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PROGRAMA DE TRABALHO DA CHAPA 

“PARATODOS – AGREGAR PARA PODER 
CRESCER” 

Gestão 2020-2024 

Diretor-Geral: Francisco de Fátima da Silva  

Diretor-Adjunto: Josiclei de Souza Santos 

 

Apresentação  

Somos os professores Francisco de Fátima da Silva e Josiclei de Souza 
Santos, candidatos, respectivamente, aos cargos de Diretor Geral e Diretor-
Adjunto do Instituto de Linguística, Letras e Artes (ILLA) da UNIFESSPA.  

Francisco de Fátima da Silva possui graduação em Licenciatura em Letras-
Inglês pela Universidade Federal de Ouro Preto (2000), Mestrado em 
Lingüística Aplicada pela Universidade Estadual de Campinas (2001), 
Doutorado em Lingüística Aplicada pela Universidade Estadual de Campinas 
(2006) e Pós-doutorado em Linguística Aplicada pela Universidade Estadual 
de Campinas (2013). Atuou como leitor brasileiro na Nigéria pela Lagos State 
University, atuou como professor visitante em Ilhéus pela Universidade 
Estadual de Santa Cruz, atuou como leitor brasileiro nos Estados Unidos pela 
University of California, Los Angeles e, atualmente, atua como diretor da 
Faculdade de Línguas Estrangeiras e Tradução, coordenador do curso de 
Licenciatura em Letras-Inglês, coordenador pedagógico de língua portuguesa 
no NucLi-IsF e professor de magistério superior em língua inglesa pela 
Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará. Experiência na área de 
Lingüística, com ênfase em Lingüística Aplicada, atuando principalmente nos 
seguintes temas: tradução e desconstrução, crítica de tradução, 
ensino/aprendizagem de língua estrangeira. 

 

Josiclei de Souza Santos possui graduação em letras pela Universidade 
Federal do Pará (2003), mestrado em Letras: Lingüística e Teoria Literária pela 
Universidade Federal do Pará (2007) e doutorado em Letras: Lingüística e 
Teoria Literária pela Universidade Federal do Pará (2019). Atualmente é 
professor assistente da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará. Tem 
experiência na área de Letras, com ênfase em Literatura Brasileira, atuando 
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principalmente nos seguintes temas: identidade, cultura, erotismo. 
identidade, sagrado e amazônia.  

Atendendo ao que prevê o Artigo 18, §  1º e 6º, do Regimento Eleitoral para 
direção do ILLA/UNIFESSPA nos disponibilizamos para apresentar a 
proposta de nossa chapa e debater com a comunidade do IILLA. 

Introdução 

O programa de trabalho apresentado por essa chapa tem como objetivo: 

• desenvolver uma política de fortalecimento do ILLA pautada na captação 
de recursos (advindos de emendas parlamentares, convênios com 
prefeituras e grandes empresas privadas); 

• desenvolver uma política de união e cooperação, a longo prazo, entre a 
FAEL, a FALET e a FAV visando “afinar” PPC’s quanto a disciplinas 
proporcionando intercâmbio de docentes entre os cursos;  

• criar uma COMISSÃO DE ESTÁGIO do ILLA que ficará responsável pelo 
aperfeiçoamento dessa área tão importante na formação dos 
graduandos; a referida Comissão será responsável por dar suporte à 
Coordenação de Estágio buscando estimular, viabilizar e acompanhar 
estágios curriculares obrigatórios e estágios curriculares não-
obrigatórios remunerados;  

• estimular, através da COMISSÃO DE ESTÁGIO do ILLA, a criação de 
uma rede de convênios entre a UNIFESSPA e empresas privadas com 
vistas à criação de estágios remunerados específicos visando funções 
não necessariamente ligadas à prática de sala de aula. Tais estágios 
deverão ser exclusivos para alunos do ILLA nas áreas de:  

- copydesk/revisão (para alunos de Letras Português);  
- tradução/versão (alunos de Letras Inglês);  
- design gráfico/web design (alunos de Artes Visuais);  
- RH (misto);  
 

• criar o projeto de uma Editora Universitária (Editora UNIFESSPA) e 
apresentá-lo como proposta à Reitoria; o nosso projeto tem foco inicial 
na produção de livros digitais (e-books) e prevê três (3) bolsas de 
monitoria específicas para três (3) estudantes do ILLA:  

- 1 de Artes Visuais [diagramação];  
- 1 de Letras Inglês [tradução/revisão];  
- 1 de Letras Português [revisão].  
 

