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Lâmina produzida por ocasião da Feira “USP e as Profissões”, edição 2019, 
com a colaboração do doutorando Paulo César Ribeiro Filho. 
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Expediente
2018-2019
Diretora: Prof.ª Dra. Fabiana Buitor Carelli
Vice-Diretora: Prof.ª Dra. Maria Zilda da Cunha

ps: a próxima gestão assumirá o CELP em 02.01.2020. Composição da nova diretoria:

Prof.ª Dra. Rejane Vecchia da Rocha e Silva (diretora)

Prof.ª Dra. Paola Poma (vice-diretora)

Conselho Deliberativo:
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Expediente
2018-2019

Conselho Deliberativo:

Decanos Consultores: Prof. Dr. Benjamin Abdala Júnior
Prof. Dr. Stefan Wilhelm Bolle 
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Atendimento:

Giovanna Usai

Marinês Mendes

Endereço:

Edifício Prof. Antonio Candido de Mello e Souza (Letras)

Av. Prof. Luciano Gualberto, 403, salas 100 e 101

CEP 05508-010 | Caixa Postal 72042

Cidade Universitária | São Paulo | SP

Brasil

Telefones:
(5511) 3091-3751

(5511) 2648-0878

Redes Virtuais
E-mail: celp@usp.br

Site: celp.fflch.usp.br

Facebook: https://www.facebook.com/celpusp

Twitter: twitter.com/usp_celp

Youtube: 

Expediente
2018-2019

mailto:celp@usp.br
https://www.facebook.com/celpusp
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Organograma
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Áreas de Atuação
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Membros

•Diretoria: Profas. Dras. Fabiana Buitor Carelli, Profa. Dra. Maria Zilda da Cunha

(biênio 2017-2019);

•CDCELP (Conselho Deliberativo): representantes dos Departamentos de D.

Antropologia, Filosofia, História, Linguística, Teoria Literária e Literatura

Comparada, Letras Orientais, Geografia, Letras Clássicas e Vernáculas, Letras

Modernas;

•Docentes USP em atuação efetiva no Centro: cerca de 30, sendo 2 decanos

consultores.

•Pesquisadores externos e líderes de Grupos de Pesquisa (entre pesquisadores

de outras Unidades USP, pós-doutorandos e outros pesquisadores graduados,

sem contar os pesquisadores eventuais): cerca de 15;

•Alunos de pós-graduação: as atividades do Centro atingem efetivamente cerca

de 150 a 200 alunos de Pós-Graduação, especialmente dos Programas de ECLLP,

Literatura Portuguesa e áreas afins;

•Alunos de Graduação: o Centro conta com a colaboração efetiva de monitores

da Graduação em Letras da USP, mas sua atuação atinge potencialmente toda a

Graduação em Letras, no que tange às literaturas e culturas de língua portuguesa

e sua relação com outras áreas e saberes – número este que tende a crescer

exponencialmente com a implementação dos novos projetos do Centro, a serem

comentados na sequência.
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Inserção Social
Ações de destaque

Projeto Travessia, na Penitenciária

Feminina da Capital (PFC)

O grupo de estudos LAELL -

Laboratório de Pesquisa e Ensino

de Leitura Literária realiza reuniões

periódicas nas salas do CELP. O

projeto é coordenado pela

professora Vima Lia de Rossi

Martin.

O grupo somou-se às atividades da Exposição

Libertas: Leitura e Literatura nas Prisões, uma

iniciativa do Fórum Cultura, Trabalho e Cidadania

e Fundação “Prof. Dr. Manoel Pedro Pimentel”

(Funap), vinculada à Secretaria da Administração

Penitenciária (SAP), por meio da Coordenadoria

de Reintegração Social e Cidadania. Ao todo,

serão três ambientes para visitação: “Cárcere e a

Literatura”, “Literatura no Cárcere” e, por fim, as

“Políticas de Livro, Literatura e o Sistema

Prisional”. Ver em: https://bvl.org.br/exposicao-

libertas-fica-ate-20-de-outubro-na-bvl/

https://bvl.org.br/exposicao-libertas-fica-ate-20-de-outubro-na-bvl/
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Inserção Social
Ações de destaque

Curso de atualização

para professores de

Educação Infantil e

Ensino Fundamental I

propõe a leitura e

discussão de narrativas

africanas, afro-brasileiras

e indígenas voltadas

para o público infantil e

juvenil, assim como

sugere alternativas de

abordagem dessas

narrativas em sala de

aula. Além das

literaturas, o curso

propõe pensar outras

dimensões das culturas e

identidades africanas,

afro-brasileiras e

indígenas que ampliem

os referenciais ofertados

para as crianças no que

diz respeito à lei

11.645/08 (10.639/03).

