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ATA DA DUCENTÉSIMA SEXTA REUNIÃO DO CONSELHO TÉCNICO - 1 

ADMINISTRATIVO DA FACULDADE DE FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS 2 

HUMANAS DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. Presidência: Professora Doutora Sandra 3 

Margarida Nitrini, Diretora da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH). Aos 4 

três dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e onze, no Salão Nobre da Faculdade, realizou-se 5 

a supracitada reunião do Conselho Técnico Administrativo, em terceira convocação. 6 

COMPARECIMENTOS: Professores e Funcionários: Modesto Florenzano, Maria Augusta da 7 

Costa Vieira, Reginaldo Gomes de Araújo, Sylvia Basseto, André Roberto Martin, Viviana Bosi, 8 

Ronald Beline Mendes, Fernando de Magalhães Papaterra Limongi, Roberto Bolzani Filho, Ieda 9 

Maria Alves, Juraci Dias Rodrigues, Ivã Carlos Lopes e Ana Lúcia Pastore Schritzmeyer. Como 10 

assessores atuaram: Hilton José Soares (ATAC) e Luciana Roman Lopes (ATAC), Leonice Maria 11 

Silva de Farias (ATFN), Renata Guarrera Del Corço e Luciene Andrade (ATAD), Eliana Bento da 12 

Silva Amatuzzi de Barros (SCS), Augusto César Freire Santiago (ASSINF). JUSTIFICATIVA: 13 

Justificou a ausência o seguinte membro: Professor Doutor Vagner Gonçalves da Silva (Chefe do 14 

Departamento de Antropologia). EXPEDIENTE: 1. A Senhora Presidente coloca em votação a 15 

ata da reunião realizada em 02/12/2010, enviada quando do envio da convocação para esta sessão. 16 

Por unanimidade, a ata foi APROVADA. 2. A Senhora Presidente comunica que o Conselho do 17 

Departamento de Geografia, em reunião de 17/12/2010, aprovou o projeto e a programação do 18 

“Colóquio Internacional Élisée Reclus e a Geografia do Novo Mundo”, organizado pelo 19 

Laboratório de Geografia Política (GEOPO), a ser realizado no período de 06 a 10 de dezembro de 20 

2011.  3. A Senhora Presidente comunica os falecimentos da Senhora Isabel Correa Camilo, mãe 21 

do Prof. Dr. Vagner Camilo, docente do Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas no dia 22 

12/01/2011, e da Profa. Dra. Dulce Helena Alvares Pessôa Ramos, docente do Departamento de 23 

História na década de 1970 e viúva do Prof. Dr. Vítor Ramos, docente do Departamento de Letras 24 

(Francês), em 20/01/2011. 4. A Senhora Presidente comunica que a Profa. Dra. Esmeralda Vailati 25 

Negrão e o Sr. José Clóvis de Medeiros Lima, foram indicados pela Pró-Reitoria de Cultura e 26 

Extensão para comporem a Comissão de Residência Multiprofissional (Coremu). 5. A Senhora 27 

Presidente comunica que o Prof. Dr. Ricardo Ribeiro Terra foi designado pelo Reitor para compor 28 

a Comissão Especial de Regimes de Trabalho (CERT). A Senhora Presidente passa a palavra ao 29 

Professor Doutor Modesto Florenzano (Vice-Diretor), que informa que durante o mês de janeiro 30 

do presente ano, a Professora Doutora Sandra Margarida Nitrini, Diretora da Faculdade, estava de 31 

férias, e que ele, na qualidade de Vice-Diretor, respondia pela Direção. Relata que durante este 32 

período houve o lamentável episódio da demissão de mais de duzentos funcionários da USP. 33 
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Esclarece que qualifica o episódio como lamentável não tanto por ter havido demissões, mas em 34 

função do momento e da maneira como as demissões ocorreram. Relata que na FFLCH houve um 35 

fato muito desagradável, que foi a demissão de um casal de funcionários, e que o funcionário 36 

soube da demissão antes dela ser divulgada pela Reitoria porque controlava suas informações pelo 37 

sistema Marte, e num dado momento, foi consultar o sistema e se deu conta da sua situação. 38 

Informa que na FFLCH houve um total de seis ou sete demissões. Informa que depois que a 39 

questão se tornou pública, a Reitoria, através do Coordenador de Recursos Humanos, Professor 40 

Doutor Joel Souza Dutra, e do Vice-Reitor Executivo de Administração, Professor Doutor Antônio 41 

