel, que teve 75% de seus folhetos conservados e acondicionados, assim como os da 
Coleção Biblioteca Dramática Popular; fundos Hilda Hilst e Abílio Pereira de Almeida, 
cujas documentações receberam pequenos reparos, tendo sido acondicionadas e guardadas; 
fundo Bernardo Élis, que teve seus livros encadernados e os documentos reparados; fundo 
Flávio de Carvalho que foi totalmente higienizado e fundo Guilherme de Almeida, cujo 
processo de higienização se encontra em curso.

Vale salientar o esforço que, há quatro anos, vem sendo realizado pela conservadora 
do Centro, Valéria Barbosa, com o auxílio de uma estagiária, de alunos de graduação e 
da servidora Cleonice, para ampliar a capacidade de guarda e armazenamento dos novos 
acervos e para promover melhorias na gestão da Reserva Técnica, sobretudo diante do grande 
volume recebido no período em questão, iniciado com o recebimento, após higienização 
externa, de 123 caixas de documentos, 34 caixas de periódicos, 672 livros e 108 pastas de 
jornais do fundo Aloysio Biondi.

A execução dessa tarefa demandou a redistribuição das prateleiras dos armários 
deslizantes, a montagem e a instalação de prateleiras novas, bem como a realocação de 
pastas e caixas de documentos. Observamos que o tempo empenhado nesse trabalho tem 
sido longo, pois além de envolver a reformulação da guarda documental na Reserva Técnica, 
implica na movimentação cuidadosa de um enorme volume de materiais.

Informamos ainda que as medidas para o aprimoramento da segurança na Reserva 
Técnica evoluíram por meio da troca da fiação, dutos, luminárias e demais acessórios 
de iluminação, de acordo com as recomendações do Corpo de Bombeiros e da devida 
sinalização.

Além disso, o sistema de climatização conta agora com um sistema eletrônico para 
o controle dos índices de umidade relativa e de temperatura, e com sensores para a detecção 
de fumaça, com envio de mensagens de SMS e alarme em caso de sinistro.

6.7 Digitalização, microfilmagem e acesso eletrônico
Conforme mencionamos, com a reforma do Centro foi possível criar uma nova 

área destinada aos trabalhos de microfilmagem e de digitalização, com 25m², na qual a 
infraestrutura de redes (elétrica, dados e telefonia) é nova, a exemplo do restante do prédio.

Sendo assim, um conjunto de itens tecnológicos modernos destinados à 
constituição da Área de Reprografia e Digitalização, veio complementar uma lacuna nunca 
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antes preenchida no CEDAE, que é a de uma área dedicada à reprodução de documentos 
para acesso, preservação de originais e disseminação.

À adequação da infraestrutura física e atualização tecnológica somou-se a 
transferência, em fevereiro de 2013, do profissional de tecnologia da informação, 
Bruno Silvério de Freitas, para atuar na geração de matrizes digitais de documentos, no 
desenvolvimento de bancos de dados e sistemas, na gestão e segurança de arquivos, no 
desenvolvimento e manutenção do website, em treinamento e acompanhamento de bolsistas 
etc.

Deste modo, podemos afirmar que o passo inicial para a concretização de nossos 
objetivos vem produzindo não só a melhoria das condições de trabalho, tanto para o 
pesquisador, na área de consulta, quanto para os funcionários, nas áreas de processamento 
técnico e de conservação, como o aprimoramento da preservação do acervo, por meio 
de ações de microfilmagem e digitalização e da ampliação da acessibilidade, por meio da 
disponibilização da documentação para pesquisa on-line.

As principais realizações dessa área no período em questão foram:
– Desenvolvimento de plataforma web para gerenciamento e acesso aos acervos 

sonoros.
– Implantação de ferramenta de apoio para monitoramento e tráfego e acesso aos 

conteúdos das páginas web.
– Modelagem e criação de website, conectado ao sistema intranet de gerenciamento 

e controle de conteúdos e solicitações de serviços.
– Instalação e acompanhamento técnico do sistema de monitoramento de 

temperatura e umidade do acervo.
– Criação de ambiente FTP para transmissão de grandes volumes de dados 

(fotografias, desenhos e demais documentos) aos usuários.
– Desenvolvimento e Implantação de solução interna para envio de alertas SMS 

via modem 3G do sistema de climatização.
– Levantamento, estatísticas e análise do uso de recursos computacionais, visando 

compreender e mapear as demandas e aperfeiçoar os trabalhos.
– Levantamento de Dados no diretório CEDAE em capablanca (\\capablanca\

CEDAE\informática\Relatórios\levantamento_diretorio_CEDAE.pdf)
– Levantamento de utilização de impressão (\\capablanca\CEDAE\informática \

Relatórios\Relatório de Consumo de Papel – Ano 2012.pdf)
– Instalação e configuração do servidor, unidade de fita de backup, rack e storage 

do CEDAE.
– Estudo dos procedimentos e normas para a implantação física dos equipamentos 

de TI.
– Configuração lógica através da criação de área para armazenamento de arquivos 

digitais. (ACERVO DIGITAL)
– Implantação de registro de log em ACERVO DIGITAL para auditoria de acesso, 

criação, manipulação e exclusão de arquivos.
– Análise de ferramentas Open Source para realização de backup em unidade de 

fita.
– Instalação e configuração do sistema Bacula de backup.
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– Criação e padronização de scripts (.bash) para verificação automática de 
grandes volumes de arquivos digitais.

– Criação de script para padronização dos nomes de arquivos digitais, como por 
exemplo, a retirada de espaços, acentuação, caracteres maiúsculos etc.

– Desenvolvimento de script para verificação de volume, quantidade, correlação 
de formatos e existência de anomalias.

a) Digitalização:
 Os seguintes trabalhos de digitalização foram executados no período deste relatório: 
– Digitalização do corpus da Coleção Aquisição da Linguagem
Realizada com o apoio do Programa de Excelência Acadêmica – PROEX, em 2011.
– Digitalização do corpus da Coleção Cafundó
Realizada com o apoio da fundação sueca STINT (The Swedish Foundation for International 
Cooperation in Research and Higher Education) e da Universidade de Estocolmo, em 2013.
– Digitalização das aquarelas da Coleção Alfredo Margarido
– Digitalização de documentos do fundo Flávio de Carvalho:

– 110 desenhos da série “A Moda e o novo homem”, de Flávio de Carvalho.
– 5 álbuns contendo 321 fotografias, 212 recortes de jornal.
– 262 fotografias avulsas.
– 198 recortes de jornal avulsos.

– Digitalização de documentos do fundo Charley Warren Frankie:
– 90 fotografias avulsas.
– 44 documentos textuais.

– Digitalização de documentos do fundo Isaac Nicolau Salum:
– 243 documentos textuais.

b) microfilmagem:
Cabe esclarecer que a digitalização e a microfilmagem são atividades que ocorrem ao 

final do tratamento documental, ou seja, após o processamento arquivístico e a conservação 
dos materiais, quando cada item é preparado para ser reproduzido, retornando em seguida 
para seu destino na Reserva Técnica.

Durante os anos de 2011 e 2014 foram realizados:
– a conferência de 35.173 arquivos digitais do fundo Bernardo Élis, por meio do 
desenvolvimento de algoritmos internos de análise e validação.
– a conferência de 68.667 arquivos digitais da coleção Literatura de Cordel, por meio do 
desenvolvimento de algoritmos internos de análise e validação.
– o suporte à instalação, configuração e manipulação das leitoras de microfilme do Centro.





CAPITuLo VII

INFoRmATICA
 

No decorrer da gestão que se encerra, a antiga Seção de Informática foi 
transformada em Diretoria Técnica no âmbito do processo de Certificação, tendo sido 
reconhecida pela Universidade a importância estratégica desse setor nas estruturas 
das Unidades. No IEL, a área passou a responder também pelas atividades de apoio 
audiovisual e incorporando, ainda, novos serviços de teleconferência e transmissão 
ao vivo via web oferecidos à comunidade. Destacam-se como principais realizações 
da presente gestão: (i) a modernização e ampliação do parque de equipamentos de 
informática e audiovisual do Instituto, (ii) a ampliação e reorganização do portfólio 
de serviços oferecidos à comunidade em resposta à diversificação e ampliação das 
demandas de informática para pesquisa, ensino e extensão e (iii) a reformulação interna 
de processos, funções e modos de operação das equipes para o aperfeiçoamento dos 
serviços e aumento da sinergia. 

O balanço de contratações, demissões e aposentadorias no período fez com que o 
número de colaboradores dedicados às operações permanecesse o mesmo, a despeito do 
forte aumento na demanda pelos serviços. A manutenção do nível de qualidade de serviço 
compatível com as necessidades presentes e futuras do IEL tem sido perseguida por meio 
do conjunto de realizações supracitado e pela implementação de uma filosofia de trabalho 
voltada para as necessidades dos usuários. Como condição fundamental para a manutenção 
e ampliação dessa qualidade, será fundamental, deste ponto em diante, estabelecerem-se 
canais de comunicação mais eficientes entre as equipes e os usuários, garantir o investimento 
contínuo no aperfeiçoamento técnico da equipe, e, em especial, a reposição e expansão do 
quadro técnico, além de formalizar políticas de governança em informática com foco em 
segurança e operacionalidade que sejam do conhecimento e de consenso amplo por parte 
da comunidade do IEL. 

Como já mencionado em linhas gerais, até agosto de 2013 o setor de Informática 
apresentava o status de “seção” e era responsável apenas pelas áreas de TI do Instituto, que 
incluem as atividades de suporte técnico em informática, desenvolvimento de sistemas e 
administração de redes e serviços. Foi então homologada em março desse mesmo ano, pela 
Reitoria da Unicamp, a revisão da Certificação do quadro funcional do IEL, a partir da 
qual o setor de Informática tornou-se Diretoria Técnica e passou a responder também pelo 
trabalho de apoio audiovisual às atividades realizadas no Instituto, função anteriormente 
vinculada à AFAO. Assim sendo, nossa equipe tornou-se também responsável por apoiar 
boa parte dos serviços de comunicação acadêmico-científica interna junto aos seus diversos 
públicos locais e remotos. Esta mudança mostrou-se auspiciosa do ponto de vista logístico 
por ter aproximado duas atividades importantes para o IEL, com forte afinidade operacional 
e dependência técnica comum. Assim sendo, o setor, melhor qualificado, a partir disso, 
como sendo de TIC – Tecnologia da Informação e Comunicação, responde hoje pelas 
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atividades de suporte técnico em informática, desenvolvimento de sistemas e administração 
de redes e serviços e também pelas atividades de suporte audiovisual as atividades didáticas 
e eventos, aquisição e tratamento de material audiovisual e serviços de videoconferência e 
transmissões ao vivo via web.

Tendo por missão “garantir a eficiência, a adequação e a confiabilidade dos 
serviços e da infraestrutura tecnológica de informática e apoio audiovisual, necessários 
para realização da missão do IEL”, o setor de TIC desenvolveu seus trabalhos no período 
obedecendo os seus princípios fundamentais, quais sejam: foco no cliente, uso racional 
dos recursos financeiros e humanos, produtividade com qualidade e confiabilidade, 
disponibilidade e sigilo da informação. Tais princípios foram sustentados com inspiração 
em valores adotados no Instituto, como ética, comprometimento, eficiência, pró-atividade 
e profissionalismo. Este conjunto de princípios e valores explica a ordem de prioridades 
estabelecida para a atuação do setor ao longo do período, bem como as sugestões que, ao 
final do documento, elencamos como pertinentes para a próxima gestão.
 

7.1 Estrutura do setor
A equipe de TI conta com um total de cinco funcionários Unicamp e dois estagiários, 

assim ocupados:

Qtd Função Atividade principal

1 Analista de sistemas Desenvolvimento de sistemas internos, manutenção de 
páginas web e suporte ao portal de Ciência Aberta do IEL

1 Analista de suporte Suporte aos usuários, administração de contas e serviços

2 Técnicos de Helpdesk Suporte e atendimento técnico aos usuários e equipamentos 
de Instituto, conectividade de rede e telefonia

1 Administrador de redes Gerência do sistema central, servidores, serviços de rede e 
segurança da informação. Diretor de TIC.

2 Estagiários em informática Apoio as atividades do helpdesk, pronto atendimento aos 
usuários

Tabela 1: Resumo dos profissionais e suas atividades na equipe

Nesses últimos anos, a equipe de TI passou por diversas alterações em sua estrutura 
e quadro funcional. Cedemos um profissional de desenvolvimento para o CEDAE, ao 
passo que um analista de suporte foi remanejado para o Setor de Apoio Audiovisual. Em 
contrapartida, o setor contratou 2 novos técnicos de suporte, recebeu da Direção duas vagas 
de estagiário e obteve a elevação do nível gerencial para Diretoria Técnica. Em números 
absolutos, o setor não se modificou, porém no caráter organizacional, o setor se tornou mais 
focado no atendimento técnico à comunidade. 

Ao longo da gestão, dentro das possibilidades deixadas pela grande demanda 
operacional, investiu-se em treinamento e capacitação da equipe, contemplando diversas 
áreas de formação e necessidades específicas focalizadas nos serviços ofertados à comunidade
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Ano Funcionário Treinamento Recurso

2014 Fernando L. Barbosa IPV6 AFPU

2014 Diego Henrique Cabeamento estruturado AFPU

2014 Fernando L. Barbosa Metodologias ágeis de 
desenvolvimento AFPU

2014 Bruno Ciro ZABBIX AFPU

2013 Diego Henrique IPV6 AFPU

2013 Fernando L. Barbosa Seis Sigma Black Belt Bolsa

2013 Bruno Ciro Seis Sigma Green Belt Bolsa/Pessoal

Tabela 2 – Tópicos de capacitação da equipe no período e natureza dos recursos utilizados

Com essa equipe, a área atende atualmente cerca de 1.000 alunos regulares de 
graduação e pós-graduação, 70 docentes e 50 funcionários, além do público universitário 
não diretamente subordinado ao IEL que utiliza a estrutura de salas de aula e espaços para 
eventos no Instituto.

O parque computacional atendido pelo setor apresenta o seguinte cenário:
– Cerca de 500 equipamentos ligados em rede (entre móveis e fixos)
– 130 equipamentos nos laboratórios de informática, salas de uso coletivo e salas de aula
– 11 Servidores físicos (21 servidores contanto físicos e virtuais)
– 02 Storages de dados
– 01 Controlador de rede sem fio
– 19 Acess Points
– 40 Ativos de rede
– 06 impressoras de uso corporativo.

O portfólio de serviços oferecido pelo setor reúne, resumidamente, o que segue:
– Suporte técnico aos usuários (alunos, docentes e funcionários)
– Instalação, configuração e manutenção de equipamentos
– Suporte técnico aos laboratórios e salas de uso coletivo
– Suporte de informática e apoio audiovisual a eventos
– Rede sem fio exclusiva para docentes e funcionários
– Rede sem fio EDUROAM para alunos e visitantes
– Rede sem fio para eventos
– Serviço de email
– Serviço de listas
– Hospedagem de servidores de projetos
– Hospedagem de páginas pessoais e de projetos e núcleos
– Portal de Ciência Aberta para docentes e grupos de pesquisa
– Pool de servidores virtuais para apoio a projetos de pesquisa
– Desenvolvimento de sistemas administrativos baseados em WEB
– Banco de dados
– Conectividade de rede e telefonia
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– Especificação e avaliação de equipamentos
– Backup e restore de dados administrativos e acadêmicos.

No que diz respeito ao número de solicitações registradas, a demanda total pelos 
serviços do setor, no período desta gestão, apresentou uma acentuada queda, justificada 
por um conjunto de fatores que vão desde a modernização do parque computacional do 
Instituto, com a melhoria da infraestrutura de rede, à automatização e simplificação de 
processos administrativos e operacionais, fatores esses que, reunidos, contribuíram para a 
diminuição dos problemas de TI dos usuários do IEL. A tabela abaixo apresenta os números 
gerais por tipo atendimento e o gráfico a correspondente proporção:

Área de atendimento 2011 2012 2013 2014
Conectividade 28 44 32 15
Helpdesk 691 430 316 124
Sistemas de informação/banco de dados 30 31 12 12
Administração de usuários/contas 263 104 47 21
Website 130 31 38 19
Total 1142 640 445 191
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Percebe-se que a maior demanda tem sido relativa ao atendimento de helpdesk, 
que compreende as atividades de suporte técnico aos usuários e equipamentos, bem como 
pronto atendimento a “emergências” solicitado pelos docentes, alunos e funcionários do 
Instituto. Cabe ressaltar que o aumento de atendimentos de helpdesk, concomitante à 
melhoria da qualidade do parque e dos sistemas de acesso, foi em parte impactado pela 
implementação de melhores sistemas de registro de ocorrências e solicitações de serviço 
on-line, além implantação de uma filosofia de maior atenção às necessidades do usuário. 
Em parte, as solicitações recebidas refletiram uma grande heterogeneidade dos níveis de 
familiaridade dos usuários com equipamentos e procedimentos básicos em informática, 
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sugerindo que o setor se beneficiaria, no futuro, de ações de capacitação em informática às 
quais a comunidade pudesse ser convidada ou, eventualmente, convocada.

7.2 Principais investimentos realizados
O investimento direto na infraestrutura de TI realizado por esta gestão foi da 

ordem de R$ 700.000,00, sendo que, em relação à origem das verbas, do total, 19% foram 
orçamentárias e 81% captadas de fontes extraorçamentárias por meio de editais e outros 
mecanismos, como pode ser observado no quadro resumido abaixo. Outros detalhes 
constarão no Anexo IV deste Relatório (lista de investimentos por área/setor):

Tipo de verba Valor investido (em R$)
Extraorçamentária 537.949,65
Orçamentária 129.756,73

Destacamos que, na presente gestão, o esforço de investimento se concentrou na 
modernização do parque computacional e na implementação de novas tecnologias, como 
suporte à ampliação da qualidade e variedade do portfólio de serviços.

A análise da distribuição dos investimentos em relação à finalidade do valor 
investido deixa claro esse esforço, como pode ser observado a seguir:

Finalidade Valor investido (em R$)
Sistema central 181.186,67
Usuário final 177.383,13
Rede 101.816,68
Serviços especializados 98.682,83
Manutenção 32.339,72

 
Os totais acima mostram que 60% dos valores investidos foram destinados a melhoria 

do parque computacional do sistema central e dos equipamentos utilizados pelos usuários 
finais. Na categoria “Sistema central” foram reunidos todos os investimentos realizados 
em equipamentos e componentes empregados nos servidores centrais e na conectividade 
entre servidores. Na categoria “Usuário final” foram reunidos os investimentos em 
microcomputadores e periféricos distribuídos por todo o espaço físico do IEL. O resultado 
da estratégia de investimento foi a significativa diminuição dos problemas causados por 
mau funcionamento dos equipamentos. 

Atualmente, o parque computacional do Instituto apresenta equipamentos com um 
tempo de uso médio de 3,3 anos, sendo que 30% dos mesmos possui acima de 4 anos de 
uso. Em termos quantitativos absolutos, isso significa em torno de 60 equipamentos para 
serem substituídos em um futuro próximo, para se manter 100% do parque com menos de 
4 anos de uso, ideal do ponto de vista do melhor uso tecnológico, conforme mostra a tabela 
seguinte:
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Tipo de equipamento Anos de uso
0 a 2 2 a 4 4 a 6 6 a 8 8 ou + média

Microcomputadores 29% 41% 20% 5% 5% 3,3 anos
Servidores 18% 18% 27% 0% 36% 5,4 anos
Ativos de rede 15% 21% 35% 8% 21% 5,0 anos

 
Além dos valores apresentados nesse tópico, também foram realizados investimentos 

em equipamentos e infraestrutura computacional para setores de alta demanda tecnológica 
como o CEDAE e a Biblioteca, que pela sua destinação específica de uso não foram aqui 
pormenorizados, pois também constarão do Anexo IV (Investimentos).

7.3 melhorias implantadas no período
a) Reestruturação da topologia física da rede local:

A eliminação dos excessivos cascateamentos de switches e o empilhamento de 
switches via ethernet fabric na camada de acesso permitiram reorganizar a topologia da 
rede do Instituto em no máximo 3 níveis, do ponto de acesso até o backbone de saída, 
aumentando-se significativamente, com isso, a velocidade de rede para os usuários, seja 
para acesso à internet, seja para acesso dos serviços internos.

b) Reestruturação da rede lógica:
A rede do Instituto era, até julho/2013, subdividida em 4 grandes blocos de endereços, 

sem distinção funcional desses blocos, quando laboratórios, micros da administração e 
micros de docentes compartilhavam endereços de um mesmo bloco, seguindo uma aparente 
divisão por localização do equipamento. A rede foi reconfigurada e seguimentos específicos 
de nomenclatura de IP foram atribuídos para micros de laboratórios, salas de aula, docentes, 
servidores e administração, bem como foi reservada uma faixa de endereços para rede de 
gerência, para o CEDAE e para a rede da videoconferência. Com isso, foi definido um melhor 
gerenciamento do tráfego de rede e diminuição do nível de colisão, com evidente ganho de 
performance. Esta ação permitiu, também, o mapeamento dos endereços distribuídos e a 
solução dos problemas de conflito de endereços até então frequentemente verificados na 
rede. Ainda como resultado da referida reestruturação, foi possível documentar a tabela 
de atribuição de endereços de rede, bem como atualizar o servidor de nomes de domínio 
(DNS), minimizando os problemas oriundos das incoerências de atribuição que existiam 
anteriormente.

c) Configuração da rede de gerência dos switches:
Anteriormente a essa ação de melhoria, para configurar um ponto de acesso 

de rede, era necessário acessar fisicamente cada switch em seu local de instalação. Com 
a configuração da rede de gerência, hoje a configuração de todos os switches da rede é 
realizada de maneira remota, agilizando a configuração dos pontos bem como a descoberta 
de problemas, o que possibilitou um aumento significativo da disponibilidade do acesso à 
rede cabeada.
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d) Implementação do monitoramento do sistema central:
Em abril de 2013, implementamos um sistema de monitoramento eletrônico 

de todos os servidores, serviços e ativos de rede do Instituto, que permite, desde então, 
localizar, a partir de um gráfico gerado em tempo real, qualquer equipamento que apresente 
falha de funcionamento ou serviço que se torne indisponível. O sistema nos facultou, ainda, 
colher estatísticas sobre a disponibilidade dos recursos do sistema central, proporcionando 
um meio de acompanhamento da qualidade do serviço entregue para a comunidade.

e) Revisão do firewall de rede:
As regras de filtro do tráfego de entrada e saída de rede permaneciam as mesmas 

desde a instalação do firewall do IEL, acrescidas apenas de algumas regras específicas para 
as necessidades do Instituto. As regras foram revisadas em outubro de 2013 e reorganizadas 
para otimização deste tráfego, garantindo um aumento imediato de 200% no fluxo local de 
rede para com o backbone da Unicamp. 

f) Implementação do servidor de backup:
A partir de maio de 2013, o IEL passou a contar com um servidor de backup 

que garante que as informações dos usuários armazenadas no sistema central possam 
ser resgatadas em sua posição retroativa de até pelo menos 60 dias. Além dos arquivos 
armazenados em rede dos usuários, também são garantidas as informações dos demais 
serviços, como por exemplo as páginas web de projetos e centros, dados dos servidores 
hospedados no sistema central e mensagens de e-mail. Essa implementação foi fundamental 
para que o setor garantisse a segurança dos dados utilizados em pesquisas no Instituto, 
disponibilizando mais tempo e tranquilidade para que as equipes de pesquisa se dediquem 
às suas atividades-fim.

g) Implementação do storage de dados:
Com a aquisição do storage de dados, em abril deste ano, o IEL expandiu a 

capacidade de armazenamento do sistema central dos anteriores 1,5 Tbytes para atuais 9 
Tbytes, que poderão ser futuramente expandidos até 20 Tbytes. Além de proporcionar maior 
espaço para armazenamento de e-mail e arquivos pessoais, o novo equipamento oferereu 
melhor performance, ampliando a disponibilidade, velocidade de acesso e segurança das 
informações armazenadas no sistema central. 

h) Novo servidor de e-mail:
A obsolescência tanto do equipamento quanto do sistema operacional do até então 

servidor de e-mail do IEL vinha expondo os usuários a uma série de inconvenientes que 
iam desde a impossibilidade da implantação de novos recursos até a vulnerabilidade do 
sistema a vírus e spam. A partir da migração do serviço para um novo servidor, em junho 
de 2014, com a instalação de um sistema operacional de tecnologia de ponta, foi possível 
a implantação de novos recursos de segurança e de serviços, como, por exemplo, uma 
estratégia anti-spam proativa através da integração de várias ferramentas como blacklists, 
anvil, spamassassin, dspam e dovecot-sieve, além de serviços de autenticação de mensagens 
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enviadas e recebidas via DKIM e SPF, e serviços de encaminhamento e aviso de férias 
configuráveis pelo usuário através do serviço de Webmail. 

i) Novo controlador de domínio secundário:
O controlador de domínio secundário do IEL garante o funcionamento interno 

da rede, sustentando os serviços de login de rede e atribuição dinâmica de endereços para 
os clientes da rede sem fio. Esse controlador estava, até agosto de 2014, instalado em um 
equipamento desktop, que frequentemente falhava e causava interrupções nos serviços. Os 
serviços foram migrados para um novo equipamento com hardware específico para servidor, 
que conta com sistema de discos em RAID e fonte redundante de energia, garantindo maior 
disponibilidade e confiabilidade na operação de controle de domínio.

j) Implantação do “Sistema Wiki” de documentação interna:
Em abril de 2013 foi disponibilizada à equipe técnica um sistema de documentação 

interna para registro dos principais procedimentos de trabalho, a fim de padronizar 
nossa forma de atuação, otimizar a solução de problemas comuns e registrar informações 
importantes para a continuidade do funcionamento do sistema na eventualidade de 
demissões e novas contratações. A documentação contempla grande variedade de 
informações, desde as sobre o padrão de instalação de equipamentos (quais programas 
devem ser instalados para quais perfis de usuários) até as informações imprescindíveis para 
recuperação de desastres no sistema central.

k) Expansão da rede sem fio:
Em maio de 2013, o número de antenas da rede sem fio foi ampliado de 9 para 16, 

todas agora devidamente instaladas, o que garantiu uma distribuição mais homogênea do 
sinal da rede wireless por todas as dependências do Instituto. Desde então, temos promovido 
verificações de campo periódicas para ajuste da configuração e posicionamento das antenas, 
a fim de aperfeiçoar cada vez mais a cobertura do sinal, que depende em sua eficácia à plena 
integração com a política de acesso acadêmico e condições de navegação no Campus.

l) Implementação da rede EDuRoAm em todo o Instituto:
A rede sem fio do IEL passou a irradiar o sinal da EDUROAM em todos os pontos 

de acesso do Instituto em agosto de 2013. A EDUROAM (education roaming) é um serviço 
de mobilidade global desenvolvido para a comunidade de educação e pesquisa, por meio 
do qual estudantes, pesquisadores e funcionários das instituições participantes obtêm 
acesso à internet na rede sem fio de seus campi e também quando visitam as instituições 
conveniadas ao projeto no Brasil e no exterior. Para tanto, usa-se a mesma configuração e 
o mesmo usuário e senha em todos os locais de uso, o que afasta a necessidade de qualquer 
configuração adicional do laptop, tablet ou smartphone do pesquisador ou estudante 
visitante para acesso à internet.

m) Pool de servidores virtuais:
Em maio de 2014, implementamos um pool de três servidores duplo-processados, 

cada qual contando com 32 Mbytes de RAM, para dar suporte às máquinas virtuais rodando 
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sobre o sistema XenServer da Citrix. O objetivo do serviço é disponibilizar servidores virtuais 
tanto para suporte dos serviços do sistema central como para a comunidade de pesquisa do 
IEL, permitindo que os grupos e centros de pesquisa possam criar servidores individuais em 
nuvem, sem necessidade de investimento em equipamentos físicos adicionais de alto custo, 
seja para fins de startup das atividades ou em caráter definitivo. Tal solução proporcionará 
economia de recursos financeiros, de energia, de infraestrutura e de tempo para esses 
grupos e centros, contribuindo assim para a maior agilidade, eficiência e sustentabilidade 
da pesquisa no Instituto. O pool incorporará brevemente um quarto servidor , que ampliará 
significativamente a capacidade do serviço.

n) Automatização da criação e validação das contas dos alunos: 
Desde o 2º semestre de 2013, a abertura e manutenção as contas e cotas de impressão 

dos alunos antigos e ingressantes estão sendo automaticamente processadas no sistema 
central, através de um script que sincroniza os dados do nosso servidor de domínio com 
os dados dos alunos matriculados na DAC. Isso permitiu que a abertura das novas contas 
necessárias e o encerramento das contas dos alunos egressos fosse muito mais ágil, com a 
vantagem de permitir que o sistema esteja sempre atualizado.

o) Aumento da cota de impressão para alunos de graduação e pós-graduação:
Para melhor adequação a demanda dos alunos do Instituto, a Direção do IEL 

autorizou a ampliação da cota de impressão das anteriores 150 páginas para 250 páginas por 
semestre. A alteração numérica foi implantada nas máquinas dos laboratórios pertinentes, 
gerando maior satisfação dos usuários.

p) Implementação do portal de Ciência Aberta do IEL:
O portal de Ciência Aberta do IEL é uma iniciativa pioneira na Unicamp para 

promoção de pesquisa colaborativa e divulgação de trabalhos científicos em desenvolvimento 
no Instituto às comunidades científicas de outros Estados e países, assim como aos cidadãos 
brasileiros interessados nas pesquisas realizadas pelo Instituto. Baseado em um gerenciador 
de conteúdo de uso popular por pessoas comuns, de apropriação relativamente simples por 
usuários com baixo nível de familiarização com webdesign, o portal é um espaço seguro, 
dotado de governança técnica e de conteúdo, mas, ao mesmo tempo, ágil e flexível, para 
que os docentes, grupos e centros de pesquisa da Unidade possam divulgar seu trabalho 
e implementar esquemas colaborativos a distância sem serem submetidos a gargalos de 
atendimento.

Ao lado do que representa em termos de comunicação científica e tangibilização 
do trabalho de pesquisa realizado no IEL para a sociedade em geral, a proposta do portal 
teve também como objetivo melhorar a gestão de recursos físicos e humanos até então 
utilizados para a confecção de websites a pedido dos docentes e líderes locais de grupos de 
pesquisa. Na maior parte dos casos, os referidos websites eram feitos sem um padrão visual 
e organizacional comum, muitas vezes por alunos participantes das equipes de pesquisa 
chamados a realizar essa tarefa ad hoc. Na ausência de uma documentação consistente, 
e mesmo de uma formação profissional em informática da parte desses colaboradores 
improvisados, os referidos sites apresentavam, na maior parte dos casos, grande dificuldade 
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de manutenção. Além disso, a equipe de Informática do IEL não dispõe de um profissional 
especializado em webdesign e desenvolvimento de sites, o que tornava necessário realocar 
horas do profissional responsável pelo desenvolvimento de sistemas administrativos para 
essa finalidade, normalmente em casos de emergência com tensões expostas, desorganizando 
o workflow e, por conseqüência, a qualidade geral do trabalho da equipe. Finalmente, era 
muito difícil para nosso administrador de rede garantir a segurança dos dados vinculados 
a esses sites, pelos motivos já mencionados, o que fazia de tais sites, muitas vezes, foco de 
riscos de segurança para a rede do Instituto e da Unicamp.

Inicialmente gerido diretamente pela Direção do Instituto, que acumulava, então, 
a função da Coordenadoria de Informática, com o apoio de uma assessoria especializada 
financiada pela FAPESP (Empresa Personates-ME, contratada com parte dos recursos 
da RTI-2013 ao custo de R$ 24.550,00, conforme já consta na lista de Investimentos-
Anexo IV deste Relatório), o projeto contemplou três fases distintas: na primeira etapa, 
a empresa apresentou à Direção sua proposta, contemplando a instalação do gerenciador 
de conteúdos WordPress, o licenciamento de plug-ins básicos e construção de sites piloto 
para 10 pesquisadores, utilizando-se, para tanto, um mesmo modelo básico desenvolvido 
pelo assessor com base nos curricula da Plataforma Lattes dos interessados; numa segunda 
etapa, foi constituída uma Equipe Gestora local, subordinada à Direção e composta pelos 
Coordenadores de Informática e de Pesquisa, pelo Diretor Técnico da Informática, pelo 
ATU do Instituto e pelo assessor contratado via Personates. Essa equipe voltou-se, então, 
para uma qualificação mais clara do projeto em termos da filosofia da Ciência Aberta, 
tendo definido, a partir dessa qualificação, as políticas de governança técnica e de conteúdo 
dos sites, e reconvocados os docentes interessados para a construção de seus sites piloto. 
Novamente, nesse processo, foi oferecida aos docentes a assistência individualizada do 
assessor contratado, visando tanto a definição das respectivas estratégias de divulgação 
de conteúdos e colaboração on-line, como a capacitação básica das equipes para o uso da 
plataforma. 

