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Apresentação	

Criaaç	 por	 ocasião	 do	 IV	 Centenário	 da	 Cidade	 de	 São	 Paulo	 e	 fruto	 de	

acordo	 entre	 a	 Universidade	 de	 São	 Paulo	 e	 o	 Instituto	 de	 Alta	 Cultura	 (atual	

Instituto	 Camões),	 o	 CENTRO	DE	 ESTUDOS	 DAS	 LITERATURAS	 E	 CULTURAS	 DE	

LÍNGUA	 PORTUGUESA	 (CELP)	 constitui	 o	 mais	 antigo	 Centro	 da	 Faculdade	 de	

Filoso\ia,	Letras	e	Ciências	Humanas.	

Inicialmente	 nomeado	 Instituto,	 deve	 sua	 existência	 ao	 empenho	 do	

Professor	 Antônio	 Soares	 Amora	 ao	 obter	 a	 doação	 do	 acervo	 sobre	 a	 Cultura	

Portuguesa	que	serviria	à	Exposição	Comemorativa	do	IV	Centenário	de	São	Paulo.	

É	 oportuno	 lembrar	 que,	 em	 1948,	 o	 Professor	 Fidelino	 de	 Figueiredo	 havia	

proposto	 a	 criação	 de	 um	 Instituto	 de	 Literatura,	 de	 pronto	 aprovado,	 mas	 por	

di\iculdades	 materiais	 só	 instalado,	 com	 algumas	 modi\icações,	 em	 1954,	 como	

Instituto	de	Estudos	dos	Portugueses	da	USP	(IEP).	

O	 IEP	 (Instituto	 de	 Estudos	 Portugueses)	 foi	 importante	 no	 ensino	 e	

divulgação	da	Literatura	Portuguesa	na	USP	e	no	Brasil,	pois	outras	universidades	

brasileiras	(em	Salvador,	Recife,	Fortaleza,	Belo	Horizonte)	o	tomaram	por	modelo.	

Mais	tarde,	passou	a	se	chamar	CEP	(Centro	de	Estudos	Portugueses)	e,	a	partir	de	

2007,	o	nome	foi	alterado	para	CELP	-	Centro	de	Estudos	das	Literaturas	e	Culturas	

de	Língua	Portuguesa.	De	maneira	que	temos	três	datas	solares	na	história	de	vida	

do	Centro:	

•  1954	–	INSTITUTO	DE	ESTUDOS	PORTUGUESES	–	IEP	

•  1964	–	CENTRO	DE	ESTUDOS	PORTUGUESES	–	CEP	

•  2007	–	CENTRO	DE	ESTUDOS	DAS	LITERATURAS	E	CULTURAS	DE	LÍNGUA	

PORTUGUESA	–	CELP		
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Organograma	



Dados	Quantitativos|até	2016	

	
	

Observações:	
	
2012	–	Contratação	de	Monitor-Bolsista	
2013	–	Contratação	de	Monitor-Bolsista	
	
2013	–	Contingenciamento	
2014	–	Devol.	6%	da	cota	anterior	
2015	–	Retenção	10%	2014	para	contratação	de	1	
(um)	posto	na	vigilância	
2016	–	Contingenciamento		
	
	
	
	
	
	

5	



Dados	Quantitativos		2017	
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Orçamento	2017	–	Contabilidade	FFLCH	
Fonte:	h-p://www.sistemas.fflch.usp.br/orcamento/departamentos	



O	CELP	está	instalado	em	duas	salas,	no	Prédio	de	Letras:	

Sala	100	–	Acervo	Santilli	de	livros	e	periódicos,	também	utilizada	para		

sala	de	reuniões	de	docentes,	quali\icação,	grupos	de	estudos	e	almoxarifado.		

	

	

	
	 	 		

	 	 		

	 	 		Foto	1	(no	alto,	à	esquerda)	–	reunião	de	docentes	
	

	 	 					Foto	2		(no	alto,	à	direita)	–	reunião	de	grupo	de		

	 	 					estudos	

	

	 	 				Foto	3	(ao	lado)–	o	escritor	Mário	Medeiros	e	

	 	 				a	cineasta	moçambicana	Isabel	de	Noronha.	

	

	

	

Rotina	
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Sala	101	–	Secretaria	e	Diretoria	
Dentre	as	tarefas	cotidianas	do	CELP,		estão	

o	atendimento	a	docentes,	pesquisadores		

visitantes,	Comunidade	USP	em	geral,	agenda	

mento	de	salas	e	apoio	aos	diversos	grupos	

de	estudos,	o	acompanhamento	técnico	e		

divulgação	de	eventos	apoiados	pelo	setor,	

editoração	 e	 divulgação	 de	 e-books	 e	 	 das	 Revistas	 Via	 Atlântica,	 Crioula	 e	

Literartes	e	 	 	demais	rotinas	 	de	 	secretaria.	 	Nesta	sala	encontra-se	o	arquivo	

contendo	a	história	do	CELP					e	outros	documentos.		

	



	

	

	

	

	

	

	

	

É	 tarefa	 rotineira	 do	 CELP	 encaminhar	 doações	 de	 exemplares	

impressos	 da	 revista	 e	 outras	 publicações	 para	 a	 Biblioteca	 Florestan	

Fernandes	e	outras	instituições	acadêmicas.			

O	 Centro	 também	 vem	 trabalhando	 como	 possibilitador	 de	 uma	

interlocução	 inédita	 entre	 o	 Instituto	 de	 Geociências	 da	 USP	 e	 o	 DLCV	 na	

elaboração	 de	 um	 Dicionário	 Etimológico	 de	 Paleontologia,	 dirigido	 pelos	

Professores	Doutores	 Luiz	 Eduardo	Anelli	 (IGC-USP),	Marly	 de	 Bari	Matos	 e	

Marcelo	Fernandes	(DLCV-USP).	

No	 quadriênio	 2012-2016,	 o	 CELP	 ampliou	 sua	 atividade	 editorial,	

participando	 ativamente	 da	 editoração	 de	 quatro	 e-books	 do	 Programa	 de	

Estudos	 Comparados,	 publicados	 integralmente	 e	 com	 acesso	 gratuito	 a	

leitores	e	pesquisadores	pelo	site	do	PPG-ECLLP.	São	eles:		

•  Literatura	 e	 Comparativismo	 Contemporâneo,	 de	 Rejane	 Vecchia	 da	

Rocha	e	Silva	(org.);		

•  Tecendo	 Literatura:	 entre	 vozes	 e	 olhares,	 de	 Nelly	 Novaes	 Coelho,	

Maria	Zilda	da	Cunha	e	Maria	Auxiliadora	Fontana	Baseio	 (orgs.)	–	este	 teve	

edição	em	suporte	impresso	publicado	pela	Editora	Humanitas/FFLCH;		

•  Texto	 e	 Tela:	 ensaios	 sobre	 literatura	 e	 cinema,	 de	 Fabiana	 Carelli,	

Fátima	Bueno	e	Maria	Zilda	da	Cunha	(orgs.);	
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Rotina	
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Reunião	 de	 trabalho,	 atendimento	
aos	 grupos	 de	 estudos,	 docentes	 e	
comunidade	externa	



Apoio	a	Eventos	

	
	

Uma	 das	 principais	 atividades	 do	 CELP	 é	 o	 apoio	 logístico	 a	

eventos	realizados,	no	âmbito	da	Universidade	de	São	Paulo,	pela	área	de	

Estudos	Comparados	de	Literaturas	de	Língua	Portuguesa,	bem	como	de	

outras	áreas	da	USP	 	que	possuam	a\inidade	com	a	 temática	da	 língua,	

das	literaturas	e	das	culturas	de	língua	portuguesa	no	mundo,	bem	como	

com	a	grande	área	da	literatura	comparada,	em	todas	as	suas	interfaces.	

