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1. APRESENTAÇÃO 
 
 O presente relatório de gestão é referente ao exercício de 2017, do Instituto de Letras da 
Universidade Federal da Bahia, a ser apresentado à Pró-Reitoria de Planejamento e Orçamento da 
UFBA, em atendimento às disposições legais, que determinam a transparência e a publicização das 
ações desenvolvidas pelos agentes públicos e, mais especificamente ao disposto no item VII do Art. 
41 do Estatuto da UFBA. 
 
 
2. VISÃO GERAL 
 
2.1 Breve histórico da Unidade 
 
 O Instituto de Letras da Universidade Federal da Bahia (ILUFBA), criado como Unidade 
Universitária pelo Decreto nº 62241, de 8 de fevereiro de 1968, no bojo da reforma universitária 
empreendida pelo governo militar. No entanto, os principais cursos oferecidos pelo ILUFBA foram 
iniciados em 1942 na recém criada Faculdade de Filosofia da Bahia, a saber, os cursos de Letras 
Clássicas, Letras Neolatinas e Letras Anglo-Germânicas. Em 1946, a Faculdade de Filosofia passou 
a integrar a Universidade Federal da Bahia, criada naquele ano pelo Decreto 9155. Os cursos de 
Letras eram coordenados pelo Departamento de Letras da Faculdade de Filosofia. Em 1968, em 
consequência da citada reforma universitária, o Departamento de Letras ganhou autonomia e foi 
transformado em um instituto independente.  
 A sede do nosso curso foi, inicialmente, o da Faculdade de Filosofia, na praça da Piedade, 
depois, o belo prédio da avenida Joana Angélica, onde permaneceu até 1986, quando a comunidade 
de Letras precisou sair, em consequência dos problemas de má conservação que ameaçavam a 
integridade física das pessoas e o patrimônio público. A sede atual, em Ondina, data do final da 
década de oitenta. Os três cursos iniciais foram sofrendo mudanças para adequarem-se às demandas 
da sociedade baiana e brasileira. Em 1976, foi criado o Mestrado em Letras com três áreas de 
concentração: Língua Portuguesa, Linguística e Toeira da Literatura. O doutorado só foi implantado 
em 1995, quando foi criado o Programa de Pós-graduação em Letras e Linguística, o PPGLL, que 
compreende dois cursos stricto sensu: o Mestrado em Letras e o Doutorado em Letras. O 
crescimento de nosso programa motivou a recomendação da CAPES de que o desmembrasse e, em 
2010, foram criados o Programa de Pós-Graduação em Língua (PPGLinC) e Cultura e o Programa 
de Pós-Graduação em Literatura e Cultura (PPGLitC), ambos com Mestrado e Doutorado. Em 
2013, foi criado o Mestrado Profissional em Letras, o PROFLETRAS, cujo acesso é exclusivo para 
os docentes da educação básica e que estejam em regência de classe. O PROFLETRAS é um 
programa importante, porque aproxima os professores da educação básica das teorias acadêmicas 
desenvolvidas na universidade e, em contrapartida, dá ao docente da educação superior 
oportunidade para dialogar de perto com os problemas da educação básica.  
 
2.2 Estrutura da unidade e outras informações relevantes 
 
 A estrutura administrativa do Instituto de Letras é composta por Congregação, Diretoria, 
cinco Colegiados de cursos de Graduação, três Colegiados de Pós-Graduação senso estrito e quatro 
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Departamentos. Direção, colegiados e departamentos contam com o apoio de quatro secretarias 
unificadas, que funcionam em turnos de no mínimo 12 horas ininterruptas para dar apoio aos 
diferentes setores e fazer o atendimento ao público interno e externo.  
 Os cinco colegiados dos cursos de graduação são o Colegiado do Curso de Letras 
Vernáculas diurno, coordenado pelas professoras Claudia Tereza Sobrinho da Silva (coord.) e 
Cecília Gabriela Aguirre de Souza (vice); o Colegiado do curso de Letras Vernáculas noturno, 
coordenado pela professora Adriana Pucci Penteado de Faria e Silva; o Colegiado do curso de 
Letras Vernáculas e uma Língua Estrangeira Moderna, coordenado pelas professoras Lílian 
Teixeira de Sousa (coord.) e Iraneide Santos Costa (vice); o Colegiado de Língua Estrangeira 
Moderna ou Clássica diurno, coordenado pela professora Tereza do Carmo Pereira (coord.) e pelo 
professor Carlos Felipe da Conceição Pinto (vice); e o Colegiado de Língua Estrangeira – Inglês ou 
Espanhol – noturno, coordenado até 08/10 pela professora Juliana Escalier Ludwig Gayer e, após 
essa data, pela professora Isadora Lima Machado. Os colegiados dos cursos noturnos não possuem 
vice-coordenadores e compartilham os membros com os colegiados dos cursos similares do turno 
diurno. 

Os colegiados de Pós-Graduação são três, um para cada programa senso estrito. O 
Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Literatura e Cultura é coordenado pelos professores 
Márcio Ricardo Coelho Muniz (coord.) e Alvanita Almeida Santos (vice). Em dezembro de 2017, 
em eleição regular, foram eleitos para o biênio 2018-2019 a professora Alvanita Almeida Santos 
(coord.) e o professor Sandro Santos Ornellas (vice). O Colegiado do Programa de Pós-Graduação 
em Língua e Cultura também trocou de coordenação durante o ano de 2017, primeiro, em virtude 
do afastamento do coordenador, professor Américo Venâncio Lopes Machado Filho, que se afastou  
para realizar pós-doutorado no exterior. A professora Alícia Duhá Lose, que antes ocupava o cargo 
de vice-coordenadora, assumiu a coordenação juntamente com a professora Marcela Moura Torres 
Paim (vice). Em dezembro, devido à previsão de afastamento das professoras Alícia Lose e Marcela 
Paim para realizar estágio pós-doutoral em 2018, nova eleição foi realizada, sendo eleitos os 
professores Danniel da Silva Carvalho (coord.) e a professora Daniele de Oliveira (vice). 
Entretanto, a posse dos novos coordenadores só será efetivada em janeiro de 2018. O Colegiado do 
Mestrado Profissional em Letras (PROFLETRAS) é coordenado pelas professoras Suzane Lima 
costa (coord.) e Mônica de Menezes Santos (vice). Também em dezembro houve eleição para o 
cargo de coordenação deste colegiado, sendo eleito o professor Júlio Neves Pereira, cuja posse se 
dará somente em janeiro de 2018. 

Os quatro departamentos que compõem o ILUFBA são o Departamento de Letras 
Vernáculas (DLV), o Departamento de Fundamentos para o Estudo das Letras (DFEL), o 
Departamento de Letras Românicas (DLV) e o Departamento de Letras Germânicas(DLG). O 
primeiro é instância de lotação dos professores de Língua Portuguesa, Literatura Brasileira, 
Literatura Portuguesa, Literaturas Africanas de Língua Portuguesa e Língua Brasileira de Sinais – 
LIBRAS. O DLV é chefiado pelos professores João Paulo Lazzarini Cyrino (chefe) e pela 
professora Claudia da Cruz Cerqueira (vice). O DFEL congrega os professores de Letras Clássicas 
– Latim e Grego –, Filologia, Linguística e Teoria da Literatura. É chefiado pelas professoras 
Isabela Santos de Almeida (chefe) e Maria Cristina Vieira de Figueiredo Silva (vice). O DLR reúne 
os professores de Espanhol, Francês e Italiano. É chefiado pela professora Rita Maria Ribeiro Bessa 
(chefe) e pelo professor Jorge Hernán Yerro (vice). O DLG é instância de lotação dos professores 
de Alemão e Inglês. Sua chefe é a professora Noélia Borges Araújo e a vice-chefe é a professora 
Christine Sant’Anna de Almeida. 
 Desde 2011, uma Comissão trabalhou para redigir novo Regimento Interno para o Instituto 
de Letras, fóruns e reuniões foram promovidos, realizado um plebiscito para decidir qual estrutura 
organizacional era a preferida da comunidade, somente em dezembro de 2017, a Congregação da 
Unidade discutiu a minuta final do Regimento Interno, que ainda receberá emendas e deverá ter sua 
versão final aprovada em janeiro ou fevereiro de 2018. O novo Regimento Interno substitui o então 
em vigor, que data do início da década de setenta do século passado e encontra-se defasado em 
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relação aos marcos regulatórios da UFBA e as novas demandas impostas ao ILUFBA com a 
expansão decorrente de nossa participação no programa REUNI. 
 
 
3. CORPO DOCENTE E TÉCNICO ADMINISTRATIVO 
 
3. 1 Titulação do corpo docente e técnico-administrativo 
 
 O Instituto de Letras encerrou o ano de 2017 com um quadro de servidores formados por 
143 docentes efetivos e 22 servidores do corpo técnico administrativo.  
 O corpo docente é composto por 121 doutores, 17 mestres e apenas 4 graduados com 
Especialização na área de atuação. Destes quatro graduados com especialização, três pertencem à 
área de Libras, que se caracteriza por ser uma área nova e com poucos profissionais atuantes. 
Ressalte-se, entretanto, que um desses docentes está cursando Mestrado. Dentre os mestres, oito 
estão cursando doutorado, três deles em fase de conclusão. Em percentuais, são 85,2% de doutores, 
12% de mestres e apenas 2,8% de graduados. Em 2017, onze docentes estiveram afastados para 
realizar estágio de pós-doutoramento. É preciso destacar, ainda, que cem dos 143 docentes efetivos 
ingressaram na UFBA após a implantação do projeto REUNI e a maioria é jovem e se encontra em 
início de carreira. 
 O corpo de servidores técnico administrativo é formado por 2 de nível superior – um 
secretário executivo e um técnico em assuntos educacionais –, 15 assistentes de administração, 1 
técnico em contabilidade, 2 auxiliares de administração, 1 contínuo e 1 garçon.  

