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ATA DA DUCENTÉSIMA SEGUNDA REUNIÃO DO CONSELHO 1 

TÉCNICOADMINISTRATIVO DA FACULDADE DE FILOSOFIA, LETRAS E 2 

CIÊNCIAS HUMANAS DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. Presidência: Professora 3 

Doutora Sandra Margarida Nitrini, Diretora da Faculdade. Aos dois dias do mês de setembro do 4 

ano de dois mil e dez, no Salão Nobre da Faculdade  Cidade Universitária , realizou-se a 5 

supracitada reunião do Conselho TécnicoAdministrativo, em terceira convocação. 6 

COMPARECIMENTOS: Professores e funcionários: Sandra Margarida Nitrini, Modesto 7 

Florenzano, Sônia Marisa Luchetti, Jurandyr Luciano Sanches Ross, Álvaro de Vita, Francis 8 

Henrik Aubert, Juraci D. Rodrigues, Roberto Bolzani Filho, Ieda Maria Alves, Ana Paula Scher, 9 

Vagner Gonçalves da Silva, Ana Lúcia Pastore Schritzmeyer, Vera Lúcia do Amaral Ferlini, 10 

Antônio Flávio de Oliveira Pierucci, Marli Quadros Leite, Maria Augusta da Costa Vieira. Como 11 

assessores atuaram: Kely Soares e Luciana Roman Lopes (ATAC), Leonice Maria Silva de 12 

Farias(ATFN), Ismaerino de Castro Junior (substituto ATFN), Renata Guarrera Del Corço 13 

(ATAD), Augusto César Freire Santiago (ATI) e Eliana Bento de Amatuzzi Barros (SCS). 14 

JUSTIFICATIVA: Justificaram a ausência os seguintes membros: Laura Patrícia Izarra (DLM) e 15 

Marcus Vinicius Mazzari (DTLLC). EXPEDIENTE: 1. A Senhora Presidente iniciou a sessão e 16 

colocou em votação a ata da reuniõe realizada em 05/08/2010, quando da convocação desta 17 

reunião. Não houve manifestações contrárias e a ata foi APROVADA. 2. A Senhora Presidente 18 

comunicou o voto de pesar ao Senhor João Azenha, pai do Professor Dr. João Azenha Júnior, 19 

ocorrido em 30/08/2010. 3. A Senhora Presidente comunicou o nascimento de Bernardo Duarte 20 

Pereira, filho da Senhora Rosangela Duarte Vicente, Assistente Acadêmica desta Faculdade, 21 

nascido em 19/08/2010 com votos de boas e felicidades para a família. 4. A Senhora Presidente 22 

comunica que o Professor Dr. JOSÉ ALCIDES RIBEIRO, a discente GIULIA ELEONORA 23 

TADINI (Ciências Sociais) e DÁRIO FERREIRA SOUZA NETO (Pós Graduação) foram 24 

designados membros do Conselho Deliberativo do Museu de Ciências da Universidade. 5. A 25 

Senhora Presidente informa que a Comissão de Pesquisa, em sessão de dezenove de agosto de 26 

2010, por unanimidade, elegeu para Presidente a Professora Dra. ANA PAULA PASTORE 27 

SCHRITZMEYER (DA), no período de 01/09/2010 a 31/08/2012, parabenizou o trabalho e fez 28 

votos de congratulações para o novo período. 6. A Senhora Presidente comunicou que o Professor 29 

Dr. Francis Henrik Aubert estava representando o Departamento de Letras Modernas, na qualidade 30 

de decano. 7. A Senhora Presidente, Professora Doutora Sandra Margarida Nitrini iniciou 31 

passando algumas informações referentes à reunião com os funcionários sobre os rodízios nos 32 
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diversos departamentos. Disse que a primeira reunião foi feita junto aos secretários de 33 

departamentos com o objetivo de explicar por que as medidas estavam sendo tomadas. Na segunda 34 

reunião, com os chefes de Departamentos, todos concordaram com a medida tomada e, naquele 35 

momento, sugeriram que fosse feito um projeto administrativo, envolvendo docentes e 36 

funcionários, nos quais os problemas por eles vividos fossem neste projeto apontados. A Senhora 37 

Presidente acatou a idéia. Informou que na terceira reunião foram convidados todos os 38 

funcionários, para que não houvesse nenhuma sombra de dúvida quanto ao andamento e propósito 39 

das reuniões. Explicitou que naquela reunião a decisão tomada seria a de considerar todos os 40 

problemas envolvidos e disse que foi feita uma discussão muito boa. Relatou que dos próprios 41 

funcionários surgiu a idéia de fazer um levantamento de diversos setores e departamentos, nos 42 

quais enxergassem disparidades em setores com inchaços de funcionário. Naquela oportunidade, a 43 

Senhora Presidente informou que haveria o Encontro com os Dirigentes e com o Magnífico Reitor 44 

e que, caso houvesse oportunidade, relataria o que cada setor ou seção enviou, em forma de 45 

documento onde constariam os problemas administrativos encontrados. Após a reunião com os 46 

funcionários, foram recebidos vários relatórios que foram reeditados em um único documento, 47 

com a coordenação da Srta. Lucilene Andrade, Chefe do Serviço de Pessoal. No prédio de 48 

Administração enviaram os seguintes setores: Kely Cristine Soares da Silva (Serviço de Apoio 49 

Acadêmico) e Rosangela Duarte Vicente (Assistência Acadêmica), Lucilene Andrade (Serviço de 50 

Pessoal), e Samuel da Silva (Serviço de Serviços Gerais), dos seguintes Departamentos: Srta Ana 51 

Edith Naves (DLCV), Priscila de Carvalho Cardoso (DH), Enedina (DLM), Luiz (DLO) Ângela 52 

Bressan (DLCV), Sônia Marisa Luchetti (SBD) e Augusto Santiago Freire (Assistência de 53 

Informática). Ainda com a palavra, a Senhora Presidente informou que foram elencados vinte e 54 

oito problemas e que, nas apresentações das questões, os funcionários elencaram as causas e 55 

sugeriram soluções. Acrescentou que o relatório em questão será enviado a todos. A Senhora 56 

Presidente passou a informar sobre o Encontro com os Dirigentes, dizendo que este foi dividido 57 

em subgrupos e que, na oportunidade, leu o documento elaborado com os vinte e oito problemas. 58 

Ressaltou que foi perceptível que os nossos problemas não eram específicos da nossa Faculdade, 59 

todos eram problemas enfrentados por outras unidades, entre eles, gestão de conhecimento, desvio 60 

de função e motivação de funcionários que não trabalham. Informou, também, que estava marcada 61 

para 13/09/2010 uma reunião com os funcionários na qual pretende fazer um breve relato daquilo 62 

que foi destacado no Encontro com os Dirigentes e que considera pertinente aos funcionários. Foi 63 

combinado que, até dezembro, será elaborado um pré-projeto, mas que não se trata de um projeto 64 

que venha a alterar o Organograma da Faculdade. Também foi deliberada a criação de um setor de 65 
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Recursos Humanos, pois temos um Serviço de Pessoal que trata de assuntos administrativos. 66 

Informou ainda que será estudada uma maneira de, sem perseguição ou repreensão, tentar mudar o 67 

relacionamento da Direção com a própria unidade e entre os funcionários de Departamento e 68 

Administração. Dando continuidade, a Senhora Presidente disse ter ficado impressionada com os 69 

levantamentos e o auto-reconhecimento dos funcionários e que ao relatar o documento vários 70 

diretores se interessaram. Passou a relatar sobre o Encontro com Dirigentes, disse que este se 71 

realizou nos dias 26 e 27/08/2010 e foi inaugurada a primeira publicação “USP em Destaque” – 72 

que se trata de publicação on-line com a idéia de oferecer uma comunicação rápida. Disse terem 73 

comparecido o Magnífico Reitor, o Professor Dr. Alberto Amadio, Hélio Nogueira da Cruz e todos 74 

os Pró-Reitores. O Encontro foi distribuído em reuniões temáticas, num total de seis temas. 75 

Informou que o relatório deste Encontro será comunicado tanto pela publicação da própria Reitoria 76 

quanto pelas Comissões Estatutárias. A Senhora Presidente passou aos detalhes nas colocações do 77 

Magnífico Reitor e Vice-Reitor. a) Resumo do relato do Reitor João Grandino Rodas: disse 78 

que o Encontro seria para apontar que a Reitoria funciona como um Colegiado porque acredita que 79 

a Universidade não está somente nas mãos da Reitoria, mas também dos Dirigentes de Unidades. 80 

Disse que a Universidade tem que lutar contra o tempo e que criou as Vice-Reitorias para 81 

solucionarem o problema das morosidades. Disse que criou a Coordenadoria Jurídica para agilizar 82 

os processos administrativo do sistema on line. Relatou que a COESF está com problemas 83 

gravíssimos de falta de funcionários e que os engenheiros permanecem num curto prazo, entre seis 84 

e sete meses, por conta de baixos salários e condições de trabalho. Relatou que seu objetivo é 85 

tornar a questão das construções e licitações mais rápidas, tirar todos os entraves jurídicos, no 86 

sentido de cultivar a agilidade e criar meios que tornem esta agilidade possível, no entanto não há 87 

prazos para alcançá-los. b) Resumo do relato do Vice-Reitor Hélio Nogueira da Cruz: relatou 88 

que ele foi muito claro com relação às concessões de cargos e claros. As reposições não são 89 

automáticas, devendo haver uma análise. Elaboração de estudo na USP: há entre cargos de Doutor 90 

e Titulares seis mil, trezentos e sete docentes. Neste montante temos quatro mil, quinhentos e 91 

dezesseis cargos, ressaltando um déficit.  Informou que com o tempo esta diferença será 92 

equacionada com as aposentadorias. Disse que há um número irrisório de cargos disponíveis 93 