O curso propiciou aos professores da educação básica pública e particular do

primeiro ciclo de ensino um repertório de textos teóricos e referências literárias

que permitam observar as relações entre literatura, história e sociedade e a

importância político-social da inclusão dos temas étnico-raciais nas séries iniciais.
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Inserção Social
Ações de destaque
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Políticas de comunicação

Dando continuidade à política de comunicação implementada a partir de
2014, temos:

•Facebook
•Boletim do Celp
•Site
•Canal no Youtube
•Twitter
•Mural
Produção de relatório institucional*
•Atualização periódica da lista de e-mails
•Diálogos e parcerias com outros setores da universidade e outras
instituições

*Cabe informar que no primeiro 2018, a Pró-Reitoria de Cultura e Extensão

da Universidade de São Paulo realizou o Censo da Pró-Reitoria de Cultura e

Extensão Universitária objetivando mapear as atividades realizadas por toda

a área acadêmico-científica, desde os Centros e Núcleos até os

Departamentos, tendo o CELP entregue o relatório em 11 de maio daquele

ano.
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Políticas de comunicação
Facebook
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Políticas de comunicação

Facebook

um caso de censura política ao livre-pensamento. 

“Fábricas de utensílios” é o título de matéria de autoria dos professores Paulo Martins

vice-diretor da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH-USP) e Jean

Pierre Chauvin, professor da ECA e Programa de Estudos Comparados, ambos da USP.

Publicada no Jornal da USP, em maio de 2019, recebeu censura e está bloqueada para

leitura pública.
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Políticas de comunicação

Facebook
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Políticas de comunicação

Facebook
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Políticas de comunicação

Facebook
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Políticas de comunicação

Facebook
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Políticas de comunicação

Métrica e alcance na divulgação 
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Políticas de comunicação
Exposições
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Políticas de comunicação
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Políticas de comunicação
Adequação do CELP à nova personalidade visual da FFLCH: :

1. Site

2. Papel timbrado

3. Boletim do CELP 

4. Facebook

5. Twitter

6. Youtube
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Atividades desenvolvidas
Eventos

http://celp.fflch.usp.br/eventoscelp

De janeiro de 2018 a dezembro de 2019, o CELP apoiou e/ou realizou o 

total de 50 eventos abertos ao público externo à comunidade USP, dos 

quais:

50 eventos gratuitos

04 eventos pagos com recursos de inscrições

02 exposições na Biblioteca Florestan Fernandes

As atividades desenvolvidas requereram  apoio operacional e logístico a 

diversos eventos organizados por docentes e grupos de estudos –

minicursos, cursos, encontros, exposições, conferências, mostras, 

colóquios, feiras, palestras, debates, jornadas e seminários – realizados nas 

dependências da USP, sendo 41 na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências 

Humanas, um no Instituto de Estudos Avançados , um no Complexo 

Brasiliana, além das duas edições do Seminário A Língua Portuguesa na 

Literatura, na Comunicação e na Educação, realizadas no Centro de 

Formação do Sesc e a divulgação do evento de homenagem ao intelectual 

português Agostinho da Silva, no Consulado de Portugal. . Realizam-se as 

seguintes tarefas, entre outras:

http://celp.fflch.usp.br/eventoscelp
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Atividades desenvolvidas
Eventos

a. Reserva de datas e local do evento;

b. Autorizações para visitantes externos, por exemplo, veículos, editoras;

c. Concessão de diárias e pró-labores;

d. Divulgação e gravação com apoio dos Serviços de Comunicação e Técnico 

de Informática da Faculdade

e. Inscrições via site do CELP;

f. Emissão de certificados via Autentusp;

g. Organização da sala, papelaria e fornecimento de alimentação durante o 

intervalo;

h. Consulta a orçamentos;

i. Contato com os outros setores da faculdade: departamentos, informática, 

comunicação, almoxarifado, biblioteca, tesouraria, contabilidade, 

assistências financeira, e administrativa;