Roque Dechen, convocou uma reunião com todos os Diretores de Unidades para explicar o 42 

acontecido, na qual tentaram justificar a razão da medida ter sido tomada naquele momento, 43 

reconheciam que era uma crueldade, mas afirmaram que não tinham alternativa. Relata que, 44 

segundo a Reitoria, a situação do quadro de funcionários estava ficando insustentável, que eles 45 

precisavam implementar uma política de racionalização, enxugamento e melhorias, e que para 46 

tanto, alguma coisa precisava ser feita. Esclarece que com base na Lei nº 2.8213 de 24 de junho de 47 

1991, os funcionários que se aposentavam na USP, pelo INSS, podiam, automaticamente, 48 

continuar trabalhando, e que a Reitoria sequer precisava ser avisada. Diz que a Reitoria, para poder 49 

saber informações do seu quadro funcional teve que fazer um levantamento no INSS (Instituto 50 

Nacional de Seguridade Social), e que com isso conseguiu estabelecer quem eram os funcionários 51 

aposentados que continuavam trabalhando, e somando isso à informação dos que não eram 52 

estáveis, a Reitoria poderia dispensar sem incorrer em nenhuma ilegalidade, do ponto de vista 53 

trabalhista e do ponto de vista legal. Diz que uma vez utilizado esse critério, ele foi impessoal, 54 

isonômico e que não visava saber se alguns setores seriam mais ou menos prejudicados. Relata que 55 

o COESF, por exemplo, perdeu, de uma hora para outra, um contingente importante de 56 

funcionários. Relata que assim que o Coordenador de Recursos Humanos, Professor Doutor Joel 57 

Dutra Filho fez a exposição, a Professora Doutora Lisete Regina Gomes Arelaro, Diretora da 58 

Faculdade de Educação, disse que aquilo era um absurdo, que era uma crueldade e que os 59 

Diretores de Unidade estavam sendo colocados numa situação constrangedora diante dos 60 

funcionários, pois eles não acreditariam que os Diretores de Unidade não tinham nada a ver com as 61 

demissões. Dando continuidade, o Professor Doutor Modesto Florenzano relata que depois de 62 

muitas exposições e perguntas, não se sentiu esclarecido, assim como vários colegas presentes, 63 

sobre a necessidade de a medida ocorrer naquele momento. Relatou que a Reitoria disse que era 64 

imprescindível que fosse naquele momento para que o SINTUSP não tivesse tempo de se articular 65 

e criar uma situação que depois ela não poderia efetivar. Diz que eles tentaram atenuar o impacto 66 
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da medida dando uma série de benefícios aos demitidos, e que tais benefícios foram amplamente 67 

divulgados. Diz que, de qualquer modo, a medida não ficou muito clara, pois tendo em vista o 68 

total de funcionários da Universidade que já estão aposentados e continuam trabalhando, que são 69 

cerca de oitocentos, e que não foram demitidos ou porque são estáveis, ou porque são gestantes, ou 70 

porque exerceram cargo sindical ou cargo de direção, não foram atingidos nem a metade do total. 71 

Por outro lado, do ponto de vista financeiro, com o custo das indenizações para a Universidade, 72 

não ficou claro o benefício financeiro da medida para a Reitoria. Diz que houve um custo político 73 

e moral altíssimo, que realmente precisava ser conduzida uma racionalização e estabelecer planos 74 

de carreira, mas se a Reitoria tinha convicção de que a medida era inadiável, não teria motivos 75 

para não realizá-la em outro momento e de maneira mais transparente. Diz que alguns funcionários 76 

até ficaram contentes, pois acabaram recebendo uma indenização com a qual não contavam, mas 77 

que isso não atenua o caráter que teve a medida feita dessa forma. Relata que a Professora Doutora 78 

Lisete Regina Gomes Arelaro perguntou se não dava para adiar a medida. Diz que ele (Professor 79 

Doutor Modesto Florenzano) foi mais longe e disse achar que a Reitoria deveria voltar atrás e 80 

reconhecer que errou, mas que, naturalmente, sua fala não teve a repercussão esperada diante da 81 

Reitoria. Relata que alguns dias depois da reunião foi preciso efetivar as demissões, que os 82 

Diretores deveriam dar baixa nas carteiras e que tudo deveria ser concluído da maneira mais 83 

rápida. Diz que foi feita uma reunião com os funcionários da FFLCH envolvidos e também com 84 

aqueles que são aposentados, mas que não estavam na lista, procurou-se explicar a situação e ouvi-85 

los, a Faculdade se desculpou e disse que lamentava muito a medida. Em aparte, a Professora 86 

Doutora Maria Augusta da Costa Vieira diz que o episódio foi realmente lamentável, que o 87 