(Titular e Doutor) e que o recurso financeiro não resolve o problema, pois para contratação de um 94 

docente tem que haver o cargo. Com o banco de cargos reduzido, não haverá reposição 95 

automática. Com relação à aposentadoria compulsória, na gestão anterior era possível uma 96 

reposição antecipada. Agora esta também será analisada.  A Universidade tem novecentos e trinta 97 

e dois docentes com abono de permanência. Para os próximos cinco anos haverá hum mil, 98 
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quinhentos e vinte e sete docentes com a idade mínima para se aposentar. Disse que, nesta 99 

contabilidade, ao mesmo tempo em que se pensa na manutenção da Universidade, é necessário 100 

solicitar mais hum mil, novecentos e cinqüenta e cinco cargos para a Assembléia Legislativa, o 101 

que seria inviável. Para viabilizar, será feito um escalonamento para solicitação destes cargos. O 102 

Vice Reitor levantou as questões da demanda de cargos para cursos novos e informou que toda 103 

demanda será muito bem analisada. Disse haver onze pedidos com uma demanda de quatrocentos 104 

cargos. Em aparte, o Professor Dr. Álvaro de Vita informou que por conta da lei há essa 105 

dificuldade. Antes a Universidade tinha autonomia na criação de cargos.  Atualmente são cento e 106 

trinta e sete cargos para toda a Universidade. Esta é uma política de cargos apresentada pelo Vice 107 

Reitor. Com a palavra, a Senhora Presidente disse que neste sentido a Faculdade tem que repensar, 108 

pois a Reitoria apresentou sua política de distribuição de cargos, no entanto a Assembléia 109 

Legislativa não concederá os pedidos de forma integral. Em aparte, o Professor Roberto Bolzani 110 

sugeriu que seria interessante que está discussão fosse levada aos Departamentos da Faculdade. 111 

Questionou a Senhora Presidente se esta acreditava ser difícil conseguir novos cargos. Relatou que 112 

entendeu que a Reitoria avaliará tudo, como se realmente há necessidade do Departamento, se não 113 

há inchaço. Com a palavra a Senhora Presidente informou que estas são as políticas determinadas 114 

pela Reitoria: ampla avaliação do pedido. Em aparte, o Professor Modesto Florenzano questionou 115 

se essa situação também se reflete nas outras universidades (UNESP e Unicamp). Em aparte, o 116 

Professor Álvaro de Vita relatou o falecimento do Professor Gildo Marçal Filho, que nos termos 117 

anteriores seria uma reposição tranquila e que atualmente estava na Reitoria para análise. Em 118 

aparte o Professor Roberto Bolzani disse que a Reitoria parece se servir de números, tais como a 119 

relação docente versus carga horária e completou que a Faculdade tem dificuldades em enquadrar-120 

se nestes quadros, pois não há como relatar por conta das especificidades da Unidade e ressaltou 121 

que, por conta disto, parece-lhe que a Faculdade numericamente pode sofrer prejuízos. Com a 122 

palavra, o Professor Jurandyr Ross disse que a Reitoria fará análise com a relação discente versus 123 

carga horária. Em a parte, o Professor Dr. Roberto Bolzani relatou que se fosse assim a Faculdade 124 

estaria em vantagem.  A Senhora Presidente ressaltou que nada impediria que esse tipo de relação 125 

seja utilizado pela Reitoria. Sugeriu que a Faculdade poderia fazer um documento elencando, de 126 

forma mais qualitativa e com indicadores que venham a ser considerados na análise dos pedidos da 127 

FFLCH. Em aparte, a Professora Dra. Marli Quadros Leite informou que há um grupo de Trabalho 128 

do Conselho de Graduação que está incumbido de verificar quais serão esses indicadores e o quê 129 

os Departamentos devem informar ao Sistema Júpiter, quais são as atividades extra sala de aula. 130 

Relatou que acredita ser uma oportunidade para que a Faculdade envie esses indicadores à 131 
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Reitoria, já que este grupo já trabalha de forma mais sólida. Em aparte, a Senhora Presidente 132 

relatou que a Pró-Reitoria de Graduação fará gestão junto à Comissão Especial de Regimes de 133 

Trabalho (CERT), no sentido de valorizar as aulas na graduação. Disse que as Pró-Reitorias deram 134 

ênfase na qualidade e excelência na pós- graduação. Disse que o Professor Dr. Marco Antonio 135 

Zago, Pró-Reitor de Pesquisa insistiu muito na idéia de doutorado direto. Disse ser claro que há 136 

USP´s diferentes na nova gestão. A Senhora Presidente disse ter reforçado as especificidades na 137 

área de humanas e que há doutorado direto, só se justificam em  casos especiais, quem alimenta a 138 

pós-graduação são os alunos da graduação. Em aparte, o Professor Dr. Modesto Florenzano disse 139 

que há programas que defendem “pós doc”, teses em inglês, aulas e provas em inglês para 140 

concurso de ingresso para Professor Doutor. Com a palavra a Senhora Presidente disse que a Pró-141 

Reitoria de Graduação tem se mostrado comprometida com a Graduação.  Em aparte, o Professor 142 

Dr. Álvaro de Vita disse que o problema pareceu-lhe de ordem política, em negociar com o 143 

Governo do Estado, pois a USP tem recursos. Ressaltou que a dificuldade não está na USP, mas 144 

sim na Assembléia Legislativa. Em aparte a Senhora Presidente ressaltou que só os recursos não 145 

bastam para a criação de cargos.  Em aparte, o Professor Vagner Silva, questionou se os hum mil e 146 

quinhentos docentes que irão se aposentar estão divididos por áreas?  A Senhora Presidente disse 147 

que os dados foram apresentados somente em números. Com a palavra, o Professor Vagner Silva 148 

sugeriu que a Faculdade poderia antecipar e atender certas demandas em função de certos 149 

problemas detectados na Avaliação Externa. Disse que se será estabelecida uma política de análise 150 

de reposição apenas com o argumento de que o professor se aposentou, a Faculdade poderia 151 

mostrar a relação docente versus aluno. Disse ficar mais claro a Faculdade fazer um projeto 152 

acadêmico para os próximos cinco anos. Informou que os cursos novos têm uma demanda da 153 

sociedade e a Faculdade tem que repensar os cursos antigos. A demanda da reposição e a proposta 154 

efetiva de interdisciplinaridade devem ser encaminhadas paralelamente. A Senhora Presidente 155 

informou que, juntamente com o Professor Modesto Florenzano, houve reunião com o 156 

Coordenador do Campus da Capital, Professor Gil da Costa Marques, sobre o problema de 157 

telefonia da Faculdade. Em aparte, o Professor Modesto Florenzano disse que solicitou entrevista e 158 

que o Coordenador do Campus foi pronto a resolver o problema.  Disse que a Coordenadoria do 159 

Campus da Capital não tinha dimensão da gravidade do problema do Departamento de História, de 160 

que a mini-central havia sido queimada e nenhuma empresa havia se interessado pela licitação. Em 161 

aparte, a Professora Marina Mello disse que, emergencialmente, seis ramais ficaram na secretaria e 162 

que serão concedidas dez linhas, mas isso não descarta a necessidade de comprar uma central, 163 

porque com a queima perderam-se os sub-ramais. Em aparte, o Professor Modesto Florenzano 164 
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salientou que a Faculdade comprará uma central se for necessário e ressaltou que a Coordenadoria 165 

do Campus da Capital está atendendo na medida do possível a demanda para a toda a 166 

Universidade, porque há um trabalho de reestruturação e modernização de toda a infraestrutura. A 167 

Senhora Presidente relatou que foi construída a passarela do Prédio da Geografia/História para o 168 

Prédio das Ciências Sociais. Disse que houve uma manifestação dos docentes do Prédio das 169 

Ciências Sociais contra a abertura da passarela.  Informou que se tratava de um projeto coletivo 170 

aprovado em todas as instâncias e que, por enquanto, a passarela estava fechada. Alguns docentes 171 

do Prédio das Ciências Sociais temem o barulho na sala de aula, por conta da passagem das 172 

pessoas e do problema de acústica de algumas salas. No entanto a Coordenadoria do Espaço Físico 173 

(COESF) precisa verificar se o barulho da passarela vai interferir nas salas de aulas, e para isto há 174 

de se ter uma experiência para avaliar a acústica. O Professor Dr. Jurandyr Ross questionou qual 175 

seria o tempo necessário para a COESF avaliar a acústica. Com a palavra, o Professor Modesto 176 

Florenzano reforçou que não é possível avaliação sem o funcionamento da passarela. Disse que 177 

serão instalados medidores e dependendo da intensidade do barulho, a passarela será fechada. O 178 

tempo para avaliação seria entre três a seis meses. Em aparte, a Senhora Presidente ressaltou que 179 

poderia determinar, na qualidade de Diretora da Faculdade, a abertura da passarela, mas que 180 

sempre optou pelo espírito de diálogo. Informou ainda que o projeto foi aprovado e isso não pode 181 

ser desfeito. Informou que o Centro Acadêmico de Estudos Literários e Linguísticos Oswald de 182 

Andrade (CAELL) solicitou reunião com a Diretoria sobre o Projeto do Prédio de Letras. 183 

Informou- os de que o projeto será levado até o fim, pois a Faculdade não poderia ficar emperrada 184 

por cinquenta anos.  Em aparte o Professor Modesto Florenzano disse que a situação é curiosa 185 

porque foram obedecidos todos os trâmites e o projeto está pronto. A Senhora Presidente solicita 186 

apoio do Colegiado para determinar a abertura. Com a palavra, o Professor Alvaro de Vita disse 187 

que nestes termos, em princípio, a sala cento e um poderia ser afetada, mas se há um compromisso 188 

que a passarela será aberta para um teste, apóia a medida da Senhora Presidente. Com a palavra, o 189 

