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ATA DA DUCENTÉSIMA TERCEIRA REUNIÃO DO CONSELHO 1 

TÉCNICO ADMINISTRATIVO DA FACULDADE DE FILOSOFIA, LETRAS E 2 

CIÊNCIAS HUMANAS DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. Presidência: Profa. Dra. 3 

Sandra Margarida Nitrini, Diretora da Faculdade. Aos sete dias do mês de outubro do ano de dois 4 

mil e dez, no Salão Nobre da Faculdade, realizou-se a supracitada reunião do Conselho Técnico 5 

Administrativo, em terceira convocação. COMPARECIMENTOS: Professores e funcionários: 6 

Sandra Margarida Nitrini, Modesto Florenzano, Ana Paula Scher, Maria Augusta da Costa Vieira, 7 

Marina de Mello e Souza, Marli Quadros Leite, Vagner Gonçalves Silva, Giliola Maggio, Juraci 8 

Dias Rodrigues, Vera Lúcia do Amaral Ferlini, Marcus Vinicius Mazzari, Ieda Maria Alves. Como 9 

assessores atuaram: Kely Cristine Soares da Silva, Luciana Roman Lopes (ATAC), Leonice Maria 10 

Silva de Farias e Ismaerino de Castro Júnior (ATFN), Maria José Ribeiro (ATAD) e Sonia Marisa 11 

Luchetti (SBD). JUSTIFICATIVA: Justificaram a ausência os seguintes membros: Professores 12 

Doutores Álvaro de Vita (DCP), André Vitor Singer (DCP), Augusto Cesar Santiago Freire 13 

(ASSINF), Antonio Flávio de Oliveira Pierucci (DS), Fernando Antonio Pinheiro Filho (DS) e 14 

Eliana Bento de Amatuzzi Barros (SCS). A Senhora Presidente informou que a reunião seria 15 

gravada, a título de experiência, e que após a transcrição, as falas seriam encaminhadas aos seus 16 

respectivos membros e só após esta verificação será encaminhada ao Colegiado para aprovação. 17 

EXPEDIENTE: 1. A Senhora Presidente comunica com pesar o falecimento do Sr. Olimpio 18 

Golim, pai do funcionário Antonio Marcos Golim da Secretaria de Graduação do Departamento de 19 

Geografia FFLCH – USP, ocorrido no dia 21/09/2010. 2. A Senhora Presidente comunica que os 20 

Profs. Drs. Rose Satiko Gitirana Hikiji (DS) e Pedro Luis Puntoni (DH) foram designados 21 

membros do Conselho Deliberativo das Ruínas Engenho São Jorge dos Erasmos, como titular e 22 

suplente, respectivamente. 3. A Senhora Presidente comunica que o Prof. Dr. JÚLIO ASSIS 23 

SIMÓES (DA) e o discente DÁRIO FERREIRA SOUZA NETO (Pós Graduação) foram 24 

designados membros do Grupo de Trabalho com incumbência de elaborar proposta e diretrizes 25 

para o Programa USP Diversidade. A Senhora Presidente passou aos informes referente ao 26 

problema de segurança na Faculdade: “Antes de passar as palavras aos membros, quero relatar 27 

um problema relativo problema de segurança. Até que ponto a situação está cada vez mais do que 28 

acintosa. Houve um colóquio no qual fui organizadora, em um espaço do Prédio de Letras, 29 

reservado para os laboratórios, salas específicas, com pouco fluxo de pessoas. Na porta havia 30 

uma mesa na saída de todos os participantes, para tomar um café, estávamos entre a porta, no 31 

corredor, neste meio tempo sumiu um “lap top” de um dos participantes. Criou se uma situação 32 

extremamente constrangedora. A proprietária do “lap top” participou de um projeto em que foi 33 

feito um curta-metragem sobre o autor e a sua literatura. Ela que trabalhou graciosamente e tinha 34 
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ido prestigiar o evento. No seu “lap top” constava toda a sua vida profissional. Surgiram críticas 35 

sobre a falta de câmeras, a entrada é livre, etc. Ela disse que vai encaminhar uma reclamação 36 

para Ouvidoria da USP e parece-me também que entrará com uma ação judicial para exigir o 37 

ressarcimento. Disse também que a Faculdade é responsável”. Em seguida a Senhora Presidente 38 

passou à palavra ao Prof. Dr. Modesto Florenzano, Vice-Diretor, que informou: “Queria dizer que 39 

a Senhora Renata Guarrera Del Corço, Assistente Administrativa, disse que existem unidades que 40 

sistematicamente avisam aos participantes “não se esqueçam de manter os seus pertences sob seu 41 

controle”. Alguém já se faz passar por integrante para cometer a ação”. Com a palavra, a 42 

Senhora Presidente disse: “já deve ter pessoas que se infiltram nos eventos com a intenção de 43 

cometer o roubo”. O Prof. Vagner Gonçalves da Silva, chefe do Departamento de Antropologia 44 

(DA), aparte informou: “Só um comentário, Isso acontece também em período de intervalos de 45 

aulas. No meu curso de pós-graduação aviso aos alunos que não deixam seu material em sala de 46 

aula. Agora a minha opção e de que o docente ficasse com a chave da sala de aula para que no 47 

intervalo ele possa trancar a porta. Por que num intervalo de quinze minutos é inviável os alunos 48 

desligarem o seu “lap top” e ao retorno voltar a ligá-lo. Pedi ao zelador a chave da porta, mas 49 

ele me disse que não tem autorização para dar a chave aos docentes”. Com a palavra, o Professor 50 

Modesto Florenzano sugeriu um sistema de rodízio entre os alunos. Em resposta, o Prof. Vagner 51 

Silva disse ser complicado já que todos têm direito ao intervalo. Em resposta, a Senhora Presidente 52 

disse: “Eu acho que talvez seja complicada a operacionalidade. Temos casos em que o docente se 53 

esquece de entregar a chave. Como a gente vai controlar? Não sei se isso é possível em um 54 

universo de aproximadamente quinhentos professores”. Com a palavra, o Professor Modesto 55 

pediu a Senhora Sonia Marisa Luchetti, Diretora do Serviço de Biblioteca e Documentação (SBD) 56 

que passasse os informes sobre as novidades no que diz respeito ao Serviço de Bibliotecas.  Com a 57 

palavra, a Senhora Sonia Marisa informou que na última segunda-feira, 04/10/10, houve uma 58 

cerimônia na Reitoria, na Sala do Conselho Universitário (CO), com a participação do Magnífico 59 

Reitor, Diretores de Unidades e docentes dos Conselhos/Comissões das bibliotecas da USP, cujo 60 

objetivo era informar a compra do novo software feito pelo Sistema Integrado de Bibliotecas 61 

(SIBi) e regulamentar o empréstimo unificado entre as Bibliotecas da Universidade. Informou que 62 

com o novo software todo o processo para empréstimo de livros entre bibliotecas será feito no 63 

sistema apresentado, possibilitando aos usuários o empréstimo de material bibliográfico em 64 

qualquer biblioteca do SIBi/USP, onde ele fará apenas o empréstimo e devolução nos balcões de 65 

atendimento das bibliotecas, usando para isso, a carteira USP.  O usuário USP poderá fazer, 66 

através da WEB, a consulta em sua conta, as renovações, as reservas, receber todas as informações 67 

necessárias através de sua conta de e-mail, em qualquer lugar onde esteja.  Informou que existem 68 
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preocupações com a nova estrutura, pois haverá um trabalho denso para cadastramento dos livros 69 

no novo sistema. No novo regulamento somente as bibliotecas particulares, UNICAMP e UNESP 70 

continuarão a ser tratadas no modo tradicional, utilizando para isso, o empréstimo entre bibliotecas 71 

(EEB). Informou que a Faculdade já dispunha do empréstimo de dez livros por usuário e com a 72 

nova Resolução essa prática foi institucionalizada e dentre varias regras, o prazo para empréstimo 73 

ficou assim estabelecido: a) alunos de graduação e funcionários - dez livros por dez dias; b) alunos 74 

de pós-graduação - quinze livros por vinte dias; c) docentes - vinte livros por trinta dias. Informou 75 

que o Projeto Empréstimo Unificada nas USP será tema de sua apresentação no Seminário 76 

Nacional de Bibliotecas Universitária, a ser realizado no Rio de Janeiro, de 17 a 22/10/2010 e até o 77 

inicio das aulas em 2011, todos os alunos estarão integrados ao novo sistema e o cadastro será 78 

feito através dos bancos corporativos da universidade. O Professor Modesto Florenzano completou 79 

que o Pró Reitor de Pós-Graduação, Prof. Dr. Vahan Agopian informou que o portal Biblioteca 80 

Digital de Teses e Dissertações da USP será bastante sofisticado, disponibilizado em quatro 81 

idiomas e a que quantidade de acesso que colocou a Universidade no ranking mundial. Os usuários 82 

terão acesso a todas as bibliotecas da universidade, eletronicamente. Para a UNICAMP e UNESP 83 

será mantido o sistema de EEB. Aparte, a Professora Doutora Marli Quadros Leite questionou se 84 

não será mais necessário o empréstimo entre bibliotecas. Em resposta, a Senhora Sonia Marisa 85 

informou que, conforme a Resolução USP n. 4.830, teremos o Usuário USP e este poderá retirar 86 

material bibliográfico em qualquer biblioteca da USP, apenas com sua carteira USP e a nova 87 

versão do software possibilitará o acompanhamento de todas as transações de sua conta, além das 88 

mensagens por e-mail. Explanou que a nova regulamentação diminuirá o fluxo de atendimento no 89 

balcão, possibilitando assim, que os funcionários poderão auxiliar em outras atividades também 90 

importantes para a biblioteca. Para finalizar, a Senhora Sonia Marisa informou que chegaram cerca 91 

de nove mil livros obtidos através do projeto FAPLIVROS VI, e que até o momento foram 92 

comprados cerca de onze mil livros e que a entrega da segunda remessa está prevista para o final 93 

de dezembro. Expediente de Comissão de Graduação (CG): Com a palavra, a Professora Doutora 94 

Marli Quadros Leite relatou: “Eu gostaria de retomar o assunto da recuperação para dizer o 95 

seguinte, na verdade nós não recebemos nenhuma resposta dos departamentos, por que creio que 96 

faltou um comunicado oficial. Quando vi que não tinha recebido me comuniquei com a Kely 97 

Cristine Soares da Silva, Assistente Acadêmica, em exercício, que também informou que havia 98 

recebido. Então decidimos que após este CTA, seria encaminhado um comunicado solicitando a 99 

discussão deste assunto nos Departamentos. Na última reunião do Conselho de Graduação 100 

(Coge) estes assunto foi retomado. Eu participei das discussões e houve um esclarecimento muito 101 

favorável: aquelas disciplinas especiais podem prescindir de recuperação desde que o projeto 102 
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pedagógico contemple isto. Então no projeto pedagógico de cada curso tem que estar descrito que 103 

tais disciplinas não contemplam recuperação por que são ações que o aluno tem que fazer ao 104 

longo do tempo  que isto não se recupera com uma prova. Porém o espaço de tempo para 105 

recuperação que é sempre no final do ano por conta do sistema Júpiter. Outra novidade é que em 106 

2011, o sistema Júpiter terá quatro interações e não só três, creio que haverá melhoras para 107 

pedidos de matrícula fora de prazo  que tem acontecido. Então o aluno terá mais um chance fazer 108 

sua matrícula ao longo do tempo. Eu queria esclarecer alguns temas a respeitos das portarias: a 109 

Portaria FFLCH n 021 e a Portaria FFLCH n. 017, referente a frequência e de alunos e 110 

regularização das matrículas, importante para o funcionamento do curso. Eu queria retomar a 111 

Portaria FFLCH n 017 pelo seguinte: Recebi pela Ouvidoria queixas de alguns alunos que 112 

dizerem que estamos proibindo a presença de alunos ouvintes. O que não é verdade, pois em 113 

primeiro lugar nós temos alunos ouvintes, pode ser que existam alguns ouvintes que são 114 

autorizados pelo docente da disciplina. Mas ele não é uma aluno pois ele não faz prova, não 115 

existe média final e nem frequência, é apenas um ouvinte. Respondi ao ouvidor que a Portaria 116 