Departamento de Letras Modernas foi diretamente atingido, pois a esposa do funcionário citado 88 

pelo Professor Doutor Modesto Florenzano era de lá, e questiona se eles têm alguma previsão de 89 

reposição. O Professor Doutor Modesto Florenzano diz que sim, que eles prometeram que os 90 

claros seriam repostos. A Senhora Presidente informa que nos documentos oficiais a Reitoria diz 91 

já ter a lista com algumas pessoas que já foram aprovadas em concurso, e que, se for o caso, serão 92 

chamadas. O Professor Doutor Modesto Florenzano diz que a Reitoria desencadeou um processo 93 

que salta aos olhos que era necessário modificar e melhorar a questão dos funcionários da 94 

Universidade da Universidade de São Paulo, mas que eles começaram mal agindo dessa forma. 95 

Em aparte, a Professora Doutora Maria Augusta da Costa Vieira lembra que havia funcionários 96 

muito antigos da casa, pessoas que passaram a vida toda na Universidade. A Senhora Presidente 97 

diz que a Reitoria poderia ter estabelecido que a partir daquele momento não se permitiria mais o 98 

mecanismo de aposentaria e continuidade automática no trabalho, porque uma das explicações que 99 
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eles deram é que a projeção que eles fizeram previa que essa situação iria aumentar muito, mas 100 

que não havia necessidade das demissões. O Professor Doutor Modesto Florenzano esclarece que 101 

uma conseqüência da reforma é que, a partir de agora, quem se aposentar será desligado e só 102 

poderá ser readmitido, dependendo da condição do funcionário que se aposentou, através de um 103 

novo concurso, mas numa nova situação. A Professora Doutora Maria Augusta da Costa Vieira 104 

questiona se a medida atingiu os funcionários contratados com base na CLT ou, também, os 105 

concursados, pois relata que o Departamento de Letras Modernas tem uma funcionária que é 106 

efetiva e aposentada e que continuou. A Senhora Presidente esclarece que somente os funcionários 107 

contratados com base no sistema CLT podem ser demitidos. O Professor Doutor Modesto 108 

Florenzano esclarece que alguns funcionários tinham estabilidade, e que esta dependia do ano de 109 

ingresso do funcionário e das condições em que ingressou. Ninguém tendo mais nada a dizer sobre 110 

a questão, a Senhora Presidente passa a palavra ao Expediente da Comissão de Graduação 111 

(CG): Com a palavra, a Professora Doutora Sylvia Basseto, Vice-Presidente da CG, diz não ter 112 

nenhum informe especial, a não ser que ficou pronta a programação da Semana de Calouro. 113 

Informa que foram realizados os ajustes dos alunos escolhidos para o Projeto Ensinar com 114 

Pesquisa, ainda a tempo de entrar no Sistema Júpiter. Em aparte, a Professora Doutora Sara Albieri 115 

diz que o DCE encaminhou para a Faculdade, e que depois foi encaminhada ao Departamento de 116 

História, uma solicitação para a reserva do Anfiteatro de História e de mais dez salas de aula no 117 

período da manhã e da tarde. Diz que pelo que observou, a solicitação de salas de aula também foi 118 

feita para o Departamento de Ciências Sociais e de Letras. Diz que como a Faculdade está 119 

escaldada com as festas disfarçadas e outras coisas, não sabe se os estudantes vão fazer atividades 120 

compatíveis com uma sala de aula, ou se é para a cervejada ser na sala de aula, ou um trote, e que 121 

está um pouco preocupada com a integridade das salas e dos equipamentos. Questiona se a 122 

Faculdade tem um esclarecimento ou uma orientação, e se os outros Chefes de Departamento vão 123 

ceder. Com a palavra, a Professora Doutora Sylvia Basseto esclarece que quem participou dos 124 

encaminhamentos da Semana de Calouros com os alunos foi a Professora Doutora Maria Inês 125 

Batista Campos e o Professor Doutor Antônio José Bezerra de Menezes Júnior. A Senhora 126 

Presidente esclarece que o pedido veio para a Faculdade, mas que ainda não se sabe o que foi 127 

decidido, e pede ao Assistente Acadêmico em exercício, Senhor Hilton José Soares, que fique a 128 

par da situação. A Professora Doutora Sylvia Basseto esclarece que pelo que consta no ofício que 129 

tem em mãos, cada sala é para uma coisa, sendo uma delas para a apresentação do curso de 130 

Filosofia, outra para uma atividade com o Professor Doutor Marco Aurélio Werle, outra para 131 

atividades de mesas paralelas de oficinas. A Professora Doutora Sara Albieri esclarece que não 132 
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recebeu o anexo com essas informações. Expediente da Comissão de Cultura e Extensão 133 