Professor Flávio Pierucci informou que a iniciativa de impedir a abertura da passarela partiu de seu 190 

Departamento. Disse, a título de lembrança, que a situação ficou mais assolada quando se 191 

descobriu que todo o projeto de transformar o Prédio das Ciências Sociais em prédio de passagem 192 

foi aprovado sem avaliar nenhum impacto, não só barulho, mas limpeza e super população dos 193 

banheiros. Disse que desde o início apoiou a medida de abrir a passarela. Em aparte, a Professora 194 

Sylvia Caiuby disse preocupar-se com a questão da sala cento e dois. Disse que os canos dos 195 

banheiros passam por esta sala. Com a palavra, a Professora Ana Pastore acrescentou que os 196 

projetos deveriam ser analisados antes de ficarem prontos.  Em aparte, o Professor Vagner Silva 197 
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concordou com a Professora Ana Pastore, e acrescentou, para ilustrar o caso do banheiro, a falta de 198 

sensibilidade desses órgãos técnicos na análise dos objetivos. Disse também estar de pleno acordo 199 

que não se podem atropelar as decisões de gestões anteriores. Com a palavra, a Professora Ana 200 

Pastore perguntou se, por exemplo, não seria possível colocar uma mola para a porta da sala fechar 201 

ou ainda o isolamento acústico na parede da sala cento e um. Em aparte, a Senhora Sônia Marisa 202 

Luchetti sugeriu o uso da parede “dry wall” para isolar o barulho. Esse método foi utilizado na 203 

ampliação das salas da Biblioteca. Com a palavra, o Professor Modesto Florenzano disse que 204 

poderia ser definido o prazo para que a Coordenadoria do Espaço Físico (COESF) fizesse o teste e, 205 

após esse tempo, a Faculdade entrar com um documento solicitando a intervenção nos banheiros 206 

ou outra solução deste tipo. Com a palavra, o Professor Vagner Silva sugeriu para fazer o teste nos 207 

meses de setembro, outubro e novembro.  Com a palavra, o Professor Dr. Jurandyr Ross sugeriu 208 

que a parede “dry wall” poderia ser providenciada de imediato. A Senhora Renata informou que a 209 

COESF recebeu duas reclamações via Ouvidoria e que foram enviados dois técnicos para avaliar o 210 

problema.  Em aparte, a Professora Vera Ferlini concordou com a abertura do uso da passarela 211 

desde que a COESF inicie seus trabalhos. Com a palavra, a Senhora Presidente informou que tão 212 

logo fossem colocados os medidores para medir a intensidade do barulho, a abertura da passarela 213 

seria autorizada. Em ato contínuo, a Senhora Presidente informou que a aquisição e ampliação do 214 

sistema de votação para “votação secreta” está em andamento e o sistema de votação “sim e não” 215 

doados pelo Professor Massola será instalado. Com aparte, o Professor Modesto Florenzano 216 

registrou que na homenagem ao Professor István Jancsó recebeu reclamações de docentes 217 

aposentados de que não recebem comunicados que consideram relevantes. Com a palavra, a 218 

Professora Vera Ferlini ressaltou a necessidade de uma listagem atualizada, pois as informações 219 

estão descentralizadas e a necessidade de um único banco de dados na FFLCH. Em aparte, o 220 

Professor Modesto informou que há um Conselho Gestor no campus da capital e que foi criado um 221 

grupo de trabalho para discutir a questão das festas na Universidade. A idéia desse grupo é proibir 222 

destilados e entrada de menores. As festas só iniciarão após o término das aulas nortunas. Será 223 

permitido o uso de vinhos e cervejas. Disse que serão criados espaços específicos para festas 224 

grandes, próximo ao velódromo com entrada e saída restrita ao portão dois com acesso á Avenida 225 

Politécnica. O grupo de trabalho está em discussão. Com a palavra, a Professora Marina Mello 226 

questionou como será o controle de entrada de menores de idade e lembrou que há uma festa 227 

agendada “Osama Been Reggae”. Com a palavra, a Senhora Presidente informou que será 228 

providenciado um comunicado da Diretoria com a informação de que a festa “Osama Been 229 

Reggae” não está sendo promovida pela Faculdade. Passando a informar sobre sua viagem a 230 
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Coréia, a Senhora Presidente fez um breve relatório sobre suas visitas às universidades das quais 231 

recebeu convites. Disse que as Universidades da Coréia, que têm estudos sobre língua portuguesa, 232 

têm interesse no intercâmbio com docentes que ministrem cursos condensados. Destacou ao 233 

Colegiado que o Relatório só seria enviado após a Congregação de setembro para que não 234 

houvesse nenhuma relação de suas visitas voltadas para a possível firmação de um Convênio de 235 

intercâmbio com aquelas universidades com o encaminhamento do DLO de curso de bacharelado 236 

de língua e literatura coreana. Expediente da Comissão de Pesquisa: Com a palavra, a Professora 237 

Ana Pastore informou que as inscrições para o SIICUSP (Simpósio Internacional de Iniciação 238 

Científica) terminam em dez de setembro e que sem a validação do orientador o resumo não será 239 

aceito. Informou que os docentes terão até o dia catorze de outubro para validar e que quem 240 

pleiteou bolsa para este período 2010/2011 poderão ser feita substituições sempre no quarto dia 241 

útil. Expediente da Comissão de Pós Graduação: Com a palavra, a Professora Vera Ferlini disse 242 

que há uma série de estudos e portarias sendo regulamentada pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação, 243 

a normatização da substituição de teses e dissertações que deverá ser aprovada no Conselho de 244 

Pós-Graduação em 29/09/2010. A regulamentação concede trinta dias para correção da tese. O 245 

exemplar destinado à biblioteca ficaria sob a guarda da Pós-Graduação sendo substituída pela tese 246 

original e biblioteca digital com o seguinte título EXEMPLAR ORIGINAL. Também informou 247 

que há uma resistência muito forte dos Serviços de Biblioteca em relação à revalidação da 248 

biblioteca digital porque o texto final não corresponde com o texto defendido e inclui correções. A 249 

preocupação do Sistema Integrado de Bibliotecas (SIBI) é que a biblioteca digital é a vigésima 250 

sexta colocada no ranking de acesso mundial. Disse que o quê é público tem que estar da melhor 251 

forma possível e não adianta regulamentar demais porque contra desonestidade não há 252 

regulamentação possível. A Professora Ana Pastore questionou se o orientador deveria validar o 253 

exemplar final da tese do candidato. A Professora Vera Ferlini respondeu que do ponto de vista da 254 

Pró-reitoria de Pós-Graduação, haverá de 26 a 29 de setembro um encontro de todos os 255 

coordenadores da USP, em Águas de Lindóia, e há na pauta uma série de mudanças. O enfoque 256 

principal é pensar numa forma de avaliação, de qualidade dentro da universidade, que não nos tire 257 

do sistema da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), mas que 258 

dialogue com eles, para se discutir estruturas e avaliações. Relatou que será lançado o edital do V 259 

Encontro de Pós-Graduandos (EPOG) entre 23 e 27 de novembro que coincidirá com a Feira de 260 

livros. Disse que há um parecer unânime, por questão de público e oportunidade que os dois 261 

eventos coincidam. Explicou que, desta vez, ao se inscrever, o aluno poderá escolher trinta eixos 262 

temáticos que facilitam a composição das mesas, que serão interdisciplinares. Foi consenso a 263 
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diminuição da possibilidade do mestrado em seis meses e doutorado em doze meses, para que 264 

outros alunos possam participar. As inscrições do EPOG serão de 10 a 30 de setembro. Também 265 

informou que a Faculdade poderá solicitar verbas para os programas de pós-graduação. Relatou 266 

que no ano passado foram concedidas verbas para a publicação do caderno de resumos. Demais 267 

membros do colegiado. Com a palavra, a Professora Marina Mello informou que o Projeto do 268 

Prédio de Pesquisa estava com a Comissão da Qualidade de Vida. Disse que solicitou informações 269 

a respeito da necessidade do espaço de pesquisa dos três prédios da Faculdade. O processo foi 270 

encaminhado ao seu Departamento no mês de julho. Somente no mês de agosto conseguir fazer o 271 

levantamento do Departamento de História. Sugeriu que o encaminhamento fosse feito aos Chefes 272 

de Departamento pela Direção da Faculdade e não mais pela Comissão de Qualidade de Vida. A 273 

senhora Presidente considerou que é fundamental que o Projeto do Prédio de Pesquisa seja 274 

encaminhado antes do término da gestão do Magnífico Reitor João Grandino Rodas. A Professora 275 

Marina Mello sugeriu que o processo andasse simultaneamente para aperfeiçoar os trabalhos. Com 276 

a palavra a Senhora Renata disse que o processo tem um volume grande de informações. A 277 

Senhora Renata disse que a Comissão de Qualidade de Vida é o canal de contato entre os três 278 

prédios, mas que a comunicação entre a Comissão de Qualidade de Vida e o Prédio das Ciências 279 

Sociais está morosa. O Professor Modesto fez um aparte, sugerindo que fosse indicado novo 280 

presidente para a Comissão de Qualidade de Vida do Prédio de Filosofia e Ciências Sociais em 281 

lugar do Professor Ruy Braga, que está afastado. Com a palavra, a Professora Ana Pastore sugeriu 282 

digitalizar o processo para encaminhamento simultâneo aos Departamentos. A Senhora Presidente 283 

acatou a sugestão e ficou deliberado que a Senhora Renata Guarrera fará a digitalização para 284 

encaminhamento do processo do Prédio de Pesquisa para todos os Departamentos.  A Senhora 285 