FFLCH n 017/2010, trata somente dos alunos matriculados em disciplinas e querem 117 

aleatoriamente fazer mudanças. Estes casos não são poucos. Na última reunião da Comissão de 118 

Graduação (CG) houve um caso típico, um aluno de Ciências Sociais pediu inclusão de uma 119 

disciplina fora de prazo e por uma série de razões a CG indeferiu, ele fez um recurso que foi 120 

encaminhado para a Profa. Dra. Eunice relatar e o indeferimento foram mantidos. O aluno 121 

cursou todo o semestre, a referida disciplina, mesmo sem pedido tendo sido indeferido e após esta 122 

sequëncia de indeferimentos, ele solicita inclusão de sua nota. Casos como este e que trata a 123 

Portaria n. 017/2010 e coloco-me a disposição para esclarecer alguma dúvida já que houve 124 

tantos movimentos a respeito como cartazes e assembléias. É importante que todas essas 125 

discussões cheguem aos colegas, pois é impressionante que há uma discussão extensa e depois 126 

eles dizem que não sabiam. Peço aos coordenadores e conselheiros que tratem estes assuntos com 127 

os docentes e seus Conselhos Departamentais”. Aparte, a Professora Doutora Marina de Mello e 128 

Souza, chefe do Departamento de História (DH), disse: “Estranho, Profa. Marli a sua colocação, 129 

pois em 14/09/2010 tivemos uma plenária no DH, e o assunto foi discutido e elaborado um 130 

documento, pois a Profa. Dra. Sylvia Bassetto apresentaria o nosso documento dizendo os termos 131 

da recuperação para  reunião da CG em 15/09/2010”. Em resposta, a Profa. Dra. Marli Quadros 132 

se desculpou: “Desculpe-me Prof. Marina, houve manifestação somente do DH. Ficamos de  133 

trazer a discussão por escrito para este CTA”. Com a palavra, o Professor Vagner Silva disse: 134 

“No caso do DA, também fez isto, talvez a Profa. Ana Pastore não tenha levado a resposta final 135 

para CG por escrito. Vou verificar”. Com a palavra, a Professora Marli Quadros ressaltou: “Nos 136 
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falamos. Seria preciso que tivéssemos isso documentado por que é um assunto muito polêmico. Eu 137 

achei que a novidade das disciplinas especiais e altamente favorável e as disciplinas práticas 138 

podem ficar de fora da recuperação”.  Em aparte, a Professora Doutora Maria Augusta da Costa 139 

Vieira informou que houve discussão no seu Departamento, mas não teve informações de que 140 

deveria ser encaminhada. Com a palavra, a Professora Marli disse: “É animador que os 141 

departamentos tenham discutidos e como há esse novo fato, solicito que quem ainda não mandou 142 

sua posição por escrito, por favor  encaminhar para a Comissão de Graduação e para Assistência 143 

Acadêmica. A partir das várias posições será feito um texto consolidado e apresentado para o 144 

próximo CTA. Eu vou fazer a proposta da minuta para o próximo CTA e também não é algo que 145 

seja tão urgente eu só preciso ter está norma por que a cada momento a Ouvidora, Professora 146 

Eunice é muito ativa. Temos também pedidos da entrada de alunos portadores de diplomas de 147 

nível superior. Havíamos cortada essa modalidade no curso de Letras e atualmente há uma 148 

cobrança por parte da Ouvidoria. Outro ponto que precisamos jogar nas nossas reuniões todas é 149 

a reforma dos cursos. Isto precisa entrar no horizonte de todo mundo, de todos os docentes. Por 150 

que depois temos uma luta física, até, com nossos colegas para dizer que isso foi discutido. Não 151 

vamos ficar esperando o prazo acabar e estamos nesse processo de começarmos a projetar as 152 

mudanças. Que mudanças são essas? Os cursos é que terão que decidir. Então elas abrangem 153 

uma abertura maior dos cursos com relação à possibilidade do aluno fazer disciplinas em outros 154 

cursos, multidisciplinaridade, interdisciplinaridade. Deve abranger necessariamente metodologia 155 

de aula, então é preciso pensar isto, temos que provocar uma discussão. A Direção pode agendar 156 

essas discussões através de plenárias, seminários, pois essas informações têm que chegar a todos 157 

os docentes. Há cursos que precisam propor mudanças, por exemplo, de extensão. Os cursos 158 

noturnos precisam ser feito uma mudança muito forte. Não sabemos como podemos propor isto 159 

pode um ano a mais, o tipo de aula ou se realmente ou se acrescentamos mais um ano, contanto 160 

que isso fique mais oxigenado. Os alunos devem ser conscientizados. Pois eles não se organizam 161 

para eleger sua representação nos órgãos colegiados e também em nenhuma das Comissões 162 

Estatutárias e depois dizem que a Faculdade tem tomada decisões a revelia”. Em aparte, a 163 

Professora Ana Paula Scher, Chefe do Departamento de Lingüística (DL), questionou se era 164 

preciso, de fato, a Faculdade fazer a reforma nos cursos. Em resposta a Professora Marli Quadros 165 

disse: não se trata de uma questão obrigatória, mas sim do fato de que tanto o Relatório da 166 

Comissão de Avaliadores externos fez indicações com relação aos problemas na Graduação e o 167 

documento de Reflexão sobre esta Avaliação produzida pela Faculdade reconheceu problemas nos 168 

cursos de Graduação como: um nível bom para os cursos diurnos, um nível ruim para os cursos 169 

noturnos e destacou a excelência da Pós-Graduação. A Reitoria da Universidade tem 170 



                                                                                                                                                                              Fls. 

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

 
A T A S  

 

 6 

conhecimento destes relatórios e um avaliador externo tem trabalhado para entendimento dos 171 

dados. Talvez existam cursos sem necessidade de reformulação. É uma possibilidade. Pode até se 172 

dizer que não é necessário a reformulação, no entanto só é possível através de uma discussão. Tem 173 

que haver um posicionamento da Faculdade sobre o assunto, ainda que contrário. Em aparte, a 174 

Professora Ana Paula Scher sugeriu se não deveria haver uma pauta para discussão talvez até 175 

conduzida pela Comissão de Graduação. Em resposta, a Professora Marli Quadros acatou a 176 

sugestão da Professora Ana Scher e reforçou que essa pauta poderia ser feita pela Congregação ou 177 

o CTA. Em aparte, a Senhora Presidente informou que a Congregação do dia 26/08/2010 foi 178 

sugerida uma Comissão “had doc” já havia indicado um Grupo de Trabalho para o Plano 179 

Diagnostico da Faculdade. Com a palavra, o Professor Modesto Florenzano complementou que o 180 

Grupo designado desencadearia o autoconhecimento da própria unidade, entre eles, a valorização 181 

da graduação, e que não haveria problemas em este Grupo dirigir seu trabalho redirecionar para 182 

questão da reformulação dos cursos de graduação e ressaltou que ainda que a Faculdade não ache 183 

necessária esta reforma, deve ser reconsiderado, pois a Pró-Reitoria de Graduação tem como 184 

programa resolver as questões referentes aos cursos de graduação. Com a palavra, a Profa. Dra. 185 

Marli Quadros informou que a Professora Sandra Margarida Nitrini (Diretora) o Professor Vagner 186 

Silva (DA) convidaram-na para fazer parte do Grupo de Trabalho. No dia em que este grupo foi 187 

designado não estava presente. No entanto, a Comissão de Graduação já tem estudado junto com o 188 

Prof. Dr. Antonio José Bezerra de Menezes (DLO) uma análise de dados e que já foram detectados 189 

erros nas planilhas. Depois de feita a análise será feita um documento com uma linguagem mais 190 

explicativa e discursiva do que a linguagem do Programa SIGA (Sistema Integrado de Indicadores 191 

de Graduação) para apresentação na próxima Congregação que poderão ser aproveitados na 192 

valorização do curso de graduação. Em aparte, a Senhora Presidente relatou que o Grupo só irá se 193 

reunir quando tiverem esses dados para serem analisados. O Prof. Dr. Vagner Silva aparte sugeriu 194 

que os docentes Antonio José Bezerra de Menezes e a Marli Quadros Leite fossem designados 195 

membros do grupo de Trabalho. Informou que antes do grupo propor algo para a Faculdade, foi 196 

solicitado que o Sr. Hilton José Soares, chefe do Serviço de Graduação e membro do Grupo, 197 

fizesse levantamento de dados quantitativos no SIGA, no Júpiter e na FUVEST para na próxima 198 

reunião fosse possível iniciar uma análise qualitativa. Sugeriu também, que cada coordenadoria de 199 

cursos de Graduação deveria conduzir um processo de reflexão e avaliação no sentido de levantar 200 

seus problemas para cooperar com o Grupo de Trabalho. Em aparte, a Profa. Dra. Maria Augusta 201 

da Costa Vieira, Chefe do Departamento de Letras Modernas (DLM), informou que foi feita um 202 

plenária no âmbito de seu departamento. O DLM dispõe de cinco áreas com especificidades 203 

próprias e cada uma delas fará uma sondagem e que a partir dos problemas encontrados seria feita 204 
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uma reunião com os alunos de graduação das cinco áreas. A Profa. Dra. Maria Augusta informou 205 

que a flexibilização é o que mais tem preocupado o departamento e que pensa em até o final do 206 

ano ter um esboço da situação. O DLM preocupa-se que numa cobrança da Reitoria não se ter as 207 

informações discutidas. Com a palavra a Profa. Dra. Marli Quadros informou que a Pró Reitoria de 208 

Graduação está trabalhando com esses diagnósticos e que a Faculdade tem que pensar nisto antes 209 

que a Reitoria solicite esses dados, formalmente.  Informou que se trata de um trabalho de 210 

aproximadamente três anos e a Faculdade pode ter um projeto pedagógico bem elaborado. Relatou 211 

que a Faculdade tem problemas com reconhecimento de cursos por haver constantes alterações 212 

sem tempo hábil para aprovação do Conselho Nacional de Educação, como é o caso do curso de 213 

Letras. Reforçou aos docentes o preenchimento do SIGA, pois a adesão ainda é muito pequena. 214 

Disse que o preenchimento traz dados fundamentais para o trabalho que o grupo pretende fazer. 215 

Em aparte, a Professora Doutora Ieda Maria Alves questionou se o SIGA é disponibilizado todos 216 

os semestres. Em resposta, a Profa. Dra. Marli Quadros disse que é disponibilizado todos os 217 

semestres já os gestores (diretores e coordenadores) preenchem uma vez ao ano. Disse que estará 218 

disponível para qualquer esclarecimento por e-mail e ressaltou a importância dos docentes 219 

saberem esclarecer aos seus alunos as medidas passadas pelo CTA e Congregação. Expediente da 220 

Comissão de Pós-Graduação (CPG): Com a palavra, a Profa. Dra. Vera Lúcia Amaral Ferlini 221 

informou que foram prorrogadas para até 12 de outubro de 2010, as inscrições para o EPOG 222 

(Encontro dos Pós-Graduandos da FFLCH-USP) em função de problemas no preenchimento do 223 

formulário via internet no site da Faculdade. Disse que talvez o grande a acúmulo de eventos ao 224 

mesmo tempo sobrecarregou o sitio. Informou que um dos problemas ocorria quando o aluno 225 

digitava sua data de ingresso. Diante disto foi criada uma forma de inscrição alternativa: os alunos 226 

podem fazer sua inscrição no formulário e enviá-la por e-mail. A Professora Vera Ferlini solicitou 227 

aos Departamentos uma colaboração no sentido de consultar a disponibilidade de docentes que 228 

possam compor as mesas para EPOG. O prazo para entrega da composição das mesas até 229 

03/11/2010. Informou que o EPOG será realizado simultaneamente à Feira “Universidade e as 230 

Profissões”. Com relação ao Seminário de Pós-Graduação: “A USP Pensa a Avaliação de Pós 231 