No	 período	 2012-2017,	 o	 CELP	 ampliou	 consideravelmente	 sua	

atuação	já	tradicional	nessa	atividade,	acolhendo	não	apenas	os	pedidos	

de	apoio	historicamente	atendidos	pelo	Centro,	mas	também	atividades	

de	 grupos	 de	 pesquisa	 de	 outras	 áreas	 e	 de	 outros	 departamentos	 da	

USP	 (Literatura	 Portuguesa,	 Teoria	 Literária	 e	 Literatura	 Comparada,	

Faculdade	 de	 Medicina,	 Instituto	 de	 Geociências),	 desde	 que	

relacionados	 com	 o	 escopo	 temático	 do	 Centro.	 Tal	 abertura,	 que	

corresponde	 à	 vocação	 f rancamente	 in terd i sc ip l inar	 e	

interdepartamental	do	CELP,	pode	ser	veri\icada	em	números:	
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Destacamos	 algumas	 atividades	 que	demonstram	o	 empenho	do	 setor	

nessa	 área.	 	 A	 relação	de	 eventos	 dos	 quais	 o	 CELP	 	 participou,	 	 prestando	

apoio	ou	efetivamente	organizando,	está	anexa	a	este	relatório.		

11	

A	 divulgação	 de	 material	 informativo	 sobre	 os	 eventos	 é	 também	

realizada	 pelo	 Centro	 por	 meio	 produção	 de	 \lyers,	 cartazes,	 cadernos	 de	

resumos	e	programação,	fotos	para	documentação	e	pelos	canais	do	CELP	na	

internet.	 	Esse	material	é	criado	sob	responsabilidade	do	CELP	e	também,	em	

vários	 casos,	 por	 alunos	 envolvidos	 nos	 projetos	 ou,	 mais	 raramente,	

encaminhado	pelas	instituições	curadoras	do	evento	a	ser	realizado.		
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Inclui-se	 na	 produção	 de	 materiais	 informativos	 sob	 forma	 de	
cartazes,	 \lyers,	 banners	 a	 reverência	 àqueles	 mestres	 que	
contribuíram	para	a	formação	do	pesquisador	brasileiro.		



Devemos	levar	bastante	em	consideração	o	apoio	do	CELP	aos	cursos	de	

extensão	aos	sábados,	como	são	exemplos	os	cursos	de	extensão	em	Estudos	

Comparados	 de	 Literaturas	 de	 Língua	 Portuguesa,	 em	 2011,	 “Diálogos	

híbridos	na	formação	do	leitor	literário:	teoria,	prática	e	experimentação”,	em	

2013,	 “Timor-Leste:	 Literatura,	 Política	 e	 Sociedade”,	 em	 2014,	 “Narrativas	

Africanas	da	Língua	Portuguesa:	Leituras	e	Re\lexões”	e	 	a	participação	–	em	

parceria	com	a	Distribuidora	Humanitas	–	da		Festa	do	Livro	da	EDUSP	–	estes	

dois	últimos	eventos	em	2015	e	2016.	
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Para	melhor	atender	a	essa	crescente	demanda,	a	diretoria	do	CELP	

implementou,	 em	 2015,	 por	meio	 do	 site	 do	 Centro	 na	 internet	 e	 com	 o	

apoio	 da	 Seção	 Técnica	 de	 Informática	 da	 FFLCH,	 o	 formulário	 de	

Solicitação	de	Apoio	a	Eventos	do	CELP,	que	deve	ser	submetido	todas	as	

vezes	 que	 um(a)	 docente	 USP	 necessitar	 do	 apoio	 do	 Centro	 para	 um	

evento	 ou	 atividade.	 Tal	 formulário	 auxilia	 a	 Direção	 e	 a	 Secretaria	 na	

organização	logística	do	evento	e	mantém	registrados	todos	os	esforços	do	

Centro	na	busca	da	ampliação	e	da	excelência	nessa	prestação	de	serviços	à	

Comunidade	USP	e	em	geral.	Considera-se	evento,	para	\ins	de	solicitação,	

desde	 reuniões	 de	 trabalho	 que	 requeiram	 o	 uso	 da	 sala	 100	 até	

congressos,	simpósios,	encontros	internacionais.			
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Também	 como	 forma	 de	melhor	 atender	 às	 demandas	 dos	 alunos,	

docentes	e	pesquisadores	na	organização	de	eventos,	especialmente	os	de	

grande	porte,	 implementamos	em	agosto	de	2015,	o	certi\icado	digital	de	

participação	 em	 eventos	 CELP,	 com	 o	 apoio	 da	 Superintendência	 de	

Tecnologia	 da	 Informação	 da	 USP,	 o	 que	 torna	 mais	 ágil	 entrega	 deste	

documento	para	autalização	de	seus	currículos	acadêmicos.		

Outro	 desdobramento	 a	 partir	 da	 adoção	 dessa	 medida	 é	 o	

atendimento	 ao	 decreto	 estadual	 53336/08,	 que	 prevê	 a	minimização	 de	

geração	de	resíduos	e	diminuição	do	uso	de	papel.		



A	principal	atividade	editorial	do	CELP	está	na	editoração	completa	da	

Revista	Via	Atlântica	e	no	acompanhamento	editorial,	divulgação	das	Revistas	

Crioula	 e	 Literartes,	 todas	 disponíveis	 online	 no	 Portal	 de	 Revistas	 da	 USP,	

mediante	o	apoio	dos	técnicos	do	SIBi-USP.	

	 A	 Revista	 Via	 Atlântica,	 publicação	 semestral	 do	 Programa	 de	 Pós-

Graduação	 em	 Estudos	 Comparados	 de	 Literaturas	 de	 Língua	 Portuguesa	

reconhecida	 nacional	 e	 internacionalmente,	 tem	 por	 objetivo	 levar	 aos	

estudiosos,	do	Brasil	e	do	Exterior,	resultados	de	investigações	desenvolvidas	

por	especialistas	nas	áreas	de	Estudos	Comparados	de	Literaturas	de	Língua	

Portuguesa,	 Literatura	 Comparada,	 Literatura	 Infantil	 e	 Juvenil,	 Literaturas	

Africanas	de	Língua	Portuguesa,	Literatura	Brasileira,	Literatura	Portuguesa	e	

de	outras	literaturas	e	culturas		que	se	expressam	em	português.	

Atualmente	 a	 revista	 encontra-se	 no	 seu	 30º	 número	 (2016),	 tendo	

migrado	 totalmente	 para	 a	 edição	 online	desde	 o	 número	 24	 (dez/2013).	 E	

estão	em	fase	de	preparação	os	dossiês	31:	A	poesia	no	limite,	e	32:		Literatura	

e	política	nos	países	de	língua	portuguesa.	

A	Via	Atlântica	se	hospeda	na	plataforma	de	revistas	USP:	

http://revistas.usp.br/viaatlantica/	

A	editoração	é	realizada	integralmente	pela	equipe	do	CELP,	 	docentes,	

pós-graduandos	 e	 pós-doutorandos	 da	 área	 de	 ECLLP.	 Além	 da	 Revista	 Via	

Atlântica,	 fazemos	 a	 difusão	 do	 conteúdo	 das	 Revistas	 Crioula,	 dos	 Pós-

Graduandos	do	PPG-ECLLP,	e	Literartes,	publicação	do	Grupo	de	Pesquisa	em	

Produções	Literárias	e	Culturais	Para	Crianças	e	Jovens,	da	área	de	Literatura	

Infantil	e	Juvenil	do	Programa	de	ECLLP,	certi\icado	pelo	CNPq.		