j. Contato com outras unidades e instituições, por exemplo: Centro 

Universitário Maria Antônia, Faculdade de Medicina, Universidade 

Mackenzie, Pontifícia Universidade Católica, Casa de Portugal;

k. Produção ou acompanhamento da produção de flyers e materiais de 

divulgação;

l. Divulgação das atividades do CELP nas feiras USP e as Profissões 

(2018/2019) e na recepção aos calouros na FFLCH (208/2019). 
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Atividades desenvolvidas
Eventos

m. Divulgação do evento nas mídias FFLCH e USP e nos canais do CELP (site, 

facebook e lista de e-mails);

n. Realização de inscrições;

o. Receptiva a professores e/ou palestrantes convidados;

p.Encaminhamento de certificados de participação;

q. Montagem e acompanhamento técnico das exposições

r.Relatório de Atividades

s. Prestação de contas aos organizadores dos eventos e aos setores 

financeiro/administrative/contabilidade/tesouraria da Faculdade. 

Público Alvo:

Docentes, Pesquisadores, Alunos de Graduação e de Pós-Graduação, Pós-

Doutorandos

Professores do Ensino Oficial – rede pública e particular de ensino

Educadores e Gestores de organizações não formais de ensino

Agentes culturais, Cidadãos interessados em literaturas, culturas de língua 

portuguesa e estudos comparados de literaturas e temas transdisciplinares
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Atividades desenvolvidas
Eventos - métricas

Métricas utilizadas para avaliação de alcance e demais resultados do 

projeto/atividade.

1.Bitly – bitly.com

2.Encurtador de URLs da USP

3.Facebook (detalhes das publicações e comentários)

4.Formulário de Solicitação de Eventos do CELP – _ 

http://celp.fflch.usp.br/solicitacaodeeventos

5.Boletim do CELP (editado na plataforma tinyletter – métricas dessa plataforma)

6.Consultas via e-mail

7.Comentários de viva-voz
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Atividades desenvolvidas
Publicações

Revista Via Atlântica

Publicações semestrais

Dossiê 34: Literatura e Jornalismo: suportes e fronteiras (agendado para 

ser publicado no final de dezembro de 2018)

Dossiê 35: n. 35 (2019): Antonio Candido - Literatura e Transformação 

Social

No prelo

Dossiê 36:Literatura-mundial e o sistema-mundial-moderno

Dossiê 37: Conflitos e convergências: vida literária e intelectual em Goa

Dossiê 38: Queerizar o cânone luso-afro-brasileiro
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Atividades desenvolvidas
Publicações

Revista Literartes

Publicações semestrais

v. 1 n. 10 (2019): Música brasileira e Infância

v. 1 n. 8 (2018) Dossie: Histórias em Quadrinhos

v. 1 n. 9 (2018): Narrativas literárias de países africanos de língua 

portuguesa

No prelo

Literartes n. 11 e 12 - Contos de Fadas:

tradição literária, transmidialidade, teoria

e crítica

Chamada aberta

Dossiê 13: Projetos de Leitura e formação

de leitores
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Atividades desenvolvidas
Publicações

Revista Crioula

n. 21 (2018): Dossiê Cânone e
silêncios: o (não) lugar das 
minorias na Literatura

n. 22 (2018):Espaços em 
movimento: as literaturas 
de língua portuguesa em 
contextos de crise política

n. 23 (2019): A experiência étnico-racial nas literaturas de Língua 
Portuguesa

n. 24 (2019): Dissidências de gênero e sexualidade nas Literaturas de 
Língua Portuguesa 

Treinamento periódicos para a nova versão do Open Journal System:

Foram realizados diversos treinamentos do SIBI para a nova versão do

Open Journal System (OJS), plataforma responsável pelas revistas online

da USP, no mês de fevereiro de 2018, com a participação de toda equipe

que trabalha nas revistas Via Atlântica, Literartes e Crioula, ou seja,

editores executivos, editores dos números, funcionárias do CELP e

pesquisadores do Programa de Pós-Graduação em Estudos Comparados

de Literaturas de Língua Portuguesa.
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Atividades desenvolvidas
Publicações