Graduação” realizado de 26 a 29/09/2010, informou que até 13/10/2010 espera ter os documentos 232 

relativos ao seminário. Disse existir vários documentos de programas, das grandes áreas e 233 

documentos finais que serão encaminhados a CAPES com posições da USP frente à avaliação com 234 

propostas de melhoria da pós-graduação da USP. No que ser refere à Faculdade informou estavam 235 

representados vinte programas dos vinte e quatro programas existentes, o que considerou muito 236 

significativo. Relatou que houve também dois elementos muito discutidos: os critérios de 237 

produção e critérios para os programas com nota (seis) e (sete). Relatou que todos os programas 238 
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pós-graduação presentes foram enfáticos na discussão destes critérios em que foi ressaltada a 239 

necessidade de privilegiar a qualidade dos trabalhos; o seu impacto bibliográfico e principalmente 240 

a nucleação, ou seja, a formação dos alunos bem como sua inserção na sociedade. Nas discussões 241 

foi considerada importante a avaliação da produção, mas que deve ser também levada em conta a 242 

formação de mestres e doutores que é a finalidade da pós-graduação. Ato contínuo, a Profa. Vera 243 

Ferlini parabenizou o novo sistema unificado do Serviço de Bibliotecas que permitirá ao egresso 244 

de pós-graduação a inclusão no site dos subprodutos de sua tese. Relatou que se tem discutido no 245 

âmbito da universidade, são os plágios de trabalhos na pós-graduação. Existe na faculdade um 246 

processo já em andamento, apreciado pela Congregação há questão de alguns meses e que a 247 

Consultoria Jurídica indicou abertura de um processo administrativo disciplinar para cassação do 248 

título e também processo criminal. Solicitou que em todos os níveis, os docentes insistissem com 249 

os orientadores um acompanhamento mais estrito dos escritos dos alunos, ou seja, a participação 250 

em congressos com apresentação de resultados, relatórios de pós-graduação que sejam verificados 251 

com maior atenção. Ressaltou que a Universidade ainda não penaliza docentes que compuseram as 252 

bancas examinadoras das teses plagiadas, mas não se sabe até quando e que há outras denúncias de 253 

plágio muito graves, pois envolvem bolsas FAPESP e considerou que a Faculdade deve estar 254 

atenta a essas ocorrências. Expediente da Comissão de Cultura e Extensão Universitária (CCEX): 255 

Com a palavra, a Professora Doutora Giliola Maggio, vice-presidente da comissão deu as seguintes 256 

informações: o resultado do Seminário Proext de Cultura de São Paulo realizado no final de 257 

setembro, foi a publicação do catálogo “Carta de São Paulo: Políticas Públicas de Extensão 258 

Universitária”, e aprovado em 24/09/2010 pelo Conselho de Cultura e Extensão (CoCEX), 259 

elaborado pela Pró Reitora de Cultura e Extensão Universitária (PRCEU), Profa. Dra. Maria 260 

Arminda do Nascimento Arruda. O catálogo refere-se propostas de políticas públicas de qual a 261 

relação da Cultura e Extensão Universitária e a Pesquisa. Está previsto para fevereiro de 2011, um 262 

encontro no mesmo moldes do Seminário de Pós-Graduação para uma discussão e reflexão sobre o 263 

que é Pesquisa e o que é Extensão na Universidade. Informou que a Profa. Dra. Maria Arminda do 264 

Nascimento Arruda, Pró-Reitora, tem sido muito firme em suas colocações e tem privilegiado a 265 

presença da FFLCH nas Comissões. Informou que o seu nome ter sido indicado, também, pelo 266 

CoCEX para compor a Comissão Acadêmica Aproxima-Ação. Em aparte, a Senhora Presidente 267 

informou ter recebido oficio solicitando a indicação de um membro e que havia indicado o nome 268 

da Professora Gigiola Maggio. Em aparte, a Profa. Dra. Vera Ferlini explicou que a Professora 269 

Giliola foi indicada também pelos membros do COCEX e que a referida Comissão é formada por 270 

quatro membros do Conselho, três do interior e um da capital, tendo a Professora Giliola Maggio 271 

indicada para representar a capital. Completou dizendo que a FFLCH é a que tem maior espectro 272 
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no que se refere aos cursos de extensão. Em seguida, a Senhora Presidente passou a palavra aos 273 

demais membros do Colegiado. Com a palavra, a Profa. Dra. Ana Paula Scher, chefe do 274 

Departamento de Lingüística (DL) solicitou esclarecimentos sobre o Plano-Diretor. Disse ter uma 275 

solicitação aos Departamentos para preencher relações de necessidade para contribuir na 276 

elaboração do Projeto Prédio de Pesquisa, mas surgiu-lhe uma dúvida quando em conversa com a 277 

Senhora Renata Guarrera Del Corço perguntou se o DL havia solicitado gabinete para os 278 

professores. Disse ter respondido a Senhora Renata que não havia solicitado, pois havia entendido 279 

que gabinetes para docentes não se relacionava ao projeto para o Prédio de Pesquisa. Com a 280 

palavra, a Senhora Presidente informou ter havido um equívoco por parte da Senhora Renata e que 281 

falou pessoalmente com a Engenheira Gemma da Coordenadoria de Espaço Físico da USP 282 

(COESF) e que ficou acordado que os gabinetes para docentes serão construídos em prédio 283 

separado. Em aparte, a Professora Ana Scher disse que com a orientação da Senhora Renata, o DL 284 

alterou toda requisição. Em resposta, a Senhora Presidente informou que conforme Plano Diretor 285 

já apresentado as necessidades referem-se, apenas, à Pesquisa. A Professora Ieda Maria Alves, 286 

Chefe do Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas (DLCV) aparte informou que surgiu a 287 

dúvida, também no seu departamento por conta das planilhas encaminhadas tinham espaços para 288 

pedidos de gabinetes. Disse que em contato com a COESF que lhe informou que deveria ser 289 

também apresentadas as planilhas com laboratórios e gabinetes. A Senhora Presidente informou 290 

que os departamentos enviassem suas propostas conformem estivessem sido elaboradas, mas que 291 

seriam consideradas somente as solicitações relacionadas á Pesquisa. A Profa. Dra. Ana Scher 292 

relatou assuntos com relação ao SBD que se trata de uma solicitação da Profa. Dra. Maria Cristina 293 

Salles Altman, coordenadora do Centro de Documentação em Historiografia Lingüística 294 

(CEDOCH-USP) que tem um projeto em andamento de aquisição de livros através de verbas do 295 

CNPq e gostaria que parte dos livros ficasse mais acessível ao CEDOCH, na Casa de Cultura 296 

Japonesa. Então a Profa. Dra. Cristina Altman, em contato com uma funcionária da Biblioteca 297 

Florestan Fernandes e recebeu a orientação de que era só enviar uma solicitação para ao SBD para 298 

que os livros fossem devolvidos. A Professora Ana Scher estranhou tal informação, pois acredita 299 

que a Biblioteca não devolveria os livros depois de catalogados, sobre o qual o SBD não teria 300 

nenhum controle. Ressaltou a necessidade dos funcionários da Biblioteca estar mais bem 301 

informados, para não dar informações equivocadas. Em aparte, a Senhora Sonia Marisa informou 302 

que já tomou providências sobre este assunto. Disse que a prestação de contas é feita pela 303 

Biblioteca, tornando o SBD responsável pelos livros e a devolução faz com que não tenha controle 304 

deste material armazenado em bibliotecas de Centros e Núcleos. A idéia de estar na Biblioteca 305 

significa disponibilizar para todo o mundo, já que se trata de verba pública. Com a palavra, a 306 
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Senhora Presidente disse que realmente tem que os funcionários têm que estar mais bem informados e 307 

acredita que na reunião com os funcionários dia 22/10/2010 para elaboração do Projeto Administrativo da 308 

Faculdade e que talvez esses problemas sejam levantados. Ato contínuo, a Senhora Presidente ressaltou a 309 

preocupação com o descumprimento das leis dentro da Faculdade e como são ignoradas e desconsideradas. 310 

Falou sobre a Lei nº 13.541 de 07/05/2009, que regulamenta o antifumo que não tem mais como 311 

conscientizar a comunidade e que existe uma ação contra a Faculdade. Relatou que, a partir de 312 

uma reclamação na Ouvidoria, foi encaminhada uma fiscalização no Prédio de Geografia e 313 

História e que alunos e professores desrespeitaram os fiscais ostensivamente. Relatou que o 314 

mesmo ocorre com relação às festas nos espaços da Faculdade. A Direção não proíbe festas, mas 315 

faz um esforço para que os alunos firmem um compromisso de responsabilidade pelo patrimônio e 316 

integridade física dos participantes. Reforçou que se ocorrer alguma tragédia nestas festas, a 317 

responsabilidade não recairá sobre a Direção. Em reunião com alguns alunos disse que qualquer 318 

problema que ocorrer durante as festas deverá ser de responsabilidade dos Centros Acadêmicos. 319 

Disse que o descaso é tão grande que antes os alunos enviavam um fax solicitando autorização. 320 

Nos dias atuais nem isto tem sido feito. Em aparte, o Prof. Dr. Vagner Silva questionou qual o 321 

procedimento em outras unidades? Em resposta, a Senhora Presidente disse desconhecer a política 322 

das outras unidades e que outro problema a ser enfrentado é o atendimento à Lei nº 11.982 de 323 

16/07/2009, que regulamenta a Acessibilidade de portadores de necessidades especiais, pois as 324 

obras ainda não estão prontas por problemas de licitação e o prazo da Faculdade é até julho de 325 

2011. Disse que em contato com o Prof. Antonio Marcos de Aguirra Massola, ele ressaltou que 326 

caso a faculdade não cumpra o prazo poderá ser processada pelo Ministério Público. A Senhora 327 

Presidente reforçou que situações como estas têm que chegar ao conhecimento dos docentes, 328 

funcionários e alunos. A Senhora Leonice Maria Farias, Assistente Financeira, pediu a palavra: 329 

“Estou vendo nesta pauta solicitações para a Reitoria de contratação de servidores técnicos para o 330 

Serviço de Serviços Gerais (SSG) e o Serviço de Compras (SVCOMPR) não tem dado conta de, 331 

pois está num estrangulamento devido à demanda da Faculdade. As demandas na Universidade 332 

estão sendo descentralizados e vários prazos a serem cumpridos. Creio que o pedido do SSG deve-333 

se à necessidade da demanda das várias solicitações da Faculdade que ocorre também com o 334 

SVCOMPR. Pergunto como funciona e se o ATAD pode fazer também está solicitação: Em 335 

resposta, a Senhora Presidente informou que as solicitações podem ser incorporadas ao Serviço de 336 

Pessoal. Informou também que o Prof. Massola informou que foi publicada uma portaria em que 337 

as licitações deverão ser “on-line”, o que poderá facilitar o trâmite financeiro. Com a palavra, a 338 

Senhora Leonice relatou: “Visitei o Serviço de Compras da Escola Politécnica (EP) conhecer 339 

quais eram os procedimentos adotados e que pudessem ser aproveitados pela Faculdade. Nesta 340 
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visita, constatou que a EP dispõe de doze funcionários, sendo dez para compras e dois 341 

contratados pela FUSP (Fundação Universidade de São Paulo). Informou que diante da situação 342 

caótica do SVCOMPR, os orçamentos estão sendo descentralizados e todos os convênios e 343 

aquisições pela PROAP serão incorporados ao Serviço de Compras, no sistema Mercúrio (Serviço 344 

de Cadastro de Compras da USP). Com a palavra, a Senhora Presidente informou que a Senhora 345 

Renata encaminhou os todos os pedidos referente à Lei de Acessibilidade em um mesmo 346 

momento, mas no Serviço de Compras o encaminhamento é feito em separado para atendimentos 347 

das normas regulamentares. A Senhora Leonice aparte informou que a FFLCH dispõe de apenas 348 

seis funcionários no Serviço de Compras para atender a demanda da Faculdade e que no ano 349 

passado foram gastos doze milhões, um montante inviável para um Serviço e como o de Compras. 350 

A Senhora Leonice relatou que o Serviço de Compras é responsável pelo orçamento da renda 351 

industrial, pelos convênios, pelos projetos e que com a precariedade do atendimento do Serviço de 352 

Compras, existe a possibilidade de se fechar as portas no próximo ano. Com a palavra, o Prof. Dr. 353 

Vagner Silva disse solidarizar com a situação do Serviço de Compras e questionou se não há um 354 

planejamento de qual é a demanda efetiva de trabalho. E questionou se o aumento do número de 355 

funcionários resolveria o problema do Serviço. Em resposta, a Senhora Leonice informou que o 356 

Serviço de Compras faz a parte executiva enquanto que os departamentos são os solicitantes e que 357 

existe uma agenda, mas que não funcionam, pois existem projetos que são prioridades e urgentes. 358 