Publicações	
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•  A	Obra	de	Eça	de	Queirós	por	Leitores	Brasileiros,	de	Giuliano	Lellis	Ito	

Santos,	José	Carvalho	Vanzelli	e	Marcio	Jean	Fialho	de	Sousa	(orgs.).	

	

Estão	 em	 fase	 de	 editoração	 os	 	 e-books	 dos	 	 XV	 e	 XVI	 Encontros	 de	 ECLLP,	

realizados	em	2015	e	2016.	



Grupos	de	Pesquisa	

Atualmente,	 o	 CELP	 abriga	 e	 apoia	 seis	 grupos	 de	 pesquisa,	 no	 âmbito	 da	

Literatura	Comparada	e	das	Literaturas	e	Culturas	de	Língua	Portuguesa	(mais	

informações	na	página	do	CELP	na	 internet,	 celp.f\lch.usp.br,	aba	 “Grupos	de	

Pesquisa”):	

	

•  A	dimensão	educativa	da	luta	pela	moradia:	desigualdade	e	direitos	sociais	

em	questão.	Líder:	Profa.	Dra.	Rosangela	Sarteschi	

•  Colonialismo	e	Pós-Colonialismo	em	Português.	Líder:	Profa.	Dra.	Fátima	

Bueno.	

•  Estudos	Comparados:	Graciliano	Ramos	–	Pontes	Literárias,	Socioculturais	

e	com	outras	Artes.	Líder:	Prof.	Dr.	Benjamin	Abdala	Junior.	

•  	GENAM	–	Grupo	de	Estudos	e	Pesquisa	em	Literatura,	Narrativa	e	

Medicina	(interdepartamental).	Líderes:	Profa.	Dra.	Fabiana	Buitor	Carelli	

(FFLCH-USP);	Prof.	Dr.	Carlos	Eduardo	Pompilio	(HC-FMUSP).	

•  Grupo	Eça.	Líder:	Prof.	Dr.	Hélder	Garmes.	

•  Laboratório	de	Pesquisa	e	Ensino	de	Leitura	Literária.	Líder:	Profa.	Dra.	

Vima	Lia	de	Rossi	Martin	

•  Pensando	Goa.	Líder:	Prof.	Dr.	Hélder	Garmes.	

•  Produções	Literárias	e	Culturais	para	Crianças	e	Jovens.	Líder:	Profa.	Dra.	

Maria	Zilda	da	Cunha).	

•  Timor-Leste:	Literatura,	Cultura	e	Sociedade.	Líder	Benjamin	Abdala	

Junior.	
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Curadoria:		

Profª.	Dra.	Rosangela	Sarteschi	

Profª.	Dra.	Vima	Lia	Rossi	Martin	

	

O	CELP	guarda,	em	sua	sala	100,	o		

Acervo	de	Livros	Santilli,	de	enorme	valor	

	imaterial,	com	cerca	de	6500	obras,		

constituído,	em	sua	maior	parte,	pela		

doação	 da	 biblioteca	 pessoal	 da	 professora	 Maria	 Aparecida	 de	 Campos	 Brando	

Santilli	 (in	 memoriam),	 pioneira,	 com	 o	 professor	 Benjamin	 Abdala	 Junior,	 nos	

estudos	 das	 Literaturas	 Africanas	 de	 Língua	 Portuguesa	 no	 Brasil.	 O	 acervo	 foi	

catalogado	 integralmente,	 no	 período	 de	 fevereiro	 de	 2011	 a	março	 de	 2013,	 por	

monitor	 bolsista	 contratado.	 Em	 2015,	 o	 acervo	 recebeu	 parte	 da	 biblioteca	 de	

Literaturas	 Africanas	 de	 Língua	 Portuguesa	 do	 Dr.	 Russell	 G.	 Hamilton	 (ex-reitor	

adjunto	 e	 professor	 de	 Literaturas	 de	 Língua	 Portuguesa	 da	 Universidade	 de	

Vanderbilt/EUA,	falecido	nesse	mesmo	ano).		

Recebeu	 doações	 também	 do	 pós-graduando	 moçambicano	 Elídio	 Nhamona,	 da	

Editora	 Letra	 Selvagem,	 da	 doutoranda	 Elizabeth	 Ziani,	 da	 professora	 Elizabeth	

Battista	 (UNEMAT)	 e,	 mais	 recentemente,	 da	 editora	 moçambicana	 Alcance,	

intermediada	 pela	 historiadora	 e	 escritora	 Ana	 Rüsche,	 e	 aguarda	 condições	 para	

receber	 a	 doação	 do	 acervo	 de	 \ilmes	 da	 África	 de	 Língua	 Portuguesa	 da	 pós-

graduanda	Marina	Mello	Chaves.		

	

Acervo	Santilli	
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O	 CELP,	 por	 a\inidade	 temática	 e	 razões	 históricas,	 mantém	 parceria	

orgânica	 com	 o	 Programa	 de	 Pós-Graduação	 em	 Estudos	 Comparados	 de	

Literaturas	de	Língua	Portuguesa,	pois	a	 trajetória	de	ambos	se	entrelaça	no	

tempo.		

Nos	 últimos	 três	 anos,	 o	 Centro	 vem	 buscando,	 de	 forma	 crescente,	

con\irmar	 sua	 vocação	 interdisciplinar	 e	 interdepartamental	 por	 meio	 de	

parcerias	 com	 outros	 Departamentos	 e	 áreas,	 mais	 notadamente	 o	

Departamento	 de	 Teoria	 Literária	 e	 Literatura	 Comparada	 -	 DTLLC,	 o	

Programa	de	Pós-Graduação	em	Literatura	Portuguesa	e	o	Centro	de	Estudos	

Africanos	–	CEA-USP.		

Ao	mesmo	tempo,	por	meio	da	ação	empenhada	de	sua	atual	Diretoria,	

tem	 buscado	 estabelecer	 e	 sedimentar	 parcerias	 com	 outros	 setores	 e	

instituições	 dentro	 e	 fora	 da	 Universidade,	 tais	 como	 o	 CINUSP,	 o	 TUSP,	 a	

EDUSP,	 a	 UNIVESP-TV,	 o	 Centro	 Universitário	 Maria	 Antonia,	 a	 Casa	 de	

Portugal,	 a	 Casa	 Guilherme	 de	 Almeida,	 o	 Museu	 da	 Língua	 Portuguesa	 e	 a	

Universidade	Mackenzie,	entre	outros.		

Temos	 contado	 com	 a	 parceria	 do	 CINUSP	 já	 há	 vários	 anos,	

especialmente	 nos	 eventos	 que	 envolvem	 exibição	 e	 palestras	 sobre	 os	

cinemas	 dos	 países	 de	 língua	 o\icial	 portuguesa,	 como	 foi	 o	 caso	 da	mostra	

“África	 Lusófona”,	 que	 integrou	 a	 programação	 do	 IV	 Colóquio	 Áfricas,	

Literatura	 e	 Contemporaneidade/II	 Encontro	 de	 Estudos	 Africanos:	 Abrindo	

Caminhos,	em	2015.	