Dentre os servidores lotados como assistentes de administração, onze possuem curso 
superior, sendo que um servidor concluiu o doutorado, um concluiu o mestrado e três estão 
cursando mestrado. Estes dados demonstram que se trata de um quadro qualificado, a maioria 
jovem e no geral bastante empenhado em participar de cursos de qualificação e aceitar novos 
desafios. 
 
3.2 Regime de trabalho do corpo docente e do quadro técnico administrativo 
 
 Os 143 docentes efetivos lotados no Instituto de Letras estão divididos em 125 professores 
em regime de Dedicação Exclusiva, 11 em regime de 40h e 7 de 20h. Portanto, 87,3% dos docentes 
são DE, 7,7% são 40h e 5% cumprem regime de 20h. 
 Os servidores do quadro técnico administrativo têm regime de trabalho de 40h semanais. 
 
3.3 Breve descrição e principais mudanças ocorridas no exercício 
 

Nos últimos anos, como fica claro nos dados acima expostos, houve uma intensa renovação 
no quadro de servidores docentes e técnicos administrativos do ILUFBA. Em 2017, ingressaram 
onze novos docentes através de concurso público do Magistério Superior, para preenchimento de 
vagas referentes a aposentadorias e exonerações ocorridas nos anos anteriores ou novas vagas 
distribuídas pelo CONSUNI, sendo três da área de Libras, duas de Espanhol, três de Língua Inglesa, 
uma de Língua Portuguesa, uma de Filologia e uma de Literatura Brasileira.  

Em relação ao corpo técnico administrativo, continuamos a espera da reposição dos 
servidores aposentados ou exonerados desde 2014. O atraso na realização do concurso tem onerado 
os servidores técnico administrativos que são obrigados a acumular funções cuja realização é 
essencial para o funcionamento do Instituto, dos colegiados e departamentos. 
 
3.4 Capacitação profissional 
 

Em 2017, dez docentes afastaram-se para realizar estágio pós-doutoral, sendo três fora do 
pais, oito afastaram-se para cursar doutorado, quatro para cursar mestrado. Os servidores do corpo 
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técnico administrativo também empreenderam esforços de qualificação, um concluiu o mestrado em 
2017 e dois estão cursando mestrado. 
 
 
4. INFRAESTRUTURA 
 
4.1 Número de salas de aula, gabinetes, auditórios 
 
 O Instituto de Letras é formado por dois prédios contíguos cuja área soma aproximadamente 
6 mil metros quadrados. O prédio mais antigo foi construído na década de 80 e o mais recente, 
construído com recursos do REUNI, foi inaugurado em 2010. Ligados por passarelas em todos os 
quatro pavimentos, os prédios compartilham equipamentos, otimizando os mesmos. No prédio mais 
antigo funcionam as áreas administrativas, salas de aula, cantina e gabinetes de professores, no 
prédio anexo, há um auditório, ainda não inaugurado devido ao atraso na instalação da subestação 
de energia, duas salas de aula para 50 alunos, no térreo, e 42 salas de pesquisa distribuídas nos pisos 
superiores. Há apenas um elevador, localizado no prédio mais antigo, que data da algumas dezenas 
de anos e que precisa ser substituído com certa urgência, pois temos na casa uma docente 
cadeirante. 
 
4.2 Número e identificação dos laboratórios 
 
 Letras possui dois laboratórios de língua montados com recursos do MEC no final dos anos 
90. Com o passar dos anos, os equipamentos (22 monitores e um computador em cada sala) foram 
ficando obsoletos. A atualização do programa e o treinamento dos professores custavam muito caro 
e não havia recursos para contratar a empresa que monopoliza a licença do softwere no Brasil, a 
Optécnica. Com o investimento financeiro advindo do programa REUNI, tentamos entre 2012 e 
2014 obter autorização para fazer a dispensa de licitação, mas a Procuradoria Federal junto à UFBA 
deu parecer desfavorável todas as vezes. A partir de 2014, os cortes no orçamento da universidade 
inviabilizaram qualquer tentativa de investimento e tivemos de desistir da estrutura original.  

Quanto ao laboratório de informática, tínhamos um de pequeno porte com 15 máquinas do 
tipo sinclair, que são muito pouco robustas e com o passar dos anos quebraram uma a uma. Como 
não há investimento em compra de computadores por parte da UFBA, desde 2014, não há como 
trocar os equipamentos, que foram alienados depois de avaliados como inservíveis pela STI. 

O fato de termos laboratórios obsoletos e impróprios para o uso custou aos cursos de Letras, 
que receberam visita do INEP nos últimos anos rebaixamento de nota. Em 2017, apresentamos 
proposta em um edital do Programa Idioma sem Fronteiras para receber 21 computadores. 
Reunimos os requisitos necessários em termos de espaço para sermos contemplados, a saber: sala 
ampla, bem iluminada e arejada, de cerca de 75m2, equipada com dois aparelhos de ar condicionado 
split, corretamente dimensionados para o espaço, 22 mesas para até dois estudantes, cadeiras novas, 
switch com 24 portas, cabeamento para internet, mesa para docente, quadro branco, tv de led. Falta-
nos somente os 23 computadores. 
  
4.3 Acervos e memorial 
 
 O prédio mais antigo do Instituto de Letras foi planejado para ser construído em duas etapas. 
A primeira, que foi inaugurada nos finais dos anos oitenta e uma segunda, que só pode ser 
construída com os recursos do Programa REUNI, inaugurada em 2011. Nem na primeira nem na 
segunda etapa foi previsto um espaço para arquivo. Todo o material relativo ao arquivo e à memória 
do nosso Instituto fica guardado no quinto pavimento, em uma espécie de sótão, espaço inadequado, 
porque está próximo à casa de máquinas do elevador. Em 2017 a Congregação de Letras decidiu 
destinar uma das salas do pavimento térreo do prédio anexo para abrigar o arquivo. Em 2018 serão 
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contratados dois estagiários de arquivologia para nos auxiliar na triagem do material que deve ser 
posteriormente classificado e arquivado. 
  
4.4 Acessibilidade 
 
 Até o ano de 2017 não havia no ILUFBA alunos com deficiência. Temos, entretanto, dois 
docentes que se enquadram nesta categoria: a professora Iracema Luísa de Souza, que é cadeirante, 
e o professor Maurício Damasceno, que é surdo. Este último, ingressou na UFBA em junho de 
2017. O professor Maurício tem sido acompanhado nas reuniões por intérpretes de Libras do 
NAPE. O crescente número de discentes com algum tipo de deficiência, que ingressarem através do 
sistema de cotas, exigirá maiores investimentos por parte da instituição para a contratação de 
profissionais especializados para dar suporte aos estudantes com necessidades especiais. 
 
4.5 Sustentabilidade 
 
 O Instituto de Letras cumpre as normas e segue os procedimentos adotados pela UFBA no 
que diz respeito ao plano de gestão e à logística sustentável. Desde o uso racional de água e de 
energia, à reciclagem de materiais descartáveis, o uso estritamente necessário de materiais 
impressos e a busca de racionalização de processos no sentido de economia de tempo e maior 
eficiência.  
 
 
5. ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO 
 
5.1 Atividades de ensino 
 
5.1.1 Ensino de Graduação 
 

O Instituto de Letras da UFBA oferece três cursos de graduação: Letras Vernáculas, nas 
modalidades licenciatura e bacharelado; Letras Vernáculas e Língua Estrangeira Moderna (Alemão, 
Espanhol, Francês, Inglês e Italiano) e Português Língua Estrangeira, exclusivamente na 
modalidade licenciatura, no turno diurno; e Língua Estrangeira Moderna ou Clássica, nas 
modalidades licenciatura (Inglês e Espanhol) e bacharelado (Alemão, Espanhol, Francês, Inglês, 
Italiano e Letras Clássicas - Grego e Latim). As licenciaturas em Letras Vernáculas e Língua 
Estrangeira – Inglês ou Espanhol – funcionam em dois turnos: diurno e noturno; os bacharelados 
são oferecidos exclusivamente nos turnos diurnos. São abertas 405 vagas por ano, sendo que 80% 
delas são acessíveis através do ENEM/SISU e 20% são reservadas para os egressos dos 
Bacharelados Interdisciplinares. Há, ainda, a possibilidade de ingresso através de transferência 
interna, vagas residuais e portadores de diplomas, bem como o reingresso para nova habilitação, 
exclusiva para concluintes dos nossos cursos, que ainda tenham tempo hábil para concluir a nova 
habilitação dentro do tempo máximo do curso.  

Os três cursos estão organizados em cinco colegiados: Letras Vernáculas diurno, Letras 
Vernáculas noturno, Língua Estrangeira diurno, Língua Estrangeira noturno, Letras Vernáculas e 
Língua Estrangeira, que correspondem às modalidades de entrada no ENEM/SISU. 