Considerou que o planejamento do Serviço de Compras é fundamental e que se cada solicitante 359 

tivesse planejamento das suas solicitações seria de grande auxílio. A Profa. Dra. Marina de Mello 360 

e Souza, chefe do Departamento de História (DH), aparte propôs que a Faculdade solicitasse mais 361 

funcionários, com qualificação profissional e um plano de carreira digno. Com a palavra, a 362 

Senhora Leonice informou a maioria dos funcionários contratados atualmente são alunos e que em 363 

longo prazo para que este funcionário absorva todo o processo de compras. Outro agravante é que 364 

esses alunos não têm um perfil adequado. Aparte, a Senhora Sonia Marisa propôs se não haveria 365 

na própria faculdade funcionários capacitados que pudessem ser remanejados. Em resposta, a 366 

Senhora Leonice informou que para remanejamento tem que haver contrapartida, ou seja, é 367 

necessário permuta. O Prof. Dr. Vagner Silva perguntou a Senhora Leonice se ela considerava um 368 

problema maior do Serviço de Compras a falta de funcionários. Em resposta, a Senhora Leonice 369 

concordou dizendo que, sim, desde que as empresas orçadas sejam idôneas. Em aparte, o Prof. 370 

Vagner Silva relatou que uma solicitação de móvel retornou oito vezes ao requisitante e o 371 

departamento não dispõe de pessoas especializadas para isto. A Profa. Dra. Marina de Mello 372 

sugeriu que a Faculdade proponha treinamentos aos funcionários. Com a palavra, a Senhora 373 

Presidente propôs aguardar as sugestões dos funcionários na elaboração do Projeto Administrativo. 374 
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Relatou que os próprios funcionários têm elencado problemas administrativos tais como: 375 

funcionários que não cumprem oito horas de trabalho, que se sentem desmotivados, talvez no 376 

próprio projeto tenham a indicação de sugerir um treinamento ou remanejamento para o Serviço de 377 

Compras. A Senhora Sonia Marisa, aparte propôs que as informações fossem mais atualizadas e 378 

especificadas e que os pré-requisitos dos produtos mais comuns fossem disponibilizados no site da 379 

Compras, pois as especificações do Sistema Mercúrio são muito básicas. Em resposta, a Senhora 380 

Leonice Farias informou ser um trabalho de grande demanda, mas se trata de uma proposta a ser 381 

pensada. Com a palavra, a Senhora Presidente passou à ORDEM DO DIA: QUESTÕES 382 

TÉCNICAS DE POLÍTICA ACADÊMICA: 1.1 – Empréstimo do saguão central e do 383 

Anfiteatro do prédio de Geografia e História, para a “Festa do Livro” organizado pela 384 

Edusp, nos dias 23, 24, 25 e 26 de novembro próximo. A Senhora Presidente informou que 385 

considera o atendimento possível mesmo com a reforma do Prédio de Geografia e Historia. Com a 386 

palavra, a Profa. Dra. Marina Mello propôs um controle mais rigoroso com relação aos 387 

comerciantes paralelos, por parte da Comissão Organizadora da EDUSP. Disse  que tinha que ficar 388 

claro para a EDUSP que   tem que haver um controle nas autorizações de comerciantes que não 389 

sejam de livros. Em resposta, a Senhora Presidente afirmou haver uma resistência muito grande e 390 

relatou que no ano passado não foi houve autorização para estes comerciantes e a Direção teve um 391 

problema para resolver a situação e mesmo assim as barracas foram montadas. Disse ser muito 392 

complicado resolver a situação sem que haja constrangimentos. Em aparte, o Prof. Vagner Silva 393 

considerou a proibição inviável e propôs que seria contornável autorização em número reduzido e 394 

que a Comissão Organizadora da EDUSP pudesse selecionar dois ou três comerciantes. 395 

Considerou sua proposta uma forma de fiscalização sem papel autoritário que concede e mantém-396 

se a ordem. Com a palavra, a Profa. Dra. Maria Augusta da Costa Vieira perguntou quem se 397 

responsabilizaria por esta fiscalização. Em aparte, a Prof. Dr. Vagner Silva considerou que a 398 

fiscalização seria por parte da EDUSP e autorização não tem um caráter severo, mas ampara-se no 399 

fato de evitar conflitos. Em aparte, a Professora Marina Mello propôs que a Comissão 400 

Organizadora deveria também organizar melhor o espaço. Em complemento, a Senhora Sonia 401 

Marisa propôs a disponibilização pela EDUSP de uma equipe de segurança mais reforçada. A 402 

Senhora Presidente colocou em votação a cessão do espaço para a Feira do Livro e a solicitação foi 403 

APROVADA. A Senhora Presidente informou que a autorização seria enviada com as 404 

considerações do Colegiado. 1.2 – Solicitação da Assistência Administrativa para o 405 

fechamento de todos os Prédios desta faculdade no período de 27 a 31/12/2010 para 406 

dedetização e desratização. A Senhora Presidente colocou a solicitação em votação e ela foi 407 

APROVADA. 2. AFASTAMENTO DE DOCENTES E DE SERVIDORES NÃO-408 
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DOCENTES – 2.1. Pedido do DLCV no sentido de que o Prof. Dr. MURILO MARCONDES 409 

DE MOURA seja autorizado a afastar-se por 92 (noventa e dois) dias, de 15/09/2010 a 410 

15/12/2010, s.p.v. e das demais vantagens, para realizar pesquisa de pós-doutorado, junto a 411 

Université Paris-Est Créteil, (antiga Université Paris 12) em Paris/França. (Proc. 10.1.3239.8.1). 412 

2.2. Pedido do DH no sentido de que o Prof. Dr. JOÃO PAULO GUARRIDO PIMENTA seja 413 

autorizado a afastar-se por 05 (cinco) dias, de 29/09/2010 a 03/10/2010, s.p.v. e das demais 414 

vantagens, a fim de participar do seminário internacional “Buenos Aires entre la crisis imperial y 415 

la Revolución”, organizado pela Universidad Nacional de Tres de Febrero, Buenos Aires. (Proc. 416 

05.1.2387.8.1). 2.3. Pedido do DLO no sentido de que o Prof. Dr. MICHEL SLEIMAN seja 417 

autorizado a afastar-se por 09 (nove) dias, de 01 a 09/10/2010, s.p.v. e das demais vantagens, a 418 

fim de participar de uma séria de encontros, conferências e projeções intitulada Arábia Americana, 419 

organizada pela casa Árabe de Madri, instituição ligada ao Ministério de Assuntos Exteriores da 420 

Espanha, à Agência Espanhola de Cooperação Internacional e Desenvolvimento, às comunidades 421 

Autônomas de Madri e às Prefeituras de Madri e Córdoba, Espanha. (Proc. 03.1.3862.8.3). 2.4. 422 

Pedido do DLM no sentido de que a Profa. Dra. MARIA CECILIA CASINI seja autorizada a 423 

afastar-se por 09 (nove) dias, de 23 a 31/08/2010, s.p.v. e das demais vantagens, a fim de 424 

participar do XIX Congresso da AIPI (Associazione Internazionale dei Professori di Italiano), em 425 

Cagliari - Itália. (Proc. 07.1.1820.8.5). 2.5. Pedido do DLO no sentido de que a Profa. Dra. 426 

ARLETE ORLANDO CAVALIERE seja autorizada a afastar-se por 21 (vinte e um) dias, de 427 

01 a 21/09/2010, s.p.v. e das demais vantagens, para proferir palestra no The Translators 428 

International Congress e participar de reuniões com os Coordenadores da Fundação Russkiy Mir 429 

para acertos acerca do convênio recentemente assinado entre USP e a referida instituição, em 430 

Moscou, Rússia. (Proc. 90.1.815.8.1). 2.6. Pedido do DLM no sentido de que a Profa. Dra. EVA 431 

MARIA FERREIRA GLENK seja autorizada a afastar-se por 35 (trinta e cinco) dias, de 05/07 432 

a 08/08/2010, s.p.v. e das demais vantagens, a fim de participar de: 1) atividades previstas para 433 

manutenção do convênio UNIBRAL entre a área de Alemão e a Universidade de Leipzig, 434 

Alemanha; 2) realizar pesquisa bibliográfica na Universidade de Graz, Áustria; e 3) participar do 435 

XII Congresso da Associação Internacional de Germanística (TUG), em Varsóvia, Polônia. (Proc. 436 

89.1.610.8.9). 2.7. Pedido do DH no sentido de que a Profa. Dra. LAURA DE MELLO E 437 

SOUZA seja autorizada a afastar-se por 09 (nove) dias, de 07 a 15/09/2010, s.p.v. e das demais 438 

vantagens, a fim de participar de júri no ICS Universidade de Lisboa, Portugal. (Proc. 439 

87.1.28724.1.0). 2.8. Pedido do DTLLC no sentido de que a Profa. Dra. ANA PAULA SÁ E 440 

SOUZA PACHECO seja autorizada a afastar-se por 07 (sete) dias, de 25 a 31/10/2010, s.p.v. e 441 

das demais vantagens, a fim de participar do III Seminário Internacional Políticas de la Memoria, 442 
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“Recordando a Walter Benjamin. Justicia, Historia y Verdad. Escrituras de la Memoria”, com a 443 

comunicação intitulada “O louco do Cati: entre la historia e El trauma”, em Buenos Aires, 444 

Argentina. (Proc. 06.1.4027.8.3). 2.9. Pedido do DLM no sentido de que a Profa. Dra. LAURA 445 

PATRICIA ZUNTINI DE IZARRA seja autorizada a afastar-se por 09 (nove) dias, de 03 a 446 

11/09/2010, s.p.v. e das demais vantagens, a fim de realizar pesquisa no The Southen Cross e 447 

Biblioteca Nacional de Buenos Aires, Argentina. (Proc. 97.1.1352.8.1). 2.10. Pedido do DF no 448 

sentido de que a Profa. Dra. MARIA LÚCIA DE MELLO E OLIVEIRA CACCIOLA seja 449 

autorizada a afastar-se por 13 (treze) dias, de 19/09/2010 a 01/10/2010, s.p.v. e das demais 450 

vantagens, a fim de participar do Schopenhauer Congress em Frankfurt - Alemanha. (Proc. 451 

97.1.1014.8.9).  2.11. Pedido do DLM no sentido de que a Profa. Dra. CLAUDIA CONSUELO 452 

AMIGO PINO  seja autorizada a afastar-se por 10 (dez) dias, de 02 a 11/09/2010, s.p.v. e das 453 

demais vantagens, a fim de participar do Colloque “La génétique dês formes: l’oeuvre comme 454 

processus”, na França. (Proc. 06.1.494.8.6). 2.12. Pedido do DLM no sentido de que o Prof. Dr. 455 

JOHN MILTON seja autorizado a afastar-se por 12 (doze) dias, de 20/09/ a 01/10/2010, s.p.v. e 456 

das demais vantagens, a fim de participar dos congressos: European Society for Translatiom 457 

Conference, em Leuven, Bélgica, e da Association Studies Conference, em Berlim, Alemanha. 458 

(Proc. 06.1.1741.8.7). 2.13. Pedido do DLM no sentido de que o Prof. Dr. MARCOS CÉSAR DE 459 

PAULA SOARES seja autorizado a afastar-se por 06 (seis) dias, de 25 a 30/10/2010, s.p.v. e das 460 

demais vantagens, a fim de participar do III Seminário Internacional Políticas de la Memoria, 461 

“Recordando a Walter Benjamin. Justicia, Historia y Verdad. Escrituras de la Memoria”. Buenos 462 

Aires, Argentina. (Proc. 04.1.2967.8.7). 2.14. Pedido do DG no sentido de que a Sra. 463 

WALDIRENE RIBEIRO DO CARMO  Técnico em Laboratório seja autorizada a afastar-se por 464 

05 (cinco) dias, de 16 a 20/10/2010, s.p.v. e das demais vantagens, a fim de participar do Segunda 465 

Reunião Internacional do Projeto IPGH “Generación de Cartografia Táctil y Material Didáctico 466 

para la Comprensión Del calentamiento Global y su Relación com Desastres Naturales” Santiago 467 

do Chile, Chile. (Proc. 02.1.2036.8.1). 2.15. Pedido do DL no sentido de que a Profa. Dra. ANA 468 