Os sites resultantes dessa fase do projeto estão disponíveis, desde dezembro de 
2014, em “http://cienciaaberta.iel.unicamp.br/portfolio”. Na terceira etapa do projeto, a 
equipe de informática assumiu a gestão da plataforma e, já sem a participação do assessor 
externo, iniciou sua auto-capacitação no uso avançado da ferramenta, visando não apenas 
manter o nível necessário de governança técnica como a capacidade de dar suporte técnico 
aos usuários.

A partir da segunda semana de janeiro de 2015, a plataforma foi disponibilizada 
à comunidade do IEL, de modo que todos os docentes e equipes de pesquisa do Instituto 
já podiam solicitar a abertura de áreas para o desenvolvimento de seus sites de forma 
autônoma, com o suporte técnico fornecido pela equipe local de informática.

Em contrapartida às vantagens do uso de um gerenciador de conteúdos sob 
administração direta da equipe de informática, entre as quais destacam-se a independência 
e agilidade com que os pesquisadores e equipes podem construir, atualizar e integrar seus 
sites pessoais e coletivos, sem depender de gargalos devidos à ausência de um profissional 
especializado em nossa equipe, vale destacar que motivar os pesquisadores a assumirem o 
papel de autores de seus próprios meios de divulgação acadêmica e científica constitui um 
desafio importante para a gestão de informática no IEL. Tal desafio era previsto, tendo em 
vista a notória falta de tempo disponível por parte desses profissionais, sobretudo os menos 
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afeitos ao uso de TI, para aprenderem a utilizar a plataforma. Acreditamos, contudo, que, 
com a apropriação efetiva da plataforma pelas equipes nas quais esse tipo de conhecimento 
já existe, as vantagens desse modelo de gestão de sua comunicação científica on-line para os 
pesquisadores ficará cada vez mais clara, aumentando a motivação geral para o investimento 
do tempo necessário para a familiarização com o sistema.

q) Serviços de aviso pessoal de férias e encaminhamento para o e-mail institucional:
Com a renovação do servidor de correio eletrônico e a implantação das versões 

mais atualizadas de todos os sistemas que suportam o serviço, ocorrida em junho de 2014, 
tornou-se possível para os docentes e funcionários do IEL configurarem automaticamente 
mensagens de suas férias e encaminhamento automático autonomamente, a partir da 
interface do front end de webmail. Até então isso só seria possível através da intervenção 
técnica de um funcionário do Setor de TIC.

r) Substituição dos equipamentos do laboratório dos alunos no Bloco VII:
Os 28 equipamentos do laboratório de uso coletivo dos alunos de graduação e 

pós-graduação, até então com configuração de Pentium IV e 1Gbytes de RAM, portanto 
altamente defasadas, foram substituídos em sua totalidade em abril de 2013. Os novos 
equipamentos, Intel Core I3 com 4Gbytes de RAM, além de oferecer melhor performance 
e por consequência maior conforto para os usuários, ainda permitiram em aumentar 
a disponibilidade do laboratório, por apresentarem baixíssima ocorrência de defeitos. 
Cumpre ressaltar que a homogeneização do parque agilizou em grande medida, também, as 
rotinas de manutenção preventiva executadas pelo setor.

s) Aquisição dos novos equipamentos para o laboratório de pesquisas bibliográficas:
Em abril de 2014 foram entregues à comunidade do IEL 30 novos equipamentos 

instalados no laboratório de pesquisas bibliográficas (último piso da Biblioteca, parte do 
B-3). Os equipamentos, todos Intel Core i5 de 3ª geração com 8Gbytes de RAM, além de 
apresentarem maior performance, por serem tecnologia de ponta em desktops, consomem 
significativamente menos energia e produzem menos aquecimento, tendo, portanto, 
tornado o laboratório mais ergonômico e sustentável para as diversas atividades ali. 

t) Implementação da laboratório exclusivo de ensino na CL-15:
Em agosto de 2013, foi entregue para a comunidade do IEL o novo laboratório de 

informática para apoio no ensino, contanto com 21 equipamentos iMac de última geração, 
uma impressora e uma lousa digital/quadro interativo, todos em rede de alto desempenho 
e com softwares exclusivos para desenvolvimento das atividades e exercícios linguísticos 
e estatísticos das disciplinas regulares tanto da graduação como da pós-graduação e 
eventualmente de extensão sob demanda.

u) Substituição dos equipamentos das 14 salas de aula:
Em maio de 2014, todas as salas de aulas receberam novos equipamentos Intel Core 

i5 com 8Gbytes de RAM, o que veio a atender a demanda crescente dos docentes e alunos 
pela utilização de mídias e recursos on-line durante a realização das aulas. 
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v) Upgrade dos equipamentos da sala de Convívio Docente:
Em junho de 2014, a sala de Convívio Docente, também chamada de “CyberCafé”, 

recebeu novos equipamentos com configuração superior aos antigos, bem como mais 
ergonômicos. Mantendo-se o scanner ali disponível, buscou-se melhorar a logística de 
suprimento de papel e tonner para a impressão, configurando-se avisos automáticos 
da impressora corporativa para a Informática, reforçando-se por eventuais contatos 
emergenciais em parceria com a Seção de Apoio aos Departamentos.

7.4 outros aspectos gerenciais e considerações
a) mapeamento dos processos de trabalho da área:

Em setembro de 2013, a partir de um esforço coletivo da equipe, foram levantados 
e mapeados 54 macroprocessos de trabalho da área de TI. Como resultado imediato, 
obtivemos um visão mais clara da divisão das atividades, que possibilitou um plano de 
trabalho conciso para cada uma das posições do setor.

b) Desenvolvimento do Planejamento Estratégico da área:
A Coordenação e a Diretoria de TIC promoveram em agosto de 2014, sob demanda 

da Direção segundo o calendário da Universidade, uma oficina para a atualização do 
planejamento estratégico (Planes) referente ao próximo triênio (2015-2018). O resultado 
do trabalho foi um plano de ação detalhado e conciso que nos permitirá nortear com mais 
objetividade e efetividade os esforços da área em torno de sua visão de futuro. Destacam-
se, nesse planejamento, o aperfeiçoamento da gestão e governança das áreas, a adequação, 
qualificação e capacitação de recursos humanos, a atualização tecnológica constante dos 
recursos computacionais do Instituto, assim como a melhoria contínua do portfólio de 
serviços e produtos oferecidos à comunidade. Tomamos como necessidade premente uma 
melhoria sensível na comunicação com o usuário (retorno das ocorrências), visando dar 
maior transparência e compreensão sobre o atendimento do serviço, tanto de natureza 
preventiva quanto emergencial. Comprometemo-nos, ainda, enquanto equipe, com um 
esforço coletivo pela melhoria do ambiente organizacional, como forma de minimizar as 
dificuldades derivadas do número de colaboradores menor do que o ideal e dos novos 
desafios advindos da diversificação e crescimento dos usos da informática no Instituto.

c) Dificuldades encontradas:
Ao longo desta gestão, o setor passou por várias turbulências advindas de fatores fora 

de seu controle, incluindo-se a redução da equipe, a saída do gerente anterior da área sem 
que houvesse um substituto em vista, a ausência da figura do Coordenador Acadêmico como 
elo aos órgãos colegiados, em vista da recomposição da própria Comissão de Informática, 
o que resultou em um ano de supervisão interina não-técnica na área, mas sim de natureza 
superior, de perfil gerencial administrativo, que priorizou a pedido da Direção a essência 
dos atendimentos locais no limite da precariedade do quadro em transição, mantendo a 
rede e os equipamentos em operação e a boa ordem no estabelecimento de cronograma das 
prioridades na execução das ordens de serviço. Esses fatores, até que fossem superados pela 
Direção, impactaram negativamente, em certa medida, tanto as atividades em si quanto a 
motivação dos funcionários que restavam na área. Com a equipe reduzida e a consequente 
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dificuldade de atendimento ágil de variados serviços diante do parque disponível e do 
número de usuários cotidianos, instalou-se ainda um clima de desconfiança da comunidade 
quanto à capacidade real do setor para responder às suas necessidades, de operações triviais 
a pedidos de sistemas ou produtos mais evoluídos. Isso contribuiu, adicionalmente, para 
a piora do clima organizacional interno e externo da área. Reverter a questão do quadro 
interno com relativa urgência, dentro das regras da Unicamp, a partir da recomposição da 
equipe e da atuação estratégica e tática da Coordenação e da gerência local (na época ainda 
Supervisor de Seção), assim como reverter a percepção negativa de boa parte da comunidade 
sobre o funcionamento da área e abrangência dos serviços, em grande medida devida à 
falta de familiaridade com os processos operacionais que não os de helpdesk, foram grandes 
desafios enfrentados neste período de gestão e que foram superados entre o 2º semestre de 
2012 e o 1º semestre de 2013, chegando a um novo patamar de atendimento a partir disso 
até o momento. Ao mesmo tempo, tais desafios geraram também um valioso aprendizado 
que a equipe poderá aproveitar no âmbito organizacional futuro, em especial a capacidade 
de planejar sistematicamente ações inovadoras e melhorias contínuas nas tecnologias e 
sistemas ao alcance para além do atendimento de serviços essenciais cotidianos. 

d) Desafios e sugestões para o futuro:
Para que a área ingresse em um ciclo virtuoso de melhoria da qualidade tanto 

dos serviços que entrega para a comunidade, como do ambiente interno de trabalho, é 
necessário a busca de um caminho de melhor entendimento entre o esforço da área e as 
expectativas da comunidade. Para tanto é imperativo que sejam estabelecidos canais de 
comunicação mais eficientes entre as partes e que sejam estabelecidos os acordos de nível de 
serviço necessários para o alinhamento de expectativas de parte a parte. O estabelecimento 
de uma política de governança ampla, que olhe ao mesmo tempo para as limitações da área 
e para as necessidades da comunidade e estabeleça o equilíbrio dessa relação, mostra-se 
um imperativo para futuras gestões o qual, entretanto, não será alcançado sem o acréscimo 
de recursos humanos e computacionais necessários. Diante, ainda, da acelerada inovação 
tecnológica que vivemos, não só nos campos do ensino e da pesquisa, como no da vida 
pessoal dos colaboradores do Instituto, é imprescindível que haja investimento contínuo no 
aperfeiçoamento técnico da equipe e no apoio à autonomia dos usuários, a fim de estabelecer 
o compasso assertivo entre a inovação e a capacidade técnica que o IEL requer do setor. 
Outra questão que permanece como imperativa para futuras gestões é o estabelecimento 
de políticas oficiais de segurança da informação do Instituto com maior envolvimento da 
comunidade e compreensão da mesma quanto às realidades práticas da gestão de TI. 

7.5 Serviços ligados ao Apoio Audiovisual/multimídia

a) Estrutura do setor:
A equipe do Apoio Audiovisual conta hoje com quatro funcionários e três 

estagiários, assim distribuída:
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1 Técnico Administrativo
Suporte técnico no uso dos recursos audiovisuais das salas de 
aula, controle do acesso aos espaços administrados pelo setor, 
administração do sistema de reservas de salas.

1 Oficial de Área Técnica Suporte técnico no uso dos recursos audiovisuais das salas de aula, 
controle do acesso aos espaços administrados pelo setor.

1 Técnico em Recursos 
Audiovisuais

Preparação e execução da aquisição de material audiovisual, 
tratamento do material audiovisual, administração dos equipamentos 
do setor.

1 Analista de Suport
Suporte técnico e administrativo à curadoria do Centro Cultural, 
preparação e execução de videoconferências e transmissões ao vivo, 
administração do sistema de reservas de salas.

3 Estagiários Auxílio em todas as atividades do setor, documentação e catalogação 
dos equipamentos, manutenção dos equipamentos.

 O portfólio de serviços oferecidos pela área para a comunidade, em termos gerais, 
é o que segue:
– Controle do acesso e uso dos espaços coletivos do Instituto 
– Administração do sistema de reservas de salas
– Gravação de áudio e vídeo para eventos 
– Sonorização de eventos
– Edição de material de áudio e vídeo
– Suporte aos usuário no uso dos recursos multimídia dos espaços coletivos
– Projeções de material cinematográfico
– Videoconferência
– Transmissões de eventos ao vivo via web
– Administração do envio de equipamentos de audiovisual e informática para manutenção 
externa.

No quadriênio, a área apresentou a seguinte produção, representada na forma de 
números de atendimentos por ano e segmentados por finalidade, como segue:

Finalidade 2011 2012 2013 2014 Total
Aulas de graduação 368 314 205 247 1134
Aulas de pós-graduação 185 136 156 148 625
Eventos (palestras, seminários, workshops, 
jornadas, congressos etc.) 162 182 183 215 742

Defesas de Tese/Dissertação 145 120 130 98 493
Reuniões de grupo de pesquisa 78 96 153 103 430
Exames de Qualificação 30 50 64 75 219
Outras atividades/encontros avulsos 45 60 57 50 212
Defesas de Monografia (TCC) 67 54 55 23 199
Reuniões de Colegiados 47 45 49 47 188
Exames, avaliações, provas ou concursos 36 50 37 45 168
Aulas e atividades de extensão 23 65 12 40 140
Monitorias em disciplinas de graduação 22 21 54 30 127
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Projeções de filmes 18 14 41 33 106
Reuniões administrativas ou técnicas 14 18 16 24 72
Eventos de órgãos/setores externos 18 4 29 17 68

 
Destacando os principais serviços técnicos de natureza mais especializada, a área 

apresentou a seguinte produção:

Serviço 2011 2012 2013 2014* Total
Filmagem 06 39 38 29 112
Projeção 18 14 41 33 106
Videoconferência 01 04 16 46 67
Transmissão via web 00 00 02 09 11

(*) Dados parciais até 31/10/2014.

Pelo que se nota cima, é importante ressaltar o crescimento acentuado da demanda 
por serviços de videoconferência nos últimos dois anos, tendência que, tudo leva a crer, será 
ainda mais robusta a cada ano vindouro.

7.5.1 melhorias implantadas no período
a) Implantação do sistema de videoconferência:

Em agosto de 2013, colocamos à disposição da comunidade o serviço de 
videoconferência do IEL, cujo equipamento encontrava-se à espera de instalação definitiva 
após a conclusão do Centro Cultural. O serviço vem, desde então, atendendo a demanda de 
qualificações e bancas a distância, seminários, reuniões de grupos de pesquisa e participações 
remotas em eventos, integrando várias tecnologias de comunicação de modo a oferecer 
conexões de alta velocidade e confiabilidade aos usuários. Desde que foi implementada, 
a solução tem apresentado um crescimento exponencial de demanda, demonstrando que 
o serviço é um importante recurso e está consonante as expectativas da comunidade. 
Contudo, o sistema atualmente instalado permite a participação de apenas um convidado 
remoto por vez, o que, a médio prazo, poderá ser um fator limitante para o crescimento 
deste serviço. Tal fato merecerá consideração em vista da oferta crescente de novas soluções 
em videoconferência que permitem a conexão ponto-a-ponto de múltiplos usuários com a 
mesma confiabilidade do serviço tradicional.

b) Implantação do serviço de transmissão ao vivo:
Foi implementado, em novembro de 2013, o serviço de transmissão ao vivo de 

eventos, que consiste na captação de áudio e vídeo para transmissão em real time via WEB, 
através da solução de streaming oferecida pela Unicamp. O serviço permite a transmissão 
ao vivo pela internet e de forma simplificada, demandando dos ouvintes apenas o acesso a 
um browser de internet para poderem participar. Trata-se de mais um serviço cuja demanda 
futura, estimamos, crescerá, sobretudo quando integrada com o Ciência Aberta.
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c) Serviço de aquisição de material audiovisual:
Em maio de 2014, foi revisto e aprimorado o processo de trabalho que envolve 

a aquisição de material audiovisual. Na ocasião, foram implementados padrões que 
permitiram a melhor qualidade do trabalho desde a captação até a edição final deste 
material. As ações implementadas incluíram a melhoria na resolução do vídeo captado, 
o uso de pelo menos duas câmeras que faculta resultados de edição menos monótonos, 
a captação redundante do áudio para garantir a inteligibilidade do que é dito durante a 
captação, a substituição do cabeamento de apoio por cabos novos e de uso profissional, e, 
especialmente, a padronização estética do trabalho de edição, com a inclusão de legendas, 
vinhetas e créditos do material editado, que passou, assim, a ter aparência mais profissional. 

d) Implementação da área de storage:
Em maio de 2014 foram implementados 6Tbytes de área de disco em rede 

exclusivos para armazenamento dos arquivos de áudio e vídeo. Até então, esse material era 
armazenado de maneira distribuída entre os HD’s dos micros utilizados no setor e também 
em dispositivos externos menos seguros, como pen-drives e discos rígidos externos. A 
área de rede permitiu a concentração desse material em um único lugar, facilitando a sua 
localização e viabilizando o trabalho compartilhado do material por mais de um técnico, 
além de garantir a segurança dessas informações, uma vez que o storage está incluído na 
rotina de backup do sistema central. 

e) organização física da área:
Buscando uma melhor ergonomia e organização física, em novembro de 2014, 

a atual gestão investiu na substituição de todos os móveis e repaginação do setor. O 
investimento impactou positivamente o clima organizacional da área, além de melhor 
acomodar os novos estagiários contratados, prevendo futura reposição de funcionários 
técnicos. Os equipamentos puderam ser também melhor acondicionados, o que contribui 
para maior proteção dos investimentos realizados.

f) Dificuldades enfrentadas:
A baixa qualificação técnica específica dos colaboradores dedicados ao apoio 

audiovisual, somada à aposentadoria de metade da equipe na período, foram os maiores 
entraves à evolução destes serviços na presente gestão. Para enfrentar estas dificuldades, 
investimos em treinamento técnico da equipe e vinculamos o setor à diretoria de TI, a fim 
de propiciar uma melhoria técnica nos processos de trabalho relacionados aos serviços mais 
especializados. Na impossibilidade de reposição imediata do quadro, a Direção autorizou a 
contratação de três estagiários, vinculados aos respectivos cursos de formação superior, que 
deverão auxiliar tanto na execução das atividades operacionais da área como na melhoria 
dos processos de trabalho, contribuindo ao mesmo tempo para a maior produtividade e 
maior qualidade dos serviços em audiovisual oferecidos à comunidade. 

g) Desafios e sugestões para o futuro:
O Setor recebeu, até então, mão de obra adaptada, que estava disponível em 

outras áreas e que não dispunha de capacitação técnica adequada. Neste momento em 
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que a área perde dois funcionários que estão se aposentando, concomitantemente com a 
forte ampliação da demanda por serviços de apoio audiovisual, é importante planejar a 
reposição e ampliação tanto quantitativa quanto qualitativa do quadro, a fim de garantir a 
melhor produtividade e qualidade dos serviços oferecidos para a comunidade. Fica também 
evidenciada a necessidade de investimento na infraestrutura de videoconferência e conexão 
a distância do Instituto, que tem se mostrado um serviço de alto valor agregado para a 
comunidade, em vista da grande a economia de tempo e de recursos que proporciona .

A área como um todo, tanto no atendimento de informática quanto de audiovisual e 
multimídias, conserva forte relação de eficiência com as atividades-fim do Instituto, quer seja 
através dos serviços de suporte ou da entrega de tecnologias que respectivamente viabilizam 
e garantem a qualidade dos resultados dessas atividades. É, portanto, de caráter estratégico 
para o IEL que essa área esteja fortalecida e pronta para fazer frente às necessidades atuais e 
futuras da comunidade local, firmando-se, assim, seu compromisso com o cumprimento da 
própria missão e com a sustentabilidade das vocações do IEL perante a Unicamp e a outras 
instituições brasileiras ou mesmo do exterior. 





CAPITuLo VIII

PuBLICAÇÕES 

O Setor de Publicações é responsável pelos trabalhos de editoração de todos os 
periódicos científicos do IEL, bem como das publicações acadêmicas resultantes de 
pesquisas conduzidas por docentes, discentes e grupos de pesquisa sediados no Instituto. 

Os objetivos estabelecidos pela atual Coordenação visaram a melhoria dos processos 
de edição, a fim de garantir a qualidade das publicações periódicas e ampliar o impacto 
das mesmas. Nesse sentido, buscou-se aprimorar as práticas correntes de edição eletrônica 
e expandir a produção de publicações digitais. Paralelamente, buscou-se fortalecer a 
articulação do setor com outros órgãos do colegiado, no intuito de continuar atendendo as 
demandas apresentadas e atualizar a prestação de serviços de editoração.

8.1 os periódicos 
O IEL mantém atualmente cinco publicações relacionadas às áreas do saber que se 

concentram em torno de seus três Departamentos. O Departamento de Linguística responde 
por três revistas (Cadernos de Estudos Linguísticos, Liames, Phaos), o Departamento 
de Linguística Aplicada edita uma (Trabalhos em Linguística Aplicada), assim como o 
Departamento de Teoria Literária (Remate de Males). Das cinco publicações regulares do 
Instituto, três mantêm periodicidade semestral, enquanto duas seguem a tiragem anual. 
Durante o quadriênio (2011-2015) foram publicados um total de 25 volumes periódicos, 
encontrando-se 3 ainda no prelo, conforme detalhamento mais adiante.

Os cinco periódicos do Instituto atendem às expectativas da política editorial 
internacional no que se refere à ampla divulgação da produção científica. De um lado, 
veiculam os resultados dos projetos de pesquisa desenvolvidos na própria Instituição e, de 
outro, publicam artigos submetidos por pesquisadores externos que passam pela avaliação 
criteriosa dos pares, segundo as exigências que regem as respectivas áreas. 

A excelência das publicações do Instituto é reconhecida pela Capes, que atribuiu no 
sistema Qualis o conceito “A” (circulação nacional) a três de suas revistas (TLA, CEL, RM). 

8.2 Acessibilidade e difusão do catálogo
O Setor de publicações dedicou empenho especial ao trabalho de conversão para 

formato eletrônico de todos os periódicos impressos do Instituto. No intuito de dar acesso 
às coleções em meio digital, o Setor realizou a digitalização e deu tratamento às imagens de 
todos os volumes que compõem suas coleções. As coleções completas das revistas podem 
ser acessadas na página http://www.iel.unicamp.br/publicacoes/index.php, onde também se 
encontram disponíveis para leitura aberta os números atuais. O acesso aos exemplares da 
revista Trabalhos em Linguística Aplicada que integra o Scielo é feito por meio de um link 
que direciona o leitor. 
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Tradicionais na área, as revistas do Instituto têm sido bem avaliadas pelo 
sistema Qualis da Capes e já possuem cadastro em diretórios e bases de dados nacionais 
e internacionais confiáveis. Para qualificar ainda mais as publicações, foram tomadas 
iniciativas no sentido de adotar os parâmetros rigorosos de produção que permitam solicitar 
sua indexação em bases de dados especializadas. Com a adequação da estrutura editorial e 
técnica aos padrões estabelecidos pelas normas de editoração científica procura-se favorecer 
a indexação dos periódicos em bases de dados conceituadas, assim aumentando o fator de 
impacto da produção do Instituto. 

8.3 Assinaturas e intercâmbios
Nos últimos anos, notou-se uma tendência crescente de migração das publicações 

impressas mundiais para o formato eletrônico. Tal tendência repercutiu na diminuição do 
número de assinantes das revistas editadas no IEL, bem como no recebimento de periódicos 
por meio de permuta. A revolução tecnológica que estimulou as publicações digitais afetou, 
de maneira indireta, as relações de permuta estabelecidas ao logo das décadas passadas, 
causando a interrupção de coleções impressas e, em alguns casos, provocando o fim de 
periódicos com os quais o Instituto mantinha acordo de intercâmbio. Registrou-se o 
recebimento anual regular de 248 periódicos, oriundos de instituições de diferentes partes 
do mundo e o desaparecimento de 72 títulos.

No intuito de melhor avaliar e atualizar a política de intercâmbios, o Setor deu 
início, em 2013, ao processo de recadastramento das instituições com as quais mantinha 
a prática de permuta de periódicos. Os responsáveis pelas 363 revistas cadastradas no 
sistema de intercâmbios ativos foram contatados, solicitados a confirmar dados cadastrais 
e a manifestar interesse pela continuidade dos acordos. Em resposta à consulta, houve o 
recadastramento de 73 periódicos, dos quais 30 nacionais e 43 internacionais. A queda 
na quantidade de cadastros ativos se explica pela migração de vários publicações para o 
formato digital. Esse novo quadro redefinido a partir da gestão em relação aos intercâmbios 
poderá reorientar a política editorial no futuro próximo.

8.4 Impressos diversos
Além da produção de periódicos, o Setor de publicações contribui com as 

atividades acadêmicas e administrativas do Instituto, produzindo documentos, materiais 
avulsos, livros e brochuras sob demanda. Uma das parcerias mais ativas se firmou com a 
Coordenação de Graduação. Nesse aspecto, exemplares são as edições da brochura para a 
Recepção aos Calouros (2011 e 2012) e dos Anais eletrônicos do Seminário de Pesquisa 
na Graduação – SEPEG (2011 e 2012), intitulados Língua Literatura e Ensino VI e VII. Em 
relação a tais publicações, cumpre dizer que a colaboração estreita entre os setores permitiu 
que se definisse um layout a partir do qual a própria Secretaria de Graduação se encarregou 
de preparar suas edições anuais. Procedimento similar ocorreu em relação ao Setor de 
Extensão, tornando possível a preparação dos certificados de participação em eventos por 
parte da secretaria. No que se refere à pós-graduação, destacam-se as publicações eletrônicas 
dos Anais do XVI e XVII Seminário de Teses em Andamento – SETA (2011 e 2012).

Em consonância com seu objetivo de oferecer suporte à produção editorial de 
publicações derivadas de eventos científicos, o Setor preparou a publicação dos Anais 
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eletrônicos do II COPPEM – Congresso de pesquisas em psicologia e educação moral – 
(2012) e o Caderno de resumos do II Sincelpe – Simpósio Internacional Celpe-Bras (2014). 
Em apoio aos projetos coletivos de pesquisa, foram editados em formato digital os livros A 
circulação transatlântica dos impressos – conexões (2014) e La Circulation Transatlantique 
des Imprimés – connexions (2014), enquanto no formato impresso, concluiu-se a produção 
do terceiro volume do livro História do Português Paulista (2012). 

8.5 Aprimoramento técnico e profissional
Como parte de um estímulo permanente ao aperfeiçoamento pessoal e profissional 

dos funcionários, foram promovidas atividades de treinamento interno. As atividades 
dirigidas ao uso avançado de ferramentas de edição foram realizadas durante uma semana 
em janeiro de 2014 e contaram com o apoio fundamental da editora da Unicamp. Além 
disso, os funcionários participaram de cursos externos, patrocinados pela direção do 
Instituto, e estiveram presentes em reuniões de atualização promovidas pela Biblioteca da 
Unicamp e pelo Scielo.

Em colaboração com a Coordenadoria de Graduação, o Setor organizou a Primeira 
Jornada de Editoração que se realizou em 31 de outubro de 2013. O evento reuniu, em 
torno de duas mesas-redondas, professores universitários e profissionais atuantes no 
mercado editorial, que apresentaram sua visão sobre o trabalho de edição e debateram 
as mudanças na produção de livros decorrentes do avanço tecnológico. Participaram do 
evento representantes das editoras da Unicamp, Unesp, Usp e 34 Letras. O interesse dos 
estudantes pelas discussões foi grande, o que indica a necessidade de dar continuidade à 
iniciativa convidando outros profissionais para o diálogo com a comunidade do IEL. 

8.6 Resumo geral das edições e indicadores no quadriênio

CEL – Cadernos de Estudos Lingüísticos
Número 53.1 (1º semestre de 2011) – 92 pg.
Número 53.2 (2º semestre de 2011) – 126 pg.
Número 54.1 (1º semestre de 2012) – 182 pg.
Número 54.2 (2º semestre de 2012) – 136 pg.
Número 55.1 (1º semestre de 2013) – 138 pg.
Número 55.2 (2º semestre de 2013) – 192 pg.
Número 56.1 (1º semestre de 2014) – 192 pg.
Número 56.2 (2º semestre de 2014) – em preparação com organizadores

TLA – Trabalhos em Lingüística Aplicada
Número 50.1 (1º semestre de 2011) – 224 pg.
Número 50.2 (2º semestre de 2011) – 314 pg.
Número 51.1 (1º semestre de 2012) – 282 pg.
Número 51.2 (2º semestre de 2012) – 256 pg.
Número 52.1 (1º semestre de 2013) – 190 pg.
Número 52.2 (2º semestre de 2013) – 282 pg.
Número 53.1 (1º semestre de 2014) – 257 pg. (apenas on-line a partir deste ano)
Número 53.2 (2º semestre de 2014) – no prelo
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Rm – Remate de males
Número 31.1-2 (1º e 2º semestres de 2011) – 394 pg.
Número 32.1 (1º semestre de 2012) – 156 pg.
Número 32.2 (2º semestre de 2012) – 334 pg.
Número 33.1-2 (1º e 2º semestres de 2013) – 428 pg.
Número 34.1 (1º semestre de 2014) – 294 pg.
Número 34.2 (2º semestre de 2014) – em preparação com organizadores.

LIAmES – Línguas Indígenas Americanas
Número 11 (ref. a 2011) – 194 pg.
Número 12 (ref. a 2012) – 212 pg.
Número 13 (ref. a 2013) – 160 pg.
Número 14 (ref. a 2014) – 242 pg.

PHAoS – Revista de Estudos Clássicos
Número 11 (ref. a 2011) – 106 pg.
Número 12 (ref. a 2012) – 128 pg.

Work in Progress
Volume 4 (2011) – 260 pg.

Livreto recepção aos calouros do IEL
Número 11 (ref. a 2011) – 24 pg.
Número 12 (ref. a 2012) – 24 pg.

Publicações on-line
Língua, Literatura e Ensino
8º SePeG (ref. a 2011) – Seminário de Pesquisas da Graduação – 252 pg.
9º SePeG (ref. a 2012) – Seminário de Pesquisas da Graduação – 136 pg.

Anais eletrônicos do II COPPEM – Congresso de pesquisas em psicologia e educação moral 
– (2012) – 1063 pg.

Caderno de resumos do II Sincelpe – Simpósio Internacional Celpe-Bras 2014 – 84 pg.

E-book
La Circulation Transatlantique des Imprimés – connexions (2º semestre de 2014) – 332pg. 
A circulação transatlântica dos impressos – conexões (2º semestre de 2014) – 324pg.

outras publicações editadas pelo IEL
Livro História do Português Paulista

Projeto Prof. Ataliba Castilho – Volume III (2012) – 528 pg.
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Intercâmbios (2014)
Número/quantidades de títulos recebidos através do sistema de intercâmbio de revistas.
Intercâmbios com instituições nacionais: 57
Intercâmbios com instituições internacionais: 170
Total de títulos recebidos dessas instituições = 227 títulos

Assinaturas (2014)
Cadernos de Estudos Lingüísticos: 22
Remate de Males: 07
LIAMES-Línguas Indígenas Americanas: 01
PhaoS-Revista de Estudos Clássicos: 01

Equipamentos e Softwares (2014)
03 Microcomputadores Core i3 – 3.07Ghz – Mem. 4GB Ram – HD 320GB
01 Microcomputador Core 2 duo – 3.00 Ghz – Mem. 2GB Ram – HD 160GB
01 Impressora HP Laser P3015
01 Scanner Jet HP 5590 e 01 Plustek OpticBook A300
01 Fax com ramal telefônico integrado
Softwares utilizados: Windows XP, Windows 7; Microsoft Office 2010; Corel Draw – X5; 
Adobe Photoshop–CS5.1 e InDesign–CS5.5.





CAPÍTuLo IX

ADmINISTRAÇÃo E GESTÃo

Neste capítulo serão apresentadas informações relacionadas à gestão administrativa, 
incluindo o que diz respeito aos Recursos Humanos, Recursos Financeiros e também à 
Infraestrutura, formando essencialmente as atividades-meio. As providências tomadas 
neste âmbito foram significativas e sempre importantes para a sustentação e continuidade 
das demais atividades-fim do Instituto.

9.1 Gestão administrativa e processos institucionais
Nesse quadriênio preservou-se a política já existente na estrutura de funcionamento 

administrativo entre os setores e no tratamento dos assuntos dessa natureza que são inerentes 
à Direção da Unidade, que se resume à autonomia plena dos setores a partir das decisões 
de suas chefias e coordenações locais, cabendo à Direção o aval final no âmbito de sua 
competência, em especial a interface institucional no encaminhamento das matérias para os 
órgãos colegiados (Congregação ou Conselho Interdepartamental) e o relacionamento com 
os órgãos superiores da Universidade. 

O ambiente administrativo, como em gestões anteriores, não sofreu alterações, 
revelando os limites estreitos com o qual o IEL tem funcionado na última década: número 
restrito de servidores por área (técnicos, administrativos ou operacionais), vários em fim 
de carreira e muitos desmotivados por falta de um reconhecimento nunca alcançável e 
por isso insatisfeitos com sua situação funcional, alguns sem formação específica para o 
setor que ocupam, uma parte com afastamento sistemático por motivos de saúde, além 
de aposentadorias estatutárias sem reposição integral. Essa situação não é mais grave do 
que o habitual em outras Unidades do Campus, levando em conta o perfil de maturidade 
do quadro de pessoal efetivo que a Unicamp atinge ao se aproximar dos seus 50 anos, mas 
ainda assim é suficientemente grave ao sobrecarregar certas pessoas e exigir da Direção uma 
gestão de alto controle nos procedimentos para racionalizar os esforços e evitar o retrabalho. 