	

	

	

	
	

	

	

Apoios	e	Parcerias	
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Em	2015	e	2016,	dois	eventos	apoiados	pelo	CELP	foram	realizados	nos	

espaços	 da	 Casa	 de	 Portugal,	 em	 São	 Paulo,	 restabelecendo	 uma	 parceria	

pro\ícua	que	havia	se	esgarçado	há	alguns	anos.	Referimo-nos	ao		II	Congresso	

Internacional	 do	 Laboratório	 de	 Interlocuções	 com	 a	 Ásia,	 em	 setembro	 de	

2015	 e	 ao	 Colóquio	 “Um	 dia	 de	 Camões:	 Camoesia”	 em	 junho	 de	 2016,	 que	

proporcionou	 grande	 movimentação	 de	 estudantes	 e	 pesquisadores	 ao	

histórico	 palacete	 da	 Avenida	 da	 Liberdade,	 em	 torno	 do	 centenário	 de	

Camões	e	da	poesia	portuguesa.		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Além	 disso,	 desde	 2014,	 o	 CELP	 tem	 trabalhado	 em	 conjunto	 com	 a	

equipe	da	UNIVESP-TV	no	registro	e	divulgação	de	algumas	atividades	vitais	

ao	 Centro,	 proporcionando	 visibilidade	 e	 acessibilidade	 consideráveis	 à	

atuação	acadêmica	dos	docentes	e	discentes	a	ele	vinculados.	

A	 UNIVESP-TV,	 nesse	 período,	 realizou	 23	 gravações	 de	 eventos	 e	

entrevistas	no	Prédio	de	Letras	e	também	no	SESC-SP.	Destacam-se	o	Curso	de	

Graduação	 de	 Estudos	 Comparados	 I,	 ministrado	 pela	 	 Profª.	 Dra.	 Fabiana	

Carelli	 no	 1o	 semestre	 de	 2014,	 a	 palestra	 com	a	 Profª.	Dra.	 Isabel	 Pires	 de	

Lima	(Universidade	do	Porto/Portugal),	em	2015.		
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O	Curso	online	completo	de	Estudos	Comparados,	I,	 	disponibilizado	no	

Canal	 da	 UNIVESP-TV	 no	 YouTube	 e	 no	 portal	 e-Aulas	 da	 USP,	 estreou	 na	

grade	 de	 programação	 da	 TV	 em	 2015	 e	 já	 conta	 com	 mais	 de	 23	 mil	

visualizações.		

A	UNIVESP-TV	também	registrou	a	participação	de	docentes	do	CELP	no	

programa	 de	 entrevistas	 “Literatura	 Fundamental”	 e	 de	 dois	 doutores	

egressos	do	PPG	de	ECLLP	no	programa	“Fala,	Doutor”.		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Internamente,	o	CELP	tem	fortalecido	os	laços	institucionais	com	o	SIBi-

USP,	 o	 Serviço	 de	 Comunicação	 Social	 da	 USP	 e	 da	 própria	 FFLCH.	Mantém	

contato	permanente	com	outros	setores	da	faculdade,	como	a	Editora	FFLCH,	

que	apoia	e	revende	publicações	recomendadas	pelo	CELP	.		
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Política	de	Comunicação	
Um	 dos	 objetivos	 declarados	 da	 Gestão	 da	 Diretoria	 do	 CELP	 que	

assumiu	suas	funções	em	2013	e,	depois,	em	2015,	foi	investir	amplos	esforços	

na	 comunicação	 social	 e	 na	 divulgação	 dos	 trabalhos	 organizados	 e/ou	

apoiados	pelo	Centro.		

Diante	 dessa	 meta,	 realizaram-se	 nessa	 gestão	 três	 ações	 de	 amplo	

espectro	e	com	resultados	consideráveis:	

	

•  Organização	do	Facebook	do	CELP	

A	 página	 do	 Facebook	 do	 CELP	 divulga	 não	 apenas	 as	 atividades	 do	

Centro	ou	de	docentes/discentes	e	Grupos	de	Pesquisa	a	ele	vinculados,	mas	

colabora	no	compartilhamento	de	informações	sobre	tudo	o	que	diga	respeito	

aos	países	de	língua	portuguesa,	suas	literaturas,	culturas	e	história.	 	Até	 	12	

de	 junho	de	2017,	a	Página	alcançou	2480	seguidores	cativos,	do	Brasil	e	de	

diversos	 lugares	 do	 mundo:	 África	 do	 Sul,	 Alemanha,	 Angola,	 Argentina,	

Austrália,	Áustria,	Bélgica,	Cabo	Verde,	Canadá,	Chile,	China,	Colômbia,	Coreia	

do	 Sul,	 Costa	Rica,	 Egito,	 Emirados	Árabes,	 Espanha,	 EUA,	 Finlândia,	 França,	

Guiné-Bissau,	 Holanda,	 Índia,	 Irlanda,	 Itália,	 Moçambique,	 Peru,	 Portugal,	

Reino	Unido,	Romênia,		Senegal,	Tailândia,	Venezuela	e	outros.	
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Porém,	 o	 sucesso	 da	 comunicação	 por	 meio	 dessa	 rede	 social	 também	

pode	ser	medido	sob	vários	outros	aspectos.	Somente	na	semana	anterior	ao	

IV	Colóquio	 Internacional	Áfricas,	 Literaturas	 e	 Contemporaneidade,	 em	que	

estiveram	presentes	os	escritores	Mia	Couto	e	Pepetela,	o	professor	Francisco	

Noa,	o	historiador	Luiz	Felipe	de	Alencastro,	a	notícia	do	evento	via	Facebook	

alcançou	por	volta	de	30.000	visualizações.	Tomando	por	base	os	últimos	15	

dias	do	mês	de	agosto	de	2016,	destaca-se:	

	

	

	

	

Adiante	temos	um	exemplo	de	postagem	de	evento	do	PPGECLLP	apoiado	

pelo	 CELP	 com	 grande	 repercussão	 e	 que	 chamou	 a	 atenção	 do	 Serviço	 de	

Comunicação	 de	 nossa	 faculdade:	 a	 palestra	 “Caminho	 para	 Tolkien”	 teve	

20.946	 acessos,	 217	 curtidas,	 65	 comentários,	 93	 compartilhamentos,	

somadas	 as	 redes	 sociais	 FFLCH	 e	 CELP.	 Em	 consequência,	 foi	 necessário	

alterar	a	sala	onde	inicialmente	seria	proferida	a	palestra	para	uma	sala	com	

maior	capacidade	de	acomodação	dos	participantes.		
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A	postagem	com	maior	número	de	acessos	na	página	do	CELP	é	esta,	11.320	

acessos,	80	curtidas,	63	compartilhamentos:	
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• Boletim	do	CELP		
O	 Boletim	do	 CELP	 surgiu	 no	 intuito	 de	 resgatar	 o	 antigo	Boletim	do	 CEP	 e	

organizar	 as	 notícias	 que,	 anteriormente	 eram	 enviadas,	 uma	 a	 uma,	 por	 e-

mail,	 lotando	 a	 caixa	 de	 e-mails	 de	 docentes	 e	 pesquisares	 e,	 mais,	 ser	 um	

canal	 de	 informação	 de	 editais,	 chamadas	 para	 publicação,	 eventos.	 Tem	

periodicidade	mensal,	está	em	sua	11ª	edição	e	tem	1.672	assinantes	daqui	e	

de	fora	do	país.			

• Site	do	CELP		
	O	site	foi	criado	para	funcionar	como	uma	interface	ativa	entre	os	usuários	do	

CELP,	a	administração	e	a	comunidade	universitária	em	geral.	
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Desempenho	do	facebook	mensurado	via	encurtador	de	links	(e.usp	e	bit.ly).	