(CCEx). Com a palavra, o Professor Doutor Ivã Carlos Lopes, Presidente da CCEx, diz não ter 134 

muitas novidades no retorno das férias, que a primeira reunião vai acontecer no dia 23 do presente 135 

mês, e que a próxima data de encaminhamento das propostas de atividades de Cultura e Extensão é 136 

dia 02 de maio para quem pretender propor coisas para ter início em agosto, setembro, outubro de 137 

2010.  A Senhora Presidente dá as boas vindas ao Professor Doutor Andre Roberto Martin, o novo 138 

Chefe de Departamento da Geografia e passa a palavra aos demais membros do colegiado. O 139 

Professor Doutor Modesto Florenzano relata que em janeiro foi procurado por um grupo de alunos 140 

se denominando como dirigentes da Atlética, que queria saber sobre a possibilidade de um 141 

financiamento da Faculdade para as suas atividades. Diz ter procurado saber as informações 142 

corretamente para repassar a eles, e que eles queriam saber que dia seria o CTA, pois foi dito a eles 143 

que se querem pleitear, por exemplo, um ônibus para uma viagem, é o CTA que decide. A Senhora 144 

Presidente informa que foi distribuído um documento que contém um levantamento sobre o Prédio 145 

de Pesquisa, pois no final do ano de 2010 todos os Departamentos encaminharam as necessidades 146 

para a Faculdade começar a dar início ao projeto do Prédio. Relata que foi feita uma reunião com 147 

os Chefes de Departamento e que este ano é preciso avançar no projeto de qualquer maneira. Diz 148 

que já na reunião com os Chefes de Departamento tinha mostrado a sua surpresa com o número de 149 

salas pedido, pois, embora corresponda às necessidades reais, mostra uma visão individualista dos 150 

Departamentos, e explica que a Faculdade não tem condições de disponibilizar um espaço de uso 151 

exclusivo para cada laboratório que surge. Informa que o prédio de Letras pediu 63 salas para 152 

grupos de pesquisa, o prédio de Filosofia e Ciências Sociais pediu 34 salas, e o prédio de 153 

Geografia e História pediu 12 salas, mas como o Departamento de História ainda não enviou, o 154 

número deve dobrar. A Senhora Presidente diz que a Faculdade vai dar início ao projeto, mas que 155 

será feita uma contra-proposta para os Departamentos, que se orientará pelo uso coletivo do espaço 156 

do Prédio de Pesquisa, pois cada vez mais tem-se a criação de novos Laboratórios de Pesquisa, e 157 

embora o projeto tenha que contemplar a atualidade, precisa ter uma margem de expectativa de 158 

futuro. A Senhora Presidente informa que pediu para a Assistência Financeira vir à reunião junto 159 

com a Senhora Mariane Paulo de Souza, responsável pelo Serviço de Compras, para fazer um 160 

balanço do que foi feito no ano passado e do que está pendente. Diz que se trata do setor mais 161 

visado da Faculdade, por não ter condições de dar um atendimento imediato, devido à grande 162 

demanda. Com a palavra, a Senhora Leonice M. S. Farias, Assistente Financeira, esclarece que se 163 

fosse feito um relatório detalhado de tudo que foi comprado ficaria muito grande, e que então a 164 

Senhora Mariane Paulo de Souza fez um enxugamento do sistema e colocou as informações de 165 
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forma mais geral. Diz que o relatório está separado por serviço, local, quantidade de requisição e 166 

quantidade de itens. Informa que os lugares tiveram suas requisições atendidas em percentagens 167 

variadas, e que no geral, foram atendidas 87% das requisições. Relata que no ano anterior, o CTA 168 

discutiu algumas vezes sobre os problemas do Serviço de Compras, porque existe uma demanda 169 

muito grande para o número de funcionários que se tem na FFLCH, e que os problemas se 170 

agravam, pois no início do ano houve a aposentadoria de uma funcionária que tinha muito 171 

conhecimento do setor, e que isso não se recompõe imediatamente, e que, além disso, não houve a 172 

reposição do claro. Relata que foi um ano difícil, que o pessoal se dedicou bastante, e que esta é 173 

uma área muito dinâmica em termos de legislação e procedimentos. Informa que em atendimento 174 

do um Decreto nº 5.450, as compras, a partir do presente ano, deverão ser feitas através do pregão 175 

eletrônico, e as que não forem feitas dessa forma terão que ser justificadas. Informa que está sendo 176 

aberto o sistema BEC (Bolsa Eletrônica de Compras) da Secretária da Fazenda do Estado de São 177 