No âmbito das decisões em torno das atividades acadêmicas, foi mantida a política 
de encaminhamento a partir dos três Departamentos e das oito Comissões Permanentes, 
com o devido cuidado no cumprimento das formalizações e dos trâmites perante os 
colegiados internos (Congregação e Conselho Interdepartamental) e externos (CONSU, 
CAD, CEPE, CCG, CCPG, CADI, renomeada como CIDD a partir de 2013, entre outras 
instâncias), para evitar que os processos sofressem reparo ou atraso na aprovação final.

Cabe destacar que, durante 2014, dois importantes processos institucionais 
ocorreram por força do calendário definido pela COPEI-Unicamp para os Institutos e 
Faculdades: a Avaliação Institucional do quinquênio 2009-2013 e a consequente revisão 
do PLANES local. Os processos foram conduzidos pela Direção com as diferentes ações 
das oito coordenações acadêmicas, cumprindo a contento em dezembro deste ano todas 
as etapas previstas no sistema eletrônico que foi exclusivamente desenvolvido pela PRDU.
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9.2 área de Apoio Financeiro, Administrativo e operacional (AFAo), incluindo as 
Seções de Recursos Humanos, de Finanças e Compras e de Apoio Técnico Geral

Sendo a AFAO a área responsável por inúmeros processos administrativos e 
financeiros de suporte que garantem o funcionamento do Instituto, iniciaremos esta parte 
com o registro das diferentes movimentações de pessoal ocorridas na estrutura funcional 
durante o quadriênio. 

A lista completa dos Docentes e o resumo de alterações da categoria constam no 
Anexo II. Já a lista completa dos Funcionários, Estagiários e outros colaboradores constam 
do Anexo III.

a) Novos servidores admitidos (ingresso via Concurso Público/DGRH):
–Dionary Crispim de Araújo (Biblioteca), 01/03/2011;
–Bruno Ciro do Nascimento (Informática), 20/09/2011;
–Antonio Carlos Rocha (AFAO/Suprimentos/Almoxarifado), 11/10/2011;
–Diego Henrique da Silva (Informática), 19/02/2013;
–Leandro dos Santos Nascimento (Biblioteca), 02/04/2013;
–Geraldo Medeiros Analha (AFAO/Apoio Técnico Geral), 04/11/2013;
–Marcio Souza Martins (Biblioteca), 18/11/2013 e
–Lilian Demori Barbosa (Biblioteca em vaga de transferência do Marcio), 19/08/2014.

b) Servidores que chegaram por transferência:
–Francis Cristiana Nogueira Ferreira (Secretaria de Pesquisa e Projetos), do IMECC em 
26/04/2011;
–Leila Mara Plá Sanches Miranda (Secretaria dos Departamentos), do IMECC em 
16/04/2012;
–Fernanda Souza Figueiredo (AFAO/Finanças e Compras), do CECOM em 02/05/2012;
–Raíça Fernanda Zocal Fernandez (AFAO/RH/Expediente), do HC em 04/02/2013;
–Fernando Luis Barbosa (Informática), do IMECC em 25/02/2013;
–Geraldo Magela Nunes (Extensão, Convênios e Eventos), do IFGW em 26/11/2013 e
–Daniela Traldi (Secretaria da Direção), do HC em 06/01/2014.

c) Servidores que solicitaram transferência para outras unidades/Órgãos:
–Oscar Eliel, para a Biblioteca Central César Lattes (BCCL);
–Adreilde de Souza Oliveira Silva, para a BCCL;
–Carmem Lúcia Antonio, para o Instituto de Física Gleb Wataghin (IFGW) e
–Marcio Souza Martins, para a BCCL.

d) Servidores que foram remanejados de setor:
–Alexandria Maria do Carmo Sant’Anna Leme, da Secretaria de Extensão/Eventos para a 
Seção de Publicações, em 01/02/2012;
–Teresa Cristina Machado Alves, da SPP para o CEDAE (provisório, entre 2011-2012), 
após na Secretaria de Extensão/Eventos desde 2013;
–Bruno Silvério de Freitas, da Informática para o CEDAE, em 01/01/2013;
–Sinara Barbanti, da Secretaria de Direção para a SPP, em 01/10/2013.
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e) Servidores que se aposentaram:
–Creuza Aparecida Dias (SPP), 20/04/2011;
–Marluce de Oliveira Costa (emprestada no IB), 22/03/2012;
–Abraão Cavalcanti Silva (AFAO/Vigilância), 15/05/2012;
–Rozeli José Cezarini (comissionada no TRE/Campinas), 11/09/2012;
–Silvia Helena de Lemos Barbassa (AFAO/RH), 06/05/2014.

f) Servidor que faleceu:
–Roberto Carlos Custódio (AFAO/Expediente), em 30/05/2012.

g) Afastados por longo período (tratamento de saúde ou em mandato sindical):
–Ilda Aparecida Miranda Mendes;
–Maria Lavínia Turazzi;
–Yara Said (com altas alternadas e tentativas de readaptação no Campus);
–João Raimundo Mendonça de Souza, Diretor liberado para o STU, com vínculo no IEL 
entre 1997 até 31/12/2012, quando foi transferido para a Faculdade de Educação (via 
DGRH/DPD).

9.2.1 Situação dos recursos humanos e da estrutura:
A AFAO, composta gerencialmente por uma Diretoria de Serviços e três Supervisões 

de Seções de apoio, enfrentou muitas dificuldades e grandes desafios devido às restrições 
de vagas sem reposições pelas aposentadorias estatutárias, à crescente descentralização 
de procedimentos com incorporação de novas rotinas e à própria evolução tecnológica 
que passou a exigir novas habilidades em uma equipe reduzida e passível de constante 
aprendizagem. Essas questões e outras análises foram apontadas no processo de Certificação 
de vagas realizado pelo IEL em 2012, submetido à CAD em 2013, que resultaram em alguns 
avanços conforme detalharemos a seguir:

a) Seção de Apoio Administrativo:
Composta pelos Recursos Humanos (RH), Expediente e Protocolo, a Seção passou, 

nestes últimos quatro anos, por alterações no quadro funcional e readequações devido 
ao falecimento de um servidor, licença médica de longa duração de outra servidora e por 
mudança de chefia devido à aposentadoria da própria supervisora. Em vários períodos a 
Seção funcionou com dificuldades e a falta de funcionários exigiu, nos momentos mais 
críticos, o remanejamento emergencial de funcionário de outro setor da própria AFAO para 
garantir o atendimento.

A Direção envidou então esforços e conseguiu repor uma vaga (referente ao servidor 
falecido), de modo que a Seção conta atualmente com três servidoras, mas uma delas em 
fase de aposentadoria e com restrições de saúde. 

Mesmo com as dificuldades enfrentadas, a Seção incorporou novas rotinas 
decorrentes da descentralização de processos e documentos funcionais, que passaram 
a ser arquivados e controlados na própria Unidade, dentre outros novos procedimentos 
estabelecidos pela DGRH ou DGA. 
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Foi também implantado no período o banco de dados internos de recursos humanos, para 
controlar e registrar os dados funcionais de docentes, funcionários, estagiários e demais 
colaboradores. 

b) Seção de Finanças e Compras
Esta Seção também passou por alterações no quadro funcional devido à demissão de 

um funcionário, cuja vaga foi preenchida com o remanejamento de uma servidora de outra 
Unidade da Unicamp. Essa vaga foi reposta e a Seção conta atualmente com três servidores 
que são responsáveis pela execução dos recursos orçamentários e extraorçamentários (inclui 
Convênios da CAPES/Pós-graduação). Neste quadriênio, houve aumento das rotinas de 
trabalho com sucessivas mudanças de legislação e de procedimentos, como o sistema de 
compras via eletrônica (Sistema UNIBEC), de cadastro de materiais e fornecedores, dentre 
outros. 

Neste ano de 2014, houve substancial alteração na execução das verbas da CAPES, 
pois dois Programas de Pós-graduação – o de Linguística Aplicada e o de Teoria e História 
Literária – migraram da modalidade PROAP para o PROEX, por terem atingido o nível 
de excelência na CAPES, juntando-se à modalidade do terceiro e tradicional Programa 
de Linguística. Essa mudança, muito positiva e bem vinda, significou forte incremento 
financeiro e maior liberdade de gestão aos Programas de Pós-graduação. 

Do ponto de vista da execução, a Seção de Finanças e Compras foi impactada com 
o aumento de recursos a serem executados, maior responsabilidade no registro e controle 
dos dados com a consequente alteração nos procedimentos de fluxo financeiro dos três 
PROEXs, incluindo a implantação pela CAPES de um novo sistema informatizado de gestão 
dos recursos concedidos via Governo Federal, que passou a exigir a digitalização e inserção 
de todos os documentos financeiros (propostas, notas fiscais, planilhas etc.) inerentes ao 
uso dos recursos de cada programa. 

Visando melhorar os processos de trabalho do setor, está em fase final de 
elaboração, com o apoio da área de Informática, um novo sistema informatizado de 
Finanças e Compras, o qual permitirá que as solicitações e o andamento dos processos de 
compra de bens ou contratação de serviços de terceiros sejam feitos via eletrônica, com 
ordem de serviço, emissão de documentos, planilhas e relatórios, permitindo sistematizar e 
padronizar as etapas internas ao IEL na execução plena de todos seus recursos orçamentários 
e extraorçamentários. 

c) Seção de Apoio operacional: inclui as células de Serviços Gerais (Manutenção 
Predial, Limpeza, Copa e Transporte), Apoio de Audiovisual e multimídias (até 2013) 
e Almoxarifado/Patrimônio.

Como resultado do processo de Certificação realizado em 2013 foram possíveis os 
seguintes avanços:
1- Alteração da nomenclatura da Seção de Apoio Operacional, que passou a ser denominada 

“Seção de Apoio Técnico Geral-APTEC”, nome mais compatível com o atual perfil 
da área, que trata do acompanhamento de contratos terceirizados de manutenção, 
jardinagem, limpeza ou similar, além de planejar e acompanhar projetos e reformas.
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2- Foi reconhecida uma nova vaga para a função de Técnico de Edificações/Construção 
Civil (nível médio da CPAEPE). Este profissional foi contratado em novembro de 2013, 
por concurso público, para atender todas as demandas prediais e técnicas do Instituto, 
em especial as voltadas à execução de obras e elaboração de novos projetos de reformas.

3- A Seção não contava, desde 2007, com um Supervisor exclusivo, gerando uma grande 
sobrecarga para a Diretora de Serviços, que incorporou em suas rotinas todas as 
demandas do setor. O problema foi apontado no PLANES e na Certificação, de modo 
que foi aprovado pela CAD o retorno da respectiva gratificação de representação para 
essa Seção de Apoio Técnico. O novo Supervisor foi aprovado na instância pertinente 
a partir de fevereiro de 2014 e passou a gerenciar a equipe disponível com os inúmeros 
processos e rotinas ali executados.

A antiga Seção de Apoio Operacional (atual APTEC) foi especialmente afetada, 
ao longo dos anos, pela redução drástica no quadro de funcionários e pela política de 
terceirização de serviços, conforme detalhado a seguir:

c.1) manutenção predial, de áreas externas e ajardinadas:
Devido à política da Universidade de não repor as vagas operacionais, o Instituto 

não conta há vários anos com servidores na área de manutenção e jardinagem, o último 
deles aposentado em 2010. 

Ao assumir o quadriênio, a Direção enfrentou o desafio de garantir o funcionamento 
dos prédios (muitos deles bem antigos desde a fundação) e a conservação das áreas externas 
da Unidade, bastante precarizada pela inexistência de mão de obra fixa. Após inúmeras 
tratativas com a Diretoria Geral de Administração (DGA) e com a Prefeitura do Campus, 
o IEL conseguiu um grande avanço: o apoio semanal da Divisão de Manutenção (DM/
Prefeitura), que passou a atender as demandas do Instituto relacionadas à manutenção 
predial (serviços de elétrica, hidráulica, pequenos reparos civis, limpeza e manutenção de 
telhados, dentre outros). 

Como a DM/Prefeitura não atendia os serviços de manutenção de áreas externas 
ajardinadas, foi necessário manter contratações avulsas entre 2011-2013, enquanto a 
Direção tratava com os órgãos competentes da Universidade uma solução mais efetiva para 
o problema. 

Finalmente, em dezembro de 2013, após um longo processo de planejamento, 
detalhamento dos serviços e licitação pública, foi possível avançar para um contrato 
terceirizado de jardinagem de maior porte, renovável anualmente por cinco anos e que 
garante a execução diária dos serviços de jardinagem e a poda mensal de árvores e gramíneas, 
mantendo nossas áreas externas em condições adequadas de limpeza e conservação. 

Além do serviço rotineiro de jardinagem realizado ao longo do quadriênio, uma 
providência necessária foi a remoção, em julho de 2014, de cinco árvores não-nativas de 
grande porte (originárias da África), tipo ficus benjamina, que foram plantadas há mais 
de 20 anos na área entre os prédios de salas de aula, o Bloco VII e a Administração (a 
conhecida Arcádia). Conforme orientação e laudos técnicos (o primeiro deles datado de 
2010) emitidos por órgãos técnicos da Universidade (Divisão de Meio Ambiente/Prefeitura) 
e empresas especializadas externas, essas árvores – que exigem amplos espaços abertos e sem 
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construções – foram plantadas em áreas inadequadas, contíguas a vários prédios importantes 
do IEL. Segundo os especialistas, suas raízes profundas crescem indefinidamente e podem 
atingir mais de 30 metros, buscando água e danificando instalações prediais, invadindo 
tubulações e redes de água e de esgoto. Neste sentido, o Instituto enfrentou, nos últimos 
anos, inúmeros problemas com a invasão das raízes, que danificaram, sistematicamente 
banheiros no prédio de salas de aula (térreo), o que exigiu, inclusive mais de uma vez, a 
troca do piso e a substituição de encanamentos, vasos sanitários; sucessivos entupimentos 
e destruição de encanamentos de águas pluviais (canos e caixas de inspeção) e de rede de 
esgoto do Bloco VII e do CCA; calçamentos e canaletas de escoamento de águas de chuva 
existentes no entorno dos prédios da Administração e de salas de aula, causando problemas 
com inundações nas salas térreas de aula durante as chuvas de verão. Por esses motivos, a 
remoção das árvores, pela DMA/Prefeitura, foi inevitável, mas com o compromisso de que 
as árvores serão substituídas por espécies adequadas ao local. O novo paisagismo da Arcádia 
será realizado após a reforma de calçadas e coberturas, projeto visto para ser executado em 
2015, conforme já detalhado em outro tópico deste Capítulo. 

 c.2) Serviço de Limpeza: 
Em 2012-2013, visando melhorar o contrato referente ao serviço terceirizado de 

limpeza (contrato único feito via DGA para todo Campus), o contrato vigente foi remapeado, 
realizando-se então os ajustes necessários, inclusive com a inclusão da área física de dois 
novos prédios: o Centro Cultural (Bloco 9) e o ELIPSE (Bloco 5-A). A Direção buscou então 
recursos junto à PRDU/Reitoria e o contrato foi ajustado, de modo que a área contratada 
pelo Instituto foi ampliada de 9.446 para 11.280,17m².

No 2º semestre de 2014, considerando as deficiências do serviço prestado pela 
limpadora (falta de funcionários e baixa qualidade dos serviços), foi realizado novo estudo 
da situação do contrato no Instituto, com medições complementares e redistribuição das 
áreas contratadas entre os nove prédios da Unidade, detalhando os serviços que devem 
ser prestados e criando boletim interno de controle da limpeza por setor. O objetivo deste 
trabalho é gerenciar e avaliar – nos termos contratuais e com o apoio dos diversos setores – 
o serviço de limpeza da Unidade, com vistas a garantir não só o cumprimento do contrato 
como maior qualidade no local de trabalho e convívio.

c.3) Patrimônio e Almoxarifado: 
No quadriênio, esta célula também passou por mudanças no quadro funcional, 

ficando sem nenhum funcionário por mais de seis meses, devido à saída do único servidor 
do setor, que chegou a ser cedido por outra Unidade da Unicamp, mas teve de retornar 
seu setor de origem. Finalmente, em 2012, o IEL conseguiu uma vaga, sendo contratado, 
por concurso público, um servidor para executar esses serviços, integrando-se em muitas 
das suas rotinas com o processo de suprimentos de materiais via Financeiro. Entre 2012 e 
2014, o funcionário atendeu às rotinas de almoxarifado e patrimônio, bem como colaborou 
emergencialmente em outros setores, atuando parcialmente no Setor Financeiro (em 2013) 
e no Setor de Expediente/Protocolo (em 2014), estando agora integrado às ações com a 
Supervisão Técnica de Apoio Geral. 



107

Instituto de Estudos da Linguagem

Mesmo com as restrições apontadas, a AFAO realizou, anualmente, pelo menos dois 
recolhimentos de bens inservíveis ou sucateados. Além disso, no 2º semestre de 2013 e no 
1º semestre de 2014, foi executado pela área um trabalho árduo de inventário patrimonial e 
posterior sindicância dos itens não localizados, atendendo normativa do Tribunal de Contas 
do Estado de São Paulo via DGA. Segue o quadro demonstrativo do trabalho realizado: 

Bens por grupos Quantidade de itens/bens

Total de bens inventariados no 2º semestre/2013, com base na lista oficial 
da DGA 5893

Total de bens não-encontrados durante o inventário 330

Bens localizados no 1º semestre/2014, durante varredura complementar 
realizada durante a sindicância 114

Bens não-localizados: perdidos no incêndio da Biblioteca 183

Bens não-localizados: sucateados/com depreciação igual ou superior a 
100% 28

Bens não-localizados: furtados/desaparecidos ou não pertencentes ao 
IEL 05

Total 330

 Esse trabalho resultou também no projeto de melhoria do processo de 
patrimoniamento, movimentação e controle de bens na Unidade, que está em andamento e 
envolve o mapeamento das etapas e o desenvolvimento, com o apoio da Informática, de um 
banco de dados que visa controlar e manter o sistema patrimonial atualizado, inserindo as 
movimentações internas de bens entre os diversos órgãos/setores, bem como emitindo os 
documentos de controle necessários. 

d) Apoio Audiovisual:
Ao longo dos últimos anos, a célula de Apoio Audiovisual, além de contar com 

uma equipe reduzida, também foi fortemente impactada pela evolução tecnológica, tendo 
de se adaptar a novas ferramentas e equipamentos com os variados recursos de multimídia 
e consequentemente a novas rotinas de suporte aos docentes e alunos.

Durante o último quadriênio, o setor manteve o apoio às atividades acadêmicas, 
atuando das 7h00 às 23h00, para atender os cursos regulares diurnos e noturnos da 
graduação, da pós-graduação e da extensão com suas atividades nas 15 salas de aulas, além 
de dar suporte aos eventos acadêmicos realizados nas demais salas coletivas espalhadas pelos 
nove prédios do IEL. Tal demanda foi atendida com uma equipe bem reduzida de apenas 
04 funcionários, distribuídos em três escalas distintas, sendo: 01 Técnico de audiovisual, 
na escala das 7h00 às 16h00, 01 Profissional de Tecnologia da Informação, na escala das 
08h30 às 17h30, mas que já está em licença para pré-aposentadoria e outros 02 funcionários 
(Técnico em Administração e Oficial de Apoio Técnico) na escala das 14h00 às 23h00, um 
deles também em processo de aposentadoria para breve. 
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Mesmo com as dificuldades apontadas, a equipe incorporou em suas rotinas as 
atividades multimídia e de apoio técnico para o funcionamento de um novo espaço 
multiusuário de grande visibilidade: o Centro Cultural do IEL, inaugurado em 2013 e 
composto por Sala de Videoconferência (34 lugares), Sala de Cinema/Projeção (o chamado 
mini-auditório, com 46 lugares), estúdios e Salão de Exposições. 

Foi também implantado, a partir de 2011, o novo Sistema on-line de Reserva 
para Uso das Salas Multiusuárias. O projeto foi desenvolvido com o objetivo de mapear, 
padronizar e sistematizar o processo de reserva e uso das salas coletivas do Instituto. 
Alinhado ao PLANES, o projeto foi implantado com sucesso em fevereiro de 2011, tendo 
estabelecido procedimentos para a reserva e uso dos espaços coletivos e melhoria na 
sistemática de reserva, com informatização do processo. 

Considerando o perfil cada vez mais tecnológico das demandas envolvendo o setor 
e sua interface direta com a Informática, foi necessária em 2013 uma mudança estrutural: 
a gerência dos serviços de Apoio Audiovisual foi transferida da AFAO para a Informática, 
de modo que a célula passou a compor a estrutura organizacional daquela área. Por conta 
dessa mudança, as ações de Audiovisual serão apontadas no Capítulo da Informática.

9.3 A Comissão Setorial de Acompanhamento de Recursos Humanos-CSARH
A CSARH-IEL exerceu as atribuições a ela conferidas pelas normas da Universidade 

e atendeu as solicitações de análise via Direção, em especial o tratamento dos processos 
avaliatórios e das questões de Carreira dos Funcionários. 

No período foi consolidado o processo de formalização dos Regimentos locais das 
CSARHs, sendo o nosso aprovado pela Congregação do Instituto e pela Câmara de Recursos 
Humanos da Unicamp em dezembro de 2011, ficando a versão final disponível para acesso 
permanente na homepage do IEL. A Comissão contou com diferentes composições entre 
2011 e 2014, definida a partir dos seus pares e com 05 membros, como segue:
–de julho/2009 até junho/2011: membros eleitos: Gilmar Dias da Silva (Presidente), Cláudio 
Pereira Platero e Alexandria Maria do Carmo Sant’Ana Leme; membros Indicados: Silvia 
Helena de Lemos Barbassa e Emerson Gianni.
–de julho/2011 até junho/2013, membros eleitos: Haroldo Batista da Silva, Roberta de 
Moura Botelho e Teresa Cristina Machado Alves; membros Indicados: Cláudio Pereira 
Platero (Presidente) e Gilmar Dias da Silva.
–de julho/2013 até junho/2015 (previsão), membros eleitos: Bruno Silvério de Freitas, 
Fernanda Souza Figueiredo e Alessandra Garbellini; membros Indicados: Francis Cristiana 
Nogueira Ferreira (Presidente) e Gilmar Dias da Silva.

9.4 Qualificação contínua dos funcionários
Alinhada à tradicional política da Agência de Formação Profissional da Unicamp 

(AFPU), a Direção apoiou todas as iniciativas de qualificação contínua por parte dos seus 
funcionários. Isso abrange tanto os casos em que os servidores fizeram cursos regulares de 
formação pessoal (ensino médio, graduação, mestrado e/ou especialização), com ajustes 
de horários e tarefas no setor para cumprir as respectivas jornadas de trabalho, como os 
que solicitaram recursos para participação em eventos e cursos de curta duração externos 
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ao Instituto ou à Unicamp. Para estes casos, constatada a natureza institucional do pleito, 
buscou-se prioritariamente a captação de verbas por parte da AFPU, as quais, mesmo 
quando não se fizeram integrais, foram muito importantes e complementadas por outras 
fontes de custeio do IEL ou pelo próprio servidor como contrapartida mínima. 

Embora já citados em outros capítulos setoriais, o resumo abaixo apresenta os 
dados gerais nesse importante conjunto de investimentos na qualificação do quadro 
funcional, separados por natureza da participação (externa e interna ao Campus):

a) Cursos ou eventos externos ao Campus:

Ano 2011:

Nome do curso/evento Área/Setor
Tipologia Documental: Identificação da Gênese CEDAE
Digitalização e arquivamento de imagens digitais CEDAE
Conservação de Fotografias em Suportes Físicos CEDAE
IV Encontro Base de Dados sobre Informações Arquivísticas CEDAE
ITIL @ Fundation V3 Informática

Ano 2012:

Nome do curso/evento Área/Setor
A Função Classificação de Documentos Arquivísticos CEDAE
11º Encontro GEINFO (Gestão de Informática – Profis. TIC) Informática

Ano 2013:

Nome do curso/evento Área/Setor
Produção Audiovisual AFAO/Audiovisual
Organização de Arquivos e Coleções Fotográficas CEDAE
Análise da imagem fotográfica, sua indexação e recuperação CEDAE
Simpósio “Inovação, Desenvolvimento e Tecnologia na Preservação de Acervos” CEDAE
V Encontro Base de Dados sobre Informações Arquivísticas CEDAE (2 pessoas)

Ano 2014:

Nome do curso/evento Área/Setor
Corel Draw – Ilustração Digital Extensão/Eventos

Photoshop CS6 – Tratamento de Imagem Publicações 
(2 pessoas)

Geração de Vídeo Digital – Final Cut Inform./Audiovisual
XVIII Seminário Nacional de Bibliotecas Universitárias Biblioteca
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b) Cursos ou oficinas de aprimoramento sob a responsabilidade direta da AFPu no 
Campus, resultantes das indicações das chefias nos processos avaliatórios de cada 
ano:

Nome do curso/oficina Área/Setor
Programa de Excelência no Atendimento ao Cliente-PEAC Graduação
Programa de Desenvolvimento Gerencial-PDG/Supervisores Biblioteca
Produção Básica em Áudio e Vídeo AFAO/Audiovisual
Encontro de Secretários da Unicamp Graduação e SPP
Oficina para “Gerentes de Patrulheiro” AFAO/RH-

Expediente
Oficina do Sistema Unibec: como operar o sistema e dúvidas AFAO/SFC
Curso “Organização de Arquivos” CEDAE e RH
Curso “OPENLDAP – Implementando Servidor de Autenticação Centralizada” Informática
Programa de Autonomia Financeira para Ingressantes AFAO/SFC
Treinamento do sistema de Cadastro de Materiais-Unibec AFAO/SFC (2 pes-

soas)
Treinamento do sistema de Estoque – Módulo Requisitante AFAO/APTEC
Curso “Planilha Eletrônica – Módulo básico” Graduação
Oficina para “Gerente Acolhedor” Biblioteca e RH
Curso “Planilha Eletrônica – Módulo básico” AFAO/APTEC
Curso “Desenvolvimento de Habilidades para Secretários” Secretarias da Dire-

ção, Deptos. e Gra-
duação

Curso “Língua Brasileira de Sinais-LIBRAS” Graduação
Curso “Língua Inglesa” Graduação e Pós 
Treinamento “Trabalho em Altura” cf. NR-35 do MTE AFAO/APTEC

 
Além dos cursos e oficinas já oferecidos nos últimos quatro anos, há uma demanda 

registrada na AFPU a partir de 2014 para atender, segundo sua capacidade e disponibilidade 
de instrutores, a abertura de novas turmas na área de idiomas (como inglês/espanhol), de 
programas computacionais (como Word/Excel) e de redação oficial com base nos textos 
institucionais mais comuns à Universidade.

9.5 Prêmio PAEPE
Desde a criação do Prêmio PAEPE na Unicamp, instituído pela Deliberação 

CAD-A-02/2011 e recentemente alterado pela Delib. CAD-A-02/2014, o IEL teve relevantes 
projetos implantados para melhoria organizacional de certos processos de trabalho ou 
novos procedimentos de atendimento à comunidade local, revelando a alta qualificação 
técnica existente no nosso quadro funcional. Os seguintes projetos foram contemplados 
anualmente:

Ano 2011:
Projeto: Sistema de agendamento on-line de exame de qualificação e defesa da dissertação/
tese na pós-graduação
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Autores: Cláudio Pereira Platero, Rosemeire Ap. Almeida Marcelino, Miguel Leonel dos 
Santos e Sueli Ap. Rizzoli Sarmento

Ano 2012: 
Projeto: Melhoria do sistema de reserva e uso das salas multiusuárias do IEL
Autora: Roseli da Silva Lopes

Ano 2013: 
Projeto: Implantação de sistema on-line para matrícula em disciplinas de orientação
Autoras: Kátia Ap. Tegazzini, Siulan Cristina Lucena de Salles, Juliana Cristina Barandão, 
Maria Izabel da Silva Apolinário e Sueli Ap. Rizzoli Sarmento

Ano 2014 (vencedor local e do 3º lugar na categoria geral da unicamp)
Projeto: Preservação e acesso a documentos sonoros através da interface web: do analógico ao 
digital.
Autores: Flávia Carneiro Leão e Bruno Silvério de Freitas.

9.6 Recursos financeiros e investimentos em infraestrutura
O principal capital de uma instituição de ensino e pesquisa é sua massa crítica: o ser 

humano. No entanto, adequadas condições de infraestrutura são também imprescindíveis 
para que as atividades possam ser desenvolvidas com alta qualidade e os objetivos atingidos 
na Universidade. Nesse sentido, a Direção do IEL, ao longo do quadriênio 2011-2015, 
envidou inúmeros esforços para usar nos rigorosos padrões da boa gestão pública seus 
recursos financeiros e viabilizar investimentos na melhoria contínua das condições de 
infraestrutura, conforme apontado nos trechos a seguir.

9.6.1 Recursos orçamentários 
As verbas orçamentárias são tradicionalmente priorizadas para garantir as 

atividades essenciais da Unidade no tocante aos itens de custeio, consumo ou manutenção 
básica, tais como: materiais via Almoxarifado Central, serviços de telefonia, de postagem 
via Correios, de impressão via Gráfica Central-DGA, de reparos de equipamentos via 
CEMEQ; contratos de limpeza e jardinagem ou de locação de impressora para Sala de 
Alunos (Bloco VII); itens de papelaria e suprimentos para todos os setores, materiais e 
serviços de manutenção geral dos prédios e salas (como reparos elétricos, hidráulicos e civis 
de pequeno porte), mas também itens de grande peso nas despesas ao longo do ano, como 
o pagamento de diárias e aquisição de passagens aéreas ou terrestres a membros das bancas 
dos concursos docentes ou palestrantes convidados para as diferentes atividades acadêmicas 
organizadas pelos Departamentos, transporte oficial ou terceirizado para traslados menores 
desses visitantes (Aeroporto-Campus e convidados de SP), dentre outras demandas. Os 
recursos orçamentários permitiram, ainda, investimentos em infraestrutura, contemplando 
readequações físicas prediais de menor porte e compra de bens permanentes. Apresenta-
se a seguir um quadro sintético das receitas orçamentárias destinadas ao Instituto na 
distribuição anual aprovada pelo Conselho Universitário da Unicamp, incluindo a folha de 



112

Relatório de Gestão – 2011-2015

pagamento dos docentes e funcionários. A lista completa de investimentos no quadriênio 
poderá ser consultada no Anexo IV:

Rubrica 2011 2012 2013 2014 Total do 
quadriênio-R$

SALDo 
FINAL 

NoV/14

(a)   Pessoal 
e reflexos            
(folha de paga-
mento e outras 
despesas com 
docentes e fun-
cionários)

27.896.099,00 30.161.471,00 33.093.637,00 35.598.215,00 126.749.422,00

Rubricas 
centrali zadas 

AEPLAN

(b) Despesas 
contratuais  
(serviços ter-
ceirizados de 
limpeza, jardi-
nagem, correio e 
locação)

221.316,00 265.350,00 341.659,00 360.383,00 1.188.708,00

(c) manutenção 
de atividades 
existentes     
(despesas 
diversas fixas/
centralizadas

163.668,00 171.851,00 179.584,00 179.584,00 694.687,00

(d) manuten-
ção predial 
(PMP - Progra-
ma de Manuten-
ção Predial)

55.630,00 175.075,00 168.450,00 167.000,00 566.155,00 3.234,64
(*)

(e) Apoio ao 
Ensino de 
Graduação – 
AEG (custeio/ 
investimento)

42.690,00 60.289,00 60.670,00 61.828,00 225.477,00 41.442,59

(f) Apoio à 
Qualidade e 
Produtividade 
– PAQPP 
(custeio/ 
investimentos)

111.988,00 147.673,00 181.432,00 170.875,00 611.968,00 45.807,33

Sub-total   
verbas de 
custeio/investi-
mento (PAEG e 
PAQPP) (e + f)

154.678,00 207.962,00 242.102,00 232.703,00 837.445,00 90.484,56

Total geral       
(a+b+c+d+e+f) 28.491.391,00 30.981.709,00 34.025.432,00 36.537.885,00 130.036.417,00

Fonte: Distribuição orçamentária anual da Unicamp – AEPLAN
(*) Item (d): Saldo líquido de R$ 3.234,64, pois já estão reservados R$241.091,81 para a Reforma de Coberturas/
passarelas/Arcádia e R$200.000,00 para complementar a Reforma do Pavilhão Docente.