Os cursos de graduação em Letras possuíam, em dezembro de 2017, 2126 (dois mil cento e 
vinte e seis) alunos ativos, assim distribuídos: 
 

Cursos Alunos ativos em 
dezembro de 2017 

Ingressantes Concluintes 

Letras Vernáculas Diurno 501 2017.1 52 2017.1 56 
2017.2 48 2017.2 37* 
TOTAL 100 TOTAL 93 
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Noturno 217 2017.1 34 2017.1 12 
2017.2 15 2017.2 09* 
TOTAL 49 TOTAL 21 

Letras Vernáculas e Língua Estrangeira 
Moderna (Diurno) - 402 

493 2017.1 65 2017.1 12 
2017.2 63 2017.2 14* 
TOTAL 128 TOTAL 26 

Língua Estrangeira Moderna ou Clássica - 
Licenciatura e Bacharelado - diurno - 403 

491 2017.1 50 2017.1 18 
2017.2 42 2017.2 29 
TOTAL 92 TOTAL 47 

Língua Estrangeira Inglês ou Espanhol - 
Licenciatura - noturno - 481 

424 2017.1 38 2017.1 14 
2017.2 48 2017.2 14 
TOTAL 86 TOTAL 28 

TOTAL 2126  455  215 
*Previsão de concluintes, pois o semestre 2017.2 está em andamento, encerrando-se em 24 de fevereiro. 
 

Os dados relativos aos concluintes do semestre 2017.2 são estimativas porque o semestre 
está em andamento até o dia 24 de fevereiro.  

Em 2017, os colegiados dos cursos de graduação em Letras realizaram as seguintes ações: 
construção do site dos Colegiados; participação no Congresso da UFBA 2017, participação no 
Seminário Interno de Pesquisa - SePesq 2017; realização de reuniões para orientação dos alunos 
que participariam do ENADE 2017; realização de semana de recepção aos calouros do primeiro e 
do segundo semestre; a participação nos eventos promovidos pela PROGRAD – UFBA Mostra a 
sua cara. 

O Colegiado do curso de Letras Vernáculas e uma língua Estrangeira Moderna recebeu 
visita de avaliação do INEP. O curso foi avaliado com a nota 4, faltando para o 5 a existência de 
laboratórios de informática e língua, além de resoluções sobre estágio em língua estrangeira. No 
que diz respeito à resolução de estágios, esta já se encontra prevista no novo Projeto Pedagógico 
dos cursos de Letras, que será encaminhado ao Conselho Acadêmico de Ensino em 2018. 

Para melhor diagnosticar as razões pelas quais os discentes abandonam frequentemente 
disciplinas sem trancamentos, os colegiados prepararam um questionário para tentar entender as 
motivações dos alunos e pensar formas de atuação para minimizar os efeitos desta ação, que 
prejudica o planejamento acadêmico e o escore dos alunos. A aplicação do questionário foi 
programada para janeiro de 2018, após o recesso de final de ano. 

Outra preocupação dos colegiados dos cursos de graduação em Letras no ano de 2017 foi a 
implantação da orientação acadêmica, o que é um quesito legal e fundamental para a vida 
acadêmica do aluno. 
 Em 2017, os departamentos de Letras ofereceram os seguintes quantitativos de disciplinas, 
turmas e vagas: 
 
Total de disciplinas ministradas Semestre Departamento Quantidade Total 

2017.1 DLV 44 168 
DFEL 37 
DLR 48 
DLG 39 

2017.2 DLV 52 175 
DFEL 36 
DLR 53 
DLG 34 

Total de turmas oferecidas 2017.1 DLV 140 354 
DFEL 79 
DLR 66 
DLG 69 

2017.2 DLV 162 368 
DFEL 74 
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DLR 69 
DLG 63 

Total de vagas oferecidas 2017.1 DLV 5848 13.076 
DFEL 3241 
DLR 1721 
DLG 2266 

2017.2 DLV 6161 13.243 
DFEL 3071 
DLR 1819 
DLG 2192 

 
 
5.1.2 Ensino de Pós-Graduação senso estrito e lato senso 
 
 O Instituto de Letras possui três programas de Pós-Graduação senso estrito. Dois são 
programas com os níveis de Metrado e Doutorado: o Programa de Pós-Graduação em Literatura 
(PPGLitC) e Cultura e o Programa de Pós-Graduação em Língua e Cultura (PPGLinC). Há, ainda, o 
Mestrado Profissional em rede (PROFLETRAS), da qual participam mais de três dezenas de 
instituições de ensino superior, financiado pela CAPES e direcionado exclusivamente aos docentes 
atuantes na rede básica de educação. 
 Em dezembro de 2017, havia 387 alunos ativos nos programas de pós-graduação, sendo 214 
nos cursos de Doutorado e 172 nos cursos de Mestrado. Um total de 130 ingressaram através dos 
processos seletivos para o ano de 2017. Houve um total de 123 defesas, sendo 26 teses, 55 
dissertações e 42 qualificações. Os números detalhados por programas podem ser observados na 
tabela abaixo. 
 
Curso/Programa Alunos ativos em 

2017 
Ingressantes em 
2017 

Defesas em 2017 

PPGLitC Doutorado 113 21 Teses 11 
Qualificações 23 

Mestrado 94 38 Dissertações 20 
PPGLinC Doutorado 101 21 Teses 15 

Qualificações 17 
Mestrado  57 28 Dissertações 26 

PROFLETRAS Mestrado 22 22 Dissertações  09 
Qualificações 02 

Total  Discentes 387 Ingres-
santes 

130 Teses 26 
Disserta-
ções 

55 

Qualifi-
cações 

42 

 
 Os três programas têm um total de 111 bolsistas. Ressalte-se, no entanto, que o 
PROFLETRAS adotava uma política de oferecimento de bolsas para todos os aprovados, o que 
infelizmente foi descontinuado em 2017, quando não nenhum dos aprovados obtiveram bolsa 
devido à ausência de repasse da cota pela CAPES. Em um país em que a educação precisa de 
grandes investimentos, sobretudo em qualificação docente, o corte das bolsas impactou fortemente 
na permanência dos mestrandos.  
 No PPGLitC são 65 bolsistas, sendo 32 CAPES, um CNPQ e 32 FAPESB; no PPGLinC são 
31 bolsistas, sendo 20 CAPES, 06 FAPESB e 05 PDSE/CAPES; o PROFLETRAS possui 
atualmente apenas 10 bolsistas CAPES. 
 Durante o ano de 2017 os três programas empreenderam esforços para reformular seus 
currículos, reestruturar os processos de Seleção, reformar dos Regimentos Internos e implementar o 
sistema de cotas. Outro fato importante foi a participação no edital para seleção de professor 
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visitante (PROPG/UFBA), sendo destinada uma vaga para o PPGLitC. O PPGLinC realizou, ainda, 
processo seletivo para bolsa PNPD-CAPES, obtendo um total de 5 bolsas.  
 
5.1.3 Relação entre graduação e pós-graduação 
 
 A relação entre a graduação e a pós-graduação se estabelece, sobretudo, nos grupos de 
pesquisa dos quais participam alunos de graduação e de pós-graduação, e nos Seminários de 
Pesquisa (componente curricular LETA04), ofertados todos os semestres para alunos dos cursos de 
Bacharelado em Letras Vernáculas ou Língua Estrangeira, em cujas grades figuram como 
componente curricular obrigatório, alunos de Licenciatura, para os quais são optativos, também 
cursam este componentes, nos quais são apresentados temas concernentes as pesquisas realizadas 
pelos docentes de Letras. Parte significativa de nossos alunos de pós-graduação são egressos de 
nossos cursos de graduação, e o estímulo para ingressar na pós vem, sobretudo, desta convivência 
nos grupos de pesquisa coordenados pelos professores do ILUFBA.  
 Todos os anos, promovemos um evento em que alunos de graduação e de pós-graduação 
apresentam trabalhos sobre o andamento ou os resultados de suas pesquisas. Trata-se do SEPESQ, 
que em 2017 foi realizado entre 11 e 15 de dezembro. Outro evento importante nesta área foi o 
Seminário Diálogos entre a Pós-Graduação e a Graduação, que aconteceu no dia 30/08/2017, sob a 
coordenação da Profa. Dra. Edleise Mendes. 
 
5.2 Atividades de pesquisa: linhas de pesquisa, projetos, financiamentos etc. 
 

Os programas de Pós-Graduação congregam docentes que desenvolvem pesquisas nas 
seguintes áreas: 
1) Programa de Pós-Graduação em Língua e Cultura: Linha I - Constituição histórica do português 
e das demais línguas românicas; Linha II - Filologia textual; Linha III - História da cultura escrita 
no Brasil; Linha IV - Variação da língua portuguesa e teoria da gramática 
 
2) Programa de Pós-Graduação em Literatura e Cultura: Linha I - Crítica e processos de criação em 
diversas linguagens; Linha II - Documentos da memória cultural; Linha III - Estudos de tradução 
cultural e intersemiótica; Linha IV - Estudos de teorias e representações literárias e culturais. 
 