Publicações resultantes de eventos – ver em

http://celp.fflch.usp.br/publicacoes e em

http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/categ

ory/Literatura

Comparativismo hoje: as literaturas e culturas de língua portuguesa

Aparecida de Fátima Bueno, Edson Salviano Nery, Mauricio Salles

Vasconcelos, Paulo Fernando Motta Oliveira (Organizadores)

setembro 10, 2019

A subcriação de mundos: estudos sobre a literatura de J. R. R. Tolkien

Cristina Casagrande, Diego Genu Klautau, Maria Zilda da Cunha

(Organizadores)

http://celp.fflch.usp.br/publicacoes
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/category/Literatura
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Atividades desenvolvidas
Grupos de pesquisa

Grupo de Estudos Timor-Leste: Literatura, Cultura e Sociedade

Travessia - Laboratório de Pesquisa e Ensino de Leitura Literária

Grupo de Pesquisa Produções Literárias e Culturais para Crianças e Jovens

Grupo de Pesquisa Pensando Goa: Letras, Artes & Ciências Humanas

Grupo de Pesquisa Colonialismo e Pós-Colonialismo em Português

Grupo de Estudos Narrativa e Medicina

Estudos Comparados: Graciliano Ramos - pontes literárias socioculturais e

com outras artes

Ao lado, algumas 

das atividades 

desenvolvidas 

pelos Grupos de 

Pesquisa, 

certificados pelo 

CNPq.
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Atividades desenvolvidas
Organização do arquivo e 
acervo

Habitualmente, no início do ano e durante o recesso após o primeiro

semestre, tem sido realizada ação de organização das dependências do

CELP. Neste ano, o foco foi o descarte de documentos do Arquivo,

guardados desde a fundação do Centro. Para isso foi utilizada a tabela de

descartes de documentos do Arquivo Geral da USP.

Em 2018 e 2019, foram realizadas doações de exemplares da Revista Via

Atlântica em eventos como Feira USP e as Profissões e outros eventos,

com a finalidade de, em primeiro lugar, difundir a pesquisa científica no

campo das literaturas e culturas de língua portuguesa, mas também

ampliar espaço para as novas doações recebidas pelo Centro e contribuir

para a melhora do ambiente nas salas 100 e 101 do ponto de vista da

distribuição de espaço e facilitar a limpeza por parte das equipes de

limpeza do prédio.



Atividades desenvolvidas
Acervo

• Manutenção dos Acervos Bibliográficos Santilli e CELP.

• Projeto CINEÁFRICAS: em 2018, por doação da aluna de Mestrado (e

agora Mestre) Marina de Oliveira Félix de Mello Chaves, o CELP

recebeu 61 filmes produzidos no continente africano, a maior parte da

ou sobre a África de Língua Oficial Portuguesa. O CELP passa a ser um

dos principais acervos de filmografia africana no Brasil. Torna-se,

assim, prioritária a organização, catalogação e disponibilização das

obras para consulta. Ao longo de 2020 e 2021, no âmbito do

lançamento e divulgação do Acervo, estão previstas, entre outras, as

Mostras Grandes Cineastas Africanos e Mia Couto no Cinema.

33

Fotogramas de 
Filmes do Acervo
Cineáfricas



Atividades desenvolvidas
Projeto “Cineáfricas”

Objetivo: Catalogação e disponibilização para consulta e pesquisa do acervo

de filmes relacionados aos países africanos do CELP-USP. Documentação e

guarda dos filmes em nuvem. Reforma e aparelhamento de sala para

consulta e pesquisa.

Equipe coordenadora: Profa. Dra. Tania Celestino de Macêdo (FFLCH-USP);

Prof. Dr. Bernardo Nascimento de Amorim (UFOP); Prof. Dr. Júlio César

Machado de Paula (UFF).

Público-Alvo: pesquisadores das literaturas e culturas africanas em geral.
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Desempenho financeiro
fonte: Sistema de Controle Orçamentário - FFLCH/USP
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Orçamento
saldo em dezembro

Renda Industrial
saldo  em dezembro

2018 - 2.194,30 10.156,54

2019 7.369,59 4.343,50

Valor Utilizado

2018 17.532,48

2019 36.297,11

TOTAL 53.829,59

Foram realizadas despesas com almoxarifado, serviço postal, adiantamento para

despesas miúdas para despesas com itens de papelaria e serviços gráficos para a

produção de eventos e exposições, pagamento de diárias e pró-labores, compra de

3 computadores Lenovo por Registro de Preço.