9.6.2 Recursos obtidos por qualificação em editais e demandas específicas, via 
Administração Superior da unicamp ou fontes externas de financiamento

Para investimentos de maior porte e, principalmente, no caso de obras e reformas 
prediais, além dos recursos orçamentários do próprio Instituto buscou-se aporte financeiro 
por meio de projetos submetidos no âmbito de editais específicos ou através de pedidos 
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diretos submetidos pelo IEL à Administração Superior da Universidade, que contaram 
com muito boa acolhida. Garantiram-se, assim, verbas complementares para atender 
diversas demandas de infraestrutura, de compra de bens permanentes a obras e reformas de 
instalações, algumas executadas, outras ainda em andamento ou com previsão para o início 
de 2015, conforme detalhado a seguir:

obras/reformas e projetos em execução 

DESCRIÇÃo VALoR ToTAL - R$ oRIGEm Do RECuRSo/
VERBA

PAVILHÃo DE DoCENTES -Reforma comple-
ta, civil, elétrica/dados e climatização do barra-
cão térreo (Projeto concluído em 2014, licitação da 
obra em andamento – previsão 2015)

2.882.277,67
Reitoria, com 
complementação orçamentária 
do IEL

BIBLIoTECA – Construção de nova fachada 
(anexo aos blocos modulados) devido incên-
dio ocorrido em 03/03/13 (Recursos liberados em 
2014, em fase de elaboração de projetos) 

1.200.000,00
Ressarcimento da Seguradora/
Unicamp, com complementa-
ção da Reitoria/PRDU

BLoCo VII - Reforma civil, elétrica e de dados, 
incluindo readequação física de secretarias aca-
dêmicas, sala de micros dos alunos e setor de In-
formática. (Recursos Finep liberados para execução 
em 2013, licitação da obra em andamento – previ-
são 2015)

611.403,85

FINEP – Edital CT-Infra 
01/2009, com complemen-
tação do IEL e da Reitoria/
PRDU

40.000,00

Chamada PLANES-2011 – 
Concedido para readequação 
física das secretarias acadêmi-
cas (reservado para comple-
mentar a obra)

READEQuAÇÃo DE PASSARELAS CoBER-
TAS/ARCáDIA E CALÇADAS, visando melho-
rar acessibilidade no entorno do prédio de salas de 
aula, Administração e Bloco VII (licitação da obra 
em andamento – previsão 2015)

241.091,81 Recursos Orçamentários-IEL

Aquisição de Câmeras de Segurança para alguns 
prédios e de Sistema de Rede para aumento da 
banda de conexão lógica com redundância (lici-
tação em andamento)

100.000,00 FINEP - CT-Infra 01/2007 – 
saldo residual

BIBLIoTECA – melhoria da segurança contra 
incêndio, com aquisição de sistema de alarmes e 
detectores de fumaça (licitação em andamento)

44.725,00 Edital SBU 2013– Infraestru-
tura de Bibliotecas via CGU

melhoria da infraestrutura do LAFAPE, com 
compra de mobiliários e aparelhos de ar-condicio-
nado (executado parcialmente, pois a readequação 
elétrica do Lafape será feita em conjunto com a Re-
forma geral do Bloco VII)

75.000,00
Editais PRP/PRPG 2010/2011 
– Recuperação Laboratórios 
de Pesquisa

REFoRmA DE INSTALAÇÕES SANITáRIAS-
-DIVERSoS BLoCoS 591.941,91 Chamada PLANES– Edital 

PMP-2014
melhoria da infraestrutura das Salas de Aula, 
com instalação de terminal inteligente com leitor 
de cartões para o controle do acesso às salas, in-
tegrado ao sistema de reservas on-line já existente 
(aguardando resultado do edital)

48.000,00 Edital PRP/FAEPEX-Linha 
Ensino – 2º semestre/2014

Sub-total projetos/obras em andamento 5.834.440,24
obras/projetos específicos executados entre 2011-2014
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DESCRIÇÃo VALoR ToTAL - R$ oRIGEm Do RECuRSo/
VERBA

CEDAE - Reforma civil, elétrica e de dados do 
Centro de Documentação Cultural Alexandre 
Eulalio (execução: 2011) e melhoria/moderniza-
ção da sua infraestrutura interna, com compra de 
equipamentos diversos para digitalização, além de 
mobiliários, ar-condicionado e outros itens diver-
sos (execução: 2011/2012)

372.053,43

FINEP – Edital CT-Infra 
01/2007 e recursos com-
plementares do IEL (obra e 
reforma)

68.279,99 FINEP – CT-Infra 01/2007 
(scanners e leitoras)

238.490,40 Edital FAPESP Linha Acervos 
– Infraestrutura 2011

20.000,00
PLANES-2011 – Verba conce-
dida pela CGU (climatização/
ar-condicionado)

CENTRo CuLTuRAL - Segunda e terceira eta-
pas da obra de construção no andar superior do 
Bloco IX, incluindo acabamento interno com piso, 
divisórias e forros, climatização, rede elétrica e de 
dados, nova pintura externa, além de compra de 
mobiliários e equipamentos para funcionamento 
pleno (execução: 2012/2013)

582.379,62

Unicamp/Reitoria, com com-
plementação orçamentária e 
de fontes extraorçamentárias 
do Instituto para concluir a 
terceira etapa

CoNSTRuÇÃo Do PRÉDIo Do ELIPSE, ane-
xo ao CCA – Centro de Convivência de Afásicos 
(execução: 2013)

201.510,92 Reitoria/PRDU

PINTuRA EXTERNA GERAL NoS PRÉDIoS 
(execução: 2013) 271.488,95 Reitoria/PRDU

CANTINA – Reforma das instalações no térreo do 
Bloco IX (execução: 2013) 84.305,97 Recursos Orçamentários-IEL

REFoRmA DoS SANITáRIoS Do BLoCo 
VIII (Administração) (execução: 2013) 55.703,02 Recursos Orçamentários-IEL

BIBLIoTECA – Aquisição de 8.863 livros, sendo 
3.354 nacionais e 5.509 livros importados ( execu-
ção: 2012)

875.263,00 FAPESP – FAP-Livros

Aquisição de micros e scanners para Informática/
Audiovisual, Biblioteca e Publicações (execução: 
2012/2013)

57.543,00
Edital CAPES via PRPG 
– Pró-Equipamentos 
Institucionais – 2011

Aquisição de equipamentos para Informática e 
CEDAE: 01 impressora laser colorida, 01 impres-
sora laser monocromática, 01 câmera profissional, 
04 notebooks, 01 monitor 27” e 03 microcomputa-
dores (execução: 2013/2014)

27.694,00 FINEP – CT-Infra 01/2007 – 
saldo residual

Desenvolvimento de sites para Grupos/Centros 
de Pesquisa e modernização da rede lógica (ser-
viços de terceiros e switches); Reforma / atualiza-
ção do sistema central de climatização da área de 
guarda do CEDAE (execução: 2013)

85.910,00 FAPESP – RTI – Reserva 
Técnica Institucional/2012

Aquisição de 01 Storage Digital de dados para o 
CEDAE (execução: 2014) 34.129,00

Edital PRP/PRPG 2011 – Re-
cuperação Laboratórios de 
Pesquisa

melhoria de espaços coletivos, com aquisição de 
mobiliários, micros para salas coletivas e itens de 
apoio audiovisual (execução: 2011)

162.759,88 PRPG-Convênio SEE-Rede-
for/2011
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melhoria da infraestrutura de ensino, com aqui-
sição de microcomputadores, switches e itens de 
apoio audiovisual (execução: 2011)

27.050,00 PRG-GGPE-MEC/2011

 Completar montagem da Sala de Aula Informa-
tizada para Atividades Práticas e Laboratoriais – 
CL-15, com aquisição de lousa digital, mobiliários, 
impressora e instalação de cabeamento/readequa-
ção da rede elétrica/dados (execução: 2013)

36.000,00 PRP/FAEPEX-Linha Ensino –
1º semestre/2011

Laboratório de digitalização/ambiente 
multimídia para pesquisas on-line 
no CEDAE e atualização da infraestrutura para 
Biblioteca (execução: 2013)

41.872,00 PRP/FAEPEX-Linha Ensino –
2º. Semestre/2011

Projeto de melhoria da infraes-
trutura de salas e laboratórios  
multiusuários de uso coletivo (recursos utilizados 
para complementação interna do Centro Cultural, 
com mobiliários e equipamentos) (execução: 2013)

36.000,00 PRP/FAEPEX-Linha Ensino –
1º semestre/2012

Projeto de melhoria do Laboratório de Neurolin-
guística – LABoNE/CCA, com compra de mobi-
liários e equipamentos (execução: 2013)

45.000,00 PRP/FAEPEX-Linha Ensino –
2º semestre/2012

melhoria da infraestrutura da Biblioteca, com 
aquisição de arquivos deslizantes para acondicio-
namento dos acervos especiais (execução: 2014)

55.000,00 PRP/FAEPEX-Linha Ensino –
1º semestre/2013

melhoria da infraestrutura da rede de dados do 
IEL, com aquisição de Storage exclusivo (execução: 
2014)

33.600,00 PRP/FAEPEX-Linha Ensino 
2º semestre/2013

melhoria da Rede de Dados do CEDAE, com 
aquisição de servidor de dados e no-break (em exe-
cução: 2014)

21.010,50 PRP/FAEPEX-Linha Ensino –
1º semestre/2014

Aquisição de antenas para instalação de rede sem 
fio nos diversos prédios (execução: 2012/2013) 70.500,00

Editais PRG/PRP de Valoriza-
ção dos Espaços de Ensino de 
Graduação

montagem da Sala de Aula Informatizada para 
Atividades Práticas e Laboratoriais - CL-15, com 
aquisição de microcomputadores Imacs e softwa-
res educacionais específicos (execução: 2013)

90.736,12

Elevação da velocidade de rede dos pontos de 
acesso dos laboratórios de Informática, com 
aquisição de switches e módulos transceiver para 
ambiente Gigabit (em execução: 2014)

19.107,00 FAPESP – RTI – Reserva Téc-
nica Institucional/2013

Sub-total 3.613.386,80
ToTAL GERAL oBRAS/PRoJEToS 2011-2014 9.447.827,04

 Os investimentos detalhados acima, devidamente alinhados ao Planejamento 
Estratégico do IEL (PLANES 2011-2014), permitiram um avanço substancial na 
infraestrutura disponibilizada ao ensino, à pesquisa e à extensão. Uma preocupação da 
Direção, ao assumir o quadriênio, foi finalizar alguns projetos já iniciados na gestão anterior, 
cabendo destacar alguns deles:

– Reforma civil e elétrica do CEDAE: a obra foi executada com sucesso ao longo de 
2011, com recursos obtidos da FINEP. Para atualização e modernização da sua estrutura 
interna, no tocante aos mobiliários e equipamentos, foram utilizados também recursos 
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complementares do próprio IEL, da Reitoria (Faepex e Planes) e da FAPESP-Linha Acervos, 
num total de investimentos de R$ 698.823,82.

– Finalização do novo prédio do Centro Cultural: a primeira etapa civil foi executada 
na gestão anterior, mas a continuidade da obra (acabamentos internos: rede elétrica/
dados, pisos, forros, divisórias, ar-condicionado etc.) dependia da captação de recursos 
complementares. Em dezembro de 2012, após investimentos na ordem de R$ 582.379,62 
(orçamentários e extraorçamentários do próprio IEL, da Reitoria e de projetos específicos), 
o novo espaço – composto por uma sala de videoconferência, um mini-auditório/sala de 
cinema, um salão de exposições e estúdios – foi finalmente liberado para uso com mobiliário 
e equipamentos modernos.
 Para além do aspecto físico, outra ação importante voltada ao Centro Cultural, a 
partir do 1º semestre de 2013, foi a definição de um Curador – o Prof. Dr. Paulo Sérgio de 
Vasconcellos –, que voluntariamente assumiu a responsabilidade de organizar as diversas 
atividades do Centro, criando uma agenda contínua e um novo referencial de eventos 
culturais no Instituto, como ciclos de filmes com temas específicos ligados às disciplinas 
dos cursos de graduação ou pós-graduação, encontros musicais, palestras ou debates com 
autores diversificados tanto do IEL como de outras instituições e mostra de exposições.

–Reforma e reabertura da cantina: ao assumir a gestão em 2011, a cantina já estava 
fechada e aguardava encaminhamentos da Prefeitura do Campus e recursos para a reforma 
das instalações prediais. Após longa negociação, que envolveu a Reitoria e sobretudo a 
Prefeitura (órgão responsável por pontos comerciais na Universidade), o projeto de reforma 
foi elaborado e a obra foi executada em 2013, com recursos concedidos pela Reitoria e 
complementados pelo IEL, no montante de R$ 84.305,97. Foi então realizada no segundo 
semestre de 2013 a licitação para escolha do novo permissionário, sendo a cantina finalmente 
reaberta em junho de 2014.

– Construção do prédio do projeto ELIPSE, anexo ao CCA: a obra foi executada em 
2012, com recursos concedidos pela Reitoria, permitindo colocar em funcionamento este 
importante espaço de pesquisa. 

A gestão foi marcada pelo esforço constante em viabilizar outros investimentos de 
grande importância para o Instituto, que podem ser conferidos nas listas detalhadas no final 
deste Relatório (Anexo IV). Cabe destacar, na impossibilidade de intervir na temporalidade 
de todos os agentes afora o IEL que são envolvidos em um processo de obra no Campus 
(CPO, DGA, Órgãos de parecer técnico ou jurídico), alguns investimentos em obras 
prioritárias que já contam com recursos reservados e que estão com licitações ou projetos 
executivos em andamento, com expectativa de que se concretizem no início de 2015:

– Reforma do pavilhão de docentes (térreo): ao assumir a Direção, essa reforma – já em 
estudo há alguns anos – foi considerada prioridade devido à precariedade das instalações 
físicas, que apresentam sérios problemas elétricos e civis. Finalmente, em 2012, o IEL 
conseguiu os recursos necessários para a obra e foi possível iniciar a contratação dos projetos 
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executivos pelas instâncias formais, que foram concluídos por empresa externa via CPO e 
aprovados pela Congregação no segundo semestre de 2014. O processo da obra, que devido 
seu porte e a logística ali necessária deverá durar mais de um ano em sua execução, está em 
fase de licitação, com previsão de início durante o primeiro semestre de 2015.

– Reconstrução do Anexo da Biblioteca: em março de 2013 um incêndio atingiu o prédio 
anexo (parte térrea) que abrigava a entrada principal e única da Biblioteca, bem como os 
setores de Atendimento, de Processamento Técnico e Diretoria Técnica. Considerando a 
gravidade do sinistro, o prédio danificado (construção térrea de 200m²) foi interditado 
desde então, devendo ser demolido em boa parte para reconstrução das instalações, 
incluindo a modernização de uma nova fachada. Foi necessário improvisar um novo acesso 
geral para a Biblioteca, que foi reaberta em abril de 2013, após investimentos emergenciais 
na ordem de R$ 140.000,00, principalmente para criar rotas alternativas de fuga interligadas 
aos andares superiores do prédio dos Docentes e Projetos de Pesquisa. Está em andamento 
na CPO, já com recursos reservados no valor de R$ 1.200.000,00, o projeto de construção 
desse ambiente, que prevê também a ampliação da área física da Biblioteca, pois passaria a 
contar com um andar acima do térreo e uma nova distribuição dos espaços de trabalho, de 
acervo e de estudos.

– Reforma do Bloco VII: o projeto de reforma elétrica, civil e da rede lógica foi aprovado pela 
FINEP em 2009, mas somente em 2012 os recursos começaram a ser liberados na Unicamp 
para utilização. Devido ao longo tempo decorrido, a valor disponibilizado pela Finep para 
a reforma (na ordem de R$ 417.000,00) tornou-se insuficiente. Atendendo pedido do IEL, 
a Reitoria concedeu então os recursos complementares necessários à execução e os projetos 
executivos foram concluídos pela CPO no segundo semestre de 2014, estando o processo 
em fase de licitação, com recursos reservados na ordem de R$ 611.403,85 e previsão de 
início durante o 1º semestre de 2015. 

– Reforma das passarelas cobertas, Arcádia e calçadas nos arredores: esse projeto 
teve origem em 2011, devido à preocupação da Direção com os problemas históricos de 
acessibilidade detectados nos calçamentos e nas áreas externas do Instituto e também à 
necessidade de renovar as passarelas com coberturas que interligam os vários prédios, todas 
antigas e confeccionadas em material considerado nocivo à saúde (ex: telhas de amianto). 
Dada a dificuldade de captar recursos externos para tal investimento, o IEL reservou 
recursos próprios (Orçamentários), de modo que o projeto executivo foi concluído pela 
CPO no segundo semestre de 2014, estando a obra em fase de licitação, com estimativa de 
custos na ordem de R$ 241.091,81 e previsão de início durante o 1º semestre de 2015.

9.6.3 Recursos extraorçamentários da CAPES aos programas de pós-graduação 
Foram executados no quadriênio, via Setor Financeiro, os recursos destinados pela 

CAPES aos Programas de Pós-Graduação em Linguística (PROEX), Linguística Aplicada 
(PROAP entre 2011 e 2013, elevado a PROEX em 2014), Teoria e História Literária (PROAP 
entre 2011 e 2013, elevado a PROEX em 2014) e o Mestrado em Divulgação Científica e Cultural 
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– MDCC (PROAP), este último oferecido em conjunto com o LabJor/Nudecri (Laboratório 
de Jornalismo da Unicamp). Tal aporte financeiro garantiu a manutenção das atividades 
da Pós-Graduação caracterizada por seu alto nível de excelência, sendo que os recursos 
foram utilizados em especial para: pagamento das bolsas (de mestrado e de doutorado); 
pagamentos de todas diárias e passagens aéreas relativas às bancas de teses e dissertações 
defendidas; apoio à participação de docentes e alunos em diversos eventos (no Brasil e no 
exterior), além de garantir diversos itens de consumo, capital ou serviços ligados ao ensino de 
pós-graduação ou às atividades acadêmicas e eventos internos organizados pelos respectivos 
Programas em integração com nossos três Departamentos. Ao longo do quadriênio, nos 
momentos em que houve atraso no repasse de recursos pela CAPES, especialmente neste 
ano de 2014 quando da migração técnica de dois Programas para o nível de excelência, o IEL 
deu todo o respaldo necessário à Pós-graduação, assumindo, via orçamentária, as despesas 
emergenciais dos Programas até sua regularização. O quadro abaixo apresenta o resumo das 
receitas repassadas pela CAPES no quadriênio, cabendo destacar que as verbas de capital 
beneficiaram diretamente a infraestrutura coletiva de ensino e de pesquisa na Unidade, como 
pode ser verificado nas listas de investimentos já citada no Anexo IV.

Programa de 
PG - CAPES Rubrica 2011 2012 2013 2014 Total do 

quadriênio

LINGuISTICA
- (Proex)

Custeio   (bolsas 
e demais 

pagamentos/ 
serviços)

220.693,00 238.407,99 468.942,16 485.518,08 1.413.561,23

Capital 
(investimentos) 36.992,92 47.378,24 61.593,24 61.593,24 207.557,64

LINGuISTICA 
APLICADA 
- (Proap entre 
2011-2013 e 

Proex a partir de 
2014)

Custeio 78.600,00 88.800,00 95.600,00 186.699,92 449.699,92

Capital – – – 56.260,00 56.260,00

TEoRIA E 
HISTÓRIA 

LITERáRIA
- (Proap entre 
2011-2013 e 

Proex a partir de 
2014) 

Custeio 44.800,00 55.000,00 58.400,00 98.399,92 256.599,92

Capital – – – 31.840,00 31.840,00

mESTRADo Em 
DIVuLGAÇÃo 
CIENTÍFICA E 

CuLTuRAL 
- (IEL-Labjor - 

Proap)

Custeio 23.500,00 28.000,00 29.000,00 19.666,67 100.166,67

*Valores em reais (R$). **Fonte: Prestação de contas e sistemas financeiros CAPES. *** Apenas os programas 
de excelência (com nota de avaliação 7 na CAPES por pelos menos três anos consecutivos) possuem verba de 
Capital, que é destinada à aquisição exclusiva de materiais permanentes. Os Programas LA e THL se tornaram 
PROEX em 2014, passando a receber verba de Capital.
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ANEXo I

EVENTOS INTERNOS REALIZADOS NO QUADRIÊNIO

2011
DATA PRoFESSoR

RESPoNSáVEL/oRGANIZADoR
PALESTRA/EVENTo

1 25 a 28/02
Programa de Pós-graduação em Lin-
guística

I Jornada Internacional - Semântica e Enun-
ciação

2 28 e 29/03

Anna C. B. da Silva, Edwiges M. Mo-
rato, Francisco Alves Filho (UFPI), 
Heronides de M. Moura (UFSC) e 
Maria Helena Moura Neves (GT-
-UNESP)

Encontro InterGTs da Anpoll: Das Relações 
entre Texto, Gramática e Cognição 

3 28 e 29/03
GELEP/Programa de Pós-graduação 
em Linguística

I Encontro Interinstitucional do GELEP

4 08/04
Centro de Estudos Clássicos e Robson 
Cesila

Palestra: A confecção do livro entre os anti-
gos romanos retratada na poesia de Marcial.

5
26/03 a 
07/04

Suzi Frankl Sperber  e  Sandra Luna 
(UFPB)

Minicurso Tabu e Tragédia na Dramaturgia e 
no Cinema Norte-Americano do Séc. XX

6 27 e 08/04 Juanito Ornelas de Avelar 
I Simpósio Dinâmicas Afro-Latinas: língua(s) 
e história(s) 

7 04/05 Marcelo E. K. Buzato 
II Colóquio Letramento, Fronteiras e Cultura 
Digital

8 05/05
Edwiges Morato, Eleonora C. Albano e 
Wilmar D´Angelis 

Colóquio Interdisciplinar do LAFAPE: Dinâ-
micas da Linguagem e da Ação - Perspectivas 
Evolutiva e Sociocognitiva

9 12/05
Maria Eugênia A. B. Dias e Sandra 
Margarida Nitrini (USP)

Palestra: Reflexões de Osman Lins sobre o 
ato de escrever (anotações e cartas)

10 23/05
Sirio Possenti e Dominique Maingue-
neau (França)

Conferência: Pequenas Frases

11 25 e 26/05
Programa de Pós-graduação em Teo-
ria e História Literária

Colóquio: Margens da Democracia

12 27/05 Inês Signorini
Seminário: Práticas hipermidiáticas na esco-
la/práticas escolares na hipermídia

13 03/06
Eleonora C. Albano e Osvaldo de 
Oliveira Jr. (USP)

Palestra: Um Centro de Escrita para Intensi-
ficar a Produção Acadêmica

14 08/06
Fabio A. Durão, Francisco Foot Har-
dman ,Marcos A. Siscar e  Maria Na-
diarnykh (IMLI, Moscou)

Conferência: Criticismo russo e regionalis-
mo: um panorama de escolas e tendências 
contemporâneas



121

Relatório de Gestão – 2011-2015

2011
DATA PRoFESSoR

RESPoNSáVEL/oRGANIZADoR
PALESTRA/EVENTo

15 13 e 14/06
Centro de Pesquisa em Estudos Hispa-
no-Americanos

VI Seminário do CEHISP-IEL

16 16/06
Júlio César Pimentel Pinto (DH - 
USP)

Palestra: Ricardo Pligia e a zona indetermi-
nada do real

17 17/06
Francisco Foot Hardman e Milton 
Hatoum

Título: Um certo relato: encontro com Mil-
ton Hatou

18 22/06
Anna Christina Bentes da Silva e Suzi 
Frankl Sperber 

II Colóquio Margens – Estudos interdis-
ciplinares nas fronteiras da literatura e da 
linguagem

19 29/06 
Fabio A. Durão e Ana Maria Carlos 
(UNESP)

Palestra: Relações e conflitos entre literatura 
e cinema: seguindo a linha do tempo

20 03/08 
Terezinha de Jesus Machado Maher 
e Maria de Los Angeles Clemente 
Olmos

Palestra: Práticas de letramento em uma 
prisão no México: contestando a geopolítica 
da produção de conhecimento

21 04/08 Fabio A. Durão e Vincent Katz
Conferência: Frank O’Hara and Friends: 
Contemporary Poetry in the United States in 
the 1950s and 1960s, 

22 08 a 11/08 Suzi Frankl Sperber 
III Colóquio Margens – Estudos interdis-
ciplinares nas fronteiras da literatura e da 
linguagem

23 19/08 Vincent Katz
Conferência: Sextus Propertius and Erotic 
Love Elegy

24 15 e 19/08 Antonia Birnbaum (Paris VIII)
Palestra: Mito e linguagem no jovem Benja-
min

25
07, 24 e 
31/08 e 
01/09 

Maria Eugênia G.A. B. Dias e Jacque-
line Penjon (Univ. Paris III, Sorbonne 
Nouvelle, Crepal)

Minicurso: Riso, Festa, Carnaval e outros 
imaginários contra as figuras da desigualdade

26 02/09 
Marcos A. Lopes, Walter Benjamin e 
Italo Calvino a José C. Pires, Orlando 
Alfred A. Grossegesse

Palestra: Cidades visíveis e invisíveis

27 02 e 03/09 Isabella Tardin Cardoso 
Apresentação de projetos do Centro de Estu-
dos Clássicos (CEC) na UPA

28 08/09 
Ana Lúcia S.Souza (UFBA) e Anna 
Silvia A. da Fonseca

Mesa Redonda: Vozes híbridas e letramentos 
de re-existência: olhares sobre o rap

29 12/09 
Marilda do C. Cavalcanti, Fernanda 
M. P. Freire - NIED 

I Colóquio Centro de Pesquisa -Cefiel

30 26 a 30/09 Ana Carolina Nery Albino
Semana de Estudos Literários, Letras e Lin-
guística – SELLL

31 03 a 07/10 
Ataliba T.de Castilho e Milton do 
Nascimento (PUC-MG)

I Seminário sobre Linguagem, Cognição e 
Complexidade
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2011
DATA PRoFESSoR

RESPoNSáVEL/oRGANIZADoR
PALESTRA/EVENTo

32 10 /10  
Maria Teresa Espinal (Universidad 
Autónoma de Barcelona)

Palestra: Bare nominals at the syntax-seman-
tics interface

33
19/10 e 
09/11 

Sonia Maria L. Cyrino e Maria Teresa 
Espinal (UAB)

Minicurso em Sintaxe-Semântica: Topics on 
compositionality of meaning

34 19 e 20/10 
Miriam V. Gárate e Wofgang Bongers 
(Univ. Católica de Chile)

VII Seminário CEHISP.  Minicurso: Reflejos 
y Reflexiones del cine en discursos literarios, 
artísticos, periodísticos y sociológicos en 
Chile (1900-1940). 

35 20/10 
Miriam V. Gárate, Rubens Machado Jr 
(ECA-USP) e Wofgang Bongers (Pon-
tificia Universidad Católica de Chile)

Mesa Redonda: Crônica jornalística, crônica 
cinematográfica, visões da cidade. 

36 25/10 Miriam V. Gárate e Julio Ramos
Palestra: Corpo e (pós) trabalho no cinema 
cubano

37 27/10 
Centro de Pensamento Antigo (IFCH) 
e Centro de Estudos Clássicos (CEC)

Semana de Estudos Clássicos/XI Colóquio 
do C.P.A.

38 27/10 
Centro ForMA - Ioanna Sitaridou 
(University of Cambridge)

Etnical Datives   

39 07 a 09/11 
Maria Viviane do A. Veras, Mauricio 
M. Cardozo e Maria C. de Oliveira 

I Simpósio Nacional do Grupo de Pesquisa 
MultiTrad

40 08 a 11/11 Mónica Graciela Zoppi-Fontana 
VII Seminário do CEHISP: México Atual-
Práticas Discursivas na Ciência, no Ensino e 
nos Movimentos Sociais 

41 17/11 Centro ForMA. Elisângela Gonçalves 
Título: Sou, Logo Existo: Construções exis-
tenciais com o verbo ser no português brasi-
leiro contemporâneo 

42 21/11 Márcio Orlando Seligmann Silva
Seção de leituras de textos: comemoração 
dos 200 anos do falecimento de Heinrich 
Von Kleist

43 22/11 Carlos Eduardo Ornelas Berriel 
Jornada de Estudos Utopia e Ficção Cientí-
fica

44 22/11 
ForMA e Francisco Ordoñez (State 
University of New York)

Scrambling and Minimalism

45 24/11 
ForMA e Aquiles Tescari (Università 
di Venezia)

O movimento de V(P) a I(P) em PB e a vali-
dade dos AdvPs como diagnósticos

46 25/11 Direção do IEL Palestra: Linguagem cotidiana da ciência 

47 28/11 
Monica G.Zoppi-Fontana e Vanise 
Gomes de Medeiros (UFF)

Conferência: Discurso, memória e Movimen-
tos sociais.

48 02/12 Centro de Pesquisas Outrarte XI Jornada Corpolinguagem

49 06 e 07/12 
Terezinha de Jesus M. Maher, Maria 
Viviane do A. Veras e Marilda do C. 
Cavalcanti 

Seminário: Diferentes diferenças: novos 
tempos, novos letramentos, novos multilin-
guismos no Brasil.
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2012
DATA PRoFESSoR

RESPoNSáVEL/oRGANIZADoR

PALESTRA/EVENTo

1 12 a 21/01 
Maria Filomena S. Sândalo, Juanito O. 
de Avelar, Mary A. Kato, Sonia Maria L. 
Cyrino e Ruth Elisabeth V. Lopes

Escola de Verão de Linguística Formal – 
EVELIN 

2 26 a 29/03 Centro de Estudos Clássicos (CEC) I Simpósio Intertextualidade na Literatura 
Latina

3
12/04, 
23/04 e 
03/05

Espaço da Escrita/CGU Workshop: Redação de Artigos Científicos 
em Inglês

4
17 a 25/04 
e 02 a 
09/05 

Marcos A. Siscar e Silvio Vietta (Univer-
sidade de Hildesheim, Alemanha)

Minicurso: Phases of Modernity Europe 
(1800-2001) Historical Developments and 
Literature. 

5 19/04 Maria Eugênia G.A. B. Dias e Jacqueline 
Penjon (Univ.Paris III)

Palestra: Possibilidades de estudo na Fran-
ça

6 23/04 Sonia Maria L. Cyrino e Charlotte M. C. 
Galves 

Colóquios de Sintaxe, Aquisição e Mu-
dança. Palestra: A colocação de clíticos na 
história do português europeu: um caso de 
gramaticalização. 

7 25/04 Maria Betânia Amoroso Encontro: Ao Redor de Murilo Mendes: 
Estudo e Perspectivas

8 26/04 Matilde V. R. Scaramucci V Colóquio do Núcleo Pelse

9 27/04 a 
06/07 Isabella T. Cardoso Minicurso: Métrica comparada do grego e 

do latim

10 02/05 Centro de Estudos Avançados/ Roger 
Odin

Palestra: Por que a semiopragmática? Uma 
introdução 

11 02/05 Vandersí  Sant´ana Castro e Vanderci de 
Andrade Aguilera

Palestra: O Projeto do Atlas linguístico do 
Brasil – desenvolvimento e estágio atual

12 02/05 Eleonora C. Albano e Walter Alexandre 
Carnielli

Palestra: Publicação assistida, fatores de 
impacto e grandes editoras: Um ciclo vi-
cioso? 