Era	 uma	 lacuna	 na	 vida	 acadêmica	 do	 Centro	 não	 ter	 seu	 próprio	 site	

institucional.	Para	tanto,	conta-se	com	a	assessoria	do	Serviço	de	Informática	

da	FFLCH	para	o	uso	do	ambiente	Drupal.	O	site	do	CELP	(celp.f\lch.usp.br).	De	

navegação	simples	porém	é	um	site	responsivo,	isto	é,	pode	ser	acessado	nos	

smartphones	 e	 tablets.	 Porém	deve	 ser	modi\icado	novamente	de	maneira	 a	

tornar-se	mais	 e\iciente	e	 com	projeto	visual	 em	harmonia	 com	a	missão	do	

CELP.		

Releva-se	 que,	 por	meio	do	 site,	 realizam-se	 inscrições	para	 os	 eventos	

que	 antes	 eram	 feitas	 presencialmente	 e	 em	 \ichas	 impressas	 em	 papel.	 A	

solicitação	 de	 apoio	 a	 eventos	 é	 também	 realizada	 através	 do	 site.	 	 Outra	

medida	a	 ser	adotada	é	a	disponibilização	de	um	menu	para	reserva	da	Sala	

100,	para	melhor	regência	do	uso	do	espaço.		

	

	

	

	

	

Concomitante	 e	 temporariamente,	 está	 sob	 responsabilidade	do	CELP	a	

alimentação	de	conteúdo	do	site	do	Programa	de	Pós-Graduação	em	Estudos	

Comparados	 de	 Literaturas	 de	 Língua	 Portuguesa,	 projeto	 anteriormente	

desenvolvido	em	gerenciador	de	conteúdos	Jomla!.	Está	em	curso	a	migração	

do	conteúdo	para	o	gerenciador	Drupal	(estudoscomparados.f\lch.usp.br),	que	

permitirá	 o	 suporte	 dos	 técnicos	 do	 Serviço	 Técnico	 de	 Informática	 da	

Faculdade.	
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A	partir	 de	 2013,	 o	 CELP	 restruturou	 seu	 quadro	 de	 funcionários	 por	

meio	 de	 permuta	 com	 os	 setores	 do	 DLCV	 e	 Biblioteca.	 Dessa	 forma,	 foi	

possível	 implementar	 as	 mudanças	 apontadas	 até	 aqui.	 Tarefas	 como,	 por	

exemplo,	 a	 editoração	 e	 divulgação	 da	 Revista	 Via	 Atlântica,	 a	 melhor	

comunicação	 das	 atividades	 do	 Centro	 e	 acolhimento	 de	 novos	 projetos	

passaram	a	ser	de	responsabilidade	de	seu	corpo	funcional,	sob	supervisão	do	

corpo	diretivo.		

	

Entre	 os	 desa\ios	 a	 serem	 enfrentados,	 listamos	 alguns	 que	 solicitam	

avaliação	mais	urgente:		

	

•  Estabelecimento	 de	 um	 plano	 diretor	 e	 novo	 estudo	 do	 regimento	

interno.	

•  Projeto	de	modernização	do	acervo	e	digitalização	do	arquivo.		

•  Criação	da	 \igura	do	Pesquisador	do	CELP,	a	exemplo	do	que	acontece	

em	outros	institutos	(IEA,	IEB).		

•  Projeto	 de	 comunicação	 ambiental	 que	 dê	 conta	 da	 modernização	 e	

melhor	 utilização	 dos	 espaços	 do	 setor,	 com	 vistas	 a	 promover	 maior	 bem	

estar	para	as	equipes	de	trabalho,	compreendidas	aqui	como	sendo	a	equipe	

\ixa	de	trabalho	mas	também	o	corpo	docente,	os	colaboradores	e	monitores.	

Um	 espaço	 que	 seja	 condizente	 com	 as	 atividades	 apoiadas	 pelo	 CELP	 que,	

com	 frequência,	 recebe	 autoridades,	 pesquisadores	 de	 prestígio	 nacionais	 e	

estrangeiros,	além	de	escritores,	cineastas	e	artistas	cuja	produção	é	objeto	de	

pesquisa	cientí\ica.		

	

	

Reorganização	do	Setor		
Desa\ios	
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Considerações	Finais	

Como	 se	 procurou	 demonstrar	 por	meio	 deste	 relatório,	 o	 CELP,	

nos	 últimos	 quatro	 anos,	 vem	 buscando	 aprimorar	 a	 excelência	

dos	serviços	prestados	à	Comunidade	USP	e	à	sociedade	em	geral,	

a\irmando	 cada	 vez	 mais	 sua	 vocação	 histórica	 de	 centro	

catalisador	e	difusor	do	pensamento	acadêmico	e	extra-acadêmico	

a	 respeito	 das	 literaturas	 e	 das	 culturas	 de	 língua	 portuguesa	 na	

Universidade	de	São	Paulo,	no	Brasil	e	no	mundo.		

Nesse	sentido,	os	principais	compromissos	da	atual	gestão	foram	o	

de	aperfeiçoar	aquilo	que	já	vinha	sendo	feito,	como	o	trabalho	do	

Centro	em	organização	de	eventos	e	cursos;	ampliar	e	aprofundar	

as	 relações	 do	 Centro	 com	 a	 USP	 e	 com	 a	 sociedade	 em	 geral,	

mediante	 a	 (re)abertura	 efetiva	 do	 CELP	 para	 outras	 áreas	 e	

Departamentos	da	Universidade,	o	 restabelecimento	de	parcerias	

históricas	 que	 se	 encontravam	 praticamente	 inativas	 e	 o	

estabelecimento	de	novas	parcerias,	no	âmbito	da	USP	e	fora	dele;	

um	 \irme	 investimento	de	 recursos	na	divulgação	de	pesquisas	 e	

na	comunicação	social;	uma	ampliação	considerável	das	atividades	

do	CELP	no	campo	das	publicações.	Muitos	desa\ios	ainda	há	–	mas	

eles	estão	no	nosso	horizonte.		
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Tudo	 isso	 só	 foi	 possível	 graças	 a	 um	 esforço	 considerável	 de	

reorganização	 interna	e	do	compromisso	profundo	da	Diretoria	

e	 das	 funcionárias	 do	 setor	 na	 direção	 desses	 objetivos.	 Nossa	

meta	maior,	enquanto	gestão,	é	legar	ao	CELP	uma	autonomia	e	

um	dinamismo	de	 funcionamento	 que	 nos	 ultrapasse	 e	 supere,	

mediante,	acima	de	 tudo,	o	estímulo	e	o	apelo	a	um	espírito	de	

equipe,	que,	esperamos,	permaneça.	

Salientamos,	 entretanto,	 que	 o	 brilho	 do	 saber	 que	 o	 CELP	

organiza	 e	 administra	 vem	 dos	 docentes	 e	 alunos	 que	 por	 ele	

gravitam.	 São	 eles	 os	 reais	 produtores	 do	 conhecimento	 que	 o	

Centro	se	ocupa	de	catalisar,	dinamizar,	divulgar	e	organizar;	a	

nossa	principal	razão	de	existir.	