Presidente passou a ORDEM DO DIA: ORDEM DO DIA: 1. QUESTÕES TÉCNICAS DE 286 

POLÍTICA ACADÊMICA: 1.1 - Solicitações de Claros Docentes e Não-Docentes – Plano de 287 

Metas (v., anexo, cópia do quadro de solicitação de claros enviado à RUSP em 04/08/2010 e a 288 

devolução a esta Faculdade em 12/08/2010 – Procs: 07.1.640.8.7 e 09.1.4184.8.4). A Senhora 289 

Presidente passou a palavra a Senhorita Lucilene de Andrade, Chefe do Serviço de Pessoal. A 290 

Senhora Lucilene informou que foram solicitados catorze claros não-docentes em caráter de 291 

urgência e por ordem de prioridade em virtude de claros que não foram reativados. Relatou que, no 292 

entanto, a nova gestão da Reitoria devolveu o processo solicitando que fosse aprovado pelo 293 

Colegiado antes de encaminhar para a Reitoria. Informou também que, anteriormente, não era 294 

necessário tramitar pelo Conselho Técnico-Administrativo. O Professor Jurandyr Ross questionou 295 

sobre um claro de técnico de laboratório que não foi preenchido. A Senhorita Lucilene disse que 296 
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tanto do Departamento de Geografia quanto de Filosofia aguarda o formulário de pedido de 297 

reativação destas vagas. Informou que não se sabe quando isto será liberado e solicitou que fossem 298 

incluídas as vagas dos dois departamentos. A Senhora Presidente colocou o pedido em votação e 299 

foi APROVADO por unanimidade. 1.2 – COMISSÃO PERMANENTE DE RECURSOS 300 

HUMANOS DA FFLCH – Resposta NEGATIVA do encaminhamento à Reitoria de pedido de 301 

pagamento da verba de representação para os secretários das Comissões Coordenadoras de 302 

Programa de Pós-Graduação. (v anexo, cópia do documento enviado pelo DRH - Reitoria em 303 

10.08.2010). Com a palavra, a Professora Marina Mello questionou se a Reitoria se posicionou 304 

quanto ao indeferimento do pedido. Com a palavra, a Senhorita Lucilene Andrade explicou que 305 

antigamente havia um setor de Pós-Graduação que foi extinto pela Universidade. Relatou que há 306 

uma contradição, pois como a Reitoria pôde criar algo que foi extinto em algum momento. Disse 307 

que se trata de reestruturar o organograma de toda a Universidade e que este tipo de solicitação 308 

não se restringiria especificamente à Unidade. Com a palavra, a Senhora Renata Guarrera relatou 309 

que faltou fundamentação, pois se trata de uma criação de posto de trabalho que pressupõe 310 

disponibilização de verba. Disse que o pedido está sem justificativa. A Senhora Presidente colocou 311 

em votação que o pedido fosse reencaminhado à Reitoria e foi APROVADO por unanimidade. 312 

ADITAMENTO: 1. QUESTÕES TÉCNICAS DE POLÍTICA ACADÊMICA: 1.1 – 313 

Monitoria – Alterações nas regras de monitoria: 1.1.1 – Item 1.2: Quem pode se candidatar à 314 

monitoria? Onde se lê: “... diploma conferido por esta Faculdade.” Leia-se: “... diploma conferido 315 

por esta Universidade.”1.1.2 – Inclusão do item 1.11: A classificação dos alunos aprovados pela 316 

Comissão Julgadora deverá ser encaminhada à Assistência Acadêmica que publicará a decisão em 317 

diário oficial. A Senhora Leonice informou que se faz necessário atualizar as rotinas de Monitoria, 318 

pois a ultima alteração foi feita em 2002.  Porém ressalta que a alteração sugerida não poderia ser 319 

feita, pois fere o regimento da Faculdade. Propôs que se houver alteração deveria primeiramente 320 

ser pelo regimento. O Professor Roberto Bolzani questionou se a faculdade confere diploma. Se 321 

não, é a universidade. Disse que se é a Universidade quem confere o Diploma, acredita que não há 322 

nenhum problema legal.  Com a palavra, a Senhora Presidente disse que a assistência acadêmica 323 

também solicitou que as classificações dos alunos sejam encaminhadas e que o resultado seja 324 

publicado, pois com uma lista de classificados torna desnecessário abertura de novo edital. 325 

Informou que por conta de um problema de edital que foi divulgado sem passar pelas instâncias 326 

competentes, quase gerou um vício administrativo na Faculdade. Informou que isso facilita, 327 

tornando-se desnecessário fazer novo edital, mas que nem todos fazem assim. Relatou que houve 328 

um problema com um edital de monitoria, divulgado sem publicar na Imprensa Oficial, quebrando 329 
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todas as normas e que causaria um problema jurídico. 1.2 – Criação do Laboratório de Estéticas 330 

e Poéticas da Modernidade, junto a Área de Literatura Portuguesa – DLCV (v anexo, cópia 331 

do parecer do DLCV e do Regimento do LEPO).  Com a palavra, a Professora Ieda Alves 332 

informou que não haverá espaço físico para o referido Laboratório que funcionará no gabinete de 333 

docentes. Haverão outros pedidos e a Faculdade deve pensar em criar espaços. Em aparte, o 334 

Professor Francis Aubert disse que o tema é interessante e que o alcance maior seria só de 335 

literatura portuguesa, a priori um laboratório interdisciplinar. A Senhora Presidente pediu à 336 

Professora Ieda Alves que ressalte aos docentes que esse laboratório é interdisciplinar e 337 

interdepartamental.  A senhora Presidente colocou a criação de laboratório em votação e foi 338 

APROVADA por unanimidade. 1.3 – Eleição para Vice-Chefe de Departamento - O 339 

Departamento de Filosofia elegeu para vice-chefe do Departamento o Professor Doutor Márcio 340 

Suzuki, a contar de 16/08/2010 a 15/08/2012. (aprovado no Conselho do Departamento em 341 

13/08/2010).  1.4 – Comissão de Graduação – Portaria FFLCH 21/2010 - Regulamenta as 342 

resoluções CoG nº 3583, de 29/09/1989, e CoG nº 4076 de 1994, que estabelecem normas de 343 

recuperação. Com a palavra, a Professora Marli Quadros Leite iniciou sua fala comunicando que 344 

a idéia de criar uma portaria que regulamente a recuperação na Faculdade surgiu quando de 345 

registros na Ouvidoria. Ao consultar quais eram as normas internas, descobriu que a Faculdade 346 

utiliza-se de uma prática, mas que não está regulamentada. Relatou que isto dificulta o trabalho da 347 

Comissão de Graduação com problemas deste tipo. Em alguns cursos prevalece a nota que o aluno 348 

tirou na prova de recuperação, sendo ignoradas as notas anteriores. Em aparte, a Professora Sylvia 349 

Caiuby relatou que um aluno em recuperação pode ficar com nota final nove e o aluno que teve 350 

seu aproveitamento total do curso pode ter sua nota menor. Ressaltou que acha a normatização 351 

inviável. Em aparte, a Professora Ana Pastore disse ser totalmente contra a normatização. Com a 352 

palavra, a Professora Marli Quadros disse ter consultados seus colegas de trabalho de que as notas 353 

anteriores são desprezadas prevalecendo somente a nota de recuperação. Em aparte, o Professor 354 

Roberto Bolzani relatou que atualmente o docente leva em conta o rendimento do aluno em 355 

recuperação. Essa normatização tira toda a autonomia do aluno.  Com a palavra a Professora Marli 356 

Quadros disse que a Resolução diz que o aluno tem de saber pelo programa como o docente 357 

procederá na recuperação, mas que com relação à nota de recuperação, esta tem que ser definida 358 

pela Unidade. Com a palavra, o Professor Modesto disse que o maior problema é o que não estão 359 

explícitos os critérios de como é feita a recuperação. Com a palavra, o Professor Roberto Bolzani 360 

disse não haver nenhum critério na Universidade. Disse lembrar que no Instituto Oceanográfico se 361 

aplica peso três e no Instituto de Física peso dois e que a média é tirada através da soma.  Informou 362 
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que, quando o aluno entra na Ouvidoria não há o que se fazer porque não existe um regulamento e 363 

que a Universidade tem de estabelecer normas. O Professor Vagner Gonçalves disse que informa, 364 

no primeiro dia de aula, que o aluno para ficar entre três e cinco, ele pode tirar oito ou nove. No 365 

entanto, este mesmo aluno teve o período normal e mais duas semanas para se preparar. Disse que 366 

soma a primeira e a segunda nota com peso dois. Declarou que a portaria deve ser flexível para os 367 

docentes. Com a palavra, a Professora Vera Ferlini disse que não dever haver obrigatoriedade, pois 368 

há avaliações diversas e o regimento não exige uma norma. Disse concordar que todas as 369 

disciplinas devam fornecer no programa o peso para a recuperação, para não ocorrer de esta ter 370 

maior peso do que a prova normal. Com a palavra a Professora Mali disse concordar que a 371 

diversidade é muito grande, mas que a situação é caótica, pois o aluno recebe sua nota final em um 372 

dia e a recuperação é marcada para o dia seguinte. A intenção na proposta da Portaria era a 373 

tentativa de amenizar.  Com a palavra, a Professora Vera Ferlini disse que a dinâmica vai depender 374 

de cada curso, para que uma regra seja adotada no programa da disciplina. O Professor Modesto 375 

Florenzano propôs que os critérios de avaliação poderiam constar no programa da disciplina. Com 376 

a palavra, a Professora Marli Quadros disse que os programas não ESPECIFICAM e existe uma 377 

Resolução desde 1989 que solicita que a Unidade explicite qual é o critério de avaliação. A 378 

Professora Ana Pastore, em aparte, indagou se já existia uma normatização. Em resposta, a 379 