Projetos de pesquisa: 

 Aquisição e transmissão do português em situação de contato entre línguas – Dr. Alan 
Norman Baxter 

 DEPARC (Dicionário Etimológico do Português Arcaico – Parte 2 (coordenador); 2) DDB 
(Dicionário Dialetal Brasileiro: com base nos dados do ALiB (coordenador) – Dr. Américo 
Venâncio Lopes Machado Filho 

 Conceptualizações em rede social on-line: complexidade, cognição e linguagem multimodal 
em ecologia – Dra. Aurelina Ariadne Domingues Almeida 

 Projeto Vertentes do Português Popular do Estado da Bahia (Projeto coletivo) – Dr. Dante 
Lucchesi (Coordenador UFF), Maria Cristina Vieira de Figueiredo Silva (coordenadora 
UFBA) 

 Provável interferência das construções de tópico nas mudanças sintáticas em processo do 
português brasileiro – Dra. Edivalda Alves Araújo 

 O professor de línguas interculturalista: perspectivas para a educação linguística do século 
XXI - 2a. fase; 2) Que professores de língua portuguesa queremos formar? Concepções de 
linguagem e reflexão sobre a língua em uso na formação de professores dos cursos de 
Letras/UFBA – Dra. Edleise Mendes Oliveira Santos 

 Adaptação e validação dos inventários Macarthur de Desenvolvimento Comunicativo (cdis) 
para a LIBRAS – Dra. Elizabeth Reis Teixeira 
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 Leitura de textos, leitura de mundo; 2) A interação face a face no Exame CELPE-Bras: uma 
reflexão sobre os Elementos Provocadores – Dra. Iracema Luiza de Souza 

 Novo Dicionário de Nomes em Uso no Brasil; 2) Mapeando esquemas construcionais: a 
polissemia das formações X-dor na história da língua portuguesa – Dra. Juliana Soledade 
Barbosa Coelho 

 Ensino de textos multimodais virtuais em escolas públicas periféricas: mapeamento, 
estratégia e intervenção – Dr. Júlio Neves Pereira 

 Emergência de Identidade Social de Faixa Etária e Variação: o que revelam as capitais 
brasileiras segundo os dados do Projeto Atlas Linguístico do Brasil (Projeto ALiB) – Dra. 
Marcela Moura Torres Paim 

 Letramento em escola quilombola: os textos de divulgação científica e a formação de 
leitores – Dra. Simone Bueno Silva 

 Memoriais de formação como gênero textual e metodologia para a formação de professores 
de Língua Portuguesa do Ensino Fundamental – Dra. Simone Souza de Assumpção 

 Projeto Opera Omnia Rosa Virgínia Mattos e Silva; 2) Aos olhos da Inquisição: a difusão 
social da escrita na Capitania da Bahia no século XVI – Dra. Tânia Conceição Freire Lobo 

 O racismo e o discurso da mídia online: entre a negação e a prática – Dra. Daniele de 
Oliveira 

 (Re)Construção de identidades no discurso inclusiva da educação – Dra. Denise Maria 
Oliveira Zoghbi 

 Livros, leitura e a tipografia: os caminhos da produção impressa em Salvador entre 1811 e 
1950; 2) Os livros de registros manuscritos do Quartel dos Aflitos (Salvador/Bahia): edição 
semidiplomática e estudo linguístico-terminológico; 3) Documentos do ano de 1940 do 
"Destacamento do Nordeste" para o combate ao banditismo: transcrição e levantamento 
lexical; Memória em papel: manuscritos da Bahia Colonial; 4) Páginas da nossa história: 
edição de documentos manuscritos da Guerra Paraguai: Núcleo de Memória Documental. 
Quartel dos Aflitos, Polícia Militar da Bahia – Dra. Alícia Duhá Lose 

 A morfossintaxe comparada de definitude; 2) A língua na diversidade: um estudo 
sociolinguístico de gays soteropolitanos. Etapa 2 – Dr. Danniel da Silva Carvalho 

 Compreensão e copiação: investigação da compreensão textual nos manuais de língua 
portuguesa do ensino fundamental do estado da Bahia – Dra. Lícia Maria Bahia Heine 

 O papel das classes acionais no licenciamento da estrutura argumental dos verbos e das 
nominalizações; 2) Os Falares Baianos do Além São Francisco – Dra. Maria Cristina Vieira 
Figueiredo Silva 

 Edição e análise de textos medievais românicos – Dra. Risonete Batista de Souza 
 A Clivagem no espanhol mexicano – Dr. Carlos Felipe da Conceição Pinto 
 Temas integradores na formação inicial de professores de línguas: o caso dos imigrantes da 

contemporaneidade – Dra. Márcia Paraquett Fernandes 
 Marcadores discursivos do espanhol e do português: elaboração de um dicionário 

contrastivo para estudantes brasileiros de espanhol e estrangeiros de português – Dr. 
Antonio Messias Nogueira da Silva 

 Multilinguismo, plurilinguismo, translinguismo: uma compreensão das políticas de ensino e 
políticas linguísticas como espaços poder e ideologias e práticas identitárias – Dra. Lívia 
Márcia Tiba Radis Baptista 

 Inglês como língua franca: crítica, atitude e identidade - Dra. Denise Scheyerl 
 Ensino e Aprendizagem de alemão como LE pela modalidade a distância - Dra.  Jael Glauce 

da Fonseca. 
 Estudos sobre os compostos e os mecanismos de composição de palavras na primeira fase 

da língua portuguesa arcaica (séc. XII-XIV) – Dra. Antonia Vieira dos Santos 
 Projeto CAPES-COFECUB 838-15; 2) Projeto Estudo da Variação Linguística em Tempo 

Real – Dra. Suzana Alice Marcelino da Silva Cardoso 
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 Informatização e publicação de amostras do Projeto NURC/Salvador - Diálogos entre dois 
informantes (D 2) – Dra. Jacyra Andrade Mota 

 A mitologia clássica: transmissão e releituras. Etapa 1: fontes e fortuna do texto fulgenciano 
– Dr. José Amarante Santos Sobrinho 

 Ainda o Livro III do Tombo do Mosteiro de São Bento da Bahia: os documentos 
retrasladados – Dra. Célia Marques Telles 

 Regiões dialetais do Brasil: descrevendo os Falares Baiano e Nordestino; Organização e 
Manutenção do Arquivo Nacional do Projeto Atlas Linguístico do Brasil (ALiB) – Dra. 
Silvana Soares Costa Ribeiro 

 Mulher, oralidade, gêneros populares e gêneros híbridos na literatura brasileira – Dra. 
Alvanita Almeida Santos 

 EtniCidades: outras interpretações do Brasil; 2) "Brasilianistas" e a literatura afro-brasileira 
– Dra. Florentina da Silva Souza 

 RASURAS: letramentos negros – Dr.  José Henrique de Freitas Santos 
 Porque o ouro onde vai / não vai milhor companheiro: sociedade, cultura e representação 

literária na dramaturgia quinhentista portuguesa – Dr. Márcio Ricardo Coelho Muniz 
 Potências transnacionais emergentes e seus crivos culturais – Dra. Mônica de Menezes 

Santos 
 Portugueses de papel. Personagens portuguesas no romance brasileiro – Dra. Nancy Rita 

Ferreira Vieira 
 Modernidades alternativas: a literatura do BRICS na era da globalização – Dra. Rachel 

Esteves Lima 
 Questões do desassossego: Fernando Pessoa, literatura contemporânea e pensamento crítico 

– Dr. Sandro Ornellas 
 Autobiografias indígenas em três décadas de cartas (CNPq) – Dra. Suzane Lima Costa 
 A retórica do espaço irrestrito no discurso tragipoético de Elomar Figueira Mello – Dr. Igor 

Rossoni 
 Como se faz um autor? Vida literária e construção da autonomia no século XXI; 2) Formas 

do romance no século XXI – Dra. Luciene Almeida de Azevedo 
 Edição e estudo de textos teatrais censurados no período da ditadura na Bahia (Parte IV): 

Práxis filológica e arquivística– Dra. Rosa Borges dos Santos 
 O escritor e seus múltiplos: Migrações - a produção de Ruy Espinheira Filho, Milton 

Hatoum, Florisvaldo Mattos, Antonio Torres, Fernando da Rocha Peres, Miguel Sanches 
Neto e Judith Grossmann no Suplemento Dominical do Jornal do Brasil (1958-1961) – Dra. 
Antônia Torreão Herrera 

 A poética e a política do corpo – Dra. Cássia Dolores Lopes 
 O escritor e seus múltiplos: um intelectual entre fronteiras; 2) Acervo de escritores baianos – 

Dra. Evelina Hoisel 
 O escritor e seus múltiplos: migrações - a produção de Judith Grossmann, Maria Lúcia Dal 

Farra, Ildásio Tavares, Carlos Ribeiro, Davi Arrigucci e Rinaldo de Fernandes – Dra. Lígia 
Guimarães Telles 

 Corpus dissidente: A Teoria da Literatura e as Demandas da Diferença nas negropoéticas da 
literatura brasileira contemporânea – Dra. Lívia Maria Natália de Souza Santos 

 O grande circo místico de Jorge de Lima e suas repercussões na cultura brasileira.; 2) 
Viagem ao encontro da bem-amada: uma leitura do Livro de Sonetos escrito por Jorge de 
Lima – Dra. Mirella Márcia Longo Vieira Lima 

 Textos teatrais censurados escritos por mulheres na década de setenta: uma análise crítico-
filológica – Dra. Rosinês de Jesus Duarte 

 Expressões contemporâneas da americanidade na literatura, na cultura e nas artes – Dra. Ana 
Rosa Neves Ramos 

 Shakespeare passeia no mundo juvenil - Dra. Elizabeth Ramos. 
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 Literatura e cinema: estudos comparativos e intersemióticos - Dr. Décio Torres Cruz. 
 Traduzindo no Atlântico Negro - Dra. Denise Carrascosa.  
 Cityscapes in Contemporary Irish Literatures and Films: Local Histories, Global Conflicts - 

Dra. Noelia Borges de Araújo. 
 Escritores brasileiros nas ondas alemãs – Dra. Marlene Holzhausen 
 Filologia e Teatro: estudos de gênero, raça e sexualidade na cena teatral baiana sob Censura 

– Dr. Arivaldo Sacramento de Souza 
 A encenação do sujeito andino em escrituras performáticas produzidas nos Andes peruanos: 

resistência política e cultural – Carla Dameane Pereira de Souza 
 Edição de textos teatrais do projeto Chapéu de Palha: teatro baiano, cultura e identidade – 

Dra. Isabela Santos de Almeida 
 A tradução como espaço de mediação cultural na América-Latina – Dr. Jorge Hernán Yerro 
 Discursos de migrações, êxodos e retornos, trânsitos e trocas culturais em/entre países de 

língua oficial portuguesa, em contextos de globalização e pós-colonialidade. FasesI, II e III: 
Angola/Guiné-Bissau/SãoToméePríncipe/Moçambique/CaboVerde/PT/Brasil – Dra. Maria 
de Fátima Maia Ribeiro 

 Escritas da imagem: diálogos entre literatura, cinema e teatro latino-americanos atuais 
através do politico – Dra. Júlia Morena Silva da Costa 

 Poéticas contemporâneas dos gêneros biográficos – Dr. Antonio Marcos da Silva Pereira  
 Tradução, Processo de Criação e Mídias Sonoras (PRO.SOM): Estudos de Tradução 

Interlingual e Interartes – Dra. Silvia Maria Guerra Anastácio 
 
Projetos interinstitucionais: 
1) Projeto Atlas Linguístico do Brasil (ALiB) – Dra. Suzana Alice Marcelino da Silva Cardoso 
(Professor Emérito da UFBA, aposentada e colaboradora da Pós-graduação), Dra. Jacyra Andrade 
Mota (aposentada e colaboradora da Pós-graduação), Dra. Marcela Moura Torres Paim, Dra. 
Silvana Soares Costa Ribeiro 
2) Observatório da educação escolar indígena (CAPES) – Dra. Suzane Lima Costa, Dra. América 
Lúcia César. 
 