	

Com	nossos	respeitosos	cumprimentos,	

	

	

	

	

	

Prof.ª	Dra.	Fabiana	Buitor	Carelli	

	

Prof.ª	Dra.	Aparecida	de	Fátima	Bueno	

Diretoras	do	CELP-USP	
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ANEXO	
Notícias	
Reestruturação	do	Site	do	Programa	de	Estudos	Comparados	
	
Notícias	no	Jornal	da	USP	e	no	jornal	do	Cremesp	
	
	



ANEXO	
Eventos	em	elaboração	
	
2º	semestre	2017	
Curso	de	Difusão/Extensão	Narrativas	Africanas	para	professores	do	Ensino	Fundamental	
Organizadoras:	Profa.	Rosangela	Sarteschi	e	Maria	Paula	de	Jesus	Correa	(mestranda)	
Agosto,	a	con\irmar	
	
Curso	de	Difusão/Extensão	Narrativas	Africanas	para	professores	do	Ensino	Básico	
Organizadoras:	Profa.	Rosangela	Sarteschi,	Denise	Cenci,	Maria	Paula	de	Jesus	Correa	
(mestrandas),	Rosana	Baú	(doutoranda)	
Agosto	
	
XVII	Encontro	de	Estudos	Comparados	de	Literaturas	de	Língua	Portuguesa	
18	a	22	de	Setembro		
FFLCH	USP	
	
Congresso	Internacional	O	Romance	Histórico	em	Língua:	repensando	o	século	XIX	
FFLCH	USP	-	25	e	26	de	setembro	
UNESP	SJRio	Preto	-	27	e	28	de	setembro	
Organizadores:	;	Profa.	Dra.	Luciene	Pavanello	(UNESP);	Prof.	Dr.	Paulo	Motta	(USP)		
	
Congresso:	Timor-Leste	e	o	espaço	da	Língua	Portuguesa	na	Ásia	horizontes	comunitários	
supranacionais:	consensos	e	contradições	
16	a	20	de	outubro	
Biblioteca	da	Casa	de	Portugal	
Exposição:	Timor-Leste	e	o	espaço	da	Língua	Portuguesa	na	Ásia	horizontes	comunitários	
supranacionais:	consensos	e	contradições	(a	con\irmar)	
1	a	20	de	outubro	
Biblioteca	Florestan	Fernandes	
Organizadores:	Professores	doutores	Benjamin	Abdala	Jr,	Hélder	Garmes,	Edson	Oliveira	
	
Exposição	80	anos	de	"Hobbitt",	de	Tolkien	
Organizadores:	Profa.	Dra.	Maria	Zilda	da	Cunha	e	Grupo	de	Pesquisa	Produções	Literárias	
e	Culturais	para	Crianças	e	Jovens	
novembro	-	Biblioteca	Florestan	Fernandes	
	
Participação	com	Stand	na	XIX	Festa	do	Livro	da	USP			
	



ANEXO		
Eventos	apoiados	pelo	CELP	
	
Palestra/proposição	|	LITERATURA	E	A	VASTIDÃO	DO	IMPENSÁVEL	
Palestrante:	Luis	Serguilha	
Data:	11mai2017	
Local:	Prédio	de	Letras	FFLCH/USP	
Org:	Prof.	Dr.	Maurício	Salles	Vasconcelos	
	
Ciclo	de	Palestras	"O	FANTÁSTICO	E	SEUS	ARREDORES"	
Conferência	|	LENDO	"A	MENINA	DOS	FÓSFOROS"	HOJE		
Conferencista:	Prof.	Dr.	Klaus	Eggensperger	
Data:	05mai2017	
Local:	Prédio	de	Letras	FFLCH/USP	
	
Exposição	|	"PASSEIO"	COM	A	OBRA	DE	HANS	CHRISTIAN	ANDERSEN	
Período:	03	a	28abr2017	
Local:	Biblioteca	Florestan	Fernandes	FFLCH/USP	
Org:	Profa.	Dra.	Maria	Zilda	da	Cunha	
	
Seminário	|	DEPOIS	DE	ABRIL:	REFLEXÕES	SOBRE	A	POLÍTICA	SALAZARISTA	
Data:	25abr2017	
Local:	Prédio	de	Letras	FFLCH/USP	
Org:	Profa.	Dra.	Fátima	Bueno	
	
Palestra-Debate	|	VISÕES	NA	CRÍTICA	DE	GRANDE	SERTÃO:	VEREDAS	
Palestrante:	Profa.	Dra.	Danielle	Corpas	(UFRJ)	
Data:	24abr2017	
Local:	Prédio	de	Letras	FFLCH/USP	
Org:	Profa.	Dra.	Salete	Cara	
	
Minicurso	|	DO	TRIPÉ	CONCEPTUAL	DA	MEDICINA	NARRATIVA	ÀS	SUAS	APLICAÇÕES	
PRÁTICAS	
Ministrante:	Profa.	Dra.	Isabel	Fernandes	(Universidade	de	Lisboa)	
Data:	12abr2017	
Local:	Faculdade	de	Medicina	USP	
Org:	Profa.	Dra.	Fabiana	Carelli;	Prof.	Dr.	Carlos	Eduardo	Pompílio	(FMUSP);	Prof.	Dr.	José	
Ricardo	Carvalho	de	Mesquita	Ayres	(DMP-FMUSP)	
	
	
	



Eventos	apoiados	pelo	CELP	
	
	
Conferência	|	LER	A	DOENÇA	NA	PRIMEIRA	PESSOA,	TOMAR	CONSCIÊNCIA	DE	SI	
Conferencista:	Profa.	Dra.	Isabel	Fernandes	(Universidade	de	Lisboa)	
Data:	11abr2017	
Local:	Faculdade	de	Medicina	USP	
Org:	Profa.	Dra.	Fabiana	Carelli;	Prof.	Dr.	Carlos	Eduardo	Pompílio	(FMUSP);	Prof.	Dr.	José	
Ricardo	Carvalho	de	Mesquita	Ayres	(DMP-FMUSP)	
	
Encontro	|	ENCONTRO	COM	O	ESCRITOR	ANGOLANO	ONDJAKI	
Em	parceria	com	o	CEA-USP	
Data:	09abr2017	
Local:	Prédio	de	Ciências	Sociais	FFLCH/USP	
Org.	Profa.	Rita	Chaves	(USP);	Prof.	Dr.	Nazir	Cann	(UFRJ)	
	
Ciclo	de	Palestras|	"O	FANTÁSTICO	E	SEUS	ARREDORES"	
Palestra	|	Caminho	Para	Tolkien	
Palestrante:	Ronald	Kyrmse	
Data:	10fev2017	
Local:	Prédio	de	Letras	FFLCH/USP	
Org:	Profa.	Dra.	Maria	Zilda	da	Cunha		
	

2016	
	
Encontro|IV	ENCONTRO	DE	OITOCENTISTAS	
Local:	CEDEM/UNESP	
Org:	Profa.	Luciene	Pavanello	(UNESP);	Prof.	Dr.	Paulo	Motta	(USP)	
	
Debate|	METAMORFOSES	NO	OLHAR:	A	NARRATIVA	FANTÁSTICA	NO	CINEMA	
Joana	Marques	Ribeiro	(doutoranda	do	programa)	
Local:	FFLCH/USP	
Org:	Profa.	Dra.	Fátima	Bueno	
	
Mesa-redonda|	“GÊNERO,	SEXUALIDADE	E	LITERATURA	
Local:	FFLCH/USP	
Org:	Prof.	Dr.	Mário	César	Lugarinho	
	
Jornada|	“QUINHENTOS	ANOS	DO	CANCIONEIRO	GERAL	DE	GARCIA	DE	RESENDE	
Local:	Casa	da	Cultura	Japonesa	USP	
Profa.	Dra.	Marcia	Arruda	Franco	