LÚCIA DE PAULA MÜLLER seja autorizada a afastar-se por 07 (sete) dias, de 06 a 469 

12/09/2010, s.p.v. e das demais vantagens, para participar, com apresentação de trabalho, do 470 

Congresso Sinn und bedeutung 15, em Saarbrucken, Alemanha. (Proc. 98.1.299.8.0). 2.16. Pedido 471 

do DG no sentido de que o Prof. Dr. YURI TAVARES ROCHA seja autorizado a afastar-se por 472 

11 (onze) dias, de 21 a 31/08/2010, s.p.v. e das demais vantagens, para participar do “28th 473 

International Hoticulturae Congress”, para apresentar trabalho: Potential influences of the 474 

portuguese botanical gardens in the landscape design of the first São Paulo Botanical Garden 475 

(1799-1838), Brazil,  e realizar visita técnica ao Centro Interdisciplinar de Ciência, Tecnologia e 476 
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Sociedade da Universidade de Lisboa, Portugal. (Proc. 09.1.2369.8.7). 2.17. Pedido do DTLLC no 477 

sentido de que o Prof. Dr. JORGE MATTOS BRITO DE ALMEIDA seja autorizado a afastar-478 

se por 29 (vinte e nove) dias, de 01/09 a 29/09/2010 e por mais 29 (vinte nove dias), de 01/02 a 479 

01/03/2011, s.p.v. e das demais vantagens, para ministrar conferências e participar de reuniões 480 

acadêmicas e institucionais na Universidade Paris VIII, em Paris/França (Proc. 05.1.125.8.0). 2.18. 481 

Pedido do DLM no sentido de que a Profa. Dra. GILIOLA MAGGIO seja autorizada a afastar-se 482 

por 12 (doze) dias, de 21/08 a 01/09/2010, s.p.v. e das demais vantagens, para participar do XIX 483 

Congresso da Associação Internacional de Professores de Italiano AIPI – Insularità e cultura 484 

mediterranea nella língua e nella letterature italiane, em Cagliari, Itália. (Proc. 07.1.2880.8.1). 485 

2.19. Pedido do DLCV no sentido de que a Profa. Dra. MÁRCIA SANTOS DUARTE DE 486 

OLIVEIRA seja autorizada a afastar-se por 8 (oito) dias, de 07 a 14/09/2010, s.p.v. e das demais 487 

vantagens, para participar do 7º Congresso Ibérico de Estudos Africanos – 7 ICEA, a realizar-se 488 

em Lisboa/Portugal. (Proc. 05.1.4700.8.9). 2.20. Pedido do DA no sentido de que a Profa. Dra. 489 

FERNANDA ARÊAS PEIXOTO seja autorizada a afastar-se por 04 (quatro) dias, de 23 a 490 

26/09/2010, s.p.v. e das demais vantagens, para participar da primeira reunião do Conselho 491 

Acadêmico do Projeto Cultura urbana latinoamericana, a convite do Programa Intelectual da 492 

Universidade de Quilmes, Argentina. (Proc. 02.1.58.8.8). . 2.21. Pedido do DLM no sentido de 493 

que a Profa. Dra. WALKIRIA MARIA MONTE MÓR seja autorizada a afastar-se por 16 494 

(dezesseis) dias, de 22/08 a 06/09/2010, s.p.v. e das demais vantagens, para participar do 495 

Congresso The Third International Conference on Multicultural Discourse, a se realizar na 496 

Zhejiang University, na cidade de Hangzhou, China. (Proc. 04.1.2068.8.2). 2.22. Pedido do DLM 497 

no sentido de que a Profa. Dra. ADRIANA KANZEPOLSKY seja autorizada a afastar-se por 06 498 

(seis) dias, de 31/08 a 05/09/2010, s.p.v. e das demais vantagens, para participar do “Congreso 499 

Internacional El Caribe em sus Literaturas y Culturas, na Universidade Nacional de Córdoba, 500 

Argentina. (Proc. 09.1.2767.8.2). . 2.23. Pedido do DH no sentido de que a Profa. Dra. MARINA 501 

DE MELLO E SOUZA seja autorizada a afastar-se por 10 (dez) dias, de 17 a 26/10/2010, s.p.v. 502 

e das demais vantagens, para participar da conferência internacional “Le Portugal em relation 503 

avec I’ Afrique. Récits, connexions, indetités, em Paris. (Proc. 02.1.3990.8.0). 2.24. Pedido do 504 

DLM no sentido de que a Profa. Dra. OLGA ALEJANDRA MORDENTE seja autorizada a 505 

afastar-se por 10 (dez) dias, de 23/08 a 01/09/2010, s.p.v. e das demais vantagens, para participar 506 

do XIX Congresso da Associação Internacional de Professores de Italiano na Universidade de 507 

Estudos de Cagliari, Itália. (Proc. 88.1.734.8.9). 2.25. Pedido do DL no sentido de que o Prof. Dr. 508 

RONALD BELINE MENDES seja autorizado a afastar-se por 13 (treze) dias, de 06 a 509 

18/09/2010, s.p.v. e das demais vantagens, para participar com apresentação de trabalho, do 510 
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Congresso International Conference on Plurecentric Languages, em Braga – Portugal. (Proc. 511 

01.1.2698.8.3). 2.26. Pedido do DLCV no sentido de que a Profa. Dra. MARY MACEDO DE 512 

CAMARGO NEVES LAFER seja autorizada a afastar-se por 153 (cento e cinqüenta e três) 513 

dias, de 30/08/2010 a 30/01/2011, s.p.v. e das demais vantagens, para realizar estudos de pesquisa 514 

em nível de pós-doutorado em Paris, França. (Proc.: 78.1.90118.1.7) 2.27. Pedido do DS no 515 

sentido de que a Profa. Dra. VERA DA SILVA TELLES seja autorizada a afastar-se por 183 516 

(cento e oitenta e três) dias, de 11/09/2010 a 12/03/2011, s.p.v. e das demais vantagens, para 517 

desenvolver um programa de pesquisas junto à Universidade de Toulouse Le Mirail, França.(Proc.: 518 

89.1.1178.8.3). ADITAMENTO: 2. AFASTAMENTO DOCENTE E DE SERVIDORES 519 

NÃO-DOCENTES -  2.1. Pedido do DH no sentido de que a Profa. Dra. MARIA HELENA 520 

PEREIRA TOLEDO MACHADO seja autorizada a afastar-se por 07 (sete) dias, de 18 a 521 

24/10/2010, s.p.v. e das demais vantagens, para participar do Congresso Internacional “Nabuco e o 522 

Novo Brasil”.  Américas Society, West Point Academy e Universidade de Columbia, Nova Iorque, 523 

EUA (Proc. 97.1.637.8.2). 2.2. Pedido do DLCV no sentido de que a Profa. Dra. MARIÂNGELA 524 

DE ARAÚJO seja autorizada a afastar-se por 05 (cinco) dias, de 13 a 17/09/2010, s.p.v. e das 525 

demais vantagens, a fim de participar, com apresentação de trabalho, do XII Simpósio da RITerm, 526 

que será realizado em Buenos Aires, Argentina. (Proc. 05.1.2763.8.3).2.3. Pedido do DLCV no 527 

sentido de que a Profa. Dra. ELIANE ROBERT MORAES seja autorizada a afastar-se por 13 528 

(treze) dias, de 04 a 16/10/2010, s.p.v. e das demais vantagens, a fim de participar dos seguintes 529 

eventos: VII Congresso Internacional da APSA, na Brown University e o Seminário “POR 402 – 530 

the work of Machado de Assis”, no centro de “Languages and Cultures” da Princeton University, 531 

Providence/USA. (Proc. 10.1.3744.8.8). 2.4. Pedido do DL no sentido de que o Prof. Dr. FELIPE 532 

VENÂNCIO BARBOSA seja autorizado a afastar-se por 14 (catorze) dias, de 28/09 a 533 

11/10/2010, s.p.v. e das demais vantagens, a fim de participar da Conferência Language 534 

Impairment in Monolingual and Bilingual Society, em Aalborg, Dinamarca e realizar visita 535 

acadêmica ao Deafness and Language Research Centre (DCAL), em Londres. (Proc. 536 

10.1.3029.8.7). 2.5. Pedido do DG no sentido de que o Prof. Dr. MANOEL FERNANDES DE 537 

SOUSA NETO seja autorizado a afastar-se por 30 (trinta) dias, de 15/08 a 13/09/2010, s.p.v. e 538 

das demais vantagens, para realizar pesquisa sobre Duarte da Ponte Ribeiro, importante diplomata 539 

do período do Segundo Reinado (1840 – 1889), nas cidades de Lisboa/Porto, Portugal. (Proc. 540 

08.1.1590.8.0). 2.6. Pedido do DL no sentido de que o Prof. Dr. MARCELO BARRA 541 

FERREIRA seja autorizado a afastar-se por 05 (cinco) dias, de 05/ a 09/10/2010, s.p.v. e das 542 

demais vantagens, a fim de participar da Conferência Bare Nouns and Genericity, em Paris, 543 

França. (Proc. 09.1.5770.8.4). 2.7. Pedido do DS no sentido de que o Prof. Dr. MARCOS CÉSAR 544 
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ALVAREZ seja autorizado a afastar-se por 07 (sete) dias, de 26/09 a 02/10/2010, s.p.v. e das 545 

demais vantagens, a fim de ministrar curso na Universidad Nacional de Cuyo, Mendonza, 546 

Argentina. (Proc. 05.1.4174.8.5).2.8. Pedido do DLCV no sentido de que a Profa. Dra. RITA DE 547 

CASSIA NATAL CHAVES seja autorizada a afastar-se por 25 (vinte e cinco) dias, de 30/08 a 548 

23/09/2010, s.p.v. e das demais vantagens, a fim de participar do 2º Seminário do projeto Nação e 549 

Narrativa Pós-Colonial, na Universidade de Lisboa, Portugal e na seqüência junto com o grupo de 550 

pesquisadores realizará uma missão de serviço a Moçambique, em Portugal e Moçambique (Proc. 551 

08.1.4585.8.8). 2.9. Pedido do DLCV no sentido de que o Prof. Dr. ANDRÉ MALTA CAMPOS 552 

seja autorizado a afastar-se por 05 (cinco) dias, de 20 a 24/09/2010, s.p.v. e das demais vantagens, 553 

a fim de participar do XXI Simpósio Nacional de Estudos, em Santa Fé, Argentina. (Proc. 554 

06.1.3626.8.0). 2.10. Pedido do DA no sentido de que o Prof. Dr. RENATO SZTUTMAN seja 555 

autorizado a afastar-se por 09 (nove) dias, de 04 a 12/10/2010, s.p.v. e das demais vantagens, a 556 

fim de realizar pesquisa de campo por ocasião da realização do X Festival Internacional de Cine y 557 

Vídeo de los Pueblos Indígenas em Quito, Equador. (Proc. 08.1.2773.8.1). 2.11. Pedido do DLM 558 

no sentido de que a Profa. Dra. CLAUDIA SIBYLLE DORNBUSCH seja autorizada a afastar-se 559 

por 12 (doze) dias, de 31/08 a 11/09/2010, s.p.v. e das demais vantagens, a fim de participar do 560 

Workshop Internacional promovido pelo Instituto Herder da Universidade de Leipzig e realizar 561 

pesquisas nas Universidades de Leipzig e Munique, Alemanha. (Proc. 94.1.3.8.0). 2.12. Pedido do 562 

DLM no sentido de que a Profa. Dra. ANA CECÍLIA ARIAS OLMOS seja autorizada a afastar-563 

se por 05 (cinco) dias, de 21 a 25/09/2010, s.p.v. e das demais vantagens, a fim de participar do 564 

VI Congreso Nacional e V Congreso Internacional de la Asociación de Profesores de Literatura 565 

de Uruguai, em Montevidéu, Uruguai. (Proc. 97.1.2445.8.3). 2.13. Pedido do DLCV no sentido de 566 

que a Profa. Dra. IEDA MARIA ALVES seja autorizada a afastar-se por 02 (dois) dias, de 13 e 567 

14/09/2010, s.p.v. e das demais vantagens, a fim de participar do XII Simpósio Iberoamericano de 568 

Termonologia RITerm 2010, na Argentina. (Proc. 90.1.673.8.2). 2.14. Pedido do DF no sentido de 569 

que o Prof. Dr. MARCO ANTÔNIO DE ÁVILA ZINGANO seja autorizado a afastar-se por 21 570 