13 03 a 24/05 Fabio A. Durão e Suman Gupta Minicurso: Materialist comparative litera-
ture 

14 08/05 Mónica G. Z. Fontana e Maria José Bus-
tos Fernández

Palestra: Um relato de fronteras y cautiva 
em la nueva ficción Argentina

15 14/05 Sonia Maria L. Cyrino e Aroldo Leal de 
Andrade

Colóquios de Sintaxe, Aquisição e Mudan-
ça. Palestra: Mudança nos traços-phi e suas 
consequências para a gramática do portu-
guês antigo 

16 21/05 Fabio A. Durão e Ana-Karina Schneider Palestra: Anglophone Studies in Romania 

17 21/05 Ruth E. V. Lopes Colóquios de Sintaxe, Aquisição e Mudan-
ça. Palestra: Elipse na Aquisição

18 22/05 Carlos Eduardo O. Berriel  e Patrice 
Bougon

Palestra: A América em branco e preto em 
Um captif amoureux, de Jean Genet. Do 
clichê da representação do Negro à imagem 
em movimento
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2012
DATA PRoFESSoR

RESPoNSáVEL/oRGANIZADoR

PALESTRA/EVENTo

19 22/05 Carlos Eduardo O. Berriel e Anselm 
Jappe

Palestra: Da Utopia revolucionária à Utopia 
Negativa. Considerações sobre os situacio-
nistas

20 22/05 Mônica G. Zoppi Fontana
CEHISP - Seminário: Práticas de Formação 
de Professores e Autogestão no Ensino 
Superior

21 28/05 Juanito O. de Avelar 

Colóquios de Sintaxe, Aquisição e Mudan-
ça. Palestra Caso, movimento e concordân-
cia no português brasileiro e nas línguas 
Bantu

22 31/5 e 1/6 Centro de Estudos Clássicos - Isabella T. 
Cardoso

Ciceronianíssimos II: Colóquios sobre 
Marco Túlio Cícero – pela divulgação da 
SIAC no Brasil

23
28/05, 
04/06 e 
11/06

Suzi Frankl Sperber, Anna Christina 
Bentes da Silva e Anita Moraes

Minicurso: Introdução às literaturas de 
Angola e Moçambique 

24 01/06 Bernard Schneuwly
Título: Gêneros textuais – um objeto de 
ensino/Les genres de texte – un objet 
d’enseignement

25 01/06 Matilde V. R. Scaramucci  e Denise B. 
Braga

XXVIII Jornada de Ensino de Língua In-
glesa (JELI)

26 04/06 Lílian Teixeira de Souza
Colóquios de Sintaxe, Aquisição e Mu-
dança. Palestra: Negativas sentenciais não 
canônicas no Português Brasileiro

27 03 e 04/06 Fabio A. Durão e Timothy Bewes
Minicurso: Deleuze and Rancière: The 
politics of periodization in literature and 
cinema

28 06/06 
Centro de Estudos de Línguas e Culturas 
Ameríndias (Celcam)- Frantomé Bezer-
ra Pacheco (UFAM)

Palestra: Compreendendo a morfossintaxe 
a partir de narrativas indígenas: ordem, 
referenciação e relações internacionais nas 
línguas Karib

29 13 e 14/06 Silvana M.Serrani, Miriam Gárate,  
Mónica G.Z.Fontana e Walter Costa 

CEHISP- VI Seminário do Centro de Pes-
quisa Estudo Hispano-Americanos do IEL

30 13/06 CELCAM, Angel H. C. Mori e Lucy Seki 
e Erick Marcelo Lima de Souza 

Palestras: Estudo Fonológico da Língua 
Baniwa-Uripako

31 13/06 Centro de Estudos de Línguas e Culturas 
Ameríndias (Celcam )- Nayara Camargo 

Palestra: Morfossintaxe da Língua Tapayú-
na

32 13/06 CELCAM-Angel H. C. Mori /Lucy Seki 
e Antonio Almir Silva Gomes

Palestra: O Linguista e a Educação Escolar 
Indígena

33 18/06 Sonia Maria L. Cyrino 
Colóquios de Sintaxe, Aquisição e Mudan-
ça. Palestra: Riqueza de tempo e movimen-
to de verbo em português brasileiro

34 20, 21, 28 e 
29/06 Fabio A. Durão e Jeremy Powell Minicurso: Filming the End of Love 

35 21/06 Francisco Foot Hardman Jornada Lítero-Libertária – Kafka e outros 
libertários
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36 27/06 
Centro de Estudos em Línguas e Cultu-
ras Ameríndias (CELCAM) - Eva-Maria 
Roessler 

Seminários – Área de Línguas Indígenas. 
Palestra: Estudando a mudança linguística 
na língua ache

37 27/06 Fabio A. Durão Encontro- Leituras da desconstrução: Lite-
ratura |Justiça| Messianismo

38 28/06 Centro de Estudos Clássicos - Mariana 
Pini Fernandes Palestra: A Nouitas no Brutus de Cícero

39 06/08 Carlos Berriel  e Daphne Patai Palestra: O grande inquisidor: figura essen-
cial na visão distópica

40 06 e 07/08 Maria Fausta Pereira de Castro e Rosa 
Attié Figueira 

I Encontro de Aquisição da Linguagem: 
teoria e método

41 08/08 Rosa Figueira e Angel H. C. Mori 
Título: Estúdios de la adquisicion de len-
guas indígenas mesoamericanas: temas y 
aportaciones

42 14/08 Centro de Estudos Clássicos - Jim Marks 
(Universidade da Califórnia - EUA)

Palestra: Herding Cats: Zeus, the Other 
Gods, and the plot of the Iliad

43 15/08 Sonia Maria L. Cyrino e Anna Jon-And      

Colóquios de Sintaxe, Aquisição e Mudan-
ça. Palestra: Reestruturação Gramatical em 
variedades do português em contato com 
línguas africanas: o caso da marcação de 
número em Moçambique e cabo verde

44
17, 24, 
31/08 e 
01/09 

Maria Eugênia G.A. B. Dias e Jacqueline 
Penjon (Univ.Paris III)

Riso, Festa, Carnaval e outros imaginários 
contra as figuras da desigualdade 

45 20/08 Eni de Lourdes Puccinelli Orlandi Encontros Discursivos: O método discur-
sivo

46 20 a 23/08 Wilmar da Rocha D’Angelis ISKL-I – International Symposium on 
Kaingang Language

47 22/08 Sonia Maria L. Cyrino e Gustavo Freire
Colóquios de Sintaxe, Aquisição e Mudan-
ça. Palestra: Idéias experimentais sobre 
eventos e causatividade

48 28/08 Sonia Maria L. Cyrino Colóquios de Sintaxe, Aquisição e Mudan-
ça. Workshop Interfaces

49 30/08 Barbara Elisa Polastri Palestra: Algumas considerações sobre o 
culec da Appendiz Vergiliana

50 30/08 Eni de Lourdes P. Orlandi  e Maria Vir-
gínia Borges Amaral

Encontros Discursivos: Aproximações da 
análise do discurso com o marxismo. 

51 31/08 Eleonora C. Albano e Osvaldo Novaes 
de Oliveira Jr.

Redes complexas em processamento de 
linguagem natural.  

52 05/09 Daniel Faria Palestra: Multidão: leituras de psicanálise e 
política no Brasil dos anos 1930

53 05/09 Sonia Maria L. Cyrino 
Colóquios de Sintaxe, Aquisição e Mudan-
ça. Palestra: Aspectos dinâmicos da fala e 
da entoação no português brasileiro

54 05/09 Maria Betânia Amoroso Palestra: O novo realismo italiano: de Paso-
lini a Saviano. Giuliana Benvenut
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55 06/09 Daniel Faria Palestra: O mito modernista

56 12/09 Sonia Maria L. Cyrino e Maria Bernade-
te M. Abaurre

Colóquios de Sintaxe, Aquisição e Mudan-
ça. Palestra: O diminutivo em português do 
Brasil; questões para as análises derivacio-
nais e representacionais

57 12 a 14/09 
Nina Virgínia de A. Leite, Cláudia T. G. 
de Lemos, Maria Rita S. Moraes e Tania 
Freire de Mello 

XII Jornada Corpolinguagem e IV Encon-
tro Outrarte. Psicanálise e Mal-estar na 
Universidade

58 17 a 20/09 Alunos de Graduação SELLL

59 19/09 Maria Viviane do A. Veras e Heike Vere-
na Muranyi

Palestra: Para além da tradução: Paulo 
Rónai e o Brasil

60 19/09 João José Lima de Almeida Palestra: Totem e Tabu: Algumas Obser-
vações

61 26/09 Centro de Estudos Clássicos - Milena de 
Oliveira Faria

Palestra: Travestimento e troca de figurino 
em Tesmoforiantes e Rãs, de Aristófanes

62 26/09 Sonia Maria L. Cyrino e Marcelo Mo-
desto

Colóquios de Sintaxe, Aquisição e Mudan-
ça. Palestra: De Saussure à neurociência da 
linguagem

63 26/09 Centro de Estudos Clássicos - Flávio 
Ribeiro de Oliveira

Palestra: O protocolo do silêncio: a mulher 
no teatro grego 

64 26/09 Centro de Estudos Clássicos - Renata 
Cazarini de Freitas

Palestra: Indícios do teatro latino de Sêneca 
na dramaturgia contemporânea

65 28/09 Wilmar da Rocha D’Angelis 
I Jornada de Ensino de Língua e Tecnolo-
gia: Tema: Novas Epistemologias, Ensino 
de Língua e Tecnologia

66 03/10 Sonia Maria L. Cyrino e Ana Paula 
Scher

Colóquios de Sintaxe, Aquisição e Mu-
dança. Palestra: Formas truncadas no 
português brasileiro como resultado de um 
processo concatenativo de formação de 
palavras

67 04/10 Centro de Estudos Clássicos.  Lorenz 
Rumpf

Palestra: Love-triangle, poetic ego, and 
future tense. On a structural principle in 
Horace’s erotic Odes

68 04/10 Sonia Maria L. Cyrino e Gertjan Postma

Colóquios de Sintaxe, Aquisição e Mudan-
ça. Palestra: Syntactic triggers of the loss of 
the 2nd person pronoun du/thou ‘you’ in 
Middle Dutch and Early Modern English

69 10/10 Sonia Maria L. Cyrino e Plínio Almeida

Colóquios de Sintaxe, Aquisição e Mudan-
ça. Palestra: Elementos para a aplicação 
de técnicas de prosódia experimental para 
estudos formais

70 11/10 Orna Messer Levin O jornal na França do século XIX-Domi-
nique Kalifa

71 15/10 Carlos Eduardo O. Berriel Palestra: A iconografia da Utopia da Coca-
nha/ Prof.Hilário Franco Jr.
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72 16/10 
Programa PG-LA e Programa de PG 
em Estudos Linguísticos e Literários em 
Inglês da USP

II Encontro: E por falar em tradução

73 17/10 Sonia Maria L. Cyrino e Jairo Morais 
Nunes (USP)

Colóquios de Sintaxe, Aquisição e Mudan-
ça. Palestra: Hiper-alçamento de Sujeito 
e Tópico em português brasileiro: Apa-
rente Opcionalidade de Concordância e 
Computações de Economia 

74 18/10 Centro de Estudos Clássicos - Diogo 
Martins Alves

Palestra: Léxico e Sintaxe higiniana: breves 
considerações sobre o estilo das Fabulas

75 19 e 20/10 Mónica G.  Zoppi Fontana 

VII Seminário CEHISP. Minicurso: Re-
flejos y Reflexiones Del cine em discursos 
literários, artísticos, periodísticos y  socio-
lógicos en Chile (1900-1940)

76 23/10 Sonia Maria L. Cyrino e Carlos Felipe 
Pinto 

Colóquios de Sintaxe, Aquisição e Mudan-
ça. Palestra: Força Ilocucionária, CP cindi-
do e efeito V2 em línguas germânicas

77 24/10 Lynn Mário Trindade Menezes de Souza 
(USP)

I Ciclo de Diálogos em Linguística Aplica-
da Título: A pluralidade da língua materna: 
conflitos de identidades e políticas em 
Konkani de Goa

78 24/10 Terezinha de Jesus Machado Maher

I Ciclo de Diálogos em Linguística Aplica-
da Título: Políticas Linguísticas, políticas 
de Identidade: o mito do ‘falante nativo’ e 
as línguas selvagens no discurso do sujeito 
bilíngue

79 24/10 CEHISP- Silvana M. Serrani, Miriam 
Gárate e Mónica Zoppi-Fontana 

IX Seminário de Pesquisa/Imigração, 
Estudos Hispano-americanos e Intercultu-
ralidade. 

80 23 a 25/10 Marcos Siscar , Maria Lucia B. Camargo 
e Susana Scramim Minicurso: Poesia e Comunidade

81 25/10 Centro de Estudos Clássicos.  Alfredo 
Manoel de R. Silva

Palestra: Forma e Mito em Píndaro: Funda-
ção de Cirene e tempo narrativo na pítica 
IV

82 29 a 31/10 Fabio A. Durão XVIII Seminário de Teses em Andamento 
– SETA 

83 05/11 Juanito Ornelas de Avelar Workshop Pôster como gênero textual 
acadêmico

84 07/11 Centro de Estudos Clássicos. Philip 
Hardie

V Simpósio de Estudos Clássicos da USP 
– Épica Antiga. Palestra: The Aeneid and 
Early Modern Voyages of Discovery

85 07/11 Centro de Estudos Clássicos. Barbara 
Graziosi

V Simpósio de Estudos Clássicos da USP 
– Épica Antiga.  Palestra: Migrant Gods: A 
History of the Olympian Pantheon

86 07/11 Andrew Nevins

Colóquios de Sintaxe, Aquisição e Mudan-
ça. Palestra: Concordância em estruturas 
coordenadas e representações morfossintá-
ticas: evidência experimental
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87 12/11 Inês Signorini 

II Seminário de Pesquisa – Práticas hiper-
nidiáticas na escola/práticas escolares na 
hipermídia-Práticas de escrita e de reflexão 
sobre a escrita em diferentes mídias 

88 14/11 Sonia Maria L. Cyrino e Cristina Sch-
mitt

Colóquios de Sintaxe, Aquisição e Mudan-
ça. Palestra: Ser e Estar: quando o default 
ganha

89 21 e 22/11 Maria José R. Faria Coracini IV Seminário de Pesquisa: Identidade e 
Discurso

90 21/11 Sonia Maria L. Cyrino – Philip Miller
Colóquios de Sintaxe, Aquisição e Mudan-
ça. Palestra: Verbal anaphora and ellipsis 
with remnant complements in English 

91 21/11 Daniel do Nascimento e Silva (UNIRIO)
I Ciclo de Diálogos em Linguística Aplica-
da Título: O olhar do observador: o corpo 
e o corpus na pesquisa científica

92 21/11 Inger Mey (University of Texas, Austin/
EUA)

I Ciclo de Diálogos em Linguística Aplica-
da. Título: Interactive Practice in a Scien-
tific Laboratory

93 22 e 23/11 Maria Viviane do A. Veras - Programa 
PG-LA

Simpósio: Meio século de teoria dos atos 
de fala – Austin e seus leitores 

94 26/11 

 Francisco Foot Hardman,Luiza Moreira 
(SUNY-State University of New York 
at Binghamton) e Ettore Finazzi-Agrò 
(Universitá degli Studi di Roma “La 
Sapienza”)

Seminário: Revisões do Cânone Moder-
nista

95 28 e 29/11 

Célia Regina Delácio Fernandes 
(UFGD), Luís Fernando Telles (Rede-
FOR), Marcos Lopes, Pedro Marques e 
Simone Nacaguma (UNIFESP)

I Colóquio Nacional: Literatura e Ensino 
em Debate

96 29/11 Centro de Estudos Clássicos - Natália 
Cristina Grosso

Palestra: Considerações sobre o Livro I das 
Pônticas de Ovídio 

97 04/12 Lucy Seki e Eduardo Alves Vasconcelos Palestra: Nasalização de soantes em Caya-
po do Sul (Jê)

98 04/12 Orna Messer Levin Homenagem aos 35 anos sem Clarice

99 05/12 Sonia Maria L. Cyrino e Seung Hwa Lee
Colóquios de Sintaxe, Aquisição e Mudan-
ça. Palestra: O Padrão Acentual no portu-
guês brasileiro

100 13/12 Centro de Estudos Clássicos - Patricia 
Prata

I Encontro de Pesquisa do Grupo: Elabora-
ção de Método de Latim 
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1 18 a 22/02 Suzi Frankl Sperber e Anna Christina 
Bentes da Silva 

Instituto de Verão do Centro de Pesquisa 
Margens

2 18/03 Centro de Estudos Clássicos Cinematography of Virgil’s Aeneid

3 20/03 Terezinha Maher - Programa PG-LA Palestra: A construção identitária da cidade 
a partir do discurso poético

4 27/03 Elisabeth Marcuschi (UFP)

II Ciclo de Diálogos em Linguística Apli-
cada. Palestra: Variações em torno de um 
mesmo gênero: o caso das memórias lite-
rárias

5 27/03 Delaine Cafieiro Bicalho (UFMG) 
II Ciclo de Diálogos em Linguística Aplica-
da.Palestra: Ensinar a produzir textos: uma 
experiência com Sequência Didática

6 02 a 05/04 Angel H. C. Mori 

Workshop: Atuais tendências & potenciais 
na documentação linguística – Current 
tendencies & potentials in language docu-
mentation 

7 15 a 17/04 Rosana Novaes 
III Simpósio Contribuições de Bakhtin à 
Linguística e à Educação e II Encontro do 
GELEP

8 17 e 24/04 Fabio A. Durão Alain Badiou: o marxismo metafísico - 
Mini-curso

9 22/04 
Charlotte M. C. Galves e Roland Hin-
terhölzl (Università Ca’Foscari, Veneza/
ITA)

Ciclo de palestras sobre Mudança Sintática 
e Estrutura Informacional. Palestra: The 
interface between syntax, prosody and 
information structure

10 22 a 26/04 Sheila Elias de Oliveira e Mónica G. 
Zoppi-Fontana

II Jornada Semântica e Enunciação / III 
Colóquio Internacional de Marcadores 
Discursivos nas Línguas Românicas: Um 
Enfoque Contrastivo.

11 23/04
Programa de PG em Teoria e História 
Literária - Roland Hinterhölzl (Univer-
sità Ca’Ffoscari, Veneza/ITA)

Palestra: Tópicos em Linguística Histórica

12 23/04 
Programa de PG em Teoria e História 
Literária -Eduardo Viveiros de Castro 
(Museu Nacional/UFRJ)

Conferência: A força de um inferno: Rosa e 
Clarice nas paragens da diferença

13 23/04 

Programa de PG em Teoria e História 
Literária e CEHISP - José Enrique Ser-
rano Asenjo (Universidad de Zaragoza/
ESP)

Palestra: El arte de matar em Cinelandia, de 
Ramón Gómez de la Serna

14 24/04 Raquel Salek Fiad 
Palestra: Livro didático de língua portugue-
sa para o Ensino Médio: uma história em 8 
volumes e ½..

15 25/04 
Programa de PG em Teoria e História 
Literária e CEHISP - José Enrique Ser-
rano Asenjo (Universidad de Zaragoza)

Palestra: Autorretrato del artista joven. La 
novela de formación de Juan Valera em sus 
cartas
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16 25/04 Centro de Estudos Clássicos - Robson 
Tadeu Cesila (USP) 

Palestra: A confecção do livro entre os anti-
gos romanos retratada na poesia de Marcial

17 25/04 Maria Filomena S. Sândalo e Jefferson 
Cano 

Palestra: A importância filológica e literária 
das ‘Investigações Filosóficas’ de Wittgens-
tein

18 29/04 
Charlotte M. C. Galves e Roland Hin-
terhölzl (Università Ca’Foscari, Veneza/
ITA)

Ciclo de palestras sobre Mudança Sintática 
e Estrutura Informacional. Palestra: The 
development of the left periphery in Ger-
manic (V1, V2 and V3)

19 30/04 ForMA - Roland Hinterhölzl Colóquios de Sintaxe, Aquisição e Mudan-
ça.  Palestra: Modal particles

20
06/05 

Charlotte M. C. Galves e  Roland Hin-
terhölzl (Università Ca’Foscari, Veneza/
ITA)

Ciclo de palestras sobre Mudança Sintática 
e Estrutura Informacional. 
Palestra: The development of the right pe-
riphery in Germanic (OV, VO)

21 07/05 Eleonora  Cavalcante Albano 
Palestra: Um estudo fonético sobre os cor-
relatos acústicos e aerodinâmicos da promi-
nência em francês

22 08/05 Petrilson Alan Pinheiro da Silva SARAIEL – Inaugure a sua (p)arte

23 08/05 Centro de Estudos Clássicos - Alexan-
der Sens (Georgetown University/EUA)

Palestras sobre poesia Helenística. Palestra: 
Os Epigramas de Édilo e as Poéticas de 
Calímaco

24 08/05 
Centro de Estudos Clássicos - Benjamin 
Acosta Hughes (The Ohio State Univer-
sity/EUA) 

Palestras sobre poesia Helenística. Palestra: 
Callimachean Epigram: the Never-Ending 
Story

25 08/05 Centro de Estudos Clássicos - Charles 
McNelis (Georgetown University/EUA).  

Palestras sobre poesia Helenística. Pa-
lestra: Diomedes in Vergil’s Aeneid and 
Lycophron’s Alexandra

26 24/05 Wilmar da Rocha D’Angelis I Jornada de fonética e fonologia para estu-
do de línguas indígenas

27 28/05 Centro de Estudos Clássicos - Antonio 
Ruiz Castellanos Conferência: Retórica y texto 

28 05/06 Maria Filomena Spatti Sândalo Seminário: A Polêmica envolvendo a língua 
Pirahã

29 05/06 Paulo Sérgio de Vasconcellos Inácio Araújo comenta a obra de Hitchcock

30 06/06 Angela Bustos Kleiman

II Ciclo de Diálogos em Linguística Aplica-
da. Título: Metas, Políticas e Planejamentos 
Nacionais de Educação Linguística: Impac-
tos da/na Pesquisa Linguística Aplicada

31 06/06 Luiz Paulo da Moita Lopes (UFRJ)

II Ciclo de Diálogos em Linguística Apli-
cada. Título: Pesquisa em Linguística Apli-
cada: Entre Lugares/Margens, Discursos 
Emergentes e Política

32 06/06 Pedro Moraes Garcez (UFRS)

II Ciclo de Diálogos em Linguística Apli-
cada. Título: (Quem) Precisa de (Que) 
Método para Pesquisa (Interpretativa) em 
Linguística Aplicada?



131

Relatório de Gestão – 2011-2015

2013
DATA PRoFESSoR

RESPoNSáVEL/oRGANIZADoR

PALESTRA/EVENTo

33 06/06 Márcia R. de S. Mendonça e Petrilson 
Alan P. da Silva  

II Ciclo de Diálogos em Linguística Apli-
cada: Perspectivas atuais em Linguística 
Aplicada: questões políticas, teóricas e 
metodológicas

34 12/06 Marcos Lopes e Alcir Pécora

Lançamento de dois livros de Haquira 
Osakabe: “Fernando Pessoa – Entre Almas 
e Estrelas” e “Fernando Pessoa – Resposta à 
Decadência”

35 19/06 Wilmar D’Angelis e Wilson de Lima 
Silva

Conferência: Documentação da língua 
Desano, discutindo o processo de criação 
de uma ortografia Desano

36 24/06 
Programa de PG em Teoria e História 
Literária - Pedro Serra (Universidade de 
Salamanca/ESP)

Conferência: Modernidade e Estilo Tardio. 
Leitura de José Almino

37 27/06 Maria Irma Hadler Coudry e Ruth 
Elisabeth V. Lopes 

Palestra: A Ética na Pesquisa com a Lin-
guagem

38 26 e 27/06 Juanito O. de Avelar, Tania Alkmim e 
Lilian Borba

Workshop: Contatos afro-latinos: perspec-
tivas histórico-linguísticas 

39 28/06 Paulo Sérgio de Vasconcellos O Psicanalista Ricardo Goldenberg comen-
ta o filme “Um corpo que cai”

40 22 a 26/07 Ruth Elisabeth Vasconcellos Lopes EILIN– Escola de Inverno em Linguística 
Formal

41 02/08 Márcia Rodrigues de Souza Mendonça Palestra: Do genres evolve?

42 06/08  Centro Cultural - Paulo Sérgio de Vas-
concellos 

Carlos Eduardo Berriel comenta o filme 
Decameron, de Pasolini, baseado na obra 
deBoccaccio.

43 08/08 Centro Cultural - Paulo Sérgio de Vas-
concellos 

Presença de Orfeu nas Artes- Orfeu no 
cinema Orfeu (Cocteau)

44 13/08 Sonia Maria L. Cyrino 

Colóquios de Sintaxe, Aquisição e Mu-
dança. Palestra: Por que advérbios altos 
não ajudam a identificar o movimento do 
verbo?

45 13/08 Centro Cultural - Paulo Sérgio de Vas-
concellos 

Presença de Orfeu nas Artes- Orfeu no 
cinema (Orfeu Negro-Marcel Camus) 

46 13 a15/08 Mónica G. Zoppi-Fontana - Raul H. 
Antelo (UFSC)

Encontro PROCAD/CASADINHO. Mini-
-curso : Pós-finitude: Tempo e Poesia 

47 13/08 Mónica G. Zoppi-Fontana - Susana 
Scramim (UFSC)

Encontro PROCAD/CASADINHO. Pales-
tra: Os estados da teoria

48 13/08 Mónica G. Zoppi-Fontana - Marcio 
Renato Pinheiro da Silva

Encontro PROCAD/CASADINHO. Pales-
tra: Fragmentos de um discurso tortuoso: 
Roland Barthes & Poesia

49 13/08 Mónica G. Zoppi-Fontana - Paola San-
ges Ghett

Encontro PROCAD/CASADINHO. Pales-
tra: Uma filosofia que fosse o estremeci-
mento de um som: sobre o sentido em Jean 
Luc Nancy
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50 14/08 Mónica G. Zoppi-Fontana - Luciana di 
Leone (UFSC)

Encontro PROCAD/CASADINHO. Pales-
tra: Andi Nachon no Rio de Janeiro. Poesia 
e edição como práticas de circunstância

51 14/08 Mónica G. Zoppi-Fontana - Érica 
Milaneze

Encontro PROCAD/CASADINHO. Pa-
lestra: O instinto de céu: desejo e ilusão na 
busca lírico-crítica de Jean-Michel Maul-
poix

52 14/08 Mónica G. Zoppi-Fontana - Elisa Hele-
na Tonon (UFSC)

Encontro PROCAD/CASADINHO. Pales-
tra: Só o charme – a poesia fácil de Paulo 
Leminski

53 14/08 Mónica G. Zoppi-Fontana - Smanioto 
Macedo

Encontro PROCAD/CASADINHO. Pales-
tra: O Grimório: sobre mitologias poéticas 
em Maurice Blanchot

54 14/08
Carlos Eduardo O. Berriel, Isabella 
T.Cardoso e Joe Solomon (University of 
Illinois/EUA)

Congresso Internacional “700 anos de Gio-
vanni Boccaccio: entre latim e vernáculo”. 
Mesa redonda “Hercules in Boccaccio’s 
Genealogia Deorum Gentiliu”

55 14/08
Carlos Eduardo O. Berriel, Isabella T. 
Cardoso, Helvio Moraes (UNEMAT) e 
Dóris N. Cavallari (USP)

Congresso Internacional “700 anos de Gio-
vanni Boccaccio: entre latim e vernáculo” 
Mesa redonda “A última coroa: Boccaccio e 
a gênese da narrativa moderna”

56 14/08 

Carlos Eduardo O. Berriel, Isabella 
T. Cardoso, Régis A.B. Closel, Talita 
J. Juliani, Joe Solomon (University of 
Illinois), Elaine Sartorelli (USP)

Congresso Internacional “700 anos de Gio-
vanni Boccaccio: entre latim e vernáculo”. 
Mesa redonda “Pesquisas em andamento”

57 14/08 Carlos Eduardo O. Berriel, Isabella T. 
Cardoso e Ivone Benedetti

Congresso Internacional “700 anos de Gio-
vanni Boccaccio: entre latim e vernáculo”. 
Título: Aspectos da tradução do Decame-
ron para o português brasileiro

58 14/08 Petrilson Alan Pinheiro da Silva SARAIEL Feminista

59 15/08
Carlos Eduardo O. Berriel, Isabella T. 
Cardoso, Helvio Moraes (UNEMAT) e 
Maria Teresa Ricci (CESR)

Congresso Internacional “700 anos de Gio-
vanni Boccaccio: entre latim e vernáculo”. 
Mesa redonda “Ideali di un’arte di vivere: 
dal Decameron al Cortigiano”

60 15/08
Carlos Eduardo O. Berriel, Isabella T. 
Cardoso, Ana Cláudia R. Ribeiro, Lucia-
no Migliaccio (USP) e  Luiz Marques.

Congresso Internacional “700 anos de Gio-
vanni Boccaccio: entre latim e vernáculo”. 
Mesa redonda: Boccaccio e a figura femini-
na na pintura toscana do Quattrocento

61 15/08

Carlos Eduardo O. Berriel, Isabella 
T. Cardoso, Pedro Falleiros Heise 
(USP),Thiago Basile, Maria Teresa Ricci 
(Université François Rabelais-CESR) e 
Bianca Fanelli Morganti (UNIFESP)

Congresso Internacional “700 anos de Gio-
vanni Boccaccio: entre latim e vernáculo”. 
Mesa redonda “Pesquisas em andamento”

62 15/08 Centro Cultural - Paulo Sérgio de Vas-
concellos - Carlos Diegues

Presença de Orfeu nas Artes- Orfeu no 
cinema (Orfeu)
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63 19 a 23/08 Centro MARGENS

V Colóquio do Centro de Estudos Margens: 
com o olhar na Interdisciplinaridade, diver-
sidade, multiplicidade nas Artes: Nuclea-
ções em torno de Suzi Frankl Sperber

64 19/08 Luiz Marques (IFCH)
Presença de Orfeu. Título: Orfeu nas artes 
plásticas: Orfeu entre Helenismo e Cristia-
nismo

65 20/08 Centro Cultural - Paulo Sérgio de Vas-
concellos 

Presença de Orfeu nas Artes- Orfeu no 
cinema – O testamento de Orfeu (Cocteau) 

66 21/08 Ioannis Petropoulos (Harvard Univer-
sity/EUA)

Conferência:  Kleomedes: the madness of a 
hero athlete. 

67 21/08 Miriam V. Gárate Palestra: Literatura y mercado editorial: la 
narrativa de la España posfranquista

68 21/08 Matilde V.R. Scaramucci/Gilvan Müller 
Oliveira (UFSC)

Conferência: Língua Portuguesa: policen-
trismo e internacionalização no século XXI

69 22/08 Centro de Estudos Clássicos Fórum Antiguidade Greco-romana e o En-
sino Superior: instrumentos e perspectivas

70 22/08 Centro Cultural - Paulo Sérgio de Vas-
concellos

Presença de Orfeu nas Artes- Orfeu no 
cinema – Orfeu (Cocteau) 

71 27/08 Centro Cultural - Paulo Sérgio de Vas-
concellos - Sidney Lumet

Presença de Orfeu nas Artes- Orfeu no 
cinema – Vidas em Fuga 

72 27/08 Sonia Maria L. Cyrino
Colóquios de Sintaxe, Aquisição e Mudan-
ça. Título: Quantificadores ‘flutuantes’ e a 
hierarquia universal

73 29/08 Matheus Trevizam (UFMG)
Orfeu na Literatura: A narrativa do mito 
órfico em Geórgicas IV: distanciamento 
ideológico ou proximidade de estilo? 

74 29/08 Pina Bausch Orfeu na música e no Balé: Exibição de 
Orpheus urid Eurydice, de Gluck

75 30/08 Maria Cecília de Miranda N. Coelho 
(UFMG)

Orfeu no cinema. Comentário do filme 
“Vidas em Fuga” de Sidney Lumet

76 30/08 Cláudia Thereza Guimarães de Lemos Orfeu na psicanálise. “Orfeu”: ressonâncias 
do mito do poeta na psicanálise 

77 03/09 Angel H. C. Mori 
Palestra: Estudiantes indígenas universitá-
rios em chiapas (México): sus trayectorias 
sociales de aprendizaje de lenguas.

78 03/09 Centro Cultural - Paulo Sérgio de Vas-
concellos - Maria Betânia Amoroso

Pier Paolo Pasolini - Nosso contemporâneo. 
Filme Accatone

79 03/09 Centro Cultural - Paulo Sérgio de Vas-
concellos - Maria Betânia Amoroso

Pier Paolo Pasolini - Nosso contemporâneo. 
Palestra: Apresentado Pasolini 

80 05/09 Centro Cultural - Paulo Sérgio de Vas-
concellos - Maria Betânia Amoroso

Pier Paolo Pasolini - Nosso contemporâneo. 
Palestra: Comentário sobre o filme Teorema

81 10/09 Anthony Kroch Palesta: Old french Word Order 

82 10/09 Centro Cultural - Paulo Sérgio de Vas-
concellos - Maria Betânia Amoroso

Pier Paolo Pasolini - Nosso contemporâneo. 
Palestra: Épico Rei 
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83 12/09 Charlotte M. C. Galves Workshop construction and use of large 
annotated corpora 

84 13/09 Centro Cultural - Paulo Sérgio de Vas-
concellos - Maria Betânia Amoroso

Pier Paolo Pasolini - Nosso contemporâneo. 
Palesta: Medeia

85 13/09 Charlotte M. C. Galves 
Workshop Construction and use of large 
annotated corpora. Palestras, mesas-redon-
das e grupos de discussão.

86 16/09 Centro Cultural - Paulo Sérgio de Vas-
concellos - Maria Betânia Amoroso

Pier Paolo Pasolini - Nosso contemporâneo. 
Filme: Mamma Roma

87 17/09 Centro Cultural - Paulo Sérgio de Vas-
concellos - Maria Betânia Amoroso

Pier Paolo Pasolini - Nosso contemporâneo. 
Palesta: Pasolini e a tarefa da poesia 

88 20/09  Alunos de Graduação
Semana de Estudos Literários, Letras e 
Linguística – SELLL: Quando a estrutura se 
(des)monta

89 20/09 Centro Cultural - Paulo Sérgio de Vas-
concellos - Maria Betânia Amoroso

Pier Paolo Pasolini - Nosso contemporâneo. 
Filme: Gaviões e passarinhos 

90 24/09 Centro Cultural - Paulo Sérgio de Vas-
concellos - Maria Betânia Amoroso

Pier Paolo Pasolini - Nosso contemporâneo. 
Palestra: Saló, 120 dias de Sodoma  

91 24/09 Sonia Maria L. Cyrino 
Colóquios de Sintaxe, Aquisição e Mu-
dança. Palestra: Análise Estatística da Pré-
-vocalização em Maxakali

92 24/09 Maria Filomena S. Sândalo 
Fronteiras e assimetrias em fonologia e 
morfologia - projeto temático FAPESP 
Meeting 

93 25/09 Sonia Maria L. Cyrino Colóquios de Sintaxe, Aquisição e Mudança 
- Título: Stress in iquito

94 25/09 Roxane Helena Rodrigues Rojo 
Palestra: Metodologia de pesquisa em sala 
de aula de língua: Gestos do professor e 
objeto ensinado

95 26/09 Centro Cultural - Paulo Sérgio de Vas-
concellos - Maria Betânia Amoroso

Pier Paolo Pasolini - Nosso contemporâneo. 
Palesta: Trilogia da vida 

96 26/09 Maria Filomena S. Sândalo
Fronteiras e assimetrias em fonologia e 
morfologia - projeto temático FAPESP 
Meeting 

97 26/09 Sonia Maria L. Cyrino 
Colóquios de Sintaxe, Aquisição e Mu-
dança. Palestra: A gramatical approach to 
exceptional portuguese plurals.