Eventos	apoiados	pelo	CELP	
	
Encontro	da	Área	
|XVI	ENCONTRO	DE	ESTUDOS	COMPARADOS	DE	LITERATURAS	DE	LÍNGUA	PORTUGUESA	
Local:	FFLCH/USP	
Profas.	Dras.	Fátima	Bueno;	Rejane	Vecchia	da	Rocha	e	Silva;	Prof.	Dr.	Maurício	Salles	
Vasconcelos	
	
Ciclo	de	Palestras|	Linguagens	híbridas:	expressões	literárias,	visuais	e	cinematográ\icas	
2.	No	Sonho,	Na	Origem	(Leitura	do	\ilme	A	Origem	(Inception),	de	Christopher	Nolan)	
Local:	FFLCH	
	
1. A	Arte	de	2001,	Uma	Odisseia	no	Espaço,	de	Kubrick	
Local:	Universidade	Anhembi-Morumbi	
Org:	Profa.	Maria	Zilda	da	Cunha	
	
Seminário|	I	SEMINÁRIO	DO	GRUPO	DE	ESTUDOS	“PORTA	MACAU:	LITERATURAS,	
LÍNGUAS	E	CULTURAS”	
Local:	FFLCH/USP	
Org:	Profa.	Dra.	Mônica	Simas	
	
Jornadas|IV	JORNADAS	DE	LITERATURA	PORTUGUESA	
Local:	FFLCH/USP	
Org:	Prof.	Dr.	Hélder	Garmes	
	
Simpósio|I	SIMPÓSIO	INTERNACIONAL	GOA:	CULTURAS,	LÍNGUAS	E	LITERATURAS	
Local:	Casa	de	Portugal	
Org:	Prof.	Dr.	Hélder	Garmes;		professoras	doutoras	Adma		Fadul	Muhana,		Cibele	
Aldrovandi,	Cielo	Festino	(UNIP);	professores	doutores	Benjamin	Abdala	Júnior,	Duarte	
Drumond	Braga	(USP/FAPESP),	Giuliano	Lellis	Ito	(USP),		Paul	Melo	e	Castro	(ULeeds)	
	
Encontro|I	ENCONTRO	INTERNACIONAL	DO	GRUPO	EÇA:	O	PRIMO	BASÍLIO	E	OUTROS	
ENSAIOS	
Local:	Casa	de	Portugal	
Org:	Professores	doutores	Duarte	Braga,	Giuliano	Ito,	Hélder	Garmes,	Paul	Melo	e	Castro	
	
Colóquio|I	COLÓQUIO	INTERNACIONAL	DE	INTERLOCUÇÕES	POÉTICAS	BRASIL-
PORTUGAL	
Local:	Complexo	Brasiliana	
Org:	Profa.	Marcia	Arruda	Franco;	Professores	doutores	Emerson	Inácio,	Marco	Antonio	
Moraes	(IEB),	Vagner	Camilo		
	



	

Eventos	apoiados	pelo	CELP	
	
	
	
Encontro|III	Encontro	Nacional	do	Grupo	de	Pesquisa	PLCCJ	
II	Seminário	Fantástico	e	Imáginario:	Re\lexões	Contemporâneas	
Murilo	Rubião	e	Seus	Arredores	
Local:	CEFT	Mackenzie	
Org:	Profa.	Dra.	Maria	Zilda	da	Cunha	
	
Colóquio|Colóquio	“Um	dia	de	Camões:	Camoesia”	
Local:	Casa	de	Portugal	
Org:	Profa.	Dra.	Marcia	Arruda	Franco	
	
Palestra-proposição|EM	TRÂNSITO:	POESIA	PÓS-CONCEITUAL	
Local:	FFLCH/USP	
Org:	Prof.	Dr.	Maurício	Salles	de	Vasconcelos	
	
Palestra|	CADERNOS	NEGROS	E	LITERATURA	AFRO-BRASILEIRA	
Esmeralda	Ribeiro	
Local:	FFLCH/USP	
Org:	Prof.	Dr.	Emerson	Inácio	
	
Congresso|	CONGRESSO	INTERNACIONAL	FIDELINO	DE	FIGUEIREDO	
Local:	Portugal	e	FFLCH/USP	
Org:	Profa.	Dra.	Luciene	Pavanello	(UNESP);	Prof.	Dr.	Paulo	Motta	(USP)	
	
	

2015	
	
	
Mostra|	1ª	MO(N)STRA	FANTÁSTICA	DE	CINEMA	
Local:	FFLCH/USP	
Org:	Profa.	Dra.	Maria	Zilda	da	Cunha	
	
Palestra|	O	MITO	DE	DON	JUAN	NA	LITERATURA	PORTUGUESA	
Profa.	Dra.	Rosa	Maria	Sequeira	(Universidade	Aberta	– Lisboa)	
Local:	FFLCH/USP	
Org:	Prof.	Dr.	Paulo	Motta	
	



Eventos	apoiados	pelo	CELP	
	
	
Palestra|UM	LIVRINHO	NO	CESTO	DA	COSTURA...EIS	O	CRIME	DO	PADRE	AMARO	
Local:	FFLCH/USP	
Prof.	Dr.	Giorgio	de	Marchis	(Universidade	de	Roma	III)	
Org:	Profa.	Dra.	Fátima	Bueno	
	
Colóquio|	IV	COLÓQUIO	INTERNACIONAL	ÁFRICAS,	LITERATURAS	E	
CONTEMPORANEIDADE	(Apoio	do	CEA)	
Local:	FFLCH/USP	
Org:	Profa.	Dra.	Rita	Chaves	(USP);	Prof.	Dr.	Nazir	Cann	
	
Palestra|TEMPO-ESPAÇO	DA	COLONIALIDADE	DA	PÓS-COLONIALIDADE	PORTUGUESA:	
MIGRAÇÕES,	AFRICANOS	E	CULTURA	AFRO-PPORTUGUESA	
Prof.	Dr.	Fernando	Arenas	(Universidade	de	Michigan)	
Local:	FFLCH/USP	
Profa.	Dra.	Fabiana	Carelli;	Prof.	Dr.	Mário	César	Lugarinho	
	
Encontro|	II	ENCONTRO	DE	ESTUDOS	AFRICANOS	ABRINDO	CAMINHOS	(Apoio	ao	CEA)	
Local:	FFLCH/USP	
Org:	Profas.	Dras.	Rita	Chaves	(USP),	Margarida	Petter;	Prof.	Dr.	Nazir	Cann	(UFRJ)	
	
Jornada|	III	Jornada	de	Literatura	Portuguesa	"Dialogia	na	Literatura	Portuguesa"	(apoio	
ao	LPPOS)	
Local:	FFLCH/USP	
Org:	Profa.	Dra.	Marcia	Arruda	Franco	
	
	
Encontro	da	Área|XV	ENCONTRO	DE	ESTUDOS	COMPARADOS	DE	LITERATURAS	DE	
LÍNGUA	PORTUGUESA	
Local:	FFLCH/USP	
Org:	professoras	doutoras	Rejane	Vecchia	da	Rocha	e	Silva;	Vima	Lia	de	Rossi	Martin;	Prof.	
Dr.	Maurício	de	Salles	Vasconcelos	
	
Colóquio|COLÓQUIO	INTERNACIONAL	E	INTERDISCIPLINAR	A	MARGINALIDADE	
FEMININA	NO	MUNDO	LUSÓFONO	
Local:	USP/UNESP	
Org:	Profa.	Dra.	Luciene	Pavanello	(UNESP);	Prof.	Dr.	Paulo	Motta	(USP)	
	
Congresso|	II	Congresso	Internacional	do	Laboratório	de	Interlocuções	com	a	Ásia	
Local:	Casa	de	Portugal	
Org:		Professoras	doutoras		Ho	Ye	Chia;	Mônica	Simas;	Prof.	Duarte	Braga	(USP/FAPESP);	
Hélder	Garmes	(USP/CNPq);	Paul	Melo	e	Castro	(U.	Leeds);	Sérgio	Antunes	(USP).		
	