Professora Marli Quadros informou que tem que ter uma Portaria, pois a Resolução indica que as 380 

unidades normatizem. A Professora Vera Ferlini, em aparte, informou que a Resolução indica, mas 381 

que não há uma obrigatoriedade. Com a palavra, o Professor Vagner Silva informou que não há 382 

nos programas critérios de avaliação. O docente poderia registrar os critérios de recuperação no 383 

programa da sua disciplina. O Professor Roberto Bolzani ressaltou que nem sempre a ementa da 384 

disciplina no Sistema Júpiter equivale ao que o docente efetivamente leciona. Com a palavra, a 385 

Professora Ana Scher reforçou que nem sempre o docente que registra a disciplina é o mesmo que 386 

dará a aula, tornando impossível colocar no Programa. Com a palavra, a Professora Ana Pastore 387 

disse concordar com o mínimo de normatização desde que não engesse totalmente. Disse ser o 388 

momento de discutir pedagogicamente se a nota de recuperação deverá ser obrigatoriamente um 389 

novo instrumento e se haverá algum tipo de aproveitamento das notas anteriores. Com a palavra, a 390 

Professora Marli Quadros disse não defender ideologicamente “isto” ou “aquilo”, disse que não se 391 

pode alterar o programa e quando os alunos se mobilizam, estes levam os programas oficiais para 392 

requerer aproveitamento e há divergências do programa oficial com o que é dado em sala de aula. 393 

Disse que a Faculdade tem que alterar os programas, pois tecnicamente esta prática está errada. A 394 

Professora Marina Mello disse que sempre acreditou que a prática utilizada atualmente era 395 
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normatizada e reconhece que ela tem que ser oficializada. O Professor Vagner Silva concordou 396 

que tem de haver uma normatização desde que seja pedagógica e não por tradição consensual. 397 

Defendeu que o aluno tem o direito de saber antecipadamente quais são os critérios. A Professora 398 

Ana Scher sugeriu que fosse agendada discussão junto aos Departamentos e que fossem trazidos 399 

para o próximo Conselho Técnico Administrativo. O Professor Roberto Bolzani concordou com a 400 

Professora Ana Scher, pois percebe que há um problema de docência em relação ao curso. Sugeriu 401 

que pode ser proposta uma redação mais flexível. Com a palavra, o Professor Flávio Pierucci 402 

informou que do ponto de vista de alguns alunos, a recuperação é nota.  Por isso, há bons alunos 403 

com a possibilidade de tirar notas boas que solicitam que sejam reprovados para fazer a 404 

recuperação, pois é esta a última nota que prevalece. Disse não se tratar de valorizar a recuperação, 405 

mas o conhecimento dos alunos. O Professor Jurandyr Ross disse que há situações nas quais o 406 

docente não dá recuperação e sim uma terceira prova optativa. Disse considerar que recuperação é 407 

recuperação de nota. O Professor Álvaro de Vita sugeriu mudança na redação, informando que os 408 

alunos devam ser comunicados por escrito como será ponderada a nota de recuperação. A 409 

Professora Ieda Alves disse acreditar que a recuperação é de conteúdo. Disse que na década de 90, 410 

a recuperação era em fevereiro e agosto, e atualmente marcam-se provas na primeira semana de 411 

dezembro. A Faculdade tem que definir se a recuperação é de nota ou de conteúdo. Com a palavra, 412 

o Professor Roberto Bolzani disse que as questões de caráter administrativo atropelam as questões 413 

de caráter pedagógico. Foi preciso estreitar o calendário, por isso considera mais interessante uma 414 

terceira avaliação optativa.  O Professor Jurandyr Ross concordou com a sugestão de uma terceira 415 

prova optativa. A Senhora Presidente sugeriu que a discussão seja feita no âmbito dos 416 

Departamentos e a proposta seja encaminhada para o próximo Conselho Técnico Administrativo.  417 

E a sugestão foi aprovada por UNANIMIDADE. Com a palavra, a Professora Marli Quadros 418 

relatou um problema que infringi a Portaria nº 017 que regulamenta a inclusão de disciplinas para 419 

melhor organização dos trabalhos. No entanto, os docentes têm reagido contrariamente ao que foi 420 

deliberado na portaria.  Disse estar enfrentando solicitações excessivas de docentes com pedidos 421 

de inclusão de alunos na sua disciplina sem nenhuma justificativa. Propôs que fosse ressaltado a 422 

estes colegas que o aluno tem que entrar com o pedido na Seção de Alunos. Tem de haver ciência 423 

por parte dos docentes e uma simples carta não pode infringir as regras da Portaria nº 017, que tem 424 

a ver com o histórico do aluno. Pede ao colega de trabalho ciência, que não é simplesmente uma 425 

carta dele que vai mudar isto. Informou que pode enviar a carta aos colegas delicadamente.  O 426 

Professor Jurandyr Ross reforçou que tem que se manter o que foi decidido na Portaria. A 427 

Professora Ana Scher fez um aparte, indagando se há previsão da inclusão do aluno. Com a 428 
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palavra, a Professora Marli Quadros explanou que o aluno não se atenta à matrícula e assiste a 429 

disciplina com o aval do docente.  O Professor Bolzani reforçou que o grande problema é o 430 

docente que endossa o fato criado pelo aluno. Explicou que as seções de alunos orientam o aluno a 431 

consultar o docente, que as matrículas duram um mês e que já existe uma obrigação de inclusão de 432 

matérias no período de matrícula. Relatou que o problema é quando o professor solicita inclusão 433 

da matrícula fora do prazo. O Professor Francis Aubert, em seu aparte, reforçou que é 434 

furiosamente contra a normatização. Disse ser contra a abertura de prazo, o qual, até novembro 435 

não se sabe quem são seus alunos. Reforçou que deve haver estabilidade, previsibilidade, visto que 436 

há algumas disciplinas mais teóricas e outras mais práticas, por exemplo, em língua estrangeira, 437 

onde é muito complicado ter o grau de incerteza. Com a palavra, o Professor Jurandyr Ross 438 

lembrou que todos os departamentos aceitam transferência de alunos e que às vezes nem saiu a 439 

validação da disciplina. Com a palavra, o Professor Vagner Silva disse que já houve essa discussão 440 

no último CTA. São dez mil alunos para apenas um Comissão de Graduação que tem de ponderar 441 

essas questões.  Quando o docente inclui o aluno em classe sem estar matriculado, considera que 442 

está infringindo uma regra que foi decidida democraticamente. Por isso, acredita que o docente 443 

não pode enviar cartas à Comissão de Graduação. A Senhora Presidente encaminhou um 444 

comunicado aos docentes que a Portaria seria respeitada e o encaminhamento foi APROVADO. 2. 445 

AFASTAMENTO DOCENTE E DE SERVIDORES NÃO-DOCENTES - (votação aberta, em 446 

bloco, sem prejuízo de pedidos de destaque). 2.1. Pedido do DLM no sentido de que a Professora 447 

Dra. ELIANE GOUVEA LOUSADA seja autorizada a afastar-se por 06 (seis) dias, de 04 a 448 

09/06/2010, s.p.v. e das demais vantagens, a fim de participar do Congresso do 5º Colóquio dos 449 

Chefes da Revista Synergies: 5ème Rencontre annuelle des Rédacteurs em chef du GERFLINT, 450 

em Cracóvia, Polônia. (Proc. 09.1.64.8.4). 2.2. Pedido do DLO no sentido de que a Professora Dra. 451 

ARLENE ELIZABETH CLEMESHA seja autorizada a afastar-se por 5 (cinco) dias, de 05 a 452 

09/08/2010, s.p.v. e das demais vantagens, a fim de participar da palestra Historia Del Mundo 453 

Árabe durante La Primera Mitad Del Siglo XX`, durante o seminário Mundo Arabe, entre realidad 454 

y mito. (Proc. 2008.1.4582.8.9). 2.3. Pedido do DLCV no sentido de que o Professor Dr. 455 

MANOEL LUIZ GONÇALVES CORRÊA seja autorizado a afastar-se por 13 (treze) dias, de 01 a 456 

13/09/2010, s.p.v. e das demais vantagens, a fim de participar do encontro International University 457 

literacies: knowledge, writing, disciplines, organizado pelos grupos de pesquisa Théodile-CIREL 458 

(Université de Lille 3-FR) e Lidilem (Université de Grenoble 3-FR). Pesquisa na Université 459 

Stedhal, Grenoble 3 (França) e Universidade Paris XII (França). (Proc. 98.1.2769.8.4). 2.4. Pedido 460 

do DLCV no sentido de que a Professora Dra. PAULA DA CUNHA CORRÊA seja autorizada a 461 
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afastar-se por 14 (quatorze) dias, de 16 a 29/07/2010, s.p.v. e das demais vantagens, a fim de 462 

participar dos Seminars on ancient Greek Literature and Culture da Comunidade Européia em 463 

Delfos, Grécia. (Proc. 90.1.1430.8.6). 2.5. Pedido do DS no sentido de que a Professora Dra. 464 

NADYA ARAÚJO GUIMARÃES seja autorizada a afastar-se por 6 (seis) dias, de 13 a 465 

18/07/2010, s.p.v. e das demais vantagens, a fim de participar do XVII Congresso Mundial da 466 

International Sociological Association, em Gotenburgo, Suécia. (Proc. 08.1.1243.8.9). 2.6. Pedido 467 

do DS no sentido de que o Professor Dr. ANTONIO SÉRGIO ALFREDO GUIMARÃES seja 468 

autorizado a afastar-se por 5 (cinco) dias, de 12 a 16/07/2010, s.p.v. e das demais vantagens, a fim 469 

de participar do XVII Congresso Mundial da International Sociological Association, em 470 

Gotenburgo, Suécia. (Proc. 08.1.4115.8.1). 2.7. Pedido do DH no sentido de que o Professor Dr. 471 