Paulo, além do Pregão Eletrônico, sistema do Banco do Brasil. Diz que o relatório apresentado 178 

está resumido, mas se algum Departamento tiver interesse, pode solicitar ao Serviço de Compras o 179 

relatório detalhado. Informa que o segundo relatório apresentado contém as requisições que ainda 180 

estão em andamento, que passaram de 2010 para 2011. A Professora Doutora Sylvia Basseto 181 

questiona o que significa quando o percentual de atendimento é 100%, se quer dizer que todos os 182 

itens foram comprados. A Senhora Mariane Paulo de Souza esclarece que significa que os 183 

processos foram finalizados, mas não necessariamente que todos os itens foram adquiridos. 184 

Explica que se, por exemplo, é feita uma requisição com dez itens, e só se consegue adquirir 8 185 

itens no pregão, a requisição inteira é finalizada, porque os dois itens faltantes ficam presos 186 

naquele processo, e então, é preciso refazer o pedido. Esclarece que quando isso ocorre, o Serviço 187 

de Compras envia um e-mail ao Departamento avisando quais os itens não foram adquiridos e que 188 

precisam ser pedidos novamente. Diz que alguns dos itens que passaram de 2010 para 2011 foram 189 

casos como este. Ato contínuo, a Senhora Leonice M. S. Farias diz que gostaria de informar que a 190 

situação do Serviço de Compras em 2011 continua na mesma, que até agora não se tem notícias da 191 

reposição dos claros, que, além disso, há uma funcionária que está aprendendo o serviço de 192 

licitações, mas está grávida e dentro de três meses ela sairá de licença maternidade. Relata que o 193 

Departamento só tem perdido funcionários, e acrescenta que há outro agravante, pois a partir de 194 

agora serão obrigados a incorporar todas as verbas convênio no orçamento da Faculdade. Explica 195 

que até então, as verbas de convênio tinham um funcionamento paralelo, ficando, às vezes, a cargo 196 

dos próprios professores, Coordenadores de Programas, mas que agora todos os recursos serão 197 

incorporados ao sistema financeiro e seguirão todos os procedimentos burocráticos que esse 198 
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sistema exige. Explica que assim os procedimentos ficam mais burocratizados, pois é preciso 199 

montar o processo, fazer todas as etapas que o Sistema Mercúrio comporta, como compras, 200 

contabilidade e patrimônio. Informa que na próxima verba PROAP os recursos já serão 201 

incorporados ao Sistema Mercúrio, e que, então, o Serviço de Compras, que só se envolvia no 202 

sistema de convênios quando havia licitação, e que eram poucos os casos, agora estará envolvido 203 

em todas as compras, o que vai dificultar o muito o trabalho do Departamento e vai sobrecarregar 204 

um setor que já está sobrecarregado.  A Professora Doutora Sara Albieri pergunta se o PROEX 205 

está fora, ao que a Senhora Leonice M. S. Farias responde que sim, por enquanto, pois a verba vem 206 

em nome do Coordenador, como se fosse uma verba FAPESP que vem no nome do pesquisador. 207 

Em seguida, a Senhora Presidente informa que com relação às cortinas das salas de aula, os 208 

procedimentos já estão encaminhados, que as do Prédio de Letras serão entregues antes do início 209 

das aulas, que as cortinas do Prédio de História e Geografia também já estão encaminhadas, e que 210 

se não forem entregues antes do início das aulas não será pela falta de empenho da Assistência 211 

Financeira, do Serviço de Compras e da Direção, que têm se empenhado e cobrado a todo 212 

momento. Solicita que os Chefes de Departamento repassem esta informação a todos os docentes e 213 

funcionários. Antes de entrar na Ordem do Dia, a Senhora Presidente passa a palavra à Professora 214 

Doutora Ana Lúcia Pastore Schritzmeyer, Presidente da Comissão de Pesquisa (CPq), que 215 

informa que o assunto mais urgente é sobre a decisão de realizar ou não o SIICUSP na FFLCH. 216 

Informa que lhe foi enviado um ofício, que será encaminhado à Diretoria, pedindo um 217 

posicionamento sobre a existência de acordo, por parte da FFLCH, para a realização do SIICUSP 218 

nas suas dependências. Reafirma que se o evento ocorrer na FFLCH será necessário algum arranjo 219 

na grade horária durante dois dias do mês de novembro, porque não haverá salas suficientes 220 

disponíveis para todas as mesas. Questiona se os Chefes de Departamento consultaram seus 221 

colegas. A Senhora Presidente pergunta até quando a decisão deve ser tomada, ao que a Professora 222 

Doutora Ana Lúcia Pastore Schritzmeyer responde que deve ser o mais rápido possível, pois eles 223 

precisam saber o quanto antes para tomar as providências necessárias. Diz que irá levar para a 224 

próxima reunião do Conselho de Pesquisa, que ainda não foi agendada, que é fundamental que o 225 