	
	



Eventos	apoiados	pelo	CELP	
	
	
Palestra:	Literatura	Infantil	e	Juvenil:	Timor-Leste	e	o	sistema	de	ensino	
Prof.ª	Dra.	Ana	Margarida	Ramos	(Univ.	Aveiro)	
Local:	FFLCH/USP	
Org:	Profa.	Maria	Zilda	da	Cunha	
	
Minicurso|MOÇAMBIQUE:	CINEMA,	LITERATURA	E	HISTÓRIA	
Local:	FFLCH/USP	
Org:	Professoras	doutoras	Rejane	Vecchia	da	Rosa	e	Silva;	Leila	Hernandez	
	
Palestra|	REDISCUTINDO	A	MESTIÇAGEM	NO	BRASIL:	IDENTIDADE	NACIONAL	VERSUS	
IDENTIDADE	NEGRA	(apoio	ao	NAP:	Brasil-África)	
Prof.	Dr.	Kabengele	Munanga	
Org:	Profa.	Dra.	Rosangela	Sarteschi		
	
Palestra:	DOS	DOIS	LADOS	DO	ATLÂNTICO:	TRÂNSITOS	CULTURAIS	BRASIL-PORTUGAL	
(SÉC	XXI)	
Profa.	Dra.	Isabel	Pires	de	Lima	(Universidade	do	Porto)	
Local:	FFLCH/USP		
Org:	Profa.	Dra.	Fabiana	Carelli;	Prof.	Dr.	Benjamin	Abdala	Jr.	
	
Palestra:	OS	PRIMÓRDIOS	DAS	CIÊNCIAS	FÍSICAS	DA	NA	CHINA	E	NA	EUROPA	
Prof.	Dr.	Osvaldo	Pessoa	
Local:	FFLCH/USP	
Org:	Prof.	Dr.	Hélder	Garmes	
	
Encontro|II	ENCONTRO	NACIONAL	DE	PRODUÇÕES	LITERÁRIAS	PARA	CRIANÇAS	E	
JOVENS:	FANTÁSTICO	E	IMAGINÁRIO/REFLEXÕES	CONTEMPORÂNEAS	
Lançamento|Livro	TECENDO	A	LITERATURA	(Homenagem	à	Profa.	Dra.	Lucia	Pimentel	
Sampaio	Góes)	
Local:	FFLCH/USP		
Org:	Profa.	Dra.	Maria	Zilda	da	Cunha	
	
	
	
	
	
	
	
	



Eventos	apoiados	pelo	CELP	
todos	realizados	nas	dependências	da	FFLCH/USP	

	
	
	

2014	
	
	
Congresso|FILOSOFIA	E	POESIA:	CONGRESSO	INTERNACIONAL	DE	LÍNGUA	PORTUGUESA	
Local:	FFLCH/USP	
	
Encontro|I	ENCONTRO	DO	GRUPO	EÇA:	A	1ª	VERSÃO	DE	"O	CRIME	DO	PADRE	AMARO”	
Local:	FFLCH/USP	
Org:	Professores	doutores	Helder	Garmes;	Giuliano	Lellis	Ito	
	
Curso	de	Extensão|TIMOR-LESTE:	LITERATURA,	POLÍTICA	E	SOCIEDADE	
Local:	FFLCH/USP	
Org:	Prof.	Dr.	Helder	Garmes	
	
Congresso|	CONGRESSO	INTERNACIONAL	CAMILO	CASTELO	BRANCO	E	MACHADO	DE	
ASSIS:	DIÁLOGOS	LUSÓFONOS	
Local:	FFLCH/USP	
Org:	Prof.	Dr.	Paulo	Motta	
	
Encontro	da	Área|	XIV	ENCONTRO	DE	ESTUDOS	COMPARADOS	EM	LITERATURAS	DE	
LÍNGUA	PORTUGUESA	
Local:	FFLCH/USP	
Org:	Professoras	doutoras	Fátima	Bueno;Maria	Zilda	Cunha;	Rita	Chaves;		Vima	Lia	Rossi	
Martin;	Prof.	Dr.	Mauricio	Salles	de	Vasconcelos	
	
Seminário|CRAVOS	DE	ABRIL:	40	anos	depois	
Local:	FFLCH/USP	
Org:	Profa.	Dra.	Fátima	Bueno	

2013	
	
Palestra|DIÁLOGOS	ENTRE	UTOPIA	E	LITERATURA:	O	Caso	de	Angola	
Palestrante:	Pepetela		
Org:	a	con\irmar	
	
Encontro|I	ENCONTRO	DE	ESTUDOS	AFRICANOS:	ABRINDO	CAMINHOS		
III	COLÓQUIO	INTERNACIONAL	ÁFRICAS,	LITERATURA		
Org:	a	con\irmar	
	
	
	
	
	
	
	
	



Eventos	apoiados	pelo	CELP	
todos	realizados	nas	dependências	da	FFLCH/USP	

	
	

2012	
	
Curso	de	Extensão|DIALOGOS	HÍBRIDOS	NA	FORMAÇÃO	DO	LEITOR	LITERÁRIO:	TEORIA,	
PRÁTICA	E	EXPERIMENTAÇÃO	
Org:	Profa.	Dra.	Maria	Zilda	da	Cunha		
	
Encontro	da	Área|XIII	ENCONTRO	DE	ESTUDOS	COMPARADOS	DE	LITERATURAS	DE	
LÍNGUA	PORTUGUESA	
Org:	a	con\irmar	
	
Colóquio|I	COLÓQUIO	NARRAR	E	CURAR	
Org:	Profa.	Dra.	Fabiana	Carelli	(USP);	Prof.	Dr.	Carlos	Eduardo	Pompílio	(FMUSP)	
	
Encontro	da	Área|XII	ENCONTRO	DE	ESTUDOS	COMPARADOS	DE	LITERATURAS	DE	
LÍNGUA	PORTUGUESA	
	Org:	Profa.	Dra.	Rejane	Vechcchia	da	Rocha	e	Silva;	professores	doutores	Maurício	Salles	de	
Vasconcelos;	Paulo	Motta	
	

2011	
	
Colóquio|I	COLÓQUIO	INTERNACIONAL	ÁFRICAS,	LITERATURA	E	CONTEMPORANEIDADE	
Org:	a	con\irmar	
	
Colóquio|COLÓQUIO	INTERNACIONAL	LITERATURA	E	CINEMA:	INTERSECÇÕES	
	Org:	Professoras	doutoras	Fátima	Bueno,	Fabiana	Carell,	Maria	Zilda	da	Cunha;	Prof.	Dr.	
Paulo	Motta	
	
Encontro	da	Área|XI	ENCONTRO	DE	ESTUDOS	COMPARADOS	DE	LITERATURAS	DE	
LÍNGUA	PORTUGUESA	
"Literatura,	Comparatismo	e	Interdisciplinaridade”	
Org:	a	con\irmar	
	
	
	
	
	
	
	