(vinte e um) dias, de 14/09 a 04/10/2010, s.p.v. e das demais vantagens, a fim de participar do 571 

colóquio sobre causalidade em Aristóteles, bem como proferir uma conferência na reunião da 572 

Sociedade Alemã de Filosofia Antiga, no Centre Leon Robin – CNRS, Paris IV – Sorbonne, Paris, 573 

França. (Proc. 01.1.3848.8.9). 2.15. Pedido do DLCV no sentido de que o Prof. Dr. GABRIEL 574 

ANTUNES DE ARAÚJO seja autorizado a afastar-se por 08 (oito) dias, de 05 a 12/09/2010, 575 

s.p.v. e das demais vantagens, para participar, do 7º Congresso Ibérico de Estudos Africanos, em 576 

Lisboa, Portugal. (Proc. 06.1.4442.8.0).2.16. Pedido do DCP no sentido de que a Profa. Dra. 577 

MARTA TERESA DA SILVA ARRETCHE seja autorizada a afastar-se por 13 (treze) dias, de 578 
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31/08 a 12/09/2010, s.p.v. e das demais vantagens, para participar do Encontro Anual da APSA - 579 

American Pólitical Science Association, em Washington, EUA (Proc. 04.1.1932.8.5). 2.17. Pedido 580 

do DL no sentido de que a Profa. Dra. RAQUEL SANTANA SANTOS seja autorizada a afastar-581 

se por 07 (sete dias), de 30/08 a 04/09/2010, s.p.v. e das demais vantagens, para participar com 582 

apresentação de trabalho, no GALANA – Generative Approaches on Language Acquisition, na 583 

cidade de Toronto, Canadá e por 06 (seis) dias, de 15 a 31/12/2009, realizar uma visita acadêmica 584 

e participar de reuniões e eventos do grupo para desenvolvimento das pesquisas da professora, na 585 

Universidad Del Paris Vasco, Espanha. (Proc. 02.1.1746.8.5). 2.18. Pedido do DH no sentido de 586 

que a Profa. Dra. MÁRCIA REGINA BARROS DA SILVA seja autorizada a afastar-se por 02 587 

(dois) dias, de 18 a 19/10/2010, s.p.v. e das demais vantagens, para participar do XXXVI 588 

Congresso Latino Americano de Informática, em Assunção, Paraguai. (Proc. 10.1.2604.8.8). 2.19. 589 

Pedido do DH no sentido de que a Profa. Dra. MARIA HELENA ROLIM CAPELATO seja 590 

autorizada a afastar-se por 06 (seis) dias, de 05 a 10/10/2010, s.p.v. e das demais vantagens, para 591 

participar do Congresso Internacional (LASA), em Toronto, Canadá. (Proc. 09.1.5121.8.6). 2.20. 592 

Pedido do DLO no sentido de que a Profa. Dra. ELENA NIKOLAEVNA VASSINA seja 593 

autorizada a afastar-se por 08 (oito) dias, de 04 a 11/10/2010, s.p.v. e das demais vantagens, para 594 

participar da conferência comemorativa de 150 Anos do Nascimento de Tchekhov, em Moscou, 595 

Rússia. (Proc. 99.1.1659.8.1). 2.21. Pedido do DLO no sentido de que a Profa. Dra. LUSINÊ 596 

YEGHIAZARYAN seja autorizada a afastar-se por 08 (oito) dias, de 04 a 11/10/2010, s.p.v. e 597 

das demais vantagens, para participar do Congresso Internacional “Bare nouns and Geniricity” 598 

promovido pela Universidade Paris Diderot, Paris, França. (Proc. 05.1.1618.8.0).  2.22. Pedido do 599 

DH no sentido de que o Prof. Dr. FRANCISCO CARLOS PALOMANES MARTINHO seja 600 

autorizado a afastar-se por 07 (sete) dias, de 05 a 11/10/2010, s.p.v. e das demais vantagens, para 601 

participar do Congresso Internacional (LASA), em Toronto, Canadá. (Proc. 10.1.2425.8.6). 2.23. 602 

Pedido do DH no sentido de que o Prof. Dr. PETER ROBERT DEMANT seja autorizado a 603 

afastar-se por 21 (vinte e um) dias, de 06 a 26/10/2010, s.p.v. e das demais vantagens, para 604 

participar de pesquisa e palestra no âmbito da Universiteit Gent, na Bélgica. (Proc. 07.1.1870.8.2). 605 

2.24. Pedido do DLCV no sentido de que o Prof. Dr. JAIME GINZBURG seja autorizado a 606 

afastar-se por 13 (treze) dias, de 06 a 18/09/2010, s.p.v. e das demais vantagens, para participar 607 

dos seguintes eventos: Peace and Conflict, na University of Bradfort; Writings of Intimacy, na 608 

Loughborough University e Politics of fear, fear of politcs, na University Brigton, que serão 609 

realizados na Inglaterra. (Proc. 08.1.658.8.0).  2.25. Pedido do DLCV no sentido de que o Prof. 610 

Dr. VAGNER CAMILO seja autorizado a afastar-se por 08 (oito) dias, de 04 a 11/10/2010, 611 

s.p.v. e das demais vantagens, para participar do XXIX Congress of the Latin American Studies 612 
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(LASA), em Toronto, Canadá  (Proc. 02.1.441.8.6). 2.26. Pedido do DS no sentido de que o Prof. 613 

Dr. SERGIO FRANÇA ADORNO DE ABREU seja autorizado a afastar-se por 07 (sete) dias, 614 

de 19 a 25/09/2010, s.p.v. e das demais vantagens, para ministrar o curso “Sociologia da Violência 615 

– Punição e Controle Social” na Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, Argentina. (Proc. 616 

01.1.867.8.2). 2.27. Pedido do DLCV no sentido de que a Profa. Dra. MARILZA DE 617 

OLIVEIRA seja autorizada a afastar-se por 06 (seis) dias, de 13 a 18/09/2010, s.p.v. e das 618 

demais vantagens, para participar do International Conference on pluricentric Languages: 619 

Linguistic Variation and sociocognitive Dimensions, junto à Universidade Católica de Portugal, 620 

em Braga, Portugal. (Proc. 01.1.4807.8.4). 2.28. Pedido do DH no sentido de que o Prof. Dr. 621 

RAFAEL DE BIVAR MARQUESE seja autorizado a afastar-se por 09 (nove) dias, de 11 a 622 

19/10/2010, s.p.v. e das demais vantagens, para proferir uma Conferência na Vanderbilt University 623 

e participar de Seminário Internacional, nos Estados Unidos. (Proc. 04.1.3820.8.0). 2.29. Pedido 624 

do DA no sentido de que a Profa. Dra. ANA LÚCIA PASTORE SCHRITZMEYER seja 625 

autorizada a afastar-se por 13 (treze) dias, de 06 a 18/10/2010, s.p.v. e das demais vantagens, 626 

para proferir Conferências e participar de pesquisa no Centro Interdisciplinar de Pesquisa sobre a 627 

Cidadania e as Minorias, da Faculdade de Ciências Sociais da Universidade de Ottawa, no 628 

Canadá. (Proc. 04.1.37.8.2). 2.30. Pedido do DLM no sentido de que a Profa. Dra. MARISA 629 

GRIGOLETTO seja autorizada a afastar-se por 12 (doze) dias, de 06 a 17/09/2010, s.p.v. e das 630 

demais vantagens, para realizar pesquisa em bibliotecas de Paris-França e participar do Congresso 631 

Internacional Critical Approaches to Discourse Analysis across Disciplines, a se realizar na 632 

University of Lódz, na cidade de Lódz-Polônia (Proc.: 94.1.1319.8.1). 2.31. Pedido do DLO no 633 

sentido de que o Prof. Dr. MICHEL SLEIMAN seja autorizado a afastar-se por 13 (treze) dias, 634 

de 01 a 13/10/2010, s.p.v. e das demais vantagens, para proferir conferências e participar de uma 635 

série de encontros, conferências e projeções intitulada Arábia Americana, organizada pela Casa 636 

Árabe de Madri, instituição ligada ao Ministério de Assuntos Exteriores da Espanha, à Agência 637 

Espanhola de Cooperação Internacional e Desenvolvimento, às Comunidades Autônomas de 638 

Madri e Andaluzia e às Prefeituras de Madri e Córdoba (Proc.: 03.1.3862.8.3). 2.32. Pedido do DA 639 

no sentido de que o Prof. Dr. CARLOS MOREIRA HENRIQUES SERRANO seja autorizado a 640 

afastar-se por 16 (dezesseis) dias, de 29/08 a 13/09/2010, s.p.v. e das demais vantagens, para 641 

participar do VII Congresso Ibérico de Estudos Africanos, em Lisboa, Portugal e por 08 (oito) 642 

dias, de 27/09 a 04/10/2010, para participar do IV Congresso Internacional de História de Angola, 643 

em Luanda. (Proc. 81.1.40948.1.6). A Senhora Presidente colocou em votação os pedidos de 644 

afastamentos e eles foram APROVADOS por unanimidade. ORDEM DO DIA: 3. 645 

RELATÓRIO DE AFASTAMENTO: 3.1. O Prof. Dr. JOÃO AZENHA JÚNIOR (DLM) 646 
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apresentou relatório de afastamento ocorrido no período de 04 a 09/05/2010 quando participou 647 

com apresentação de trabalho, do 6th Conference on Translation Studies in Portugal, em Lisboa, 648 

Portugal. 3.2. A Profa. Dra. FÁTIMA APARECIDA TEVES CABRAL BRUNO (DLM) 649 

apresentou relatório de afastamento ocorrido no período de 27/06 a 04/07/2010 quando participou 650 

do V Encuentro Innovación em el aula de Español como Lengua Extranjera, na cidade de 651 

Valladolid, Espanha. 3.3. A Profa. Dra. ELIANA GABRIELA FISCHER (DLM) apresentou 652 

relatório de afastamento ocorrido no período de 30/07 a 07/08/2010 quando participou do XII 653 

Congresso Internacional da Associação de Germanística (IVG), na Universidade de Varsóvia, 654 

Polônia. 3.4. A Profa. Dra. CLAUDIA SIBYLLE DORNBUSCH (DLM) apresentou relatório de 655 

afastamento ocorrido no período de 01 a 07/08/2010 quando participou do Congresso da 656 

Associação Internacional de Germanística (IVG), na Universidade de Varsóvia, Polônia. 3.5. A 657 

Profa. Dra. MÔNICA FERREIRA MAYRINK O’KUINGHTTONS (DLM) apresentou 658 

relatório de afastamento ocorrido no período de 02 a 26/07/2010 quando participou do Programa 659 

Top Espanha Santander universidades, na Universidade de Salamanca, Espanha. 3.6. O Prof. Dr. 660 

JOSÉ DA SILVA SIMÕES (DLM) apresentou relatório de afastamento ocorrido no período de 661 

09 a 31/12/2009 quando participou de trabalho na Universidade de Leipzig no âmbito do Projeto 662 

UNIBRAL (CAPES-DAAD - intercâmbio de estudantes de graduação) entre USP e a 663 

Universidade de Leipzig/Instituto Herder e para realizar a pesquisa bibliográfica na Universität 664 

bonn e na Eberhard-Karls-Universität Tübingen, Alemanha. 3.7. O Prof. Dr. WALDIR 665 

BEIVIDAS (DLL) apresentou relatório de afastamento ocorrido no período de 02 a 12/08/2010 666 

quando participou do Colóquio Internacional Saussure et la Psychanalyse, evento ocorrido em 667 

Cerisy-la-Salle, França. 3.8. A Profa. Dra. MARIA CÉLIA PEREIRA LIMA-HERNANDES 668 

(DLCV) apresentou relatório de afastamento ocorrido no período de 19 a 31/07/2010 quando 669 

realizou atividades acadêmicas na Universidad de La Republica na cidade de Montevidéu, 670 

Uruguai. 3.9. A Profa. Dra. VALÉRIA GIL CONDÈ (DLCV) apresentou relatório de 671 

afastamento ocorrido no período de 05 a 11/09/2010 quando realizou atividades acadêmicas nas 672 

cidades de Compostela e Valencia, Espanha. ADITAMENTO: 3 RELATÓRIO DE 673 

AFASTAMENTO: 3.1. O Prof. Dr. GABRIEL ANTUNES DE ARAÚJO (DLCV) apresentou 674 

relatório de afastamento ocorrido no período de 05 a 12/09/2010 quando participou do 7º 675 