5.3 Atividades de extensão: projetos, recursos 
 
NUPEL 
 O Núcleo Permanente de Extensão de Letras (NUPEL) tem como objetivo congregar, 
assessorar e incentivar as atividades de extensão no Instituto de Letras da UFBA. Suas atividades 
são voltadas, preferencialmente, para o público externo à UFBA. Participam do NUPEL docentes 
do ILUFBA, discentes da graduação e da pós-graduação stricto sensu. O NUPEL ofereceu em 2017 
os seguintes cursos: Alemão, Espanhol, Inglês, Francês, Italiano, Latim Clássico e Jurídico, Grego 
antigo, Leitura e produção de textos e Português Língua Estrangeira. Além dos cursos de língua, o 
NUPEL presta serviço de tradução em inglês e espanhol. Desde 2016, foi estabelecida parceria com 
a Pró-Reitoria de Ensino de Pós-graduação para tradução dos sites dos programas com conceito 
CAPES  5, 6 e 7. Outro serviço prestado à comunidade interna e externa são os testes de 
proficiência nas línguas estrangeiras modernas oferecidas pelo núcleo para as pessoas que prestam 
seleção para programas de pós-graduação em diversas instituições brasileiras. 
 Em 2017.1, o NUPEL ofereceu 115 turmas para um público de 1719 alunos, dos quais 211 
são bolsistas. Em 2017.2, foram oferecidas 106 turmas, para 1749 estudantes, dos quais 207 são 
bolsista. As atividades de ensino e traduções em 2017 foram realizadas por 61 e 53 discentes que 
atuaram como professores e tradutores em formação, supervisionados por 14 e 17 coordenadores 
pedagógicos, respectivamente. 
 Os cursos de línguas do NUPEL são responsáveis pela captação de recursos usado para 
pagamento de bolsas aos envolvidos com os cursos e as atividades de tradução, o apoio à 
comunidade acadêmica de Letras concedendo diárias para docentes, discentes e servidores técnico-
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administrativos que participam de eventos acadêmicos. Em 2017 foram concedidas um total de 111 
diárias para 66 solicitantes. 
 
O PROFICI e o NucLi/IsF 
 O Programa de Proficiência em Língua Estrangeira para Estudantes e Servidores da UFBA 
(PROFICI) é um que busca, através da qualificação em línguas estrangeiras, auxiliar a UFBA e o 
Brasil na consolidação, expansão e internacionalização da ciência e tecnologia, da pesquisa, criação 
e inovação e da sua competitividade, por meio do intercâmbio e da mobilidade internacional, 
propiciando a formação e capacitação de pessoas com elevada qualificação em universidades, 
instituições de educação profissional e tecnológica e centros de pesquisa estrangeiros de excelência. 
O PROFICI, em 2017, contou com a participação de 45 monitores, orientados e supervisionados 
por 6 coordenadores pedagógicos e ofereceu 708 turmas, sendo 438 no primeiro e 270 no segundo 
semestre, das seguintes línguas: alemão, espanhol, francês, inglês, italiano e português língua 
estrangeira, para 11.863 alunos. 
 O NucLi, Núcleo de Línguas da UFBA, no âmbito do Programa Idiomas sem Fronteiras, 
objetiva ensinar alemão, inglês e italiano aos membros da comunidade acadêmica que já têm 
conhecimento da língua estrangeira em nível básico, mas também português língua estrangeira aos 
estudantes estrangeiros em intercâmbio na UFBA e em instituições brasileiras de ensino supeiror. 
Em 2017, o NucLi ofereceu 50 turmas, para 1083 alunos, contando com 8 professores, orientados e 
supervisionados por 4 coordenadores pedagógicos. Ressalte-se que o número de ofertas do NucLi 
UFBA no âmbito do Programa Idiomas sem Fronteiras foi menor em relação aos anos anteriores 
porque os NucLis de todo o país ficaram voltados ao processo de recredenciamento no período de 
janeiro a maio de 2017. Outra importante ação no âmbito das atividades do NucLi são as 37 sessões 
de aplicação do TOEFL ITP com 1.187 inscritos e 851 comparecimentos.  

 
5.4 Produção artística, cultural, científica e/ou técnica (publicações, apresentações etc.) 
 
Artigos publicados: 

 ALMEIDA, I. S.; BORGES, R.. Edição e crítica filológica do texto teatral censurado. 
Revista da Abralin, v. 3, p. 19, 2017. 

 AMARANTE, José. O latim no Brasil após a segunda metade do século XX e a emergência 
de novos materiais didáticos. In: Cláudia Cravo; Susana Marques. (Org.). O ensino das 
línguas clássicas: reflexões e experiências didáticas. Coimbra/São Paulo: Universidade de 
Coimbra/Annablume, 2017, v. 1, p. 91-109. DOI: https://doi.org/10.14195/978-989-26-
1340-6 

 AZEVEDO, Luciene. “Romances não criativos", in: Estudos de literatura brasileira 
contemporânea, n. 50, p. 157-171, jan./abr. 2017. on-line ISSN: 2316-4018 Disponível 
http://periodicos.unb.br/index.php/estudos/article/view/24138 

 BORGES, Noélia. Tradução da poesia “DUBLIN” de Louis MacNeice por Noélia Borges e 
o Grupo de Pesquisa ARIS – Association for Research of Irish Studies para o livreto da VI 
Jornada de Estudos Irlandeses: IRE-LAND N TRANS-LATION (S) – 23/06 e 24/06/2017. 
UFF, Volta Redonda. 

 CARVALHO, D. S.; BRITO, D. B. S.. Impostores, correferência e concordância em 
português brasileiro. REVISTA LETRAS, v. 96, p. 54-73, 2017. 

 CARVALHO, D. S.; CERQUEIRA, F. O. ; MARIANO, V. C. . Biolinguística: da evolução 
da espécie à noção de parâmetros. Fórum Linguístico, v. 14, p. 2286-2299, 2017. 

 CARVALHO, D. S.. Autopercepção e empatia em comunidades de prática gays em 
salvador, bahia. COLÓQUIO DO MUSEU PEDAGÓGICO, v. 12, p. 557-562, 2017. 

 CARVALHO, D. S.. Uma proposta de estrutura interna para os pronomes pessoais no 
português brasileiro. SIGNÓTICA, v. 29, p. 455-481, 2017. 
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 COSTA, Roberto César Reis "Analyzing a curriculum proposal for Brazilian Sign 
Language" Journal of Modern Education Review, v. 6, n. 10, New York, 2016, pp. 716-725. 
Available at: http://www.academicstar.us/UploadFile/Picture/2017-8/20178265451615.pdf. 
Published Online: Ago 2nd, 2017. 

 FONSECA, Jael Glauce.  O Programa Idiomas sem Fronteiras - IsF e a Formação do 
Professor de Língua Alemã na Universidade Federal da Bahia. In: Revista Letras Raras, 
2017. 

 FONSECA, Jael Glauce. A abordagem da aprendizagem ubíqua na formação do professor 
de língua alemã como língua estrangeira. In: Educa2017, 2017. 

 GAYER, J. E. L.; SILVA, E. O.. A ditongação decrescente na fala popular de Salvador: 
análise variacionista. MATRAGA, v. 24, p. 92-114, 2017. 

 HEINE, L. M. B. Por que uma nova fase da Linguística Textual?, publicado em Letras em 
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Enseñanza y aprendizaje del español en Brasil: aspectos linguísticos, discursivos e 
interculturales. Brasilia: Consejería de Educación de la Embajada de España, 2016, v. 1, p. 
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 SIQUEIRA, D. S. P.; LIMA, E. R. S. As pequenas revoluções que almejamos na escola 
pública/em conjunto com Elisabete de Sousa Lima. In: LIMA, D. C. de. (Org.). Ensino de 
Língua Inglesa: conversas com professores da escola pública. Campinas: Pontes, 2017, v. 1, 
p. 321-339. 

 VIEIRA, Nancy Rita Ferreira; BRITTO, Milena (org.) Mulheres em cena: literatura e 
imagem. Salvador: EDUFBA,  2017. 

 YERRO, J. H.; BIZON, A. C. C. ; DINIZ, L. R. A. ; MARTIN, I. R. ; RODRIGUES, F. C. ; 
ALVES-BEZERRA, W. Diga trinta e três... em português! Português Língua Estrangeira 
para o Módulo de Acolhimento e Avaliação do Projeto Mais Médicos para o Brasil. 1. ed. 
Brasília: Ministério da Saúde, 2017. v. 1. 194p . 