SIICUSP, um evento de tal envergadura e já consolidado, tenha uma verba reservada pela Pró-226 

Reitoria de Pesquisa no seu orçamento, pois, como já foi dito em reuniões anteriores, a Unidade 227 

que sedia o evento precisa ir atrás de verba, além de disponibilizar um aporte maior do que os 228 

normais 4 mil reais que se costuma dar para o evento a cada ano. A Senhora Presidente pergunta à 229 

Senhora Renata Guarrera Del Corço, quais as previsões de reformas, e outras questões necessárias. 230 

A Senhora Renata Guarrera Del Corço informa que além das reformas, precisa-se disponibilizar 231 
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toda a infra-estrutura necessária, como serviços de zeladoria, limpeza e vigilância. Relata que da 232 

última vez houve muitos gastos com hora extra do pessoal de apoio. A Senhora Presidente 233 

questiona quando foi a última vez que a FFLCH sediou o evento, ao que a Professora Doutora Ana 234 

Lúcia Pastore Schritzmeyer responde que já faz cinco anos. A Senhora Presidente afirma que é 235 

preciso dar a resposta o quanto antes, e solicita que até a próxima reunião da Congregação todas as 236 

Chefias consultem os colegas, pedindo com veemência uma resposta, ao menos dos membros do 237 

Conselho Departamental, explicitando os problemas da grade horária e da verba. A Professora 238 

Doutora Ana Lúcia Pastore Schritzmeyer esclarece que a Faculdade tem autonomia para decidir o 239 

horário, de acordo com a maior disponibilidade das salas. Ninguém mais desejando fazer uso da 240 

palavra, a Senhora Presidente passou à ORDEM DO DIA: 1. AFASTAMENTO DOCENTE 241 

(votação aberta, em bloco, sem prejuízo de pedidos de destaque). 1.1. Pedido do DF no sentido de 242 

que o Prof. Dr. MARCO ANTONIO DE ÁVILA ZINGANO seja autorizado a afastar-se por 09 243 

(nove) dias, de 26/11/2010 a 04/12/2010, s.p.v. e das demais vantagens, a fim de participar do 244 

seminário sobre o Livro “Lambda da Metafísica”, na Universidade de Bonn, na Alemanha. (Proc. 245 

01.1.3848.8.9). 1.2. Pedido do DS no sentido de que a Profa. Dra. ANA PAULA BELÉM HEY 246 

seja autorizada a afastar-se por 07 (sete) dias, de 11 a 17/12/2010, s.p.v. e das demais vantagens, a 247 

fim de participar do “II Seminário Internacional Educação Superior na Comunidade de países de 248 

Língua Oficial Portuguesa (CLPL na Universidade do Algarve, Campus de Gambelas, em Faro, 249 

Portugal. (Proc. 091.05485.8.8). 1.3. Pedido do DLM no sentido de que o Prof. Dr. HELMUT 250 

PAUL ERICH GALLE seja autorizado a afastar-se por 24 (vinte e quatro) dias, de 17/01 a 251 

09/02/2011, s.p.v. e das demais vantagens, a fim de participar de encontros de trabalho e realizar 252 

pesquisas bibliográficas na Biblioteca da Universidade Livre de Berlim, Alemanha. (Proc. 253 

01.1.2230.8.1). 1.4. Pedido do DLCV no sentido de que a Profa. Dra. SHEILA VIEIRA DE 254 

CAMARGO GRILLO seja autorizada a afastar-se por 123 (cento e vinte e três) dias, de 31/03 a 255 

31/07/2011, s.p.v. e das demais vantagens, a fim de realizar estudos de pesquisa em nível de pós-256 

doutorado, em Moscou, na Rússia (Proc.: 2005.1.1878.8.1). 1.5. Pedido do DH no sentido de que a 257 

Prof. Dr. MARCO ANTONIO DA SILVA seja autorizado a afastar-se por 12 (doze) dias, de 06 a 258 

17/12/2010, s.p.v. e das demais vantagens, a fim de pronunciar palestra no Congresso e participar 259 

de Comissão Julgadora, em Beirute, Líbano. (Proc.: 1988.1.1164.8.1). 1.6. Pedido do DL no 260 

sentido de que a Prof. Dr. JAIRO MORAIS NUNES seja autorizado a afastar-se por 22 (vinte e 261 

dois) dias, de 22/01 s 12/02/2011, s.p.v. e das demais vantagens, a fim participar de evento e 262 

realizar uma visita acadêmica à University of Connecticut, nos EUA (Proc.: 2005.1.683.8.2. 1.7. 263 