98 27/09 Maria Filomena S. Sândalo 
Fronteiras e assimetrias em fonologia e 
morfologia - projeto tematico FAPESP 
Meeting - Lecture by Rui Roth-Neves

99 27/09 Sonia Maria L. Cyrino 
Colóquios de Sintaxe, Aquisição e Mudan-
ça. Palestra: Moraic primacy effects in Bra-
zilian protuguese nasal vowels 

100 30/09 Centro Cultural - Paulo Sérgio de Vas-
concellos - Maria Betânia Amoroso

Pier Paolo Pasolini - Nosso contemporâneo. 
Filme: As mil e uma noites
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101 30/09 
Grupo de Pesquisa em Aquisição de 
Linguagem (GPAL) - Herman Parret 
(Universidade de Louvain, Bélgica)

Palestra: L’Oreille-juge: de la saillance du 
sonore 

102 01/10 Sonia Maria L. Cyrino 
Colóquios de Sintaxe, Aquisição e Mudan-
ça. Palestra: On definite kinds and other 
generic expressions in Spanish

103 08/10
Grupo de Estudos de Prosódia da Fala 
- Plinio A. Barbosa e Sherman Wilcox 
(University of New Mexico/EUA)

Workshop e Palestra: Cognitive Linguistics

104 09/10
Grupo de Estudos de Prosódia da Fala 
- Plinio A. Barbosa e Sherman Wilcox 
(University of New Mexico)

Workshop e Palestra: Language as a Com-
plex Dynamic System 

105 10/10 Grupo de Estudos de Prosódia da Fala - 
Plinio A. Barbosa - Sherman Wilcox

Workshop e Palestra: Lexicalization and 
grammaticization of gestures in signed 
languages  

106 10/10
Grupo de Estudos de Prosódia da Fala 
- Plinio A. Barbosa - André N. Xavier e 
Sherman Wilcox

Workshop e Palestra: A pilot study of ne-
cessity and possibility modality markers in 
Brazilian Sign Language (Libras)

107 11/10
Grupo de Estudos de Prosódia da Fala - 
Plinio A. Barbosa - Regina Souza (Fa-
culdade de Educação)

Encontro: LIBRAS e gestualidade. Título: 
Impactos das pesquisas linguísticas na 
mudança das políticas de formação de 
educadores para a educação básica?

108 11/10
Grupo de Estudos de Prosódia da Fala - 
Plinio A. Barbosa - João Paulo da Silva 
(USP)

Encontro: LIBRAS e gestualidade. Título: A 
study on demonstrations in a Brazilian Sign 
Language narrative

109 11/10
Grupo de Estudos de Prosódia da Fala 
- Plinio A. Barbosa - Thaís Bolgueroni 
(USP)

Encontro: LIBRAS e gestualidade. Título: 
Referential expressions in a Brazilian Sign 
Language narrative: referring to characters 
in and through episodes

110 11/10
Grupo de Estudos de Prosódia da Fala 
- Plinio A. Barbosa - Renata Moreira 
(Doutoranda USP)

Encontro: LIBRAS e gestualidade. Título: A 
description of time deixis in Brazilian Sign 
Language

111 11/10
Grupo de Estudos de Prosódia da Fala 
- Plinio A. Barbosa - Ana Seelander 
(USP)

Encontro: LIBRAS e gestualidade. Título: 
Gestures in dance: building up meaning in 
dance discourse

112 11/10
Grupo de Estudos de Prosódia da Fala 
- Plinio A. Barbosa - André N. Xavier 
(Doutorando IEL)

Encontro: LIBRAS e gestualidade. Título: 
Variation of the number of hands in the 
production of Libras signs as a coarticula-
tory process

113 11/10 Plinio Almeida Barbosa 

Encontro: Libras e gestualidade. Palestra: 
Impactos das pesquisas linguisticas na 
mudança das políticas de formação de 
educadores para a educação básica?

114 10 e 11/10 Matilde V.R. Scaramucci 1º Encontro Celpe-Bras/CELU.

115 14/10 Eni de Lourdes P. Orlandi 
Título: Ce que dit le corps des femmes dans 
les espaces numériques: protestation, resi-
gnification, empowerment.
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116 14 e 15/10 Maria Fausta Cajahyba Pereira de Cas-
tro II Jornada de Estudos Saussurianos

117 16/10 Sonia Maria L. Cyrino 
Colóquios de Sintaxe, Aquisição e Mudan-
ça. Palestra: Elipse e estrutura informacio-
nal no portugues brasileiro 

118 17/10 Sophie Bailly (Université de Lorraine/
FRA)

II Ciclo de Diálogos em Linguística Aplica-
da. Título: La question du pouvoir dans les 
études linguistiques féministes : considéra-
tions théoriques et méthodologiques;

119 25/10 Nina Viriginia de A. Leite, Paulo Sérgio 
de Vasconcellos e Ricardo Goldenberg Conversa: O que significa “Acordar”

120 31/10 Orna Messer Levin - Coordenação de 
Publicações Primeira Jornada de Editoração

121 31/10 Centro de Estudos Clássicos
Conferência: Ciência e superstição: a pedra 
bezoar e o unicórnio nos comentários de 
Amato Lusitano a Dioscórides

122 04 a 06/11 Alunos de Pós-graduação SETA - XIX Seminário de Teses em Anda-
mento

123 06/11 Alunos de Pós-graduação
SARAIEL – Sarau cultural, uma Homena-
gem a Vinícius de Moraes (integrado ao 
SETA - Encerramento)

124 07 e 08/11 Edwiges Maria Morato - Cogites II Colóquio: Linguagem e Cognição em 
Interação

125 22/11 Jefferson Cano e Marcelo Moreschi
Acerca do Manifesto Utópico- Ecológico 
em Defesa da Poesia do Delírio, de Roberto 
Piva

126 22/11 Alcebíades Diniz Miguel Cineclube do Fantástico, exibição do Filme 
“Obssession”, de Brian de Palma

127 02 a 06/12 Centro de Estudos de Línguas e Cultu-
ras Ameríndias (CELCAM) 

I Fórum de Estudantes de Línguas Indíge-
nas (FELI) 

128 03/12 Harley Toniete 
Colóquios de Aquisição e Sintaxe.  Palestra: 
Alexander Cobbinah e Rachel Watson, 
SOAS/London

129 10 e 11/12 Maria José R. F. Coracini V SEPIDIS - Seminário de Pesquisa “Iden-
tidade e Discurso”

130 13/12 Nina Virginia de A. Leite e Angela Ma-
ria R.Vorcaro Conferência: O autismo e seus objetos
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1 11/03 Centro Cultural - Paulo Sérgio de Vas-
concellos

Ciclo questões de gênero - filmes sobre 
sexo, gênero e preconceito. Filme: Meninos 
não choram

2 13/03 Centro Cultural - Paulo Sérgio de Vas-
concellos - Alessandro Soares (USP)

Ciclo questões de gênero - palestra sobre 
sexo, gênero e preconceito. Palestra: hete-
rossexualidade obrigatória e a homofobia 
como instrumental psicopolítico de domi-
nação 

3 17 a 24/03 CEDAE Autores na Tela - Filmes (recepção aos Ca-
louros/2014 no Centro Cultural)

4 17/03 Centro Cultural - Paulo Sérgio de Vas-
concellos

Ciclo questões de gênero - palestra sobre 
sexo, gênero e preconceito. Genésio Mar-
condes Júnior apresenta 4 curtas premiados 
que dirigiu (duração de 12 min cada um, 
um curta para cada temática: lésbica, gay, 
bissexual e travesti/transexual)

5 20/03 Centro Cultural - Paulo Sérgio de Vas-
concellos

Ciclo questões de gênero - filmes sobre 
sexo, gênero e preconceito. Apresentação do 
filme: Johan mon été 75

6 24/03 Ana Vicentini de Azevedo (EUA) Palestra: Para não dizer que não falei das 
flores

7 24 e 27/03 Kathrin Winter (Universität Heidel-
berg/ALE)

Minicurso: Introduction to Textual Criti-
cism or How to Read an Apparatus Criti-
cus? 

8 25/03 Grupo ForMA - Aquiles Tescari Neto Palestra: Sintaxe ou semântica? Duas classes 
de focalizadores de exclusão

9 25/03 Renato Pinto (UFPE)

Ciclo questões de gênero - palestra sobre 
sexo, gênero e preconceito. Palestra: Homo-
erotismo nos textos e na cultura material da 
Roma Antiga

10 26/03 Martin Dinter (Colledge of London) I Jornada Teatro em Roma Antiga. Palestra: 
Roman Comedy and Rhetoric

11 26/03 Antony Augoustakis (Univ. Illinois - 
Urbana Champion/ EUA)

I Jornada Teatro em Roma Antiga. Palestra: 
Terence and his World

12 26/03 CEC-Grupo de Estudos Teatro em 
Roma Antiga

Lançamento do livro: “Introdução, tradução 
e notas de Lilian Nunes da Costa” de Cásina 
Plauto  

13 26/03 CEC-Grupo de Estudos Teatro em 
Roma Antiga

Lançamento do livro: “Introdução, tradução 
e notas de Lilian Nunes da Costa”. De Anfi-
trião Plauto

14 26/03 Marcelo El Khouri Buzato 1º Colóquio Linguagens, Tecnologias e Pós-
-Sociedade/Humanidade

15 27/03 Centro Cultural - Paulo Sérgio de Vas-
concellos

Ciclo questões de gênero - filmes sobre 
sexo, gênero e preconceito. Apresentação do 
filme: Priscila, a rainha do deserto

16 27 e 28/03 Wilmar D’Angelis 3ª semana de Cultura Digital de Campinas e 
Região. Encontros Acadêmicos
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17
31/03,

01 e 02/04 
María Alejandra Vitale (UBA/ARG) Curso: Retórica y análisis del discursos 

político

18 01/04 Grupo ForMA - Cristina Schmitt (com 
Adam Liter e Chris Heffner)

Palestra: A interpretação do plural inclusivo 
depende da gramaticalização do número: 
um argumento a partir do aprendizado de 
uma língua artificial

19 01/04 Centro Cultural - Paulo Sérgio de Vas-
concellos

Ciclo questões de gênero - filmes sobre 
sexo, gênero e preconceito. Apresentação do 
filme: Milk 

20 02/04 Mónica G. Z. Fontana - CEHISP Curso de retórica y análises del discurso 
político

21 03/04 Jeanne-Marie Gagnebin de Bons Aula Magna do IEL, título “Literatura, re-
médio ou veneno”

22 03/04 Centro Cultural - Paulo Sérgio de Vas-
concellos

Ciclo questões de gênero - filmes sobre 
sexo, gênero e preconceito. Documentário: 
The times of Harvey Milk

23 08/04 Centro Cultural - Paulo Sérgio de Vas-
concellos

Ciclo questões de gênero - filmes sobre 
sexo, gênero e preconceito. Filme: Tomboy

24 08/04 Núcleo de Pesquisa ForMA - Maria 
Luísa Freitas

Colóquios de Sintaxe, Aquisição e Mudan-
ça.Tema: Restrições morfofonológicas dos 
sufixos – mento e –ção no PB: resultados 
quantitativos e experimentais

25 10/04 Centro Cultural - Paulo Sérgio de Vas-
concellos

Ciclo questões de gênero - filmes sobre 
sexo, gênero e preconceito.

Filme: Minhas mães e meu pai

26 11/04 Cláudia Hilsdorf Rocha e Roxane Hele-
na Rodrigues Rojo

II JELT - Jornada de Ensino de Língua e 
Tecnologia. Tema: Políticas linguísticas, 
ensino de línguas e tecnologia em tempos 
de globalização e internacionalização

27 14/04 Direção do IEL

Cerimônia de entrega de Título Doutor 
“Honoris Causa” ao Prof. Dr. Ettore Finazzi-
-Agrò (Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza”), na Reitoria/CONSU

28
15/04 

Petrilson Alan P. da Silva, Márcia R. 
de S. Mendonça, Jean François Massol 
(Univ. Stendhal Grenoble 3/FRA) , 
Nathalie Rannou (Univ. Stendhal Gre-
noble 3/FRA)

III Ciclo de Diálogos em Linguística aplica-
da e Colloque International.Tema: Ensino 
de Literatura Infanto-Juvenil e de Língua 
Francesa. Título: Le Sujet Lecteur dans 
l’enseignement du Français Langue Étran-
gère

29 15/04 Centro Acadêmico da Linguagem 
(CAL)

Mesa-Redonda: O Golpe de 64 e o Direito à 
Memória, Verdade e Justiça

30 15/04 Centro Cultural - Paulo Sérgio de Vas-
concellos

Ciclo questões de gênero - filmes sobre sexo, 
gênero e preconceito. Filme: O segredo de 
Brokeback Mountain
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31 16/04 Angel Humberto Corbera Mori

Palestra: Uma ou duas? Eis a questão! Um 
estudo do parâmetro número de mãos na 
produção de sinais da língua brasileira de 
sinais (libras)

32 16/04 CEDAE - Carlos Alberto Vogt
Lançamento da 2ª edição do livro “Cafun-
dó – a África no Brasil” e dos documentos 
sonoros da Coleção Cafundó.

33 20/04 Grupo ForMA - Juliana Batista Tran-
nim

Palestra: Aspectos da aquisição de tudo no 
Português Brasileiro

34 22/04 Centro Cultural - Paulo Sérgio de Vas-
concellos

Ciclo questões de gênero - filmes sobre 
sexo, gênero e preconceito. Filme: A pele 
que habito

35 22/04 Carolina Branco Castro Ferreira (Pagu/
IFCH)

Ciclo questões de gênero - palestra sobre 
sexo, gênero e preconceito. Comentário do 
filme: A pele que habito

36 24/04 Ernesto Pacheco Richter (PUC-SP)
Ciclo questões de gênero - palestra sobre 
sexo, gênero e preconceito. Comentário do 
filme: Tudo sobre minha mãe

37 24/04 Centro Cultural - Paulo Sérgio de Vas-
concellos

Ciclo questões de gênero - filmes sobre 
sexo, gênero e preconceito. Filme: Tudo 
sobre minha mãe.

38 25/04  Marcello Moreira (UESB)
Palestra: Problemas para edição do corpus 
poéticos atribuídos a Gregório de Matos e 
Guerra: duas diferentes propostas. 

39 25/04 
Alcir Pécora, Nina V. de A. Leite, Ri-
cardo Goldenberg e Maria Teresa G. 
Lemos

Lançamento do livro: “Do amor louco e 
outros amores” de Ricardo Goldernberg

40 29/04 Grupo ForMA - Pablo Feliciano Faria Palestra: A natureza dos parâmetros no mo-
delo computacional de aquisição em Faria 

41 06/05 Ernesto Pacheco Richter (PUC-SP)
Questões de Gênero (Mostra de filmes e 
debates sobre gênero, sexo e preconceitos). 
Comentário do filme: Dzi Croquettes

42 06/05 Centro Cultural - Paulo Sérgio de Vas-
concellos

Questões de Gênero (Mostra de filmes e 
debates sobre gênero, sexo e preconceitos)

Documentário premiado sobre o grupo de 
atores e bailarinos cariocas que, em plena 
ditadura, usava do deboche e da androginia 
nos seus espetáculos como forma de con-
testação 

43 07/05 Selmo Azevedo Apontes (UFAC) e 
Seung Hwa Lee (UFMG)

Palestra: Da família linguística Txapakura à 
variante Oro Waram (do grupo Oro Wari’ 
ou Pacaa Nova) 

44 08/05 Francisco Lima Baca (Universidad 
Nacional Autónoma de México)

Palestra: A interpretação do indigena na 
literatura mexicana e peruana do século 
XIX: Netzula de José María Lacunza e Aves 
sin nido de Clorinda Matto de Turner. 
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45 08/05 Centro Cultural - Paulo Sérgio de Vas-
concellos - Alessandro Soares (USP)

Questões de Gênero (Mostra de filmes e 
debates sobre gênero, sexo e preconceitos). 
Comentário do filme: Minha vida em cor 
de rosa. 

46 13/05 
Centro Cultural - Paulo Sérgio de 
Vasconcellos - Ana Maria Medeiros da 
Costa

Questões de Gênero (Mostra de filmes e 
debates sobre gênero, sexo e preconceitos).

Comentário do filme: C.R.A.Z.Y.

47 15/05 Centro Cultural - Paulo Sérgio de Vas-
concellos

Questões de Gênero (Mostra de filmes e 
debates sobre gênero, sexo e preconceitos)

Filme: Frida 

48 15/05 Alexandre Prudente Piccolo Colóquio em Estudos Clássicos: Das utili-
dades da lira na guerra: Horácio, Odes 1.15

49 20/05 Juliana Batista Trannim 
Colóquios de sintaxe, aquisição e mudança. 
Título: Aspectos da aquisição de tudo no 
Português Brasileiro

50 20/05 Centro Cultural - Paulo Sérgio de Vas-
concellos

Questões de Gênero (Mostra de filmes e 
debates sobre gênero, sexo e preconceitos. 
Filme: Traídos pelo desejo (The crying 
game)

51 21/05 Francisco Foot Hardman e Daniela 
Birman 

 Projeção do filme documentário “O dia que 
durou 21 anos”, de Camilo Tavares 

52 21/05
Francisco Foot Hardman e Daniela Bir-
man - Camilo Tavares (diretor) e Karla 
Ladeia (produtora) 

Mesa-redonda sobre o filme: “O dia que 
durou 21 anos” 

53 21/05 Petrilson Alan Pinheiro da Silva SARAIEL - 50 anos do Golpe civil-militar: 
protesto em música e poesia

54 22/05 Centro Cultural - Paulo Sérgio de Vas-
concellos

Questões de Gênero (Mostra de filmes e 
debates sobre gênero, sexo e preconceitos). 
Filme: Transamérica

55 22/05 Lilian Cristina Gulmini (FFLCH/USP)

Encontro de Tradução de Línguas Orientais 
– Questões de Tradução e Filosofia. Título: 
Caminhos para a tradução intercultural de 
textos filosóficos: um caso do sânscrito 

56 22/05 Plinio Tsai (Associação Tathagata Gar-
bha)

Encontro de Tradução de Línguas Orien-
tais – Questões de Tradução e Filosofia. 
Título: Problemas e adaptações contextuais 
na tradução dos textos de filosofia budista e 
taoista chineses

57 27/05 Centro Cultural - Paulo Sérgio de Vas-
concellos

Questões de Gênero (Mostra de filmes e 
debates sobre gênero, sexo e preconceitos). 
Filme: Merry Christmas, Mr. Lawrence 
(bluray, com legendas em inglês)

58 28/05 Maria Laura Pardo (Univ.de Buenos 
Aires/ARG)

Ciclo Questões de Gênero. Palestra: Gravi-
dez precoce: preconceito de gênero na rela-
ção médico-paciente na Argentina 
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59 28/05 Aline Fernanda de Azevedo 
Ciclo Questões de Gênero. Palestra: Pa-
lestra: Tecnologias da parturição: mulher, 
corpo, história

60 02/06 
Maria Teresa Guimarães de Lemos Palestra: O que as crianças diagnosticadas 

como autistas podem ensinar e como pode-
mos aprender com elas 

61 03/06 Centro Cultural - Paulo Sérgio de Vas-
concellos

Questões de Gênero (Mostra de filmes e 
debates sobre gênero, sexo e preconceitos). 
Filme: My hustler

62 03a 05/06 Cristina Henrique da Costa, Marcos 
Antonio Siscar e Susana Scramin (USP)

Minicurso intitulado: O moderno na poesia 
modernista brasileira: entre espectros e 
imaginação 

63 05/06 Centro Cultural - Paulo Sérgio de Vas-
concellos

Questões de Gênero (Mostra de filmes e 
debates sobre gênero, sexo e preconceitos). 
Filme: O pecado de todos nós (Reflections 
in a golden eye)

64 06/06 Giuliana Ragusa (USP)
Ciclo Questões de Gênero. Palestra: O ho-
moerotismo na Grécia arcaica: Imagens da 
poesia mélica

65 10/06 Centro Cultural - Paulo Sérgio de Vas-
concellos

Questões de Gênero (Mostra de filmes e 
debates sobre gênero, sexo e preconceitos). 
Filme: Paixão selvagem (Je t’aime, moi non 
plus)

66 25/06 Centro Cultural - Paulo Sérgio de Vas-
concellos

Ciclo Questões de Gênero. Mesa-redonda: 
Mulheres em discurso 1: corpos/sexualida-
des/sentidos.  

67
25/06 

Centro Cultural - Paulo Sérgio de Vas-
concellos - Mariana Cestari e Mónica 
Graciela Zoppi-Fontana 

Ciclo Questões de Gênero. Palestra: Cara de 
empregada doméstica: os discursos sobre os 
corpos de mulheres negras no Brasil.

68
25/06 

Centro Cultural - Paulo Sérgio de 
Vasconcellos - Glória França e Tyara 
Veriato

Ciclo Questões de Gênero. Palestra: Este-
reótipos e ressignificações no sentido de 
“puta“

69 25/06 

Centro Cultural - Paulo Sérgio de Vas-
concellos - Luana Souza Ciclo Questões de Gênero. Palestra: Os 

sentidos de mulher e sexualidade no pornô 
feminista

70
25/06

Lauro José Siqueira Baldini Ciclo Questões de Gênero. Palestra: Sobre 
homossexualidades e psicanálise 

71 25/06

Centro Cultural - Paulo Sérgio de Vas-
concellos - Beatriz Pagliarini Bagagli: 

Ciclo Questões de Gênero. Palestra: Termo 
cisgênero no centro de polêmicas femini-
nas: quando a transparência do gênero é 
problematizada
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72 26/06 Centro Cultural - Paulo Sérgio de Vas-
concellos

Questões de Gênero (Mostra de filmes e 
debates sobre gênero, sexo e preconceitos)

Filme: Azul é a cor mais quente (blu-ray 
com legendas em inglês).

73 26/06 
Paulo S. Vasconcellos, Monica Graciela 
Z. Fontana, Nina V. de Araújo Leite e 
Flávio Ribeiro de Oliveira

Mesa-redonda: Mulheres em discurso 2 : 
Resistências/Existências

74 30/06 a 
03/07 

Grupo de Estudos Linguísticos do Esta-
do de São Paulo 62º Seminário do GEL 

75 12/08 Michelle Sheehan (University of Cam-
bridge)

Colóquios Grupo Forma.  Palestra: (Partial) 
Control in European Portuguese and Rus-
sian: parallels and contrasts 

76 18 a 21/08 LAFAPE - Eleonora Cavalcante Albano I Encontro Dinafon Internacional

77 18/08 a 
09/09 Plinio Almeida Barbosa III Escola de Prosodia - Internacional

78 18/08 Erica Rodrigues (PUC/RIO)

Colóquios Grupo Forma. Palestra: Questões 
metodológicas no estudo da aquisição da 
linguagem: O que os resultados de proces-
samento adulto podem informar sobre o 
desempenho de crianças em testes psicolin-
guísticos

79 26/08 
ForMA - Caitlin Light (York Univer-
sity) Ciclo de Colóquios - Palestra: the syntax 

and pragmatics of fronting in germanic.

80 26/08 Brian Street (King’s College, Londres/
ING)

Palestra: The Academic Literacies’ approach 
to writing support in Universities

81 28/08 ForMA - Caitlin Light (York Univer-
sity)

Ciclo de Colóquios - Palestra: The pragmat-
ics of demonstratives in Germanic

82 30/08 CEHISP - Silvana M.Serrani e Stefano 
Tedeschi

Reunião de trabalho - Convênio Unicamp e 
Univ. de Roma “La Sapienza”

83 31/08 CEHISP Visita cultural do Professor Tedeschi ao 
Museu da Língua Portuguesa em SP

84 01/09 CEHISP - Stefano Tedeschi
Reunião de pesquisa - análise de antologias 
hispano-americanas, enfoques teórico e 
prático

85 02/09 CEHISP - Tainá Lopes
Reunião de discussão de seu projeto sobre 
tradução de literatura hispano-americana 
ao português

86 03/09 CEHISP
Discussão dos trabalhos conjuntos a serem 
apresentados no VIII Congresso da Asso-
ciação Brasileira de Hispanistas (ABH)

87 04 e 05/09 Núcleo ForMa

II Ciclo de Encontros - Título: Estudos 
sintáticos: Perspectivas Formais e 
Diacrônicas – Homenagem aos 80 anos de 
Mary A. Kato
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88 05/09 
CEHISP - Silvana Serrani, Stefano Te-
deschi (Università di Roma “La Sapien-
za”/ITA) e Yamilka Rabassa

Reunião de trabalho 

89 06/09 
CEHISP - Silvana Serrani, Stefano Te-
deschi (Università di Roma “La Sapien-
za”/ITA) e Yamilka Rabassa

Reunião de trabalho

90 07/09 CEHISP Visita cultural do Prof. Tedeschi ao Masp e 
à Pinacoteca do Estado de São Paulo

91 08/09 CEHISP - Stefano Tedeschi (Università 
di Roma “La Sapienza”/ITA)

Palestra: La ciudad en la literatura hispano-
-americana

92 08/09 
CEHISP - J. Asunción Silva, Luis Vi-
dales, Ramón y Cote Baraibar e David 
Bueno Baena

Debate com Pós-graduandos do IEL. 
Projeto-eixo do debate: Dimensiones 
literario-culturales y lingüístico discursivas 
y literario-culturales en la formación en 
Estudios Hispánicos: el crecimiento urbano 
en poemas colombianos  

93 09/09 Núcleo ForMA - Philip Miller (Univer-
sité Paris Diderot - Paris 7/FRA)

Palestra: VP Ellipsis beyond syntactic: the 
case of nominal antecedentes. 

94 09/09 CEHISP - Stefano Tedeschi (Università 
di Roma “La Sapienza”, ITA)

Palestra: Puntos de Vista y Análisis del 
Género Narrativo

95 09/09 
CEHISP - Luis Britto García; Oscar 
Marcano y Miguel Gómez e María 
Cahuao Riera

Debate com Pós-graduandos do IEL. 
Projeto-eixo do debate: Formação em espa-
nhol e estudos literário-culturais: descrição, 
oralidade e representações do consumo na 
narrativa curta venezuelana

96 09/09 CEHISP - Yamilka Rabasa

Debate com Pós-graduandos do IEL. 
Projeto-eixo do debate: Identidades y repre-
sentaciones de la mujer em cuentos cubanos 
de la década del 90: perspecitvas para la 
formación de hispanistas

97 09/09 CEHISP - Stefano Tedeschi (Università 
di Roma “La Sapienza”/ITA) Palestra: Narrativa Cubana Contemporánea

98 10/09 CEHISP - Tainá Lopes
Atendimento a Pós-graduandos. Projeto 
com foco no tema da tradução espanhol-
-português

99 11/09 CEHISP - Stefano Tedeschi
Palestra: Sensibilidade mediatizadas: La 
dispersión del unto de vista entre novelas, 
películas e hipertextos hispano-americanos 

100 12/09 CEHISP - Stefano Tedeschi Reunião de balanço das atividades realiza-
das 

101 23/09 
Núcleo ForMA - Maria Teresa Espinal 
(Universidad Autònoma de Barcelona/
ESP)

Palestra: A microparametric approach to 
DN readings in a NC language 

102 23 e 25/09 Laboratório de Estudos Urbanos (La-
beurb)

II Jornada Internacional de Análise de Dis-
curso e Psicanálise “Os nomes do Sintoma”

103 25 e 26/09 Matilde V. 
R. Scaramucci

II Simpósio Internacional Celpe-Bras (Sin-
celpe)
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104 29 e 30/09 Cristina Henrique da Costa Pedro Serra Minicurso: Demasiados sapatos para uma 
cinderela

105 01 a 03/10 Maria Viviane do A. Veras III Encontro e por falar em tradução

106 07/10 Núcleo de Pesquisas ForMA. Magnun 
Rochel

Colóquios de Sintaxe. Palestra: Harmonia 
vocálica no português brasileiro: assimetria 
e sonoridade

107 07/10 PoEHMaS. Carmen Lucia Hernandes 
Agustini (UFU)

Conferência: A atualidade da teorização de 
Emile Benveniste

108 07/10 Centro Cultural - Paulo Sérgio de Vas-
concellos - Rebeca Lea Berger

Ciclo Rebeldes do século XX. Discussão 
do filme “WR – Mistérios do Organismo, 
(sobre Reich)

109 09/10 Centro de Estudos Clássicos - Giulina 
Ragusa (USP)

Palestra: Homoerotismo em canção: a pode-
sia mélica Arcaica

110 13/10 Maximilianno  Guimarães (UFPR)
Colóquios de Sintaxe, Aquisição e Mudan-
ça. Palestra: C-comando, ilhas, e a tênue (in)
distinção entre complementos e adjuntos

111 14/10 Centro Cultural - Paulo Sérgio de Vas-
concellos - Alcir Pécora

Ciclo Rebeldes do século XX. Palestra: Lite-
ratura do desbunde 

112 14/10 Pablo Faria
Colóquios de Sintaxe, Aquisição e Mudan-
ça. Palestra: Using dominance chains to de-
tect annotation variants in parsed corpora  

113 14/10 Centro Cultural - Paulo Sérgio de Vas-
concellos

Ciclo Rebeldes do século XX. Filme: Na 
estrada 

114 16/10 Centro Cultural - Paulo Sérgio de Vas-
concellos

Ciclo Rebeldes do século XX. Filme: Sem 
destino (Easy Rider) 

115 21/10 Núcleo ForMA - Barbara Hemforth ( 
Université Paris 7/FRA)

Colóquios de Sintaxe, Aquisição e Mu-
dança. Palestra: Pronoun resolution across 
languages   

116 21/10 Barbara Hemforth (CNRS-Université 
Paris 7 Paris Diderot/FRA)

Palestra: Pronoun resolution across lan-
guages

117 23/10 Centro Cultural - Paulo Sérgio de Vas-
concellos - Maria Betânia Amoroso

Ciclo Rebeldes do século XX. Palestra: Ho-
mologar, padronizar e consumir: o século 
XX para Pasolini

118 23/10 Ruth Elisabeth V. Lopes e Maria Irma 
H. Coudry

Palestra: Diretrizes do Comitê de Ética em 
Pesquisa da Unicamp

119 23/10 Centro Cultural - Paulo Sérgio de Vas-
concellos Ciclo Rebeldes do século XX. Filme: Raul 

120 28/10 Centro Cultural - Paulo Sérgio de Vas-
concellos - Claudio Willer

Ciclo Rebeldes do século XX. Título: Gera-
ção Beat e anarquismo místico”

121 28/10 Marcos Lopes e António Manuel Fer-
reira (Universidade de Aveiro/ POR)

Jornada “Teografias”. Título: Modos do 
Verbo: deuses na poesia”

122 28/10 Marcos Lopes e Alex Villas Boas (PUC-
-SP)

Jornada “Teografias”. Título: A questão de 
Deus entre a Teologia e a Literatura con-
temporânea
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123 28/10 Núcleo de Pesquisas ForMA. Fábio 
Mesquita (UFPR).

Colóquios de Sintaxe, Aquisição e Mudan-
ça. Palestra: Como abordar o problema a 
evolução e origem da linguagem 

124 28/10 Centro Cultural - Paulo Sérgio de Vas-
concellos Ciclo Rebeldes do século XX. Filme:Hair 

125 30/10 Centro Cultural - Paulo Sérgio de Vas-
concellos

Ciclo Rebeldes do século XX. Filme: Os 
sonhadores 

126 31/10 Petrilson Pinheiro, Márcia Mendonça e 
Cláudia Rocha

III Ciclo de Diálogos em Linguística Apli-
cada. Título: Diálogos sobre práticas trans-
lingues

127 03/11 CELCAM - Fabio Bonfim  Duarte 
(UFMG)

Palestras: Estruturas sintáticas na língua 
tenetehára 

128 03/11 CELCAM - Cristina Martins Fargetti 
(UNESP)

Palestra: Numerais juruna: uma abordagem 
diacrônica

129 03-05/11 CPG e Pós-graduandos  XX Seminário de Teses em Andamento – 
SETA

130 04/11 Centro Cultural - Paulo Sérgio de Vas-
concellos

Ciclo Rebeldes do século XX. Filme: Depois 
de maio 

131 05/11 
Viviane Veras, Pedro Heliodoro (USP), 
Maria Rita S. Moraes e Paulo Sérgio de 
Souza Júnior 

XIV Jornada Corpolinguagem /VI Encontro 
Outrarte - Prática da letra, uso do incons-
ciente.  Mesa-redonda 1: Prática da Letra, 
Tradução

132 05/11 Andrea Masagão

XIV Jornada Corpolinguagem /VI Encontro 
Outrarte - Prática da letra, uso do incons-
ciente. Oficina 1: Modulações do escrito: 
entre psicanálise e arte

133 05/11 Lucia Castello Branco (UFMG)

XIV Jornada Corpolinguagem /VI Encontro 
Outrarte - Prática da letra, uso do incons-
ciente. Oficina 2:  A prática da letra:escrever 
o feminino de ninguém

134 05/11 Ricardo Goldenberg

XIV Jornada Corpolinguagem /VI En-
contro Outrarte - Prática da letra, uso do 
inconsciente. Oficina 2:  A interpretação em 
questão

135 05/11 Raquel Capurro (Elp)

XIV Jornada Corpolinguagem /VI Encontro 
Outrarte - Prática da letra, uso do incons-
ciente. Conferência: Desde el manicômio, 
un poeta

136 06/11 Pascal Amsili (Université Paris-Dide-
rot/FRA)

Palestra: Simulating the acquisition of lexi-
cal categories by toddlers, relying on func-
tional words.