JOÃO PAULO GARRIDO PIMENTA seja autorizado a afastar-se por 6 (seis) dias, de 19 a 472 

24/07/2010, s.p.v. e das demais vantagens, a fim de participar do Colóquio Internacional “A 200 473 

anos de la revolucion em Iberoamericana: acciones, representationes, proyecciones”. (Proc. 474 

05.1.2387.8.1). 2.8. Pedido do DLM no sentido de que a Professora Dra. VALÉRIA DE MARCO 475 

seja autorizada a afastar-se por 8 (oito) dias, de 15 a 22/08/2010, s.p.v. e das demais vantagens, a 476 

fim de participar do II Colóquio Internacional “Escrituras del yo”, na Universidade Nacional de 477 

Rosário, em Rosário, Argentina. (Proc. 89.1.1099.8.6). 2.9. Pedido do DLM no sentido de que o 478 

Professor Dr. JOHN MILTON seja autorizado a afastar-se por 17 (dezessete) dias, de 11 a 479 

27/08/2010, s.p.v. e das demais vantagens, a fim de participar do “XIX Congresso Internacional de 480 

Literatura Comparada” (ICLA 2010), em Seul, Coréia do Sul. (Proc. 06.1.1741.8.7). 2.10. Pedido 481 

do DLCV no sentido de que a Professora Dra. CILAINE ALVES CUNHA seja autorizada a 482 

afastar-se por 9 (nove) dias, de 04 a 12/08/2010, s.p.v. e das demais vantagens, a fim de realizar 483 

pesquisa sobre os princípios do naturalismo estabelecidos pelo pensamento de Émile Zola, a fim 484 

de dar continuidade aos estudos sobre as relações da obra de Machado de Assis com essa estética. 485 

(Proc. 10.1.2073.8.6). 2.11. Pedido do DCP no sentido de que o Professor Dr. PATRICIO 486 

TIERNO seja autorizado a afastar-se por 19 (dezenove) dias, de 16/07 a 03/08/2010, s.p.v. e das 487 

demais vantagens, a fim de realizar pesquisas na Universidad de Santiago de Compostela, 488 

Espanha. (Proc. 10.1.2758.8.5).  ADITAMENTO: AFASTAMENTO DOCENTE E DE 489 

SERVIDORES NÃO-DOCENTES - (votação aberta, em bloco, sem prejuízo de pedidos de 490 

destaque). 2.1. Pedido do DLM no sentido de que a Professora Dra. FERNANDA LANDUCCI 491 

ORTALE seja autorizada a afastar-se por 13 (treze) dias, de 23/08 a 04/09/2010, s.p.v. e das 492 

demais vantagens, a fim de participar do Congresso da Associação Internacional de Professores de 493 

Italiano, em Cagliari, Itália, (Proc. 10.1.3017.8.9). 2.2. Pedido do DLO no sentido de que o 494 



                                                                                                                                                                              Fls. 

 
FACULDADE DE FILOSOFIA LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

 
A T A S  

 

 16 

Professor Dr. WATARU KIKUCHI seja autorizado a afastar-se por 21 (vinte e um) dias, de 10/09 495 

a 30/09/2010, s.p.v. e das demais vantagens, a fim de realizar pesquisa junto ao Centro de 496 

Pesquisas de Materiais não-escritos da Universidade de Kanagawa, Japão, (Proc. 10.1.3216.8.1). 497 

2.3. Pedido do DH no sentido de que a Professora Dra. MARIA CRISTINA CORREIA 498 

LEANDRO PEREIRA seja autorizada a afastar-se por 05 (cinco) dias, de 23/08 a 27/08/2010, 499 

s.p.v. e das demais vantagens, a fim de participar do III Simpósio Internacional sobre Religiosidad, 500 

Cultura y Poder, em Buenos Aires, Argentina. (Proc. 10.1.3236.8.2). 2.4. Pedido do DLM no 501 

sentido de que a Professora Dra. DORIS NATIA CAVALLARI seja autorizada a afastar-se por 502 

334 (trezentos e trinta e quatro) dias, de 01/09/2010 a 31/07/2011, s.p.v. e das demais vantagens, a 503 

fim de realizar pesquisas de pós-doutorado junto ao Dipartimento di Studi Comparati da 504 

Università degli Studi “G. d Annunzio” em Pescara, Itália, (Proc. 05.1.2964.8.9). 2.5. Pedido do 505 

DLCV no sentido de que a Professora Dra. TÂNIA CELESTINO DE MACEDO seja autorizada 506 

a afastar-se por 156 (cento e cinqüenta e seis) dias, de 30/08/2010 a 01/02/2011, s.p.v. e das 507 

demais vantagens, a fim de realizar pesquisa em Lisboa, sob a supervisão da Professora Dra. Isabel 508 

Castro Henriques, da Universidade de Lisboa, bem como participar do evento internacional 509 

APELA Association Pour l´Etude dês Littératures Africaines, em Aachen, Alemanha. (Proc. 510 

05.1.766.8.5). 2.6. Pedido do DLCV no sentido de que a Professora Dra. VALÉRIA GIL CONDÉ 511 

seja autorizada a afastar-se por 307 (trezentos e sete) dias, de 29/09/2010 a 01/08/2011, s.p.v. e das 512 

demais vantagens, a fim de realizar estudos de pesquisa em nível de pós-doutorado, no Instituto da 513 

Língua Galega na Universidade de Santiago de Compostela, na Espanha. (Proc. 10.5.441.8.1). A 514 

Senhora Presidente encaminhou os pedidos de afastamentos para votação e, por unanimidade, eles 515 

foram APROVADOS. 3. RELATÓRIO DE AFASTAMENTO: (votação aberta, em bloco, sem 516 

prejuízo de pedidos de destaque) - 3.1. O Professor Dr. JOHN MILTON (DLM) apresentou 517 

relatório de afastamento ocorrido no período de 24/05 a 02/06/2010 quando participou do 518 

Congresso CATS (Canadian Association of Translation Studies), em Montreal, Canadá. 3.2. A 519 

Professora Dra. MARIA TERESA CELADA (DLM) apresentou relatório de afastamento ocorrido 520 

no período de 23/04 a 02/05/2010 quando participou do IX Congresso Argentina de Hispanistas El 521 

hispanismo ante el bicentenário, bem como participar de três reuniões com a equipe do PICT 522 

(Proyecto de investigación cientifica y tecnológica) 2006/01669, na cidade de La Plata, Buenos 523 

Aires, Argentina; e por mais 10 (dez) dias, de 06 a 15/08/2010, para participar do Congreso 524 

Regional de La Cátedra UNESCO: Lectura y Escritura,  Argentina (Proc.: 92.1.1853.8.6). 3.3. O 525 

Professor Dr. WALDIR BEIVIDAS (DL) apresentou relatório de afastamento ocorrido no período 526 

de 09 a 15/06/2010 quando apresentou o trabalho Actualités de La Sémiotique na cidade de 527 
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Asnière-Sur-Oise, França. 3.4. A Professora Dra. CRISTINA MOERBECK CASADEI 528 

PIETRARÓIA (DLM) apresentou relatório de afastamento ocorrido no período de 19 a 529 

23/04/2010, quando participou do XV SEDIFRALE 2010, na cidade de Rosário, Argentina. 3.5. A 530 

Professora Dra. ELIANE GOUVEA LOUSADA (DLM) apresentou relatórios de afastamentos 531 

ocorridos nos períodos: de 20 a 25/04/2010 quando participou do SEDIFRALE 2010, em Rosário, 532 

Argentina; de 28/05 a 03/06/2010, quando participou do Congresso da APFUCC (Association des 533 

professuers des facults et collèges canadians), em Montreal/Canadá; e de 04 a 09/06/2010 quando 534 

participou do 5º Colóquio dos Chefes da Revista Synergies: 5ème Recontre annuelle des 535 

Rédacteurs em chef du GERFLINT, em Cracóvia, Polônia.  3.6. A Professora Dra. CLAUDIA 536 

CONSUELO AMIGO PINO (DLM) apresentou relatório de afastamento ocorrido no período de 537 

15 a 18/04/2010, quando participou da I Jornadas de Critica Genética: El analisis de procesos 538 

creativos e Artes Escénicas, na Universidad del Centro de La Provincia de Buenos Aires, em 539 

Tandil, Argentina. 3.7. A Professora Dra. PAOLA GIUSTINA BACCIN (DLM) apresentou 540 

relatório de afastamento ocorrido no período de 30/04 a 12/05/2010, quando participou do XXXII 541 

Congresso Internacional Americanistica, em Perugia, Itália. 3.8. A Professora Dra. SELMA 542 

MARTINS MEIRELLES (DLM) apresentou relatório de afastamento ocorrido no período de 06 a 543 

13/03/2010, quando participou da Reunião Anual do Conselho Cientifico Internacional e da 46ª 544 

Reunião Anual do IDS, em Mannheim, Alemanha. 3.9. A Professora Dra. CLAUDIA SIBYLLE 545 

DORNBUSCH (DLM) apresentou relatórios de afastamentos ocorridos nos períodos de: a) 16/06 a 546 

08/07/2009, quando participou de trabalho na Universidade de Leipzig no âmbito do Projeto 547 

UNIBRAL (CAPES-DAAD) entre USP e a Universidade de Leipzig/Instituto Herder para realizar 548 

pesquisa bibliográfica para finalização de sua tese de livre-docência, nas Universidades Livres de 549 

Berlim e Humboldt, Alemanha; b) 20 a 26/09/2009, quando participou do Congresso da 550 

Associação Latino-Americana de Estudos Germanísticos (ALEG), na cidade de Córdoba, 551 