Congresso Ibérico de Estudos Africanos, em Lisboa, Portugal. A Senhora Presidente colocou em 676 

votação os relatórios de afastamentos e eles foram APROVADOS por unanimidade. ORDEM 677 

DO DIA: 4. DOAÇÕES/TRANSFERÊNCIAS DE DOMÍNIO DE MATERIAL 678 

PERMANENTE – 4.1. Pedido do Prof. Dr. JOÃO ADOLFO HANSEN (DLCV) no sentido de 679 

se incorporar ao patrimônio da FFLCH, 01 (um) Notebook Acer, windows7-starter, marca – 680 
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ACER, adquirido pela FAPESP (Proc.: 10.1.3488.8.1). O equipamento encontra-se no DLCV. 4.2. 681 

Pedido da Profa. Dra. MARIA INEZ MACHADO BORGES PINTO (DH) no sentido de se 682 

incorporar ao patrimônio da FFLCH, 01 (um) NOTBOOK COMPAQ CORE 2 DUO HP E 01 683 

(uma) Impressora Laser HL-2140 Brother, adquiridos pela FAPESP  (Proc.: 10.1.3541.8.0). Os 684 

equipamentos encontram-se no DH. 4.3. Pedido do Prof. Dr. JOSÉ GUILHERME CANTOR 685 

MAGNANI (DA) no sentido de se incorporar ao patrimônio da FFLCH, 08 (oito) livros, 686 

adquiridos pela FAPESP (Proc.: 10.1.3538.8.9). Os livros encontram-se no SBD. 4.4. Pedido do 687 

Prof. Dr. JOÃO VERGíLIO GALLERANI CUTER (DF) no sentido de se incorporar ao 688 

patrimônio da FFLCH, 31 (trinta e um) livros, adquiridos pela FAPESP (Proc.: 10.1.3591.8.9). Os 689 

livros encontram-se no SBD. 4.5. Pedido da Profa. Dra. MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA 690 

(DF) no sentido de se incorporar ao patrimônio da FFLCH, 16 (dezesseis) livros, adquiridos pela 691 

FAPESP (Proc.: 10.1.3492.8.9). Os livros encontram-se no SBD. 4.6. Pedido do Prof. Dr. 692 

CARLOS ALBERTO DE MOURA RIBEIRO ZERON (DH) no sentido de se incorporar ao 693 

patrimônio da FFLCH, 35 (trinta e cinco) livros, adquiridos pela FAPESP (Proc.: 10.1.3489.8.8). 694 

Os livros encontram-se no SB. 4.7. Pedido da Profa. Dra. OLGÁRIA CHAIN FERES MATOS 695 

(DF) no sentido de se incorporar ao patrimônio da FFLCH, impressora multifuncional Deskjet 696 

F4180 HP; notebook Core 2 Duo HP, 2Gb, 160 G; estabilizador Exxa 3 power; apontador de lápis 697 

com depósito PUCCA 15190 Molen e 27 (vinte e sete) livros, adquiridos pela FAPESP (Proc.: 698 

10.1.3490.8.6). Os livros encontram-se na sala 1007 do Departamento de Filosofia. 4.8. Pedido do 699 

Prof. Dr. JOÃO VIRGÍLIO GALLERANI CUTER (DF) no sentido de se incorporar ao 700 

patrimônio da FFLCH, 13 (treze) livros, adquiridos pela FAPESP (Proc.: 10.1.3579.8.7). Os livros 701 

encontram-se no SBD. 4.9. Pedido do Prof. Dr. PEDRO PAULO GARRIDO PIMENTA (DF) 702 

no sentido de se incorporar ao patrimônio da FFLCH, 04 (quatro) livros, adquiridos pela FAPESP 703 

(Proc.: 10.1.3718.8.7). Os livros encontram-se no SBD. 4.10. Pedido do Prof. Dr. VAGNER 704 

GONÇALVES DA SILVA (DA) no sentido de se incorporar ao patrimônio da FFLCH, 01 (uma) 705 

impressora Epson Photo R290 e 01 (um) Digitalizador de Negativos e Slides 35 mm ION Film 2 706 

SD  adquiridos pela FAPESP (Proc.: 10.1.3771.8.5). Os equipamentos encontram-se no DA. 707 

ADITAMENTO: 4. DOAÇÕES/TRANSFERÊNCIAS DE DOMÍNIO DE MATERIAL 708 

PERMANENTE – 4.1. Pedido do Prof. Dr. GONTRAN GUANAES NETTO (externo à USP) 709 

no sentido de se incorporar ao patrimônio da FFLCH, 01 (um) Quadro a óleo s/tela, com 710 

titulo: Squadron de La Mort “Assassinato de Alexandre”, Paris 1974, medindo 1,60 x 1,00 m, 711 

com valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), quadro realizado na perspectiva de mostrar 712 

no exterior a participação do artista nos anos de chumbo. A Senhora Presidente informou 713 

tratar-se de um quadro do Sr. Gontran Guanaes Netto, artista, intelectual e pintor com renome. 714 
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Informou que a pintura relata a morte do estudante Alexandre Vanutti (Anos de Chumbo) e que 715 

acompanhado do Prof. Dr. José Jeremias (DS) procurou a Direção para doar à pintura a Faculdade, 716 

por considerar que o quadro tem um valor histórico. Com a palavra, o Prof. Dr. Vagner Silva 717 

propôs que o autor da obra tomasse conhecimento de que a FFLCH não tem condições de 718 

assegurar a integridade da obra. Em aparte, a Profa. Dra. Marina Mello perguntou se a Faculdade 719 

dispõe de acervo de quadros? Questionou se que uma vez incorporado ao patrimônio da 720 

Universidade vai ser zelado? Por que a Universidade pode ser acusada de que ela na zelou por um 721 

patrimônio que ela aceitou incorporar. Em resposta, a Senhora Presidente informou que o Instituto 722 

de Estudos Brasileiros (IEB-USP) dispõe de um acervo. Em complemento, a Profa. Dra. Marina 723 

Mello considerou que seria mais conveniente que o quadro fosse incorporado ao IEB. Em resposta, 724 

a Senhora Presidente disse que o pintor sugeriu que o quadro ficasse em lugar de fácil visibilidade 725 

dos estudantes e que, segundo o Prof. Dr. José Jeremias, o prédio de Ciências Sociais já dispõe de 726 

um lugar para quadro. Em aparte, a Profa. Dra. Maria Augusta da Costa Vieira considerou: “Faz 727 

sentido o pedido do autor em doar a obra para a FFLCH, pois se trata a pintura da morte de um 728 

grande aluno, Alexandre Vanutti, em um momento histórico”. A Senhora Presidente relatou 729 

também que o Sr. Gontran Netto disse ter pensado em retocar o quadro, mas que mudou de idéia. 730 

Em aparte, a Senhora Leonice Farias informou que, dependendo do valor da obra, o Colegiado não 731 

tem poder de deliberação para aceitar a doação, por conta do valor iria checar se não era permitido 732 

segundo a lei de Competências. Com a palavra, o Prof. Dr. Vagner Silva questionou como seria se 733 

daqui a alguns anos o quadro estivesse em degradação e a família responsabilizar a Faculdade? A 734 

Senhora Presidente disse que pediria ao autor que fizesse um documento que resguardasse a 735 

Faculdade de problemas futuros e que consultaria o Museu de Arte Contemporânea (MAC-USP) 736 

quais os procedimentos tomados para o caso de doações deste tipo. A Senhora Presidente colocou 737 

a doação da pintura em votação, e ela foi APROVADA.  Senhora Presidente colocou em votação 738 

os pedidos de incorporação das doações ao patrimônio da FFLCH – USP e eles foram 739 

APROVADOS por unanimidade. ORDEM DO DIA: 5. CREDENCIAMENTO JUNTO A 740 

CERT: 5.1. A Profa. Dra. MARIA AUGUSTA BERNARDES FONSECA WEBER ABRAMO 741 

lotada no DTLLC apresentou pedido de credenciamento junto a CERT, para consultoria e 742 

assessoria (99.1.871.8.7). O presente credenciamento é válido no período de 23/08/2010 a 743 

23/08/2012. 5.2. O Prof. Dr. MÁRIO EDUARDO VIARO lotado no DLCV apresentou pedido 744 

de credenciamento junto a CERT, para consultoria e assessoria (00.1.2968.8.0). O presente 745 

credenciamento é válido no período de 28/04/2010 a 28\/04/2012. 5.3. A Profa. Dra. EUNICE 746 

OSTRENSKY lotada no DCP apresentou pedido de credenciamento junto a CERT, para 747 

consultoria e assessoria (10.1.1963.8.4). O credenciamento é aprovado. No entanto, ressalta-se que 748 
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a docente deverá melhorar suas publicações, consideradas esparsas, com melhora em 2009. O 749 

presente credenciamento é válido no período de 24/05/2010 a 24/05/2012. 5.4. O Prof. Dr. 750 

AMANCIO JORGE SILVA NUNES DE OLIVEIRA lotado no DCP apresentou pedido de 751 

credenciamento junto a CERT, para consultoria e assessoria (05.1.4188.8.6). O presente 752 

credenciamento é válido no período de 24/05/2010 a 24/05/2012. 5.5. O Prof. Dr. LEANDRO 753 

PIQUET CARNEIRO lotado no DCP apresentou pedido de credenciamento junto a CERT, para 754 

consultoria e assessoria (10.1.1965.8.7). O credenciamento é um reconhecimento de mérito, pela 755 

excepcionalidade do currículo do docente. Na análise do currículo “Lattes” observa-se que ainda 756 

deverá haver um progresso quanto ‘as publicações em geral. No entanto, a título de estímulo, 757 

conceda-se o credenciamento, esperando-se melhora significativa para a próxima solicitação. O 758 

presente credenciamento é válido no período de 12/05/2010 a 12/05/2012. A Senhora Presidente 759 

colocou em votação os pedidos de credenciamento e eles foram APROVADOS por unanimidade. 760 

ORDEM DO DIA: 6. RELATÓRIO DE ATIVIDADES E/OU PRORROGAÇÃO DE 761 

CONTRATO DOCENTE - 6.1. A Profa. Dra. MONA MOHAMAD HAWI lotada no DLO, 762 

ref.: MS-3 apresentou relatório de atividades desenvolvidas durante estágio probatório em RDIDP. 763 

O relatório de atividades em RDIDP foi aprovado pelo Conselho Departamental e pela CERT. 764 

Espera-se melhora substancial da docente no que diz respeito a publicações em revista da área. 765 

Nessa oportunidade, a comissão deixou registrada que caberá à docente encaminhar a CERT, trinta 766 

(30) dias antes de 28/07/12, novo relatório devidamente aprovado pelo respectivo Conselho de 767 

Departamento e pelo CTA ou Congregação, acompanhado dos elementos previstos no artigo 6º da 768 

resolução nº 3533/89. (Proc. 08.1.1589.8.2).  6.2. A Profa. Dra. SHIRLEI LICA ICHISATO 769 

HASHIMOTO lotada no DLO, ref.: MS-2 apresentou relatório de atividades desenvolvidas 770 

durante estágio probatório em RDIDP. O pedido de prorrogação de contrato e o relatório de 771 

atividades em RDIDP foram aprovados pelo Conselho Departamental e pela CERT.  Nessa 772 

oportunidade, a comissão deixou registrada que caberá à docente encaminhar a CERT, trinta (30) 773 

dias antes de 31/07/12, novo relatório devidamente aprovado pelo respectivo Conselho de 774 

Departamento e pelo CTA ou Congregação. (Proc. 06.1.2489.8.0). 6.3. O Prof. Dr. PAULO 775 

ROBERTO MASSARO lotado no DLM, ref.: MS-3 apresentou relatório de atividades 776 

desenvolvidas durante estágio probatório em RDIDP. O relatório de atividades em RDIDP foi 777 

aprovado pelo Conselho Departamental e pela CERT.  Nessa oportunidade, a comissão deixou 778 

registrada que caberá ao docente encaminhar a CERT, trinta (30) dias antes de 10/07/12, novo 779 

relatório devidamente aprovado pelo respectivo Conselho de Departamento e pelo CTA ou 780 