 
5.5 Eventos 

 Aula Inaugural do semestre 2017.1: proferida pela Profa. Dra. Regina DalCastagnè (UNB), 
Do que se fala quando falamos de Literatura: sobre a crítica hoje no Brasil, realizada no 
dia 15/05/2017, com coordenação da Profa. Dra. Luciene Azevedo; 

 Mesa-Redonda: A visão africana contemporânea a serviço da desehegemonização da 
epistemologia globalizada, com a participação do Prof. Dr. Félix Ayoh’Omidire (Obafemi 
Awolowo University, Nigéria), do Prof. Dr. José Henrique de Freitas Santos e da Profa. Dra. 
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Maria de Fátima Maia Ribeiro, realizada no dia 09/05/2017, com coordenação da Profa. 
Dra. Maria de Fátima Maia Ribeiro (PPgLitCult/ILUFBA) 

 Mesa Redonda: Políticas do corpo e as dissidências sexuais e de gênero, com a participação 
do Prof. Dr. Jorge Valentim (UFSCar) e do Prof. Dr. Paulo Garcia (UNEB), 09/06/2016, 
com coordenação da Doutoranda do PPgLitCult Solange Santos Santana; 

 VII Ciclo de Conferências com o professor Salah Mejri da Université Paris XIII: Les 
pragmatèmes et la 3éme articulation du langage e L’unité lexicale et la 3éme articulation 
du langage, ocorrido nos dias 16 e 17 de agosto. O evento integra o conjunto de ações do 
acordo de cooperação Projeto CAPES-COFECUB 838-15. 

 I Ciclo de Estudos em História Social da Cultura Escrita -  análises do discurso: 
perspectivas. De 20 a 24 de agosto de 2017. Coordenação Tânia Conceição Freire Lobo 

 VIII Seminário Internacional e XVII Seminário Nacional Mulher e Literatura:  
Transgressões, Descentramentos, Subversão, realizado entre 17 a 20 de setembro de 2017, 
com a Coordenação Geral da Profa. Nancy Rita Ferreira Vieira, e Comissão Coordenadora 
composta pelos Profas. Dras. Risonete Batista de Souza, Alvanita Almeida Santos, Milena 
Britto de Queiroz, Rosa Borges dos Santos e Márcio Ricardo Coelho Muniz;  

 120 anos de Canudos. De 02 a 05 de outubro de 2017. Coordenação Profa. Dra. Maria do 
Carmo Pascoli. 

 Aula Inaugural do semestre 2017.2: Adoecimento Psíquico e Pós-Graduação, com 
intervenções do Psicólogo e Professor de Psicologia Júlio Hoenisch e do Psicólogo Clínico 
e Psicanalista Helson Ramos, realizado dia 26/10/2017, com coordenação do Professor 
Márcio Ricardo Coelho Muniz; 

 VI Congresso Internacional sobre metáfora na linguagem e no pensamento. De 24 a 27 de 
outubro de 2017. Coordenação Profa. Dra. Maíra Avelar Miranda (UESB) e da Profa. 
Aurelina Ariadne Domingues Almeida (UFBA). 

 II Colóquio Brasileiro de Estudos Andinos. Arte, literatura e cultura entre as relações étnicas 
e de gênero na região andina. De 30/10 a 01/11 de 2017. Coordenação da professora Carla 
Dameane Pereira de Souza. 

 Palestra: Profa. Dra. Maria Elisa Rodrigues Moreira (UFMT), O senhor Tavares e as 
fronteiras da literatura, dia 06/11/2017, com coordenação do Professor Antônio Marcos 
Pereira;  

 Colóquio Internacional Inferno 500 anos: dias 08 e 09 de novembro de 2017, com 
coordenação do Prof. Dr. Márcio Ricardo Coelho Muniz; 

 I Seminário Nacional de Paleografia – de 15 a 17 de novembro de 2017 – coordenação dos 
professores Alícia Duhá Lose e Arivaldo Sacramento de Souza. 

 Morfologia Experimental. De 24  a 27 de outubro de 2017. Coordenação da professora 
Maria Cristina de Figueiredo 

 Palestra: Prof. Dr. Gilmei Francisco Fleck (UNIOESTE/Cascavel-PR), Romance Histórico – 
Ciclo Narrativo de Canudos, dia 05/12/2017, com coordenação dos Prof. Dr. Márcio 
Ricardo Coelho Muniz e Prof. Dr. Aleilton Fonseca (PPGEL/UEFS); 

 II Seminário Rasuras Epistêmicas das (Est)éticas Negras, 13 a 15 de Dezembro de 2017, 
coordenado pelos docentes e discentes do PPGLitCult: Profa. Dra. Ana Lucia Silva Souza, 
Prof. Dr. José Henrique Freitas, Profa. Dra. Denise Carrascosa, Drnda. Silvana Carvalho da 
Fonseca, Drndo. Jorge Augusto Silva, Drnda. Jancleide Goes, Drnda. Maria Dolores Sosin 
Rodriguez  

 Todos os nomes: uma década de histórias e desdobramentos dos estudos antroponímicos. 
Dia 18/12/17. Coordenação da professora Aurelina Ariadne Domingues Almeida. 

 Curso de Extensão: "Gil Vicente: certezas e dúvidas", ministrado pelo Prof. Dr. José 
Augusto Cardoso Bernardes, da Universidade de Coimbra, realizado nos dias 06 e 07 de 
novembro, com coordenação do Prof. Dr. Márcio Ricardo Coelho Muniz 
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 Encontros Filológicos, corridos entre 15 de maio a 24 de agosto, sob a coordenação geral da 
Profa. Dra. Isabela Santos de Almeida 

 Cine-Debate Áfricas-Bahia (Ano II): Brasil, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal - Mostra 
de filmes de países de língua oficial portuguesa e Mesas temáticas, 09 e 10 de janeiro de 
2017, coordenação Profa. Dra. Maria de Fátima M. Ribeiro 

 BLOOMSDAY - homenagem à obra ULYSSES de James Joyce: realizada no dia 
14/06/2017, com coordenação da Profa. Dra. Noélia Borges de Araújo 

 
 
5.6 Relações entre as atividades de ensino, pesquisa e extensão desenvolvidas no ILUFBA 
 
 O instituto de Letras realiza uma quantidade considerável de atividades de ensino, pesquisa 
e extensão, atentando para o importante diálogo entre cada uma das bases desse tripé.  
 Dentre os projetos em que o tripé dialoga de modo mais explícito está o PIBID – Programa 
Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência –, financiado pela CAPES e que possibilita o 
ingresso precoce do estudante de licenciatura no ambiente da escola pública. O programa objetiva 
o aperfeiçoamento e a valorização da formação de professores para a educação básica, através da 
concessão de bolsas a alunos de licenciatura participantes de projetos de iniciação à docência e 
aos docentes que os supervisionam nas escolas.  
 O PIBID Letras atualmente conta com dois coordenadores, a professora Simone 
Assumpção e a professora Lavínia Neves dos Santos Mattos, ambas do Departamento de Letras 
Vernáculas, cinco supervisores, lotados em cinco diferentes escolas públicas de Salvador, e trinta 
bolsistas. Os projetos vinculados ao PIBID devem promover a inserção dos estudantes no 
contexto das escolas públicas desde o início da sua formação acadêmica para que desenvolvam 
atividades didático-pedagógicas sob orientação de um docente da licenciatura e de um professor 
da escola. 

No ano de 2017, além das atividades desenvolvidas nas escolas, prevista nos planos 
individuais dos bolsistas, foram desenvolvidas as seguintes atividades de maior relevância: a) 
apresentação trabalho e participação em debates no Congresso UFBA (Seminário do PIBID 
UFBA); b) realização de evento no âmbito do PIBID/Letras – Seminário Interno do 
PIBID/Letras; c) apresentação de trabalho no II ERELIC (Encontro Regional das Licenciaturas), 
realizado na Universidade Federal de Campina Grande - PB (UFCG), quando foram realizadas  
discussões sobre as políticas educacionais e a diversidade curricular na formação docente; d) 
participação em evento do Instituto de Letras da UFBA – SEPESQ 2017 (Seminário Estudantil de 
Pesquisa em Letras) ; e) Participação em evento de âmbito Estadual – II Seminário Institucional 
PIBID UESC & VII Seminário Baiano do PIBID; f) Participação no III Simpósio PIBID UFBA; g) 
Participação na audiência sobre Formação de professores e o PIBID na Comissão de Justiça e 
Direitos Humanos no Senado em Brasília. 
 