• criar um CENTRO DE IDIOMAS no ILLA. O Centro de Idiomas do ILLA 
será administrado pela FALET (Faculdade de Línguas Estrangeiras e 
Tradução) e oferecerá cursos de línguas à comunidade interna e externa 
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da UNIFESSPA. Os cursos serão ministrados por alunos da 
UNIFESSPA, os quais receberão pelas aulas, uma vez que os Centros de 
Idiomas cobram valores diferenciados pelos cursos, que se destinam a 
alunos vinculados e não-vinculados à universidade (sempre 
trabalhando com valores inferiores àqueles de mercado);  

• estimular a criação de projetos de cursos de pós-graduação Lato Sensu 
e Stricto Sensu autofinanciados ou resultantes de contratos ou 
convênios com empresas privadas e prefeituras;  

• criar três (3) eventos acadêmicos que contemplarão estudantes de 
graduação e de pós-graduação:  

- A SEMANA ACADÊMICA DO ILLA – evento catálogo de caráter 
regional e interdisciplinar. Pretende-se com este simpósio fazer 
interagir os saberes no nosso instituto, abrindo espaço para que 
professores, graduandos e pós-graduandos exponham seus trabalhos 
no âmbito da pesquisa e da extensão. A Semana Acadêmica do ILLA 
também servirá para criar maior interação entre o ILLA e outros 
institutos da UNIFESSPA;  
- A SEMANA DE LETRAS DO ILLA – evento catálogo de caráter 
nacional voltado especificamente para as áreas de Estudos 
Linguísticos e Estudos Literários dos cursos de Letras Inglês e Letras 
Português;  
- O FESTIVAL DAS LÍNGUAS – evento catálogo de caráter misto (meio 
acadêmico e meio festivo) que terá por finalidade servir como espaço 
para exposição de resultados finais de disciplinas do curso de Inglês 
(peças teatrais, sketches, apresentações musicais e declamações em 
língua estrangeira), como festival de talentos em língua portuguesa 
(ou em outras línguas) e como espaço de interação entre o ILLA e a 
comunidade local através de parcerias com a SECULT – Secretaria de 
Cultura e SEMED – Secretaria Municipal de Educação.  

 
• firmar parcerias com as seguintes entidades ligadas à mobilização 

cultural em Marabá e região:  

- [1] ALMA (Academia de letras de Marabá);  
- [2] ALSSP (Academia de letras do Sul e sudeste paraense);  
- [3] AESSP (Associação dos escritores do Sul e sudeste do Pará);  
- [4] ALB-SSP (Academia de Letras do Brasil - Seccional Sul e Sudeste do Pará;  
- [5] ALERPRE (Academia de Letras de Rondon do Pará e Região).  

 
Nosso objetivo é estreitar os laços com tais instituições usando as 
ferramentas técnicas e metodológicas da universidade para a promoção da 
arte e cultura locais. Desse consórcio podem resultar eventos em parceria, 
publicações conjuntas, pesquisas direcionadas a partir de acervos de 
autores, temas para trabalhos de conclusão de curso e projetos de Mestrado;  

• através de um diálogo com a PROPIT, por intermédio da ARNI, 
pretendemos estimular a realização de convênios e intercâmbios com 
entidades e instituições nacionais e internacionais (programas de mão-
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dupla: enviamos nossos estudantes para fora e também recebemos 
estudantes estrangeiros aqui);  

• através de um diálogo com a Reitoria, buscaremos estabelecer um 
convênio entre a UNIFESSPA e o INSTITUTO CONFÚCIO, cuja missão é 
o ensino da língua e da cultura chinesas visando o fortalecimento do 
intercâmbio cultural e acadêmico entre o Brasil e a China;  

 
Promoveremos reuniões semestrais exclusivamente com os discentes do 
ILLA, a fim de identificarmos possíveis demandas que ainda não tenham sido 
atendidas;  
 
Em consonância à proposta anterior, faremos uma visita semestral aos 
discentes do ILLA cujos cursos são ministrados em outros municípios, a 
exemplo de Canaã dos Carajás;  
 
Solicitaremos melhorias na estrutura física dos banheiros do ILLA, visando 
adequação a determinadas necessidades, como a inserção de trocadores de 
fraldas;  
 
Através de emendas parlamentares, buscaremos recursos para a compra de 
uma grande quantidade de livros visando a atualização de todo o acervo 
bibliográfico dos três cursos do ILLA.  
 
Marabá, 18 de agosto de 2020. 