Congregação, acompanhado dos elementos previstos no artigo 6º da resolução nº 3533/89 (Proc. 781 

06.1.1138.8.9). 6.4. A Profa. Dra. SUZANA CHWARTS lotada no DLO, ref.: MS-3 apresentou 782 
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relatório de atividades desenvolvidas durante estágio probatório em RDIDP. O relatório de 783 

atividades em RDIDP foi aprovado pelo Conselho Departamental e pela CERT, que deu por 784 

concluído o período de experimentação da docente no regime de trabalho (Proc. 03.1.3232.8.0). 785 

6.5. A Profa. Dra. HELOISA BRITO DE ALBUQUERQUE COSTA lotada no DLM, ref.: MS-786 

3 apresentou relatório de atividades desenvolvidas durante estágio probatório em RDIDP. O 787 

relatório de atividades em RDIDP foi aprovado pelo Conselho Departamental e pela CERT.  Nessa 788 

oportunidade, a comissão deixou registrada que caberá à docente encaminhar a CERT, trinta (30) 789 

dias antes de 29/06/12, novo relatório devidamente aprovado pelo respectivo Conselho de 790 

Departamento e pelo CTA ou Congregação, acompanhado dos elementos previstos no artigo 6º da 791 

resolução nº 3533/89 (Proc. 08.1.1622.8.0). 6.6. A Profa. Dra. MARGARETH DOS SANTOS 792 

lotada no DLM, ref.: MS-3 apresentou relatório de atividades desenvolvidas durante estágio 793 

probatório em RDIDP. O relatório de atividades em RDIDP foi aprovado pelo Conselho 794 

Departamental e pela CERT.  Nessa oportunidade, a comissão deixou registrada que caberá à 795 

docente encaminhar a CERT, trinta (30) dias antes de 29/07/12, novo relatório devidamente 796 

aprovado pelo respectivo Conselho de Departamento e pelo CTA ou Congregação, acompanhado 797 

dos elementos previstos no artigo 6º e da resolução nº 3533/89. (Proc. 08.1.1655.8.5). 6.7. O Prof. 798 

Dr. FRANCISCO ASSIS DE QUEIROZ lotado no DH, ref.: MS-3 apresentou relatório de 799 

atividades desenvolvidas durante estágio probatório em RDIDP. O relatório de atividades em 800 

RDIDP foi aprovado pelo Conselho Departamental e pela CERT.  Nessa oportunidade, a comissão 801 

deixou registrada que caberá ao docente encaminhar a CERT, trinta (30) dias antes de 14/05/12, 802 

novo relatório devidamente aprovado pelo respectivo Conselho de Departamento e pelo CTA ou 803 

Congregação, acompanhado dos elementos previstos no artigo 6º e da resolução nº 3533/89. (Proc. 804 

06.1.314.8.8). 6.8. O Prof. Dr. ALBERTO RIBEIRO GONÇALVES DE BARROS lotado no 805 

DF, ref.: MS-3 apresentou relatório de atividades desenvolvidas durante estágio probatório em 806 

RDIDP. O relatório de atividades em RDIDP foi aprovado pelo Conselho Departamental e pela 807 

CERT.  Nessa oportunidade, a comissão deixou registrada que caberá ao docente encaminhar a 808 

CERT, trinta (30) dias antes de 09/03/11, novo relatório devidamente aprovado pelo respectivo 809 

Conselho de Departamento e pelo CTA ou Congregação, acompanhado dos elementos previstos 810 

no artigo 6º da resolução nº 3533/89. (Proc. 04.1.4855.8.1). 6.9. O Prof. Dr. ANTONIO JOSÉ 811 

BEZERRA DE MENEZES JÚNIOR lotado no DLO, ref.: MS-3 apresentou relatório de 812 

atividades desenvolvidas durante estágio probatório em RDIDP. O pedido de prorrogação de 813 

contrato e o relatório de atividades em RDIDP foram aprovados pelo Conselho Departamental e 814 

pela CERT. Nessa oportunidade, a comissão deixou registrada que caberá ao docente encaminhar a 815 

CERT, trinta (30) dias antes de 13/08/12, novo relatório devidamente aprovado pelo respectivo 816 
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Conselho de Departamento e pelo CTA ou Congregação. (Proc. 06.1.2205.8.1). ADITAMENTO: 817 

5.RELATÓRIO DE ATIVIDADES DOCENTES: 5.1. A Profa. Dra. FERNANDA 818 

LANDUCCI ORTALE lotada no DLM, ref.: MS-3 apresentou relatório de atividades 819 

desenvolvidas durante estágio probatório em RDIDP. O pedido de prorrogação de contrato e o 820 

relatório de atividades em RDIDP foram aprovados pelo Conselho Departamental e pela CERT. 821 

Nessa oportunidade, a comissão deixou registrada que caberá à docente encaminhar a CERT, trinta 822 

(30) dias antes de 10/08/12, novo relatório devidamente aprovado pelo respectivo Conselho de 823 

Departamento e pelo CTA ou Congregação. (Proc. 08.1.2399.8.2). 5.2. O Prof. Dr. MAURICIO 824 

SALLES DE VASCONCELOS lotado no DLCV, ref.: MS-3 apresentou relatório de atividades 825 

desenvolvidas durante estágio probatório em RDIDP. O pedido de prorrogação de contrato e o 826 

relatório de atividades em RDIDP foram aprovados pelo Conselho Departamental e pela CERT. 827 

Espera-se melhora do desempenho na produção bibliográfica no próximo biênio. Nessa 828 

oportunidade, a comissão deixou registrada que caberá ao docente encaminhar a CERT, trinta (30) 829 

dias antes de 19/07/12, novo relatório devidamente aprovado pelo respectivo Conselho de 830 

Departamento e pelo CTA ou Congregação. (Proc. 06.1.1942.8.2). 5.3. O Prof. Dr. CAIO 831 

MARCIO POLETTI LUI GAGLIARDI lotado no DLCV, ref.: MS-3 apresentou relatório de 832 

atividades desenvolvidas durante estágio probatório em RDIDP. O pedido de prorrogação de 833 

contrato e o relatório de atividades em RDIDP foram aprovados pelo Conselho Departamental e 834 

pela CERT. Nessa oportunidade, a comissão deixou registrada que caberá ao docente encaminhar a 835 

CERT, trinta (30) dias antes de 29/07/12, novo relatório devidamente aprovado pelo respectivo 836 

Conselho de Departamento e pelo CTA ou Congregação. (Proc. 08.1.1762.8.6). 5.4. A Profa. Dra. 837 

DEIZE CRESPIM PEREIRA lotada no DLO, ref.: MS-3 apresentou relatório de atividades 838 

desenvolvidas durante estágio probatório em RDIDP. O pedido de prorrogação de contrato e o 839 

relatório de atividades em RDIDP foram aprovados pelo Conselho Departamental e pela CERT. 840 

Nessa oportunidade, a comissão deixou registrada que caberá à docente encaminhar a CERT, trinta 841 

(30) dias antes de 02/08/12, novo relatório devidamente aprovado pelo respectivo Conselho de 842 

Departamento e pelo CTA ou Congregação. (Proc. 06.1.2458.8.7). A Senhora Presidente colocou 843 

em votação os relatórios de atividades em RDIDP e eles foram APROVADOS por unanimidade. 844 

ORDEM DO DIA: 7. COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO – RECONHECIMENTO DE 845 

DIPLOMA ESTRANGEIRO: 7.1. A Sra. SARISSA CARNEIRO ARAÚJO solicitou 846 

reconhecimento de seu diploma estrangeiro de Doutor, área de Língua Espanhola e Literaturas 847 

espanhola e Hispano-Americana, obtido pela “Pontifícia Universidad Católica de Chile” (Proc.: 848 

2010.1.6712.1.2). A Comissão de Pós-Graduação relatou parecer favorável a solicitação da 849 

interessada. A Senhora Presidente colocou em votação o parecer favorável da Comissão de Pós 850 
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Graduação e ele foi APROVADO por unanimidade.  ADITAMENTO: 6. SOLICITAÇÃO DE 2ª 851 

VIA DE DIPLOMA – GRADUAÇÃO – 6.1. OSMAR ANGELO ALVES, bacharel em 852 

Filosofia, solicita emissão de 2ª via de diploma, em virtude de extravio da via original (curso 853 

concluído em 2000, com colação de grau em 08/05/2001) (Proc. 01.1.3013.8.4). Senhora 854 

Presidente colocou em votação e a solicitação da interessada foi  APROVADA por unanimidade. 855 

7. CONVÊNIO DE INTERCÂMBIO CULTURAL E CIENTÍFICO / PROTOCOLO DE 856 

INTENÇÕES – As solicitações foram encaminhadas ad referendum do Conselho técnico 857 

Administrativo. 7.1. Convênio entre a Universidade de São Paulo, através da FFLCH e a Ecole 858 

des Hautes Etudes en Sciences Sociales, França, para fins de intercâmbio de 859 

docentes/pesquisadores, pesquisadores e estudantes de pós-graduação das respectivas instituições. 860 

(Proc. 10.1.3966.8.0). 7.2. Convênio entre a Universidade de São Paulo, através da FFLCH e a 861 

Vanderbilt University, Estados Unidos da América, para fins de intercâmbio de 862 

docentes/pesquisadores, estudantes de pós-graduação e membros da equipe técnico-administrativa 863 

das respectivas instituições. (Proc. 10.1.3220.8.9). 8. PROGRAMAÇAO DE EVENTOS – 8.1. 864 

O Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas registra os seguintes eventos: a) Colóquio 865 

de Crítica Literária e Psicanálise, de 22 a 24/11/2010, coordenado pela Profa. Dra. Yudith 866 

Rosenbaun; b) I Seminário do Grupo de Estudos de Línguas em Contato, de 22 a 24/11/2010, 867 

coordenado por docentes junto à área de Filologia e Língua Portuguesa, c) I Encontro de Estudos 868 

de Português para Falantes de outras Línguas, de 18 a 19/11/2010; d) V Encontro Anual do Grupo 869 

de Pesquisa CNPq/USP “Mudança Gramatical do Português – Gramaticalização”, de 10 a 870 

12/11/2010, coordenado pela Professora Maria Célia Pereira Lima-Hernandes. (Proc.: 871 

2010.1.4055.8.1). 8.1. O Departamento de Geografia registra o seguinte evento: a) II Simpósio 872 

Internacional Caminhos Atuais da Cartografia na Geografia, de 01 a 04/12/2010, coordenado pelo 873 

Prof. Dr. Reinaldo Paul Perez Machado. A Senhora Presidente questionou se os eventos acima 874 

elencados não deveriam ser somente citados no expediente com intuito de divulgação e propôs aos 875 

Departamentos que comunicassem ao Serviço de Comunicação Social os eventos a serem 876 

realizados para possibilidade de agendamento. Em resposta, a Senhora Leonice Farias informou 877 

que tem que ser registrada a concessão de verba também pelo Departamento pela área financeira. 878 

A Senhora Presidente explicou que os itens colocados em pauta pressupõem votação para 879 

aprovação, mas no caso em questão tratava-se apenas de apoio institucional. A Senhora Leonice 880 

Farias informou que o evento torna-se institucional quando aprovado pelo CTA. Em aparte, a 881 

Senhora Kely Cristine Soares da Silva relatou que a concessão da verba pela Faculdade já foi 882 

aprovada na reunião de CTA de Orçamento em março de 2010. Relatou que anteriormente as 883 

solicitações eram feitas a cada reunião conforme os pedidos fossem surgindo e que uma vez que 884 
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essa concessão já havia sido foi aprovada, também, não ficou claro o porquê colocar em pauta, 885 

sugestão dada pela Senhora Leonice. A Senhora Presidente ressaltou que só é colocado na ordem 886 

do dia aquilo que necessita de votação. Sendo assim solicitou que os próximos eventos fossem 887 

colocados no Expediente para conhecimento. Ninguém mais desejando fazer uso da palavra, a 888 

Senhora Presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a sessão E, para constar, 889 

eu, Kely Cristine Soares da Silva, Assistente Técnica de Direção para Assuntos Acadêmicos, em 890 

exercício, redigi a presente ata que assino juntamente com a Senhora Diretora. São Paulo, 26 de 891 

setembro de 2010. 892 