5.7 Serviços prestados à comunidade 
 
 O principal elo entre o Instituto de Letras e a comunidade externa é o NUPEL, Núcleo 
Permanente de Extensão em Letras. O NUPEL oferece cursos de língua estrangeira moderna – 
alemão, espanhol, francês, inglês e italiano –, línguas clássicas – latim jurídico e grego clássico –, 
língua brasileira de sinais (LIBRAS), leitura e produção de textos, português língua estrangeira, 
aplica teste de proficiência nas línguas estrangeiras moderna a pessoas que se queiram prestar 
seleção para pós-graduação, além de prestar serviço de tradução em inglês e espanhol. 
 Durante todo o ano o Instituto promove cursos, palestras, encontros, oficinas e eventos 
acadêmicos abertos à comunidade local, nacional e internacional (ver item 5.5).  
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6. AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL DOS CURSOS 
 
6.1 Avaliação dos cursos de graduação 
 Todos os cursos de Letras são avaliados com nota 4 pelo MEC. Em 2017 o Instituto de 
Letras recebeu uma equipe de avaliação do INEP para avaliar o curso de Língua Portuguesa e uma 
língua estrangeira moderna, portanto, a dupla habilitação. Este curso oferece seis habilitações, a 
saber, Português/Inglês, Português/Espanhol, Português/Francês, Português/Italiano, 
Português/Alemão e Português/Português Língua Estrangeira (PLE). Anualmente a dupla 
habilitação abre 90 vagas, sendo 45 no primeiro e 45 no segundo semestre. A entrada é única e, 
após a matrícula dos ingressantes via ENEM/SISU, os alunos fazem a opção, no colegiado de curso, 
da língua estrangeira que cursarão. Como o INEP avalia os cursos com base em um instrumento 
mais propício para a avaliação dos cursos ministrados por instituições particulares, temos imensa 
dificuldade de atender aos critérios estabelecidos. Embora os avaliadores reconheçam que nossa 
infraestrutura é adequada, nosso quadro de professores excelente, que oferecemos programas de 
pesquisa e de extensão relevantes, a entrada única e a saída fragmentada sugere um percentual de 
abandono que não corresponde à realidade. As questões devem ser respondidas pelos avaliadores 
como sim ou não e as justificativas são registradas, mas não computadas. Apesar dessas 
dificuldades, nosso curso foi avaliado com nota 4. Nossas fragilidades dizem respeito à falta de 
laboratórios atualizados (de língua e de informática), de atualização do projeto pedagógico, embora 
tenhamos demonstrado que estamos em fase final do processo de reforma curricular.  
 
6.2 Avaliação dos cursos de Pós-graduação senso estrito 
 
 Os cursos de pós-graduação senso estrito foram avaliados no quadriênio com as notas 5 para 
o Programa de Pós-Graduação em Literatura e Cultura, 4 para o Programa de Pós-Graduação em 
Língua e Cultura e 4 para o Programa de Mestrado Profissional em Letras. 
 
 
7. RELAÇÕES INTERINSTITUCIONAIS 
 
7.1 Contratos, convênios e acordos estabelecidos pela Unidade 
 

 Acordo de colaboração acadêmica firmado com o Centre d'Etude des Nouveaux 
Espaces Littéraires (CENEL) da Universidade de Paris 13, coordenado, 
respectivamente, pelas Professoras Rachel Esteves Lima e Véronique 
Bonnet;Convênio com o Centre de Nouveaux Espaces Littéraires da Université 
Paris XIII 

 Acompanhamento de professor visitante: William Dominik, professor emérito 
da Universidade de Otago, Nova Zelândia – professor José Amarante Sobrinho; 

 Grupo de Pesquisa Contemporaneidade, fluxos culturais e turismo, coordenado 
pela Profa. Maria de Lourdes Netto Simões, da Universidade Estadual de Santa 
Cruz (BA) - Ana Rosa Neves Ramos; 

 Grupo de Pesquisa Literatura e Afrodescendência, coordenado pela Profa. Dra. 
Rosemere Ferreira da Silva, da Universidade Estadual da Bahia, do qual participa 
a professora Florentina da Silva Souza;  

 Grupo de Estudos em Literatura Brasileira Contemporânea, coordenado pela 
Profa. Dra. Regina Dalcastagnè, da UnB, do qual participa a professora Luciene 
Azevedo da UFBA; 
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 Coordenação do Grupo de Estudo do texto teatral em Língua Portuguesa e 
Membro do Grupo de Estudos de Literatura Medieval Peninsular, coordenado pelo 
Prof. Paulo Roberto Sodré, da Universidade Federal do Espírito Santo e pelo 
professor Márcio Ricardo Coelho Muniz da UFBA; 

 Grupo de Pesquisa Memória e Representação Literária, coordenado pelo Prof. Dr. 
Márcio Roberto Pereira, da Universidade Estadual de São Paulo, e Grupo de 
Pesquisa Relações Literárias Brasil-Alemanha (RELLIBRA), coordenado pela 
Profa. Dra. Celeste Henriques Marquês Ribeiro de Sousa, da Universidade de São 
Paulo, do qual participa a professora Marlene Holzhausen da UFBA;  

 Grupo de Estudos Irlandeses, coordenado pela Profa. Dra. Munira Hamud Mutran, 
da Universidade de São Paulo, do qual participa a professora Noélia Borges de 
Araújo;  

 Núcleo de Estudos Atlas - Análises Transdisciplinares em Literatura, Arte e 
Sociedade, coordenado pelo Prof. Dr. Roniere Silva Menezes, do Centro Federal 
de Educação Tecnológica de Minas Gerais (CEFET/MG), do qual participa a 
professora Rachel Esteves Lima da UFBA; 

 Grupo de Estudos Edição e Estudo de Textos, coordenado pela Profa. Dra. Maria 
da Conceição Reis Teixeira e pela professora Rosa Borges dos Santos da UFBA;  

 Grupo de Estudos Intermídia: Estudos sobre a Intermidialidade, coordenado pela 
Profa. Dra. Thaís Flores Nogueira Diniz, da Universidade Federal de Minas 
Gerais, do qual participa a professora Sílvia Maria Guerra Anastácio da UFBA; 

 Grupo de Pesquisa Contemporaneidade, fluxos culturais e turismo, coordenado 
pela Profa. Maria de Lourdes Netto Simões, da Universidade Estadual de Santa 
Cruz (BA), do qual participa a professora Ana Rosa Neves Ramos da UFBA; 

 Grupo de Pesquisa Literatura e Afrodescendência, coordenado pela Profa. Dra. 
Rosemere Ferreira da Silva, da Universidade Estadual da Bahia, do qual participa 
a professora Florentina da Silva Souza da UFBA;  

 Grupo de Estudos em Literatura Brasileira Contemporânea, coordenado pela 
Profa. Dra. Regina Dalcastagnè, da UnB, do qual participa a professora Luciene 
Azevedo da UFBA; 

 Grupo de Estudo do texto teatral em Língua Portuguesa e Membro do Grupo de 
Estudos de Literatura Medieval Peninsular, coordenado pelo Prof. Paulo Roberto 
Sodré, da Universidade Federal do Espírito Santo e pelo professor Márcio Ricardo 
Coelho Muniz da UFBA; 

 Grupo de Pesquisa Memória e Representação Literária, coordenado pelo Prof. Dr. 
Márcio Roberto Pereira, da Universidade Estadual de São Paulo, e Grupo de 
Pesquisa Relações Literárias Brasil-Alemanha (RELLIBRA), coordenado pela 
Profa. Dra. Celeste Henriques Marquês Ribeiro de Sousa, da Universidade de São 
Paulo, do qual participa a professora Marlene Holzhausen da UFBA;  

 Grupo de Estudos Irlandeses, coordenado pela Profa. Dra. Munira Hamud Mutran, 
da Universidade de São Paulo, do qual participa a professora Noélia Borges de 
Araújo da UFBA;  

 Núcleo de Estudos Atlas - Análises Transdisciplinares em Literatura, Arte e 
Sociedade, coordenado pelo Prof. Dr. Roniere Silva Menezes, do Centro Federal 
de Educação Tecnológica de Minas Gerais (CEFET/MG), do qual participa a 
professora Rachel Esteves Lima da UFBA; 

 Convênio com a Universidade de Colônia, sob a coordenação da Profa. Marlene 
Holzhausen; 

 Convênio com Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de 
Galícia, responsável pela manutenção de um Professor Leitor pago pelo governo da Galícia 
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- Espanha, para divulgar a língua, a literatura e a cultura galegas, sob a coordenação da 
professora Fernanda Vita da UFBA; 

 Convênio UFBA Universidade de Alcalá; 
 Convênio UFBA-Pescara;  
 Cotutela com a Universidade de Rennes, firmado entre as Profas. Dras. Ana Rosa Neves 

Ramos e Rita Olivieri Godet; 
 Intermediação do protocolo de convênio entre a UFBA E A ESEV - Escola Superior de 

Ensino de Viseu-PT - Igor Rossoni; 
 Participação de dois assistentes de ensino da Fulbright (ETAs), que atuaram nas aulas do 

NucLi UFBA e também ministraram sessões de aprimoramento linguístico a estudantes da 
UFBA e aos monitores e professores do PROFICI e NucLi. 

 Projeto entre Amélias e Amálias: a construção discursiva da feminilidade na Revista Jornal 
das Mocas, da década de 50. Órgão de fomento: FAPESB - EDITAL Jovem Cientista – 
UFBA/UEFS – participação da professora Lícia Maria Bahia Heine; 

 Reuniões de trabalho na Queen Mary, University of London, com os Prof. David Adger e 
Daniel Carvalho, entre 02/10/2017 e 17/10/2017, para elaboração de projeto de visitas 
mútuas em 2018/2019 - Danniel da Silva Carvalho. 

 
 
8. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E CAPTAÇÕES 
 
 O Instituto de Letras movimentos, em 2017, uma receita de 1.649.919,49 (um milhão, 
seiscentos e quarenta e nove mil, novecentos e dezenove mil reais e quarenta e nove centavos. Esta 
receita provém das seguintes fontes: R$ 16.788,440 proveniente do aluguel do espaço de xérox; R$ 
29.800,00 advindos de inscrições para o evento VIII Seminário Internacional e XVII Seminário 
Nacional Mulher e Literatura; R$ 55.197,55 foram arrecadados com as mensalidades dos cursos de 
Especialização a distância para professores de alemão; R$ 1.523.123,50 são receitas captadas pelo 
Núcleo Permanente de Extensão em Letras, o NUPEL, referente a matrículas nos cursos de línguas 
e serviço de tradução; R$ 25.00,00 advém de recursos do tesouro, e foram repassados pela 
PROPLAN como cota destinada às unidades acadêmicas da UFBA. Todas as receitas, com exceção 
desta última, foram captação própria, portanto, proveniente da fonte 250. 