Pedido do DLM no sentido de que a Profa. Dra. TINKA REICHMANN seja autorizada a afastar-264 
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se por 17 (dezessete) dias, de 02 a 18/02/2011, s.p.v. e das demais vantagens, a fim de participar 265 

de um workshop de tradução jurídica alemão/português e de um curso de interpretação em juízo 266 

para tradutores juramentados da Alemanha, em Frankfurt e Main; realizar pesquisas bibliográficas 267 

e planejar atividades a serem realizadas do convênio Instituto de Tradução e Interpretação da 268 

Universidade de Heidelberg e o CITRAT/USP, em Heidelberg; manter contato com o diretor de 269 

relações internacionais (Wolfgang Heintz) para discutir a possibilidade de um convênio e realizar 270 

pesquisa bibliográficas, em Saarbrücken, participar do Seminário Desenvolvimentos atuais do 271 

Direito Civil e Penal Alemão para tradutores e interpretes, nas cidades de Merzig e Saar, na 272 

Alemanha (Proc.: 2008.1.2961.8.2). 1.8. Pedido do DLM no sentido de que a Profa. Dra. 273 

MONICA FERREIRA MAYRINK O’KUINGHTTONS seja autorizada a afastar-se por 09 (nove) 274 

dias, de 05 a 13/12/2010, s.p.v. e das demais vantagens, a fim de participar do Seminário de 275 

Atualização para Formadores de Professores de Português e Espanhol em Maldonado, Uruguai 276 

(Proc.: 2009.1.3722.8.2). 1.9. Pedido do DLM no sentido de que a Profa. Dra. ANGELA MARIA 277 

TENÓRIO ZUCCHI seja autorizada a afastar-se por 07 (sete) dias, de 16 a 22/01/2011, s.p.v. e das 278 

demais vantagens, a fim de participar do Congresso 12th Internacional Symposium on Social 279 

Communication, em Santiago de Cuba, Cuba. (Proc.: 2007.1.3532.8.7). 1.10. Pedido do DG no 280 

sentido de que a Profa. Dra. MARIA MONICA ARROYO seja autorizada a afastar-se por 05 281 

(cinco) dias, de 22 a 26/11/2010, s.p.v. e das demais vantagens, a fim de ministrar seminário de 282 

pós-graduação intitulado El proceso de integración regional em América Del Sur. História reciente 283 

y proyección em El siglo XXI, na Universidade de Buenos Aires, Argentina (Proc.: 284 

2003.1.3409.8.7). 1.11. Pedido do DLM no sentido de que a Profa. Dra. MARIA ZULMA 285 

MORIONDO KULIKOWSKI seja autorizada a afastar-se por 10 (dez) dias, de 03 a 12/12/2010, 286 

s.p.v. e das demais vantagens, a fim de participar do V Colóquio Internacional EDICE (Estudios 287 

Discurso Cortesia), na Universidad Del Atlântico, em Barranquilla, Colômbia (Proc.: 288 

1995.1.1937.8.8). 1.12. Pedido do DA no sentido de que a Prof. Dr. KABENGELE MUNANGA 289 

seja autorizado a afastar-se por 05 (cinco dias), de 08 a 12/12/2010, s.p.v. e das demais vantagens, 290 

a fim participar de como co-orientador, de banca de defesa de doutorado na Faculté de Science de 291 

la Réligion et de Théologie da Université Montreal, Canadá (Proc.: 1982.1.5039.1.4). 1.13. Pedido 292 

do DS no sentido de que a Profa. Dra. MÁRCIA REGINA DE LIMA SILVA seja autorizada a 293 

afastar-se por 12 (doze) dias, de 04 a 15/12/2010, s.p.v. e das demais vantagens, a fim de participar 294 

do II Workshop do projeto internacional de pesquisa do “Economic restructuring and the 295 

expansion of higher education: research from Índia, Brazil and the UK”, Nova Deli, Índia (Proc.: 296 

2010.1.2174.8.3). 1.14. Pedido do DLM no sentido de que a Profa. Dra. SELMA MARTINS 297 
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MEIRELLES seja autorizada a afastar-se por 18 (dezoito) dias, de 03 a 20/12/2010, s.p.v. e das 298 

demais vantagens, a fim de realizar visita técnica ao Herder- Institut de Leipzig, no âmbito do 299 

programa UNIBRAL-CAPES/DAAD, firmado entre a área de Alemão e a Universidade de 300 

Leipzig, Alemanha (Proc.: 1993.1.1181.8.9). 1.15. Pedido do DH no sentido de que a Profa. Dra. 301 