137 06/11 Márcia Abreu - Alain Pagès (Université 
Sorbonne Nouvelle, Paris 3/FRA)

Palestra: Projeto Circulação Transatlântica 
dos Impressos

138 06/11

Dominique Fingerman (AME EPFCL-
-Brasil), Flávia Trocoli – UFRJ, Cláudia 
de Lemos e  Nina Leite

XIV Jornada Corpolinguagem /VI En-
contro Outrarte - Prática da letra, uso do 
inconsciente.  Mesa-redonda 2:  Ato e Cena 
Enunciativa
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139 06/11

Christian Dunker (USP), Cristóvão G. 
Burgarelli (UFG), Maria Teresa G. de 
Lemos e Conceição Azenha

XIV Jornada Corpolinguagem /VI Encontro 
Outrarte - Prática da letra, uso do incons-
ciente.  Mesa-redonda 3:   Prática da Letra, 
Escritas da Clínica

140 06/11 Centro Cultural - Paulo Sérgio de Vas-
concellos

Ciclo Rebeldes do século XX. Filme: Tro-
picália 

141 06/11 
Márcia Abreu - Alain Pagès (Université 
Sorbone Nouvelle – Paris 3 – Société 
Littéraire des amis d’Emile Zola/FRA)

Projeto Circulação Transatlântica dos 
Impressos. Palestra: Zola et le groupe de 
Médan. Les lieux de la bataille Naturaliste    

142 07/11

Suely Aires (UFRB), Ana Costa (UERJ), 
Urania T. Peres (Colégio de Psicanálise 
da Bahia) e Cláudia de O. Leite

XIV Jornada Corpolinguagem /VI Encontro 
Outrarte - Prática da letra, uso do incons-
ciente.   Mesa-redonda 4: Prática da Letra, 
Interpretação

143 07/11
Markus Lasch (UNIFESP), Paulo Sérgio 
de Souza Júnior (UFRJ), Gilson Iannini 
(UFOP) e  Newton Murce

XIV Jornada Corpolinguagem /VI Encontro 
Outrarte - Prática da letra, uso do incons-
ciente.  Mesa-redonda 5: Uma Outra Cena

144 07/11

 Angela Vorcaro UFMG, J-Guillermo 
Milán-Ramos – UdelaR,  Nina Leite,  
Octavio Carrasco –UdelaR e  Viviane 
Veras

XIV Jornada Corpolinguagem /VI Encontro 
Outrarte - Prática da letra, uso do incons-
ciente.   Mesa-redonda 6: Prática da Letra 
no Caso Clínico

145 08/11
Núcleo ForMA - Inés Corbalan (IFCH) Colóquios - Palestra: Overt subjects (-R)  

infinitive complements from Spanish and 
Italian as bound variable pronoums  

146 09/11 Bernard Bosredon Seminário: La question du titre

147 11/11 Paulo Sergio de Vasconcellos 
Ciclo Rebeldes do século XX, Filme: O 
lixo e a fúria  (documentário sobre os Sex 
Pistols) 

148 11 e 12 /11 Centro de Pesquisa PoEHMas - LA-
BEURB

Conferência: Les énoncés natifs du web: 
analyse du discours des réseaux sociaux 
numériques (Twitter, Facebook, pinterest)

149 11 a 14/11 Julia Zullo Minicurso: Analizar la crisis. La protesta 
social en la prensa argentina (1996-2002)

150 12/11 Julia Zullo
Conferência: Material pedagógico sobre la 
dictadura militar argentina. La dictadura 
contada a los niños

151 12/11 Centro Cultural - Paulo Sérgio de Vas-
concellos 

Música no IEL (cravo e cordas): Concerto 
“La Folia”

152 13/11 Centro Cultural - Paulo Sérgio de Vas-
concellos

Ciclo Rebeldes do século XX. Filme: Za-
briskie Point

153 17/11 Stephen Harrison  (Corpus Christi Col-
lege, Oxford/ENG):

II Jornada do grupo “Intertextualidade na 
Literatura Latina”

Palestra: Horace’s  hymn  to Bacchus (Odes 
2.19): political and poetic aspects
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154 17/11 Stephen Hinds (University of Washing-
ton/EUA)

II Jornada do grupo Intertextualidade na 
Literatura Latina

Palestra: Return to Enna: Ovid and Ovidi-
anism in Claudian’s De Raptu Proserpinae  

155 18/11 Centro Cultural - Paulo Sérgio de Vas-
concellos

Ciclo Rebeldes do século XX. Filme: Vidas 
amargas (com James Dean)

156 18/11 Stephen Harrison  (Corpus Christi Col-
lege, Oxford/ENG)

II Jornada do grupo Intertextualidade na 
Literatura Latina. Palestra: Umbricius, the 
Sybil and Evander: Vergilian Voices in Juve-
nal Satire 3

157 18/11 Stephen Hinds (University of Washing-
ton/EUA)

II Jornada do grupo Intertextualidade na 
Literatura Latina. Palestra: Wordsworth the 
classic:  Greek, Latin, literalism and lyricism 
in Laodamia and Dion

158 18/11 Grupo ForMA - Inés  Corbolan - IFCH
Palestra: Overt subjects (-R) in infinitive 
complements from Spanish and italian as 
bound variable pronouns.

159 19/11 Francisco Foot Hardman e Alcir Pécora Projeção do filme “Corte Seco” de Renato 
Tapajós e mesa redonda 

160 20/11 Centro Cultural - Paulo Sérgio de Vas-
concellos

Ciclo Rebeldes do século XX. Filme: Juven-
tude transviada (com James Dean)

161 21/11 Centro de Pesquisa PoEHMas - Marie-
-Anne Paveau (Paris 13/FRA)

Conferência: Les énoncés natifs du web: 
analyse du discours des réseaux sociaux 
numériques (Twitter, Facebook, pinterest)

162 25/11 Centro Cultural - Paulo Sérgio de Vas-
concellos

Ciclo Rebeldes do século XX. Filme: Che, 
um homem deste mundo 

163 25/11 Centro Cultural - Paulo Sérgio de Vas-
concellos - Eric Mitchell Sabinson

Ciclo Rebeldes do século XX. Título: Rea-
ding list do Eric nos anos 60 (Genet, Sade, 
Miller, Lawrence, Joyce, Rechy, Réage, etc). 

164 27/11 Centro Cultural - Paulo Sérgio de Vas-
concellos - Fernando Mileno Palestra: História do Blues

165 27/11 Centro Cultural - Paulo Sérgio de Vas-
concellos - Claudio Willer

Ciclo Rebeldes do século XX. Título: A 
tradução de UIVO e outros poemas de 
Allen Ginsberg e a atualidade de suas críti-
cas políticas

166 27/11 Centro Cultural - Paulo Sérgio de Vas-
concellos

Ciclo Rebeldes do século XX. Filme: Che, o 
eterno olhar

167 28/11 Anita Moraes (UFF) Palestra: Notas sobre a ambiguidade em 
Terra Sonâmbula, de Mia Couto

168 02/12 Centro Cultural - Paulo Sérgio de Vas-
concellos

Ciclo Rebeldes do século XX. Filme: Os 
últimos dias de Che na Bolívia

169 04/12 Osvaldo Cunha Neto Palestra: Segunda(s) Sofística(s)

170 05/12 Centro Cultural - Paulo Sérgio de Vas-
concellos

Ciclo Rebeldes do século XX. Filme: Sid e 
Nancy
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2014
DATA PRoFESSoR

RESPoNSáVEL/oRGANIZADoR

PALESTRA/EVENTo

171 09/12 Bernard Bosredon (Université de Paris 
III/FRA) Seminário: La question du titre

172 09/12 Dale Koike (Univ. do Texas, Austin/
EUA)

Conferência: Expectativas culturais e ques-
tionários para uma competência intercul-
tural

173 12/12 Maria Filomena S. Sândalo

Working Section on the Phylogeny of South 
American Languages. Palestra: Waikurúan 
family: A comparison of Argentinean and 
Brazilian Waikurúan languages

174 12/12 Bruna Franchetto
Working Section on the Phylogeny of South 
American Languages. Palestra: Carabean 
family and the Kuikuro language

175 12/12 Maria Cristina Messineo

Working Section on the Phylogeny of South 
American Languages. Palestra: Waikurúan 
family: A comparison of Argentinean and 
Brazilian Waikurúan languages

176 14/12 Erica Angliker (Universidade de Zuri-
que/SUI)

Palestra: Descobrindo e Redescobrindo o 
Passado: Arte e Arqueologia nas ilhas Ciclá-
dicas (800AC-480AC)





ANEXo II

a) Resumo do Quadro Docente (situação em dezembro/2014):

Departamento de Linguística 30
Departamento de Linguística Aplicada 15
Departamento de Teoria Literária 20
Total de Docentes Ativos 65

b) Docentes ativos por nível da Carreira mS:

– Professores Doutores I (mS-3.1)
304884 Alfredo Cesar Barbosa de Melo Departamento de Teoria Literária
304146 Cláudia Hilsdorf Rocha Departamento de Linguística Aplicada
302003 Cristina Henrique da Costa Departamento de Teoria Literária
304885 Daniela Birman Departamento de Teoria Literária
304616 Daniela Palma Departamento de Linguística Aplicada
301977 Eduardo Sterzi de Carvalho Júnior Departamento de Teoria Literária
300727 Emílio Gozze Pagotto Departamento de Linguística
290414 Jefferson Cano Departamento de Teoria Literária
292289 Juanito Ornelas de Avelar Departamento de Linguística
302655 Lauro José Siqueira Baldini Departamento de Linguística
300834 Márcia Rodrigues de Souza Mendonça Departamento de Linguística Aplicada
296986 Marcos Aparecido Lopes Departamento de Teoria Literária
053546 Maria Rita Salzano Moraes Departamento de Linguística Aplicada
292066 Maria Viviane do Amaral Veras Departamento de Linguística Aplicada
301846 Petrilson Alan Pinheiro da Silva Departamento de Linguística Aplicada
297571 Sheila Elias de Oliveira Departamento de Linguística
273406 Suzy Maria Lagazzi Departamento de Linguística
252522 Wilmar da Rocha D’Angelis Departamento de Linguística

Total de docentes mS-3.1 = 18

– Professores Doutores II (mS-3.2)
245852 Alexandre Soares Carneiro Departamento de Teoria Literária
269581 Angel Humberto Corbera Mori Departamento de Linguística
283012 Anna Christina Bentes da Silva Departamento de Linguística
261360 Flávio Ribeiro de Oliveira Departamento de Linguística
281727 Isabella Tardin Cardoso Departamento de Linguística
047945 Linda Gentry El Dash Departamento de Linguística Aplicada
293917 Marcelo El Khouri Buzato Departamento de Linguística Aplicada
273791 Marcos Aurélio Pereira Departamento de Linguística
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290438 Mário Luiz Frungillo Departamento de Teoria Literária
264521 Mónica Graciela Zoppi Fontana Departamento de Linguística
245623 Orna Messer Levin Departamento de Teoria Literária
287917 Patricia Prata Departamento de Linguística
215287 Paulo Sérgio de Vasconcellos Departamento de Linguística

Total de docentes mS-3.2 = 13

– Professores Associados I (mS-5.1) 
245437 Carlos Eduardo Ornelas Berriel Departamento de Teoria Literária
054909 Edson Françozo Departamento de Linguística
260045 Edwiges Maria Morato Departamento de Linguística
290486 Fabio Akcelrud Durão Departamento de Teoria Literária
286921 Rosana do Carmo Novaes Pinto Departamento de Linguística
288499 Roxane Helena Rodrigues Rojo Departamento de Linguística Aplicada
289981 Ruth Elisabeth Vasconcellos Lopes Departamento de Linguística
288565 Sonia Maria Lazzarini Cyrino Departamento de Linguística
287975 Terezinha de Jesus Machado Maher Departamento de Linguística Aplicada

Total de docentes mS-5.1 = 09

– Professores Associados  III (mS-5.3)
245470 Márcia Azevedo de Abreu Departamento de Teoria Literária
281735 Márcio Orlando Seligmann Silva Departamento de Teoria Literária
295825 Marcos Antonio Siscar Departamento de Teoria Literária
268607 Maria Betânia Amoroso Departamento de Teoria Literária
283629 Maria Filomena Spatti Sândalo Departamento de Linguística
261645 Miriam Viviana Gárate Departamento de Teoria Literária
119920 Nina Virgínia de Araújo Leite Departamento de Linguística
273961 Plínio Almeida Barbosa Departamento de Linguística
215317 Trajano Augusto Ricca Vieira Departamento de Linguística

Total de docentes mS-5.3 = 09

– Professores Titulares (mS-6)
047261 Antonio Alcir Bernárdez Pécora Departamento de Teoria Literária
051560 Charlotte Marie Chambelland Galves Departamento de Linguística
054895 Denise Bértoli Braga Departamento de Linguística Aplicada
060623 Eduardo Roberto Junqueira Guimarães Departamento de Linguística
075035 Eleonora Cavalcante Albano Departamento de Linguística
190152 Francisco Foot Hardman Departamento de Teoria Literária
248592 Inês Signorini Departamento de Linguística Aplicada
043532 Maria Bernadete Marques Abaurre Departamento de Linguística
057991 Maria Eugênia da Gama A. B. Dias Departamento de Teoria Literária
048925 Maria Irma Hadler Coudry Departamento de Linguística
245810 Maria José Rodrigues Faria Coracini Departamento de Linguística Aplicada
068977 Matilde Virginia Ricardi Scaramucci Departamento de Linguística Aplicada
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150959 Paulo Elias Allane Franchetti Departamento de Teoria Literária
082571 Raquel Salek Fiad Departamento de Linguística Aplicada
045624 Rosa Attié Figueira Departamento de Linguística
053856 Sírio Possenti Departamento de Linguística

Total de docentes mS-6 = 16

c) Docentes admitidos no quadriênio:
304884 Alfredo Cesar Barbosa de Melo – 16/12/2013
304146 Cláudia Hilsdorf Rocha – 05/07/2013
302003 Cristina Henrique da Costa – 26/07/2012
304885 Daniela Birman – 09/12/2013
304616 Daniela Palma – 07/10/2013
301977 Eduardo Sterzi de Carvalho JúNIOR – 23/07/2012
300727 Emílio Gozze Pagotto – 02/01/2012
302655 Lauro José Siqueira Baldini – 06/12/2012
300834 Márcia Rodrigues de Souza Mendonça – 17/01/2012
301846 Petrilson Alan Pinheiro da Silva – 20/06/2012

Total de docentes admitidos = 10

d) Docentes que mudaram de nível:
245852 Alexandre Soares Carneiro – MS-3.2 em 19/12/2011
269581 Angel Humberto Corbera Mori – MS-3.2 em 19/12/2011
283012 Anna Christina Bentes da Silva – MS-3.2 em 19/12/2011
47261 Antonio Alcir Bernardez Pecora – MS-6 em 02/10/2012

245437 Carlos Eduardo Ornelas Berriel – MS-5.1 em 03/10/2013
51560 Charlotte M. Chambelland Galves – MS-5.3 em 19/12/2011 e MS-6 em 04/11/2014
54895 Denise Bértoli Braga – MS-6 em 12/03/2013

260045 Edwiges Maria Morato – MS-5.2 em 18/12/2014 (falta homologação final)
290486 Fabio Akcelrud Durao- MS-3.2 em 19/12/2011 e MS-5.1 em 28/11/2013
261360 Flávio Ribeiro de Oliveira – MS-3.2 em 19/12/2011
281727 Isabella Tardin Cardoso – MS-3.2 – em 19/12/2011
47945 Linda Gentry El Dash – MS-3.2 em 19/12/2011

293917 Marcelo El Khouri Buzato – MS-3.2 em 07/05/2014
245470 Márcia Azevedo de Abreu – MS-5.3 em 19/12/2011
281735 Márcio Orlando Seligmann Silva – MS-5.3 – em 19/12/2011
295825 Marcos Antonio Siscar – MS-5.3 em 12/02/2014
273791 Marcos Aurélio Pereira – MS-3.2 – em 19/12/2011 
268607 Maria Betânia Amoroso – MS-5.3 em 07/05/2013
283629 Maria Filomena Spatti Sândalo – MS-5.3 em 07/05/2013
48925 Maria Irma Hadler Coudry – MS-6 em 02/10/2012

290438 Mário Luiz Frungillo – MS-3.2 em 20/02/2013
68977 Matilde Virginia Ricardi Scaramucci – MS-6 em 03/05/2011

261645 Miriam Viviana Gárate – MS-5.3 em 19/12/2011
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264521 Mónica Graciela Zoppi-Fontana – MS-3.2 em 19/12/2011
119920 Nina Virginia de Araujo Leite – MS-5.3 em 19/12/2011
245623 Orna Messer Levin – MS-3.2 em 19/12/2011
287917 Patricia Prata – MS-3.2 em 19/12/2011
215287 Paulo Sérgio de Vasconcellos – MS-3.2 em 19/12/2011
273961 Plinio Almeida Barbosa – MS-5.3 – em 20/02/2013
82571 Raquel Salek Fiad – MS-6 em 08/05/2012
45624 Rosa Attie Figueira – MS-5.3 em 19/12/2011 e MS-6 em 12/03/2013 

286921 Rosana do Carmo Novaes Pinto – MS-5.1 em 14/03/2013
288499 Roxane Helena Rodrigues Rojo – MS-5.1 em 10/05/2012
289981 Ruth Elisabeth Vasconcellos Lopes – MS-5.1 em 28/06/2012
288565 Sonia Maria Lazzarini Cyrino – MS-5.1 em 15/03/2012
287975 Terezinha de Jesus Machado Maher – MS-5.1 em 10/05/2012 
215317 Trajano Augusto Ricca Vieira – MS-5.3 em 19/12/2011

Total de docentes que mudaram de nível = 37

e) Docentes que se aposentaram:
053261 Antonio Arnoni Prado – 01/03/2012
060666 Carmen Zink Bolonhini – 23/09/2014
087742 Jeanne Marie Gagnebin de Bons – 17/06/2014
107328 Kanavillil Rajagopalan – 25/06/2013
043681 Maria Fausta Cajahyba Pereira de Castro – 06/05/2014
108456 Marilda do Couto Cavalcanti– 25/09/2013
064408 Silvana Mabel Serrani – 04/06/2013
046337 Tânia Maria Alkmim – 02/08/2011
048453 Vandersí Santana Castro– 15/03/2013

Total de docentes que se aposentaram = 09

f) Docentes aposentados que faleceram:
-Aryon Dall’Igna Rodrigues – 24/04/2014
-Francisco Achcar – 17/12/2014
-Maria da Glória de Deus Vieira de Moraes – 01/09/2012
-Sylvia Bueno Terzi – 20/11/2013

Total de docentes que faleceram = 04

g) Professores Colaboradores vigentes:
293712 Adélia Toledo Bezerra de Meneses
295694 Angela Del Carmen Bustos Romero de Kleiman
283817 Ataliba Teixeira de Castilho
283811 Cláudia Thereza Guimarães de Lemos
283818 Eni de Lourdes Puccinelli Orlandi
296292 Eric Mitchell Sabinson
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287515 Ester Mirian Scarpa
286390 Ingedore Grunfeld Villaça Köch 
304640 Kanavillil Rajagopalan
291915 Lucy Seki
306418 Maria Fausta Cajahyba Pereira de Castro
290203 Marisa Philbert Lajolo
283815 Mary Aizawa Kato
302159 Rodolfo Ilari
304234 Silvana Mabel Serrani
295537 Suzi Frankl Sperber
283808 Vera Maria Chalmers
291916 Vilma Sant’Anna Arêas

Total de Professores Colaboradores = 18



ANEXo III

a) Quadro atual de Funcionários (situação em dezembro/2014):
080209 Adriana de Morais dos Santos Apoio Administrativo/RH
298292 Alessandra Garbellini Finanças e Compras
176427 Alexandria Maria Carmo S. Leme Publicações
287041 Ana Aparecida Granzotto Llagostera Biblioteca
300248 Antonio Carlos Rocha Apoio Técnico Geral
173401 Aparecida Maria Domingues Biblioteca
300246 Bruno Ciro do Nascimento Informática
295134 Bruno Silvério de Freitas CEDAE
080764 Carlos Alberto Néris de Souza Informática/Audiovisual
020524 Carlos Bastos Informática
228940 Carlos José de Souza Informática/Apoio Técnico
210005 Cláudio Pereira Platero Pós-graduação
293816 Cleonice Aparecida Moreira CEDAE
297369 Crisllene Queiróz Custódio Biblioteca
293835 Cristiano Brito dos Santos Biblioteca
287011 Cristiano Diniz CEDAE
294826 Daniela Traldi Diretoria
302965 Diego Henrique da Silva Informática
299026 Dionary Crispim de Araújo Biblioteca
297979 Eliana Akemi Kikuti Biblioteca
122238 Emerson Gianni Apoio aos Departamentos
154857 Esmeraldo Armando dos Santos Publicações
297498 Fernanda Souza Figueiredo Finanças e Compras
290018 Fernando Luis Barbosa Informática
252905 Flávia Carneiro Leão CEDAE
173690 Francis Cristiana Nogueira Ferreira Pesquisas e Projetos
170976 Geraldo Magela Nunes Extensão, Convênios e Eventos
304618 Geraldo Medeiros Analha Apoio Técnico Geral
211737 Gilmar Dias da Silva Diretoria
016004 Haroldo Batista da Silva Biblioteca
099741 Ilda Aparecida Miranda Apoio Administrativo (afastada)
018848 João Alexandre Duek Publicações
195600 José Carlos de Souza Apoio Técnico Geral
142301 Kátia Aparecida Tegazzini Graduação
303298 Leandro dos Santos Nascimento Biblioteca
143286 Leila Mara Plá Sanches Miranda Apoio aos Departamentos
264474 Ligia Aparecida Belém CEDAE
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306455 Lilian Demori Barbosa Biblioteca
134457 Loide Brambilla Biblioteca
081001 Luis Antonio dos Santos Finanças e Compras
178071 Luiza Helena Gabriel Custódio Apoio Administrativo/Expediente
131571 Maria Izabel da Silva Apolinário Graduação
176630 Maria Lavinia Turazzi Biblioteca (afastada)
177512 Maria Luisa da Costa AFAO
162779 Maria Madalena Silva Brito Biblioteca
287150 Maria Valéria Barbosa CEDAE
087068 Miguel Leonel dos Santos Pós-graduação
99945 Nivaldo Alves Publicações

265489 Patrícia Cano Saad CEDAE
297545 Raíça Fernanda Zocal Fernandez Apoio Administrativo/Expediente
076899 Rita América de Paula Pereira Extensão, Convênios e Eventos
275603 Roberta de Moura Botelho CEDAE
199401 Roseli da Silva Lopes AFAO
064831 Rosemeire Ap. de Almeida Marcelino Pós-graduação
177555 Sebastiana Maria de Jesus Barbosa Apoio Técnico Geral/Copa
253316 Sinara Barbanti Pesquisa e Projetos
183181 Siulan Cristina Lucena de Salles Graduação
142751 Sueli Aparecida Mascaro Pesquisas e Projetos
214451 Sueli Aparecida Rizzoli Sarmento Informática
153184 Teresa Cristina Machado Alves Extensão, Convênios e Eventos
068811 Teresinha de Jesus Jacinto Biblioteca
078476 Vanderlei Adão Informática/Apoio Técnico
026247 Wilson Hiroyuki Kawai Informática/Multimídia
183598 Yara Said Sem lotação (em transferência via DPD)

Total de funcionários = 64

b) Quadro atual de Estagiários (situação em dezembro/2014):

305775 Bianca Ferraz Bitencourt – Secretaria de Pós-Graduação/Dados Acadêmicos
303859 Bruna Ximenes Corazza – Secretaria de Pós-Graduação/Dados Acadêmicos
307060 Felipe Queiroz Corrêa e Castro – Informática
307068 Guilherme Agostini Cruz - Informática
305956 Guilherme Moretto Dias - Informática
304501 Jéssica Vasconcelos Dorta – CEDAE
303611 Raphael Correa da Costa – Informática

Total de estagiários vigentes = 07
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c) Quadro atual de Patrulheiros (situação em dezembro/2014): 
306359 Erick Felipe Barros – Secretaria de Pós-Graduação

Gustavo Henrique da Silva – RH/Expediente
Larissa Rayane Lins de Rezende – Secretaria da Direção.

306360
303362





ANEXo IV

INVESTImENToS Em INFRAESTRuTuRA No QuADRIÊNIo

a)  AmBIENTES DE ENSINo – SALAS DE AuLAS/ESPAÇoS CoLETIVoS E LABoRATÓRIoS 
muLTIuSuáRIoS

Ano: 2011
Item Descrição Valor R$ Verba
Prédio de Salas de Aula

1 Instalação de novo Sistema de Som em sete Salas de 
Aula 4.751,60 PRPG-RedeFor-Funcamp

2 Serviço de readequação/manutenção de sistema de 
som 5.203,00

CAPES-Proex Linguística – 
Custeio

3 Lançamento de fibra ótica no Prédio de Salas de 
Aula 2.774,24

4
Manutenção preventiva de sistemas de ar-condicio-
nado tipo split system (máquinas e condensadoras) 
do Prédio de Salas de Aula ao longo de 2011

18.400,00

5
Instalação e readequação de sistema de som nas 
Salas de Aula da Pós-Graduação e reparo de proje-
tor multimídia

2.140,00

Apoio Audiovisual e Salas multiusuárias

6 30 microcomputadores e 30 monitores LED ST2 
21,5’ para Laboratório de Atividades Didáticas 69.654,00

PRPG-RefeFor
7

02 Rack de informática fechado com uma bandeja 
fixa e 03 bandejas deslizantes para Auditório e 
Laboratório de Atividades Didáticas

3.260,00

8
Contrato anual de locação de máquina de café ex-
presso para Sala de Micros e de Convívio dos Do-
centes (Pavilhão) 

1.800,00 IEL-Funcamp

9 Ar condicionado split 60mil btu’s para Sala de Mi-
cros dos Alunos 5.560,00

PRPG-RedeFor
10

01 Projetor Multimidia de alta resolução e 04 apre-
sentadores multimídia e 03 suportes para projetor 
multimidia para apoio audiovisual a aulas e ativi-
dades didáticas

3.926,00

11 Manutenção e instalação de equipamentos de som 
em Salas Multiusuárias 5.203,00

CAPES-Proex Linguística – 
Custeio

12 Serviço de manutenção elétrica em Salas de Aula/
Laboratórios 18.350,00

13

Aquisição de mobiliários (cadeiras, estação trabalho 
e armários)  para salas/laboratórios diversos e de 08 
longarinas de 03 lugares, executiva e 06 cadeiras er-
gonômicas para Sala de Defesa de Teses

15.259,91 CAPES-Proex Linguística – 
Capital
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14 Aquisição de quadros brancos e quadros de aviso 1.544,05 IEL-Orçamentária
ToTAL R$ 157.825,80

Ano: 2012
Item Descrição Valor R$ Verba
Centro Cultural - Bloco IX

1
Etapa 2 da Reforma do Centro Cultural (climati-
zação, finalizar rede elétrica/lógica, concluir parte 
civil da Videoconferência e Cineclube) 

342.142,82 Reitoria-Orçamentária

2 Lançamento de cabos para funcionamento da rede 
de dados do Centro Cultural 1.352,00 CAPES-Proap LA

3 02 Projetores Multimídia para Mini-auditório e Vi-
deoconferência 6.067,66 CAPES - Proex Linguística – 

Capital

4

Mobiliário para a Sala de Videoconferência, o Mini-
-auditório e as duas salas de apoio: 23 mesas/banca-
das e 46 cadeiras rodízio para os vários ambientes, 
46 poltronas fixas com prancheta escamotiável e 
assento retrátil para o Mini-auditório, 04 armários 
para as salas de apoio

48.360,77

Faepex-Linha Ensino

5 03 Switches 24 portas para funcionamento  da rede 
de dados 5.565,00

6
02 Suporte de teto tipo universal para projetor 
multimídia para a Videoconferência e o Mini-
-auditório

440,00

7
Persianas para os ambientes internos do Centro 
Cultural (Sala de Videoconferência, ante-câmara do 
Mini-auditório e Salão de Exposições e Eventos)

19.351,47 Faepex-Linha Ensino

8 03 bancos em madeira, sem encosto, para Salão de 
Exposições e Eventos 3.492,00

IEL-Orçamentário e Funcamp

9
Serviço especializado para elaboração de projeto 
de instalação de Sistema de Projeção no Mini-
-auditório

2.500,00

10 Receptores Receiver onkyo TXNR509 NOVIK e 
caixas acústicas 6.109,00

11 Subwoofer JBL ES250P - 400rms e Blu-ray Player 
Gradiente e Aparelho de DVD Player SD8072HD 4.093,80

12

Tela para cinema, executada em aglomerado de 15 
mm, com estrutura e reforços em madeira, dimen-
sões 3,85x2,30x0,30 m, tela será em vinil importa-
do, tipo blackout, com perfurações para passagem 
do som

6.093,80

13 Porta automatizada tipo rolô para entrada princi-
pal (rampa) do Centro Cultural 6.835,00

14
Pintura da Rampa do Centro Cultural (paredes, 
piso, corrimão), troca piso hall e instação de grade 
de ferro no térreo.