O ILUFBA repassou à FAPEX um total de R$ 561.707,19, referente a parcelas de contratos 
e convênios firmados pela UFBA e aquela fundação: R$ 474.348,97 referente ao contrato de apoio 
ao NUPEL; R$ 47.503,22 referente ao contrato de apoio ao curso de Especialização a distância para 
professores de alemão; e R$ 39.855,00 referente ao contrato de apoio ao evento VIII Seminário 
Internacional e XVII Seminário Nacional Mulher e Literatura.  

Ainda com relação a despesas, foi repassado à PROPLAN e à PROEXT um valor de 
161.837,04, referente à taxa de 5% que recai sobre os recursos captados pelas unidades. Cada uma 
destas Pró-Reitorias recebeu um montante de R$ 80.919,52. 

Do total arrecadado pelo Instituto de Letras no ano, R$ 118.798,77 foram destinados 
diretamente ao Instituto. Esta receita é proveniente das taxas de 5% dos recursos pagas pelos 
projetos, cursos e eventos acima relacionados, o recurso do tesouro repassado pela PROPLAN e do 
aluguel do espaço da cantina. Além dos recursos exclusivos do ILUFBA, o instituto administrou os 
recursos do NUPEL não repassados à FAPEX e excluídas as taxas do ILUFBA (5%) e das Pró-
Reitorias (10%). Foram pagos R$ 829.095,00 com bolsas e gastos R$ 75.132,26 com a aquisição de 
material permanente. 
 

 
9. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 
 
9.1 Objetivos, diretrizes e metas 

São atribuições do ILUFBA: 
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I - Produzir, transmitir e difundir conhecimentos, metodologias e práticas profissionais na área 

de Letras e do seu ensino, bem como em campos multidisciplinares relacionados à área de 

Letras, mediante: 

a) oferta de curso de graduação para a formação de bacharéis e licenciados em Letras, de 

áreas de concentração para os Bacharelados Interdisciplinares e de componentes curriculares 

para outros cursos de graduação da UFBA; 

b) oferta de cursos de pós-graduação stricto sensu e lato sensu; 

c) realização de pesquisas articuladas com o ensino de graduação e (ou) de pós-graduação; 

d) realização de atividades de extensão integradas ao ensino e (ou) à pesquisa, incluindo a 

prestação de serviços e consultorias; 

e) realização de programas de formação profissional e educação continuada. 

II - Pronunciar-se sobre questões socialmente relevantes relacionadas à sua área de atuação; 

III - Pronunciar-se sobre os diversos aspectos da vida universitária; 

IV - Zelar pelo contínuo aprimoramento da qualidade de suas atividades acadêmicas; 

V - Propor, promover e realizar programas de qualificação e atualização permanente do seu 

corpo docente e técnico-administrativo; 

VI - Manter intercâmbio com instituições acadêmicas congêneres e com entidades profissionais 

e culturais afins; 

VII - Planejar e avaliar suas atividades; 

VIII - Realizar a execução orçamentária e financeira, no que couber. 

 
9.2 Plano de Desenvolvimento da Unidade – principais aspectos 
 
 O ILUFBA deverá elaborar seu Plano de Desenvolvimento, no ano de 2018, em 
consonância com o Plano de Desenvolvimento Institucional da UFBA. 
 Em 2017, o Instituto envidou esforços para realizar os concursos docentes e, deste modo, 
preencher as vagas existentes. No tocante à infraestrutura, a aquisição de equipamentos e o suporte 
necessário às atividades docentes e discentes, conseguimos adquirir com recursos próprios 
computadores para as secretarias dos colegiados de graduação e dos departamentos.  
    
 
10. PREMIAÇÕES 
 

 Lívia Maria Natália de Souza Santos – prêmio da Associação Paulista de Críticos de Arte de 
Melhor Livro de Poesia com Dia Bonito para Chover 

 Medalha Serafim da Silva Neto, Destaque em Linguística em 2017, Círculo Fluminense de 
Estudos Filológicos e Linguísticos – Suzana Alice Marcelino Cardoso 
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 Socia de Honor de la Asociación de Lingüística y Filología de América Latina, Asociación 
de Linguística y Filología de América Latina, título concedido em Bogotá aos 27 de julho – 
Suzana Alice Cardoso 

 Prêmio Roberto Santos de Mérito Científico Edição 20176-Áreas de Ciências Humanas e 
Sociais, Letras e Artes-Finalista, FAPESB-Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da 
Bahia – Suzana Alice Cardoso 

 Socia de Honor de la Asociación de Lingüística y Filología de América Latina, Asociación 
de Linguística y Filología de América Latina, título concedido em Bogotá aos 27 de julho – 
Jacyra Andrade Mota 

 
 
11. INTERNACIONALIZAÇÃO 
 
11.1 Relações de interação ou cooperação com instituições estrangeiras 
        

 Convênio UFBA/CAPES/COFECUB 
 Cotutela com a Universidade de Rennes, firmado entre as Profas. Dras. Ana Rosa Neves 

Ramos e Rita Olivieri Godet 
 Acordo de colaboração acadêmica firmado com o Centre d'Etude des Nouveaux Espaces 

Littéraires (CENEL) da Universidade de Paris 13, coordenado, respectivamente, pelas 
Professoras Rachel Esteves Lima e Véronique Bonnet;Convênio com o Centre de Nouveaux 
Espaces Littéraires da Université Paris XIII 

 Convênio com a Universidade de Colônia, sob a coordenação da Profa. Marlene 
Holzhausen; 

 Convênio UFBA-Universidade de Pescara;  
 Convênio UFBA Universidade de Alcalá; 
 Convênio com Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de 

Galícia, responsável pela manutenção de um Professor Leitor pago pelo governo da Galícia 
- Espanha, para divulgar a língua, a literatura e a cultura galegas.  

 Participação de dois assistentes de ensino da Fulbright (ETAs), que atuaram nas aulas do 
NucLi UFBA e também ministraram sessões de aprimoramento linguístico a estudantes da 
UFBA e aos monitores e professores do PROFICI e NucLi. 

 AMARANTE, José. Acompanhamento de professor visitante: William Dominik, professor 
emérito da Universidade de Otago, Nova Zelândia 

 CARVALHO, D. S. Reuniões de trabalho na Queen Mary, University of London, com os 
Prof. David Adger e Daniel Carvalho, entre 02/10/2017 e 17/10/2017, para elaboração de 
projeto de visitas mútuas em 2018/2019. 

 ROSSONI, I. Intermediação do protocolo de convênio entre a UFBA E A ESEV - Escola 
Superior de Ensino de Viseu-PT. 

 CRUZ, Décio Torres. Co-orientação da aluna Lívia Vivas no doutorado da Universidade do 
Minho em Braga, Portugal.  Doutorado sanduíche da orientanda Dinameire Carneiro Rios na 
Universidade do Porto, Portugal 

 SIQUEIRA, Savio. Pareceria com a Goldsmiths, University of London, através do Grupo de 
Pesquisa "Inglês como Língua Franca: crítica, atitude e identidade" (Sávio Siqueira) e o 
Mestrado em multilinguismo, linguística e educação (Alessia Cogo). UFBA e Goldsmiths. 
Professor permanente do Mestrado em Letras da Universidade Federal do Tocantins, 
campus Porto Nacional, oferecendo disciplinas e orientandos mestrandos. Neste ano de 
2017, o professor levou à defesa a primeira mestranda do programa e tem dois orientandos 
no momento.  

 SCHEYERL, Denise. Universidad de Alcalá, España, Cotutela da doutoranda Thaisa Alves 
Brandão, desde 2017.2. 
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11.2 Intercâmbio estudantil e docente 
 

 05 doutorandos do PPGLinC realizaram Estágio Doutoral no Exterior de 04 meses 
 02 docentes estão realizando Estágio Pós-doutoral no exterior 
 Inclusão da UFBA (sob a coordenação local da Profa. Edleise Mendes) na Cátedra da 

Unesco Políticas Linguísticas para o Multilinguismo 
 
11.3. Outras ações de internacionalização 
 

O Instituto de Letras é polo aplicador do exame CELPE-Bras. A coordenação da aplicação 
do teste está a cargo da docente do Departamento de Letras Vernáculas, a Profa. Dra. Iracema 
Souza. O teste visa mensurar a proficiência de estrangeiros em língua portuguesa. Outro teste de 
proficiência aplicado no ILUFBA é o CELU – Certificado de Língua em Uso, em convênio com a 
Argentina. A equipe do NucLi/IsF é responsável pela aplicação dos testes do TOEFL ITP para 
servidores e estudantes das instituições de ensino superior. 

Através do PROFICI e do NUPEL, o ILUFBA oferece cursos de português, língua 
estrangeira, para alunos de universidades estrangeiras em intercâmbio, bolsistas PECG e PECPG, 
ou a pessoas da comunidade externa às universidades, neste caso em cursos oferecidos 
exclusivamente pelo NUPEL. 
 
 
12. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 Em 2017, apesar das limitações orçamentárias e da sobrecarga de trabalho de docentes e 
servidores técnico administrativos em educação, conseguimos atender a um público expressivo, nos 
nossos cursos de graduação, pós-graduação, extensão e projetos especiais. A limitação orçamentária 
da UFBA impactou, sobretudo, na manutenção da nossa infraestrutura, na renovação dos 
equipamentos e, sobretudo, na precariedade da nossa subestação, que não nos permite utilizar o 
nosso auditório, entregue em 2011, mas impróprio para o uso pela impossibilidade de instalação de 
equipamentos de refrigeração.  
  
 