Argentina. 3.10. A Professora Dra. TINKA REICHMANN (DLM) apresentou relatório de 552 

afastamento ocorrido no período de 17 a 31/05/2010, quando participou do congresso de tradução 553 

LICTRA 2010, em Leipzig, Alemanha; de um encontro no Ministério das Relações Exteriores da 554 

Alemanha, em Berlim; e do V Colóquio internacional sobre la histoira de lós lenguajes 555 

iberorrománicos de especialidad – CLHIE, em Leipzig, Alemanha. 3.11.  O Professor Dr. 556 

ADRIÁN PABLO FANJUL (DLM) apresentou relatório de afastamento ocorrido no período de 557 

28/04 a 08/05/2010, quando participou da Jornada de Trabalho do Proyecto de investigación 558 

cientifica y tecnológica (PICT 2006-01669), do Planeiamento Del lenguaje em el Mercosur: 559 

Estudio glotopolitico y propuestas para La enseñanza media, na cidade de Buenos Aires, 560 
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Argentina; das jornadas Escuela Meida y planeiamiento del lenguaje em el Mercosur, em Córdoba, 561 

Argentina. 3.12. O Professor Dr. JAIRO MORAIS NUNES (DL) apresentou relatório de 562 

afastamento ocorrido no período de 05/12/2009 a 06/01/2010, quando realizou visita acadêmica à 563 

Universidad Del País Basco, na Espanha (Proc. 05.1.613.8.2). 3.13. O Professor Dr. JULIO 564 

CESAR PIMENTEL PINTO FILHO (DH) apresentou relatório de afastamento ocorrido no 565 

período de 26/12/2009 a 28/01/2010, quando realizou pesquisas nas cidades de Catânia, Palermo, 566 

Agrigento, Londres e Paris para finalização de tese de livre-docência, sem vínculo institucional. 567 

(Proc. 99.1.2263.8.4).ADITAMENTO: 3. RELATÓRIO DE AFASTAMENTO: (votação 568 

aberta, em bloco, sem prejuízo de pedidos de destaque) 3.1. O Professor Dr. JOSÉ HORÁCIO DE 569 

ALMEIDA NASCIMENTO COSTA (DLCV) apresentou relatório de afastamento ocorrido no 570 

período de 03/05 a 10/05/2010, quando participou como convidado do Festival Tordesilhas e do 571 

Seminário Literaturas Ibero-americanas Comparadas: mitos fundacionais e construções 572 

identitárias, na Universidade Nova de Lisboa, em Lisboa, Portugal. 3.2. A Professora Dra. 573 

AMÉLIA LUISA DAMIANI (DG) apresentou relatório de afastamento ocorrido no período de 574 

26/01 a 12/02/2010, quando participou na missão de intercâmbio CAPES-COFECUB na 575 

Universidade de Paris III, em Paris, França. 3.3. A Professora Dra. RITA DE CÁSSIA ARIZA DA 576 

CRUZ (DG) apresentou relatório de afastamento ocorrido no período de 12/07 a 16/07/2010, 577 

quando participou do evento da International Geografiac Union (IGU) em Tel Aviv, Israel. 3.4. O 578 

Professor Dr. BRUNO BARRETO GOMIDE (DLO) apresentou relatórios de afastamentos 579 

ocorridos nos períodos de 08/05 a 16/05/2010, quando participou da IV Conferência Internacional 580 

“Culturas Ibéricas e Eslavas em Intercâmbio e Comparação”, na Universidade de Lisboa, em 581 

Lisboa, Portugal; e de 13/06 a 22/06/2010 quando apresentou trabalho no XIV Simpósio 582 

Internacional Dostoiévski, pelo Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, em Nápoles, Itália.  3.5. O 583 

Professor Dr. REINALDO PAUL PEREZ MACHADO (DG) apresentou relatórios de 584 

afastamentos ocorridos nos períodos de 15/03 a 10/04/2010, quando participou do ITC da 585 

Holanda, como professor visitante, em Amsterdan e de 10/04 a 13/04/2010, como pesquisador, na 586 

Universidade de Lund, na Suécia. 3.6. A Professora Dra. SCARLETT ZERBETTO MARTON 587 

(DF) apresentou relatório de afastamento ocorrido no período de 05/04 A 02/05/2010, quando 588 

ministrar palestras num ciclo de conferências junto à Universidade de Reims, na França, e 589 

participou do Convegno Internazionale “Intorno al “Crepuscolo degli Idoli” organizado pelo 590 

GIRN, em Pisa, Itália. A Senhora Presidente encaminhou os relatórios de afastamentos para 591 

votação e, por unanimidade, eles foram APROVADOS. 4. DOAÇÕES/TRANSFERÊNCIAS 592 

DE DOMÍNIO DE MATERIAL PERMANENTE - (votação aberta, em bloco, sem prejuízo de 593 
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pedidos de destaque). 4.1. Pedido da Profª. Drª. CLEUSA RIOS PINHEIRO PASSOS (DTLLC) 594 

no sentido de se incorporar ao patrimônio da FFLCH, 01 (um) Notebook CCE 595 

m410/512mb/60gb/combo com wireless/gravador de CD/DVD e 60 livros, adquiridos pela 596 

FAPESP  (Proc.: 10.1.3149.8.2). (o equipamento encontra-se no DTLLC e os livros no SBD). 4.2. 597 

Pedido da Profª. Drª.  CLAUDIA CONSUELO AMIGO PINO (DLM) no sentido de se incorporar 598 

ao patrimônio da FFLCH, 11 livros e um mapa, adquiridos pela FAPESP  (Proc.: 10.1.3075.8.9). 599 

(os livros encontram-se no SBD). 4.3. Pedido do Professor Dr.  PAOLO RICCI (DCP) no sentido 600 

de se incorporar ao patrimônio da FFLCH, 01 Notebook – Gygabite Core Duo T8100, 01 reparo e 601 

upgrade de notebook e 01 roteador Metgear Wireless 54 Mbps, adquiridos pela FAPESP  (Proc.: 602 

10.1.3073.8.6). (os equipamentos encontram-se na secretaria do DCP). 4.4. Pedido da Professora 603 

Dra. ANA PAULA TAVARES MAGALHÃES TACCONI (DH) no sentido de se incorporar ao 604 

patrimônio da FFLCH, 01 Impressora HP Laserjet P2015, Certificado do seguro de extensão de 605 

garantia da impressora, estabilizador Enermax 1000va Bivolt, cabo USB macho AXB 2.0 e filtro 606 

de linha clone 3 tomadas, adquiridos pela FAPESP (Proc.: 10.1.3035.8.7). (os equipamentos 607 

encontram-se na sala N1do prédio de Geografia/História) 4.5. Pedido do Professor Dr. 608 

VLADIMIR PINHEIRO SAFATLE (DF) no sentido de se incorporar ao patrimônio da FFLCH, 609 

02 Livros, adquiridos pela FAPESP  (Proc.: 10.1.3050.8.6).  (os livros encontram-se no SBD). 4.6. 610 

Pedido da Professora Dra. PAULA DA CUNHA CORREA (DLCV) no sentido de se incorporar 611 

ao patrimônio da FFLCH, 03 Livros, adquiridos pela FAPESP (Proc.: 10.1.3051.8.2). (os livros 612 

encontram-se no SBD). 4.7. Pedido do Professor Dr. CARLOS DE ALMEIDA PRADO 613 

BACELLAR (DH) no sentido de se incorporar ao patrimônio da FFLCH, 01 Notebook CCE 614 

ELP232, 1 bateria, 1 fonte e 1 cabo de alimentação, manual e certificado de garantia, adquiridos 615 

pela FAPESP (Proc.: 10.1.3014.8.0). (os equipamentos encontram-se na sala da chefia do DH). 616 

4.8. Pedido do Professor Dr. JOÃO VERGÍLIO GALLERANI CUTER (DF) no sentido de se 617 

incorporar ao patrimônio da FFLCH, 35 livros, adquiridos pela FAPESP  (Proc.: 10.1.3214.8.9). 618 

(os livros encontram-se no SBD). 4.9. Pedido do Professor Dr. AILTON LUCHIARI (DG) no 619 

sentido de se incorporar ao patrimônio da FFLCH, 01 microcomputador Dell OptiPlex 780 620 

Gabinete Desktop, 01 monitor 19” Dell E1910 Widescreen, 01 teclado Dell USB, Licença 621 

antivírus Norton 2010 e Sistema Operacional EMRP Windows 7 Professional sem mídia 32bits, 622 

adquiridos da empresa Dell Computadores do Brasil Ltda. NF 786332 (Proc.: 10.1.3162.8.9). (os 623 

equipamentos encontram-se Laboratório de Aerofotogeografia e Sensoriamento Remoto). 4.10. 624 

Pedido do Professor Dr. FRANCISCO MURARI PIRES (DH) no sentido de se incorporar ao 625 

patrimônio da FFLCH, 15 livros, adquiridos pela FAPESP  (Proc.: 10.1.3328.8.4).  (os livros 626 
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encontram-se no SBD). 4.11. Pedido do Professor Dr.  JAIRO MORAIS NUNES (DL) no sentido 627 

de se incorporar ao patrimônio da FFLCH, 01 microcomputador Syntax Core Duo 2GHZ e 01 628 

monitor de vídeo de alta resolução AOC, adquiridos pela FAPESP  (Proc.: 08.1.4795.8.2). (os 629 

equipamentos encontram-se na sala 21 do Prédio de Letras). A Senhora Presidente encaminhou os 630 

relatórios para votação e, por unanimidade, eles foram APROVADOS. 5. PROGRAMAÇAO 631 

DE EVENTOS – RELATORIO DE ATIVIDADES FFLCH – USP. 5.1. O Departamento de 632 

Teoria Literária e Literatura Comparada realizará o evento “Fausto e a América Latina II, a ser 633 

coordenado pelo Professor Dr. Marcus Vinicius Mazzari e realizado no fim de setembro próximo. 634 