6.898,00

15

Materiais para execução de serviços no Centro 
Cultural: fechamento da rampa, pintura interna, 
readequação de calçadas, construção de escada na 
lateral da rampa E  ampliação de caixas pluviais

9.696,71
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16

Serviços de: - marmoraria para confecção e insta-
lação da pedra da pia do Centro Cultural, - mar-
cenaria para confecção de gabinete para a pia  e de  
serralheria para confecção de porta para o porão e 
gradis para condensadoras de ar-condicionado

6.780,00

IEL-Orçamentário e Funcamp

17
Itens diversos: lixeiras, tapete, vaso e planta, tornei-
ra, piso do hall,  vidro temperado  para para painel 
de exposições e confecção de adesivos

1.686,56

Apoio Audiovisual e Salas multiusuárias
18 06 Projetores Multimídia para apoio audiovisual 18.200,00

CAPES – Proex Linguística – 
Capital e Custeio

19 16 teclados com mouse wireless para Salas de Aula 
e Anfiteatro 1.212,64

20
Manutenção de ar-condicionado tipo split da sala 
de Defesa de Teses, Sala de Atividades Didáticas da 
Biblioteca e Salas de Aula

1.350,00

21
Contrato anual de locação de máquina de Café Ex-
presso, incluindo fornecimento de grãos, para Sala 
Micros e de Convívio Docente

1.800,00

ToTAL R$ 500.027,23

Ano: 2013
Item Descrição Valor R$ Verba
montagem do Laboratório de Aulas Práticas na (CL-15)

1
20 computadores Imac (processador intel core i5 
de quatro núcleos 2,5GHz) para uso na CL-15, 
futuro Laboratório de aulas práticas  

77.033,62
PRG-Orçamentária – 

Edital Valorização Ensino 
Graduação-20112 25 licenças de softwares tipo educacional (class-

room) Matlab e Toolboxes 9.596,50

3 21 licenças Office Mac Standard 2011 SNGL 4.106,00

4

Macbook Pro Intel Core I5 dual core, 2,5GHZ 
Turbo Boost até 3,1 GHz ,Memória de 4GB e 
1600MHz, Disco rígido de 500GB, 5400 rpm, Pro-
cessador gráfico Intel Fil) 4000. Bateria interna (7 
horas), bivoli (110 e 220v)

3.510,00

Faepex-Linha Ensino5 Impressora multifuncional laserjet compatível a 
sistema operacional Macintosh 1.190,00

6

Cadeiras executivas com braços reguláveis, espuma 
injetada, revestida em tecido, com espaldar médio, 
base preta com mecanismo a gás, base em aço com 
capa (curvo), com regulagem de altura

4.900,00

7

Mesas retangulares em madeira mdp tampo de 
25mm, revestimento melaminico, pé de aço, dois 
passa fios por tampo:- 08 mesas de 1,60x60x75, -  
05 mesas de 80x60x75 e 01 mesa de 1,40x60x75

3.353,00 Faepex-Linha Ensino

8

01 Lousa interativa, do tipo STARBOARD Link 
HITACHI, com softwareStarBoard , 01 Projetor de 
curta distância Hitachi CP A222 e 01 Suporte de 
parede para projetor

9.762,20

9 Quadro branco magnético porcelana duramax 
1,80x1,20 398,53
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10 Serviço de instalação da lousa digital 2.240,00

Faepex-Linha Ensino
11 Confecção de porta de ferro reforçada, em chapa 

dupla,  com fechadura simples e tetra para CL-15 898,00

12
Readequação elétrica e de dados na sala CL-15 
visando a instalação de 21 computadores Imacs 
adquiridos com outra verba

10.500,00

Centro Cultural - Bloco IX

13

Finalização do Centro Cultural: nova pintura ex-
terna, grades nas janelas e acabamento da escada 
interna; aquisição de itens para troca de lâmpadas 
da área de exposições por lâmpadas especiais que 
não agridem material sensível/antigo

46.885,90 IEL-Orçamentária

14
Púlpito em acrílico para eventos e atividades didá-
ticas, Claviculário  (porta chaves), porta folders e 
displays em acrílico

1.905,00 IEL-Orçamentária e CAPES – 
Proex Linguística - Capital

CCA - Centro de Convivência de Afásicos

15 Projeto de reforma e ampliação de recursos do 
CCA - Laboratório de Neurolinguística – LABONE 45.000,00 Faepex-Linha Ensino

16
03 Notebooks - microcomputador portátil Dell 
Vostro, sendo 02 para apoio audiovisual e 01 para 
Sala de Defesa de Teses

6.684,00 FINEP- CT Infra 2007

ToTAL R$ 227.962,75

Ano: 2014
Item Descrição Valor R$ Verba
Salas de aula, laboratórios e demais espaços multiusuários

1

30 microcomputadores para recompor os micros 
do Laboratório de Atividades Didáticas da Biblio-
teca, que foram remanejados para a Sala de Micros 
dos Alunos no Bloco VII

68.520,00 IEL-Orçamentária

2 Aquisição de mobiliários para o Lafape – Laborató-
rio de Fonética e PsicoLinguística 23.930,00 Orçamentária – II Edital Valo-

rização – PRP/PRPG

3

Substituição dos armários guarda-volumes tipo 
roupeiro (em aço chapa 22, com cinco vãos sobre-
postos) para uso exclusivo dos alunos do IEL, com 
ampliação de 160 para 350 compartimentos/portas

21.884,00

CAPES – Proex Linguística –  
Custeio e Capital

4
19 microcomputadores para renovação da estrutu-
ra de informática das 14 Salas de Aula e de outras 
Salas Multiusuárias

39.235,00

5 30 Headsets para laboratórios de informática (com-
pra em andamento) 1.200,00

6

Infraestrutura de conexão de áudio e vídeo para os 
espaços coletivos, com instalação de medusa de in-
terconeção no Auditório e Centro Cultural (Mini-
-auditório e Videoconferência)  (em andamento)

4.500,00

7 Mobiliários para salas diversas (estações de traba-
lho, estantes, armários, arquivos e cadeiras 14.762,00

8 Troca das persianas do Auditório por cortinas tipo 
rolo e blackout 8.398,31
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9 Manutenção de persianas em salas/laboratórios 
diversos 2.081,68

CAPES – Proex Linguística –  
Custeio e Capital

10 Manutenção de ar-condicionado em salas de aula e 
laboratórios 9.200,00

11
01 ar-condicionado tipo split, 60 mil BTUs para 
uso no Laboratório de Atividades Didática- B3 - 
Biblioteca

7.723,00

12
01 filmadora profissional - câmera e tripé - Sony, 
para apoio audiovisual às aulas e atividades didá-
ticas

11.616,00

CAPES – Proex Linguística e 
Linguística Aplicada – Capital

13 Mesas desmontáveis para apoio a atividades acadê-
micas e eventos (em andamento) 2.606,00

14 01 quadro branco para Anfiteatro e 01 lousa de 
vidro para eventos (em andamento) 1.533,00

15
Bancos em aço inox de alta resistência, para insta-
lação no andar no andar superior das salas de aula 
(Pós-graduação)

9.105,50

16
25 unidades de teclado com fio (USB Fortrek) e  
mouse USB Multilaser Colors, para uso na CL-15 
(em andamento)

1.375,00

17 02 projetores para apoio audiovisual as aulas (Ep-
son Modelo: Powerlite W18+)   (em andamento) 5.400,00

18 02 Tripés (manfrotto) para câmera de vídeo, para 
apoio audiovisual (em andamento) 4.000,00

19 Switch de vídeo (mixer) para apoio audiovisual 
(editol V-8 roland)  (em andamento) 10.000,00

20 01 filmadora Canon para apoio audiovisual às aulas 
e atividades didáticas 2.179,48

Extraorçamentária – Assoc.
Luso-Brasileiro de Ciência da 

Fala
ToTAL R$ 249.248,97

ToTAL DE INVESTImENToS Em ESPAÇoS  muLTISuáRIoS: R$ 1.135.064,75

b)  INFRAESTRuTuRA – BIBLIoTECA

Ano: 2011
Item Descrição Valor R$ Verba

1 Assinatura digital de Jornal Folha de São Paulo 646,10
IEL-Orçamentário

2 Itens diversos para rotinas da Biblioteca (fitas de 
alarme, protelivros, bobinas, etc.) 4.000,00

3 01 Mesa delta e 05 mesas de reuniões 1.585,00 PRPG-RedeFor – 
Extraorçamentária

4 Fita de Alarmes,  Protelivros e Caixas Bibliográficas 14.666,00
CAPES-Proex Linguística – 

Custeio
5 Encadernação do acervo geral 75.000,00

6 Contratação de serviços para realizar a transposi-
ção de  livros/acervos 6.000,00

7 Serviço de reorganização de acervos 5.205,87
Faepex-Linha Ensino

8 32 Estantes dupla face com 6 prateleiras e 01 arqui-
vo de 4 gavetas 16.578,60
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9 03 microcomputadores 6.238,89
Faepex-Linha Ensino

10 100 caixas bibliograficas e 60 bibliocantos 1.560,00
TOTAL R$ 131.480,46

Ano: 2012
Item Descrição Valor R$ Verba

1 Ar-condicionado de janela 19 mil BTUs para Sala da 
Diretoria Técnica 1.254,50

IEL-Orçamentária
2 Carrinho para transporte de livros 1.434,00
3 Placa de Sinalização especial para estantes 2.362,00

4 Protelivros, etiquetas protetoras para a lombada de 
livros (protelivros)  e bibliocantos 6.233,50

5 30 estantes dupla face 15.960,00 SBU-Orçamentária
6 14 Estante de aço dupla face 7.448,00

Faepex Linha Ensino7 Cadeiras executivas digitador 2.000,00
8 2 impressoras Lexmark 1.652,00

9 01 condicionador de ar split - piso/teto, 60 mil BTUs 4.849,00 CAPES-Proex Linguística – 
Capital

10 01 Scanner de alta resolução para livros 7.997,00 CAPES - Pró-equipamentos 
2011

11 Aquisição de 3354 livros nacionais e 8863 livros im-
portados 875.263,00 FAP-Livros (Fapesp)

ToTAL R$ 926.453,00

Ano: 2013
Item Descrição Valor R$ Verba

1 Sistema de detecção eletromagnético (portal de 
alarmes 3M) 28.902,50

IEL-Orçamentária e Reitoria
2 Confecção e instalação de portas com barra anti-

-pânico e adequação de corrimãos 28.468,00

3 Armários/lockers para uso dos alunos na Biblioteca 
e Base elevada para armários/lockers 23.134,30

IEL-Orçamentária e Reitoria

4
Serviço de Limpeza do Acervo completo para re-
moção de detritos/sujeira decorrente do incêndio 
(alas A1, A2, B1, C1 e D1)

21.000,00

5

Materiais diversos devido ao incêndio: itens de 
hidráulica, elétrica, vidros, piso paviflex, tintas, 
telhas, calhas, toldo, adequação de entrada alterna-
tiva e instalação de iluminação de emergência

14.332,14

6
10.000 Etiquetas protetoras para a lombada de 
livros (PROTELIVROS) e 500 Bibliocantos - caixas 
bibliográficas

5.181,30

7 Leitores de código de barras, leitores biométricos e 
guilhotina 1.759,08

IEL-Orçamentária
8 Refrigerador, forno microondas e ventiladores 2.791,31
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9
Manutenção de bebedouros de pressão, manuten-
ção de ar-condicionado self e da impressora Daru-
ma, devido ao incêndio

3.000,00

IEL-Orçamentária10 02 bebedouros para substituir danificados no incên-
dio 3.218,00

11
Itens diversos de suprimentos, material de es-
critório e de consumo, para reposição devido ao 
incêndio

5.229,61

12
Placas de sinalização geral para substituir placas 
danificadas no incêndio e placas de sinalização de 
emergência (saídas e rotas de fuga)

5.771,50 CAPES-Proex Linguística – 
Custeio

ToTAL R$ 142.787,74

Ano: 2014
Item Descrição Valor R$ Verba

1

Projeto de Melhoria da infraestrutura, com 
aquisição e instalação de sistema de arquivo 
deslizante mecânico e serviço especializado de 
instalação (Ala Periódicos-A1)

55.000,00 Faepex-Linha Ensino

2
Projeto de segurança do prédio, com instalação de 
sistema de alarme contra incêndio (licitação em 
andamento)

44.725,00

IEL-Orçamentária

3 Limpeza final – ‘bota-fora – com remoção de 
entulhos e detritos da área afetada pelo incêndio 7.986,00

4
10.000 Etiquetas protetoras para a lombada 
de livros (PROTELIVROS) e fitas adesivas 
transparentes

1.716,67

5 Itens de suprimento/consumo e tapetes 
personalizados 2.500,00

6 Leitores biométricos – scanner de impressão digital 410,00
7 Renovação de assinatura do Jornal Correio Popular 595,00

8 Armário Multimídia para DVD e VHS, 07 
prateleiras  (em andamento) 2.884,44 CAPES-Proex Linguística 

Aplicada – Capital
9 Estantes porta-revistas (em andamento) 1.845,00

10 Manutenção de sistema de arquivos deslizantes 
doado pela BCCL (em andamento) 5.800,00

CAPES-Proex Linguística – 
Capital e Custeio

11 Encadernação de livros dos acervos (em 
andamento) 40.000,00

12 Mobiliários diversos (estações de trabalho, estantes, 
armários e arquivos de escritórios) 7.386,00

13
100 placas de sinalização confeccionada em chapa 
única de aço para sinalização dos acervos (em 
andamento)

3.057,60

14 300 caixas bibliográficas totalmente em aço chapa 
20 (em andamento) 4.470,00

15
300 Bibliocantos confeccionado em chapa de 
aço de alta qualidade, para apoio de livros  (em 
andamento)

2.070,00
CAPES-Proex Linguística – 

Capital e Custeio
16 10 mil fitas de alarme 3M para livros (em 

andamento) 15.000,00
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17
Itens diversos de consumo/suprimentos (etiqueta 
auto-adesivas, estojo/box para CDs, contact 
transparente,  borrachas especiais, dentre outros)

550,00

ToTAL 195.995,71
ToTAL DE INVESTImENToS - BIBLIoTECA: R$ 1.396.716,91

c)  INFRAESTRuTuRA – CENTRo DE DoCumENTAÇÃo CuLTuRAL 
ALEXANDRE EuLALIo (CEDAE)

Ano: 2011
Item Descrição Valor R$ Verba

1 Projeto executivo da Reforma Civil interna 10.601,27 IEL-Orçamentária

2 Reforma civil, elétrica e de dados do piso térreo 
(400m²)

260.000,00 FINEP- CT Infra 2007
101.452,16 Reitoria-Orçamentária

3 Scanner para digitalização de imagens de alta defi-
nição (Contex) 21.280,00

FINEP- CT Infra 2007
4 Leitor digitalizador de microfilmes com software 

para digitalização de microformas 46.999,99

5

Bancadas sob medida para Área de Processamento 
técnico - novo lay out 18.900,00

Faepex-Linha Ensino

Armário planejado 605,00
Cadeiras tipo diretor 7.270,50
03 Cadeiras tipo caixa 483,00
Estação de trabalho e Armário 950,00
Impressão de Adesivos 855,00
Forno de Microondas 240,00
Refrigerador 719,00

6

Material para condicionamento e conservação de 
acervos (Pasta suspensa lateral e itens diversos) 10.726,00 CAPES – Proex Linguística-

Custeio
Higienização, limpeza e conservação dos 
documentos do Fundo Aloysio Biondi 37.930,00

CAPES – Proex Linguística-
CusteioManutenção do Sistema de Arquivos Deslizantes 14.435,00

Digitalização de fitas de áudio (em rolo) da Coleção 
Aquisição da Linguagem Oral 24.600,00

7

Persiana vertical para atender os vários ambientes 
após a reforma realizada 2.340,00

Fapesp-Infraestrutura
Rede de dados e elétrica nas bancadas do 
Processamento técnico e Atendimento 2.321,15

TOTAL R$ 562.708,07
Ano: 2012
Item Descrição Valor R$ Verba

1 Renovação dos equipamentos de ar-condicionado 
de janela dos diversos ambientes internos do Centro 20.000,00 Planes-Orçamentária
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2
Seladora 3.993,00

Faepex-Linha EnsinoTermohigrômetro 690,00
Mapoteca 20.762,00
material permanente

3

01 Microscópio binocular 2.640,00

Fapesp-Infraestrutura

01 Servidor Dell Poweredge R710/2x intel 69.538,21
Componentes do servidor 1.547,79
03 microcomputadores Dell Optiplex 790 12.267,00
Scanner 12s Planetário 48.878,00
07 Bancadas especiais, feitas sob medida, para pro-
cessamento técnico 7.090,00

Armário de chão alto, com 4 gavetões e 6 escani-
nhos sem porta 1.570,00

Escaninho com 2 divisões 740,00
Suporte para bobina de papel e plástico 2.380,00
04 armários PA 90 ISMA AG 2.208,00
04 Armários sem prateleiras e 08 prateleiras 2.160,00
material de consumo
Itens diversos para atender demandas de conserva-
ção e do processamento técnico 13.392,40

Serviços de terceiros para infraestrutura do Centro 74.079,00

4 Confecção de 12 de banners e 12 suportes para uso 
em exposições 5.390,00 IEL-Funcamp

ToTAL R$ 289.325,40

Ano: 2013
Item Descrição Valor R$ Verba

1 Aquisição do Acervo Guilherme de Almeida 255.000,00 Reitoria-PIDS

2

Itens diversos para atender demandas de conser-
vação e do processamento técnico: Placa de base 
e corte de 3mm de espessura; Tesoura Para Corte 
Kiepe 5,5” Cirúrgica,  Espátula térmica, com con-
trole do termostato e base antiaderente e Lupa de 
mesa com iluminação

1.312,65
IEL-Funcamp

3 Acessório de iluminação LED e-Ligth para Scanner 
Planetário - Modelo.: e-Scan AGATE i2S Digibook 2.733,00

4

Serviços gráficos para Exposição do CEDAE no 
Centro Cultural: Impressão de 9 painéis,  impres-
são (texto) em adesivo 0,90 x 1,25m, para painel 
em vidro - 01 unidade + instalação

1.300,00
IEL-Orçamentária

5 TV LED  e Home Theater p/ sala de pesquisa em 
acervos com CD/DVD 6.928,00

6 Bibliocantos, papel filifold e japonês, luvas especiais 
para conservação e troca de dobradiças das portas 2.109,80

IEL-Orçamentária
7

Material elétrico (cabos, condulete, disjuntor, ele-
troduto, tomadas, dentre outros) para readequar 
tomadas na área da Reserva Técnica

2.052,90
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8 Cursos/treinamentos para funcionários do setor 4.265,52 AFPU-Orçamentária
9 01 impressora laser colorida 3.000,00

FINEP – CT-Infra 01/2007 – 
verba residual10 Câmera digital profissional para uso especial em 

documentos arquivísticos 1.980,00

11 Manutenção/reparo de scanner planetário 1.128,00 CAPES-Proex-Linguística – 
Custeio

12

Reforma (manutenção e atualização) dos compo-
nentes do sistema de climatização da Área de Guar-
da de Documentos (atualização tecnológica de dois 
equipamentos tipo “Split System” com condensado-
res remotos)

25.000,00 Fapesp-RTI

ToTAL R$ 306.809,87

Ano: 2014
Item Descrição Valor R$ Verba

1 01 Storage – unidade proc. digital dados para Rede 
de Dados 34.129,00 Edital PRP/PRPG

2 Melhoria da rede de dados no Centro 21.010,50 Faepex-Linha Ensino

3 01 Monitor de 27” para tratamento de dados e ima-
gens ampliadas 3.445,00 FINEP - CT-Infra 01/2007 – 

verba residual

4
02 microcomputadores, com monitor e licença offi-
ce (aquisição em andamento via registro de preços 
CEMEQ)

5.473,96
IEL-Orçamentária

5 Instalação da nova iluminação na Reserva Técnica 5.000,00

6 Instalação de insulfilm nas janelas da Reserva Téc-
nica e troca de vidros 2.500,00

CAPES-Proex Linguística – 
Capital  e Custeio

7
02 Placas de vídeo para novos microcomputadores 
adquiridos via registro de preços CEMEQ (em an-
damento)

761,40

8 Carrinho de metal para transporte de livros e arqui-
vo para pastas suspensas (aquisição em andamento) 1.456,26

9 Arquivo para pasta suspensa com 4 gavetas 545,00

10
Materiais diversos: papeis especiais, pastas, bolsas 
para câmera, protetor lente e pilhas,  clips plásticos, 
caixas para arquivo, dentre outros itens.

2.101,12

11 Serviço de vedação de ar-condicionado (em anda-
mento) 2.270,00

12 Persianas para a reserva técnica e para a Sala de Mi-
crofilmagem e Digitalização (em andamento) 1.391,94

13 Aquisição de vitrines especiais para uso em exposi-
ções no Centro Cultural 9.440,00 CAPES-Proex Linguística 

Aplicada – Capital
ToTAL R$ 89.524,18
ToTAL DE INVESTImENToS CEDAE: R$ 1.248.367,52
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d)  INFRAESTRuTuRA – INFoRmáTICA

Ano: 2011
Item Descrição Valor R$ Verba

1 Software Pcounter (gerenciador de impressões) 2.130,00

CAPES-Proex Linguística – 
Capital

2 Pentes de memória, fontes e cabos de rede 8.422,08

3 Componentes internos de servidores: 03 processa-
dores, 03 dissapadores e 03 reguladores de voltagem 9.184,59

4 Softwares Adobe e Corel Draw 23.442,60
5 Peças para reposição (reparos em CPU’s) 9.233,40

6 01 Switch HPN E4500 24G e 01 Switch 24 portas 
para rede de informática 17.950,00

PRPG-RefeFor
7 Rede sem fio (wireless): controlador, antenas, licen-

ça de uso e serviço de instalação 50.899,68

8 Aquisição de itens/suprimentos diversos de infor-
mática 5.776,00 Proap-LA

9 Aquisição de cabos para uso na rede geral de Infor-
mática 2.531,50

IEL-Orçamentária
10 Aquisição de licenças do Windows para 10 micro-

computadores, via Registro de Preços CEMEQ 666,67

11 Aquisição de 18 microcomputadores para uso geral, 
via Registro de Preços CEMEQ 37.200,01

12 Aquisição de servidor para backup de dados 7.900,00
ToTAL R$ 175.336,53

Ano: 2012
Item Descrição Valor R$ Verba

1 Contrato anual de locação para impressora de alu-
nos (Bloco VII) 11.382,00

IEL-Orçamentária2 Tonners e cartuchos para setores diversos 3.878,19
3 02 HDDs externos 146G, 10K DP 1.000,00

4 Antenas para sistema de rede sem fio 20.000,00 PRG-Orçamentária - Edital 
Valorização 2010

5 Lançamento de cabos e rede de dados no Centro 
Cultural 1.702,00 Proap-LA

6 Itens diversos de suprimentos/consumo para infor-
mática 6.000,00 IEL-Orçamentário e CAPES-

Custeio-Linguística

7
12 microcomputadores para atender demanda de 
Secretarias Acadêmicas e parte de setores adminis-
trativos

22.326,72

Pró-Equip. CAPES 20118 01 Ilha de edição (CPU e acessórios de alta perfor-
mance) para multimídia e audiovisual 7.752,00

9 03 scanners de alta resolução para apoio acadêmico 
(Biblioteca, Publicações e Informática) 15.994,00

10 03 Switches 24 portas para rede geral 6.848,00 Faepex-Linha Ensino
ToTAL R$ 96.882,91
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Ano: 2013
Item Descrição Valor R$ Verba

1 Contrato anual de locação para impressora de alu-
nos 11.382,00

IEL-Orçamentária
2 Tonners e cartuchos para setores diversos- 2013 – 

1o. Semestre/13 12.470,00

3 02 HDD externo 146G, 10K DP 1.000,00

4 Itens diversos de suprimentos/consumo para infor-
mática 1.475,96

5 Tonners e cartuchos para setores diversos 12.078,02 Orçamentária e PROAP-LA
6 01 Notebook para apoio em atividades de rede 2.823,00

FINEP-CT Infra 2007
7 Impressora laser P/B (Pós-Graduação) 3.000,00

8

Desenvolvimento de plataforma para sites científi-
cos dos Grupos/Centros de Pesquisa e moderniza-
ção da rede, com aquisição de itens diversos (Proje-
to Open Science)

60.910,00 RTI-Fapesp

9 Impressora multifuncional  HP  Lasertet P3015DN 1.398,00 Faepex-Linha Ensino
ToTAL R$ 106.536,98

Ano: 2014
Item Descrição Valor R$ Verba

1 Contrato anual de locação para impressora de alu-
nos 11.382,00

IEL-Orçamentária

2

Complementação do contrato anual de locação de 
impressoras, acrescentando, a partir de out/2014, 
mais duas impressoras corporativas (01 para Pavi-
lhão Docente e 01 para Administração)

3.626,83

3
11 microcomputadores, com monitor e licença Offi-
ce, para atender demandas diversas (aquisição em 
andamento via registro de preços CEMEQ)

30.106,78

4 01 servidor PowerEdge R520 (aquisição em anda-
mento via registro de preços CEMEQ) 20.200,00

5
Aquisição de 90 licenças MS-Office 2013 Plus para 
micros institucionais (aquisição em andamento via 
registro de preços CEMEQ)

19.053,90

6

Itens diversos e suprimentos de informática e audio-
visual, incluindo travas para notebooks, gravador 
DVD/bluray e pilhas para equipamentos multimí-
dias e displays em acrílico para salas diversas

1.200,00

7 Storage – unidade proc. digital dados – para uso no 
Datacenter (Rede geral) 33.600,00 FAEPEX- Linha Ensino

8 03 microcomputadores para setores diversos 7.800,00

FINEP (verba residual CT-
Infra 2007 Of.CGU 09/2014)

9
Instalação de câmeras de segurança (sistema de vi-
gilância IP) na Biblioteca, CEDAE, CL-15 e Centro 
Cultural  (em andamento)

25.000,00

10
Infraestrutura de backup e aumento de banda de 
conexão nos pontos de acesso dos laboratórios de 
informática (em andamento)

75.000,00



171

Instituto de Estudos da Linguagem

11

Elevação da velocidade de rede dos pontos de aces-
so dos laboratórios de pesquisa, com aquisição de 
02 switches layer 3 gerenciado com 24 portas e 04 
portas SFP+ e 02 módulo transiver TGbe SFP+ 
10GbasiSR  (em andamento)

19.107,00 RTI-FAPESP – 2014

12 Tonners e cartuchos para setores diversos 9.095,65 IEL-Orçamentária e Proex-
Linguística – Custeio

13 Impressora laser colorida para apoio a eventos e im-
pressora de cheques para gestão financeira 2.855,00

CAPES-Proex Linguística-
Capital e Custeio

14 12 Gavetas e 4 Hds adicionais  para Storages (em 
andamento) 10.000,00

15 Windows Server 2012 R2 (em andamento) 12.000,00

16 Memória ram para os servidores de backup e email, 
6 pentes de 8Gb (em andamento) 3.600,00

17 Pcounter – controle de cotas de impressão para 
Windows V.275  (em andamento) 2.000,00

18 02 impressoras laser multifuncional para atender 
demandas diversas (em andamento) 6.000,00 CAPES-Proex Linguística 

Aplicada – Capital
ToTAL R$ 291.627,16
ToTAL DE INVESTImENToS – INFoRmáTICA R$ 670.383,58

d)  ouTRoS INVESTImENToS
(manutenção predial, obras/reformas e itens diversos de infraestrutura geral)

15Ano: 2011
Item Descrição Valor R$ Verba

1 Manutenção e reinstalação de persianas em diversas 
salas de projetos/docentes 3.700,00

CAPES – Proex Linguística-
Custeio2

Readequação e movimentação de bens móveis e 
acervos nas dependências do IEL, apoio no reco-
lhimento de bens enviados para o  Depósito DGA. 
Apoio na retirada completa dos bens e equipamen-
tos do CEDAE, devido à reforma

14.907,60

3 Itens diversos (tonners e suprimentos) para manu-
tenção dos serviços técnicos e acadêmicos 15.502,78

4 Despesa com movimentação de bens e acervos 2.898,00
IEL-Funcamp

5 Impressão do Relatório de Gestão 2007-2010 via 
Editora da Unicamp 3.423,20

6

Aquisição de materiais para manutenção via 
DMAN/Prefeitura: manutenção elétrica,  manuten-
ção de bebedouros/purificadores, compra de tintas, 
dentre outros.

3.587,09

IEL-Orçamentária7 Aquisição de materiais para cobertura da Cabine 
Central de Energia, via DMAN/Prefeitura 2.267,10

8 Instalação de calhas/rufos no prédio da Cabine 
Central de Energia 830,48

9 Pagamento de serviço externo de manutenção pre-
dial 7.991,50
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10 Aquisição de telhas e acessórios para reparos nos te-
lhados da Biblioteca, via DMAN/Prefeitura 7.659,20

IEL-Orçamentária

11 Aquisição de fragmentadora de papeis 268,65
12 Aquisição de envelopes para Setor de Publicações 3.031,83
13 Aquisição de tonners para diversos setores 2.538,00
14 Aditivo residual reforma das Salas de Aula 370,08
15 Aquisição de plaquinhas de patrimoniamento 500,00

16 Instalação de Cancela eletrônica para fechamento 
parcial do estacionamento próximo à Biblioteca 5.990,00

ToTAL R$ 75.465,51

Ano: 2012
Item Descrição Valor R$ Verba

1
Pintura da Secretaria de Pós-Graduação e Sala de 
Defesa de Teses e do piso do corredor (térreo) das 
salas de aula

7.341,00
PROAP-LA

2 Compra de tonners para setores diversos 7.816,93

3 Serviço de movimentação de bens e remoção de 
divisórias em sala de projeto 4.066,40 CAPES-Procad

4
Reinstalação de cancela eletrônica no 
estacionamento fechado e aquisição de controles 
remotos

839,43
IEL-Funcamp

5 Aquisição GPS para o veículo oficial 339,43
6 Serviço de manutenção predial 7.068,40

CAPES - Proex-Linguística – 
Custeio e Capital

7 Itens de consumo/suprimentos para atender 
demandas setoriais 7.136,01

8
Aquisição de mobiliários (mesas, cadeiras, armários, 
arquivos e gaveteiros) para Secretarias Acadêmicas 
de Departamentos e de Pesquisa e Projetos

4.720,00

9
01 condicionador de ar split – piso/teto de 48 mil 
BTUs e 02 condicionadores de ar de janela de 19 mil 
BTUs (para Secretaria de Apoio aos Departamentos)

8.760,00

10 Serviço de manutenção e conservação de áreas 
externas 7.895,00

IEL-Orçamentário

11 Filtros externos e internos para bebedouros e 
purificadores 826,00

12 Aquisição e instalação de persiana (Bloco VIII) 300,00

13
Aquisição de ar condicionado de janela para salas do 
Pavilhão Docente, Bloco VII e Biblioteca (Diretoria 
e Sala Servidores do B3)

23.393,00

14
Serviço de serralheria para confecção de 12 suportes  
de ar-condicionado, readequação de grades externas 
(envolvendo o CEDAE, a Graduação e a Biblioteca)

7.680,00
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Ano: 2013
Item Descrição Valor R$ Verba

1 Obra de pintura geral externa dos prédios 271.488,95
Reitoria/PRDU

2 Construção do prédio do projeto ELIPSE anexo ao 
CCA 201.510,92

3 Reforma da Cantina - Bloco IX 73.416,20

IEL-Orçamentária

4 Aditivo na reforma da Cantina 10.889,77

5 Complementação para conclusão da obra do Centro 
Cultural 46.038,90

6 Contrato terceirizado de manutenção de áreas ajar-
dinadas (vigência a partir de dezembro) 4.100,00

7 Serviço de marcenaria para confecção de armários 
para banheiros da Administração 3.520,00

8 Serviços diversos de serralheria, incluindo reade-
quação de suportes de ar-condicionado 2.565,45

9 Filtros para bebedouros/purificadores 1.372,50

10 Material hidráulico para manutenção em áreas di-
versas 1.566,00

11 Materiais elétricos para manutenção em áreas di-
versas e para holofotes externos 3.300,47

12
04 escadas em alumínio para apoio operacional, 
Audiovisual e Centro Cultural (2 de cinco degraus 
e 2 articuladas)

1.000,00

13 Eletrodomésticos para setores/copas: refrigerado-
res, purificador, microondas e frigobar 8.717,00

14 Instalação de sinalização interna de emergência no 
Bloco VII e no Centro Cultural 5.800,00 CAPES - Proex-Linguística

15
Itens diversos de suprimentos e papelaria, incluindo 
chapas de patrimônio e materiais de apoio a eventos 
internos

9.056,00 Orçamentária e CAPES- 
Proap –LA

ToTAL R$ 644.342,16

Ano: 2014
Item Descrição Valor R$ Verba

1

Reforma do Pavilhão de Docentes – projeto execu-
tivo finalizado no 2º semestre/14; CPO montando 
pasta técnica para licitação da obra (Reitoria: R$ 
2.682.277,67 -e IEL/PMP: R$ 200.000,00).

2.882.277,67 Reitoria e IEL -Orçamentária

2
Reforma e ampliação da Biblioteca – projeto exe-
cutivo em elaboração na CPO  (R$ 400.000,00 via 
Seguro da Unicamp e R$ 800.000,00 via PRDU)

1.200.000,00
Reitoria e IEL-Orçamentária, 

com ressarcimento da 
Seguradora

3
Reforma do Bloco VII – segunda etapa – civil, elé-
trica e dados dos andares superiores interligados ao 
CEDAE (licitação da obra em andamento)

611.403,85 Finep-CT-Infra 2009 e 
Orçamentária Reitoria

4 Reforma de calçadas e coberturas (licitação da obra 
em andamento) 241.091,81

IEL-Orçamentária
5 Contrato terceirizado de manutenção de áreas ajar-

dinadas 49.200,00
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6

Manutenção predial via DM/Prefeitura – referente 
mão-de-obra para serviços diversos de elétrica, hi-
dráulica, limpeza de telhados, serviços de pedreiro 
e ajudantes

45.891,83

IEL-Orçamentária

7

Materiais diversos para manutenção geral (itens de 
elétrica, hidráulica, tintas, madeiras, jardinagem), 
serviços de: vidraçaria, chaveiro, esvaziamento de 
caçamba, reparo de cancela de estacionamento, 
confecção de placas/ carimbos, reparo de purifica-
dores e outros

20.000,00

8 Filtros para bebedouros - diversos prédios 2.750,00

9 Serviço de poda de árvores de grande porte nas 
áreas externas, via OS-Meio Ambiente/Prefeitura 7.570,00

10
Remoção de tocos das árvores tipo ficus removidas 
devido problemas históricos/danos prediais em 
sanitários e nas salas de aula (em andamento)

7.920,00

11 Refrigerador para uso na Pós-graduação (água para 
bancas de defesas e reuniões de trabalho) 825,00

12 Etiquetas e envelopes para uso da Seção de Publi-
cações 1.688,50

13
Serviço de manutenção de ar condicionado nos 
prédios de salas de aula, Pavilhão e Bloco VII – 1º 
semestre

9.200,00

CAPES-Proex -Linguística – 
Custeio e Capital

14
Serviço de manutenção de ar condicionado nos 
prédios de salas de aula, Pavilhão e Bloco VII – 2º 
semestre

8.400,00

15
Contratação de serviço para confecção e instalação 
de letras caixa alto relevo, em aço galvanizado, para 
identificação nos Blocos VII e IX

9.450,00

16
Contratação de serviço para confecção e instalação 
de placas externas de sinalização de chão – 
corredores e calçadas de alto fluxo

7.500,00

17 Contratação de serviços de serralheria e calhas (em 
andamento) 7.717,00

18 Mobiliários diversos setores 8.530,00
ToTAL R$ 5.121.415,66

ToTAL DE INVESTImENToS – mANuTENÇÃo 
PREDIAL, oBRAS/REFoRmAS E DIVERSoS: R$ 5.929.404,93

d)  QuADRo SINTÉTICo DE INVESTImENToS No QuADRIÊNIo:

TOTAL EM ESPAÇOS MULTISUÁRIOS R$ 1.135.064,75
TOTAL NA BIBLIOTECA R$ 1.396.716,91
TOTAL NO CEDAE R$ 1.248.367,52
TOTAL EM INFORMÁTICA R$ 670.383,58
TOTAL EM MANUTENÇÃO PREDIAL, OBRAS/REFORMAS E 
DIVERSOS R$ 5.929.404,93

TOTAL GERAL DE INVESTIMENTOS R$ 10.379.937,69