(O DTLLC encaminha para conhecimento deste colegiado a programação do evento para ser 635 

incluído no Relatório de Atividades da FFLCH – USP). 5.2. O Departamento de Teoria Literária e 636 

Literatura Comparada realizará o evento Simpósio sobre Literatura e Psicanálise, entre os dias 22 e 637 

24 de novembro de 2010. (O DTLLC encaminha para conhecimento deste colegiado a 638 

programação do evento para ser incluído no Relatório de Atividades da FFLCH – USP). 5.3. O 639 

Departamento de Teoria Literária e Literatura Comparada realizará o evento Encontro Percursos 640 

Revelações de Osman Lins, entre os dias 04 e 06 de outubro de 2010. (O DTLLC encaminha para 641 

conhecimento deste colegiado a programação do evento para ser incluído no Relatório de 642 

Atividades da FFLCH – USP). 5.4. O Departamento de História realizará o evento Simpósio 643 

Internacional Guerra e História, entre os dias 28 e 30 de setembro de 2010. (O DH encaminha para 644 

conhecimento deste colegiado a programação do evento para ser incluído no Relatório de 645 

Atividades da FFLCH – USP). A Senhora Presidente encaminhou os relatórios para votação e, por 646 

unanimidade, eles foram APROVADOS. 6. CONVÊNIO DE INTERCÂMBIO CULTURAL E 647 

CIENTÍFICO / PROTOCOLO DE  INTENÇÕES - votação aberta, em bloco, sem prejuízo 648 

de pedidos de destaque - 6.1. Convênio entre a Universidade de São Paulo, através da FFLCH e a 649 

PUSAN University of Foreign Studies, República da Coréia, para fins de intercâmbio de 650 

docentes/pesquisadores, estudantes de pós-graduação e graduação das respectivas instituições. 651 

(Proc. 10.1.3281.8.8). 6.2. Convênio entre a Universidade de São Paulo, através da FFLCH e a 652 

Universidad de La República, Uruguai, para fins de intercâmbio de docentes/pesquisadores, 653 

estudantes de pós-graduação e graduação e membros da equipe técnico-administrativa das 654 

respectivas instituições, sob coordenação da Profª. Drª.  Mirta Maria Asplanato Groppi de Varalla 655 

(Proc. 10.1.3258.8.6). ADITAMENTO: 4. CONVÊNIO DE INTERCÂMBIO CULTURAL E 656 

CIENTÍFICO / PROTOCOLO DE INTENÇÕES - (votação aberta, em bloco, sem prejuízo 657 

de pedidos de destaque) - 4.1. Convênio entre a Universidade de São Paulo, através da FFLCH e 658 

a University of Crete, Grécia, para fins de intercâmbio de docentes/pesquisadores, estudantes de 659 
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pós-graduação e graduação e membros da equipe técnico-administrativa das respectivas 660 

instituições. (Proc. 10.1.3369.8.2). A Senhora Presidente encaminhou os relatórios para votação e, 661 

por unanimidade, eles foram APROVADOS. 7. RELATÓRIO DE ATIVIDADES DOCENTES 662 

- (votação aberta, sem prejuízo de pedidos de destaque). 7.1. A Professora Dra. SIMONE 663 

ROSSINETTI RUFINONI lotada no DLCV, ref.: MS-3 apresentou relatório de atividades 664 

desenvolvidas durante estágio probatório em RDIDP. O relatório de atividades em RDIDP foi 665 

aprovado pelo Conselho Departamental. A CERT considerou o relatório aprovado, mas 666 

recomendou fortemente que a docente melhore a sua produção, optando-se por estender o período 667 

de experimentação por mais dois anos, data prevista 28/04/2012 (Proc. 04.1.1520.8.9). 7.2. O 668 

Professor Dr. ANDRÉ VITOR SINGER lotado no DCP apresentou relatório de atividades 669 

desenvolvidas durante estágio probatório em RDIDP. O relatório de atividades em RDIDP foi 670 

aprovado pelo Conselho Departamental. A CERT considerou o relatório aprovado. (Proc.: 671 

09.1.1404.8.3). ADITAMENTO: 6. RELATÓRIO DE ATIVIDADES DOCENTES (votação 672 

aberta, sem prejuízo de pedidos de destaque). 6.1. A Professora Dra. ANGELA MARIA 673 

ALONSO lotada no DS, ref.: MS-3 apresentou relatório de atividades desenvolvidas durante 674 

estágio probatório em RDIDP. O relatório de atividades em RDIDP foi aprovado pelo Conselho 675 

Departamental e pela CERT, que deu por concluído o período de experimentação da docente no 676 

regime de trabalho (Proc. 03.1.1433.8.8). A Senhora Presidente encaminhou os relatórios para 677 

votação e, por unanimidade, eles foram APROVADOS. 8. SOLICITAÇÃO DE 2ª VIA DE 678 

DIPLOMA – GRADUAÇÃO - 8.1. ELISABETE FELÍCIO CAMARGO, bacharel em Letras-679 

Português, solicita emissão de 2ª via de diploma, em virtude de extravio da via original (curso 680 

concluído em 1998, com colação de grau em 22/01/2001) (Proc. 10.1.3308.8.3). 8.2. SELMA DE 681 

ARAÚJO TORRES OMURO, bacharel em História, solicita emissão de 2ª via de diploma, em 682 

virtude de extravio da via original (curso concluído em 1986, com colação de grau em 09/02/1987) 683 

(Proc. 10.1.3355.8.1). A Senhora Presidente encaminhou as solicitações para votação e, por 684 

unanimidade, elas foram APROVADAS. 9. CONVÊNIO DE INTERCÂMBIO CULTURAL E 685 

CIENTÍFICO / PROTOCOLO DE INTENÇÕES – encaminhado ad referendum. 9.1. 686 

Convênio entre a Universidade de São Paulo, através da FFLCH-LEI e a Ford Foundation, para 687 

prorrogação do prazo de vigência até 30/09/2010, remanejamento de alíneas e inclusão de material 688 

permanente. (Proc. 08.1.1815.8.2). ADITAMENTO: 4. CONVÊNIO DE INTERCÂMBIO 689 

CULTURAL E CIENTÍFICO / PROTOCOLO DE INTENÇÕES - (votação aberta, em 690 

bloco, sem prejuízo de pedidos de destaque) - 4.1. Convênio entre a Universidade de São Paulo, 691 

através da FFLCH e a University of Crete, Grécia, para fins de intercâmbio de 692 
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docentes/pesquisadores, estudantes de pós-graduação e graduação e membros da equipe técnico-693 

administrativa das respectivas instituições. (Proc. 10.1.3369.8.2). A Senhora Presidente 694 

encaminhou os convênios para votação e, por unanimidade, eles foram APROVADOS. 695 

ADITAMENTO: 4. CREDENCIAMENTO JUNTO À CERT - (votação aberta, em bloco, 696 

sem prejuízo de pedidos de destaque) 5.1. O Professor Dr. JOSÉ ÁLVARO MOISÉS lotado no 697 

DCP apresentou pedido de credenciamento junto à CERT, para consultoria e assessoria (Proc.: 698 

07.1.3675.8.2). 5.2. O Professor Dr. FERNANDO DE MAGALHÃES PAPATERRA LIMONGI 699 

lotado no DCP apresentou pedido de credenciamento junto à CERT, para consultoria e assessoria 700 

(Proc.: 10.1.2010.8.0). 5.3. O Professor Dr. ADRIAN GURZA LAVALLE lotado no DCP 701 

apresentou pedido de credenciamento junto à CERT, para consultoria e assessoria (Proc.: 702 

08.1.901.8.2). 5.4. O Professor Dr. RAFAEL ANTONIO DUARTE VILLA lotado no DCP 703 

apresentou pedido de credenciamento junto à CERT, para consultoria e assessoria (Proc.: 704 

06.1.4139.8.6). 5.5. O Professor Dr. EDUARDO CESAR LEÃO MARQUES lotado no DCP 705 

apresentou pedido de credenciamento junto à CERT, para consultoria e assessoria (Proc.: 706 

10.1.2111.8.1). 5.6. A Profª. Drª. MARTA TERESA DA SILVA ARRETCHE lotada no DCP 707 

apresentou pedido de credenciamento junto à CERT, para consultoria, assessoria e atividades 708 

acadêmicas. (Proc.: 04.1.4233.8.0). A Senhora Presidente encaminhou os pedidos para votação e, 709 

por unanimidade, eles foram APROVADOS. 6. SOLICITAÇÃO DE AUXILIO FINANCEIRO 710 

A ALUNO - (votação aberta, sem prejuízo de pedidos de destaque). 7.1. Conforme portaria 711 

GR-4685 de 21.01.2010, inciso II, letra n, deverá ser apreciado pelo CTA o auxilio financeiro, no 712 

valor de R$ 213,00, ao aluno Marcos Rogério Martins Costa para participar do Seminário de 713 

Semiótica Ignácio Vive: 10 anos do Grupo CASA, que será realizado na UNESP-Araraquara, nos 714 

dias 03 e 04/09/2010. O documento já foi aprovado pela Comissão de Graduação em 30.08.2010.  715 

A Senhora Presidente encaminhou o pedido para votação e, por unanimidade, ele foi 716 

APROVADO. .Ninguém mais desejando fazer uso da palavra, a Senhora Presidente agradeceu a 717 

presença de todos e declarou encerrada a sessão. E, para constar, eu, Kely Cristine Soares da Silva, 718 

Assistente Técnica de Direção para Assuntos Acadêmicos, em exercício, redigi a presente ata que 719 

assino juntamente com a Senhora Diretora. São Paulo, 20 de setembro de 2010. 720 