MARIA CRISTINA CORTEZ WISSENBACH seja autorizada a afastar-se por 14 (catorze) dias, 302 

de 01 a 14/12/2010, s.p.v. e das demais vantagens, a fim de participar do “Colóquio Internacional 303 

Portugal na Confluência das Rotas Comerciais Ultramarinas, em Lisboa, Portugal (Proc.: 304 

2010.1.734.8.1). 1.16. Pedido do DG no sentido de que a Profa. Dra. DÉBORAH DE OLIVEIRA 305 

seja autorizada a afastar-se por 08 (oito) dias, de 06 a 13/12/2010, s.p.v. e das demais vantagens, a 306 

fim de participar do “V Congresso Nacional de Geomorfologia”, em Porto, Portugal e de reuniões 307 

científicas. (Proc.: 2005.1.2468.8.1). 1.17. Pedido do DCP no sentido de que o Prof. Dr. 308 

ROGÉRIO BASTOS ARANTES seja autorizado a afastar-se por 08 (oito) dias, de 23 a 309 

30/11/2010, s.p.v. e das demais vantagens, a fim de participar da New Constitutionalism in Latin 310 

America in Comparative e Perspective: A Step towards Good “Governance”, junto ao German 311 

Institute of Global and Área Studies, Hamburgo, Alemanha (Proc.: 2010.1.4155.8.6). 1.18. Pedido 312 

do DH no sentido de que o Prof. Dr. HENRIQUE SOARES CARNEIRO seja autorizado seja a 313 

afastar-se por 07 (sete) dias, de 15 a 21/03/2011, s.p.v. e das demais vantagens, a fim de participar 314 

do “Colóquio Internacional Greves e conflitos sociais no século XX”, em Lisboa, Portugal (Proc.: 315 

1988.1.29354.1.2). 1.19. Pedido do DLCV no sentido de que a Profa. Dra. IEDA MARIA ALVES 316 

seja autorizada a afastar-se por 07 (sete) dias, de 09 a 15/01/2011, s.p.v. e das demais vantagens, a 317 

fim de ministrar curso de Master 2 da Université Paris III – Sorbonne Nouvelle, participar do 318 

Colóquio traduction, terminologie, rédaction tecnique: dês ponts entre Le francais et Le portugais, 319 

Paris, França. (Proc.: 90.1.673.8.2). 1.20. Pedido do DLCV no sentido de que o Prof. Dr. PAULO 320 

FERNANDO DA MOTTA DE OLIVEIRA seja autorizado a afastar-se por 90 (noventa) dias, 321 

01/12/2010 a 28/02/2011, s.p.v. e das demais vantagens, a fim de realizar estágio pós-doutoral, 322 

junto à Universidade de Versailles Saint-Quentin-em-Yvelines, para realizar levantamento teórico 323 

para o projeto Cartografia de muitos embates: A ascensão do romance em Portugal, uma primeira 324 

aproximação”, e participar de eventos na Universidade do Minho (Proc.: 2003.1.2015.8.5). 1.21. 325 

Pedido do DG no sentido de que o Prof. Dr. LUIS ANTONIO BITTAR VENTURI seja autorizado 326 

a afastar-se por 122 (cento e vinte e dois) dias, 20/12/2010 a 20/04/2011, s.p.v. e das demais 327 

vantagens, a fim de realizar pesquisa de Pós-doutorado na Universidade de Damasco, Síria (Proc.: 328 

2001.3245.8.2). 1.22. Pedido do DF no sentido de que a Profa. Dra. MARIA DAS GRAÇAS DE 329 

SOUZA seja autorizada a afastar-se por 46 (quarenta e seis) dias, 06/01 a 20/02/2011, s.p.v. e das 330 
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demais vantagens, a fim de realizar pesquisas que fazem parte das comemorações do tricentenário 331 

de Jean Jacques Rousseau, Paris, França (Proc.: 1988.1.1053.8.5). 1.23. Pedido do DS no sentido 332 

de que a Profa. Dra. NADYA ARAÚJO GUIMARÃES seja autorizada a afastar-se por 73 (setenta 333 

e três) dias, 06/11 a 17/01/2011, s.p.v. e das demais vantagens, a fim de realizar trabalho de 334 

pesquisa cm a equipe Genre, Travail, Mobilités (GTM), que integra o Laboratório CRESPPA – 335 

Centre de Recherches Sociologiques et Politiques de Paris (UMR 7217 do CNRS), na França 336 

(Proc.: 20081.1243.8.9). 1.24. Pedido do DCP no sentido de que o Prof. Dr. FERNANDO DE 337 

MAGALHÃES PAPATERRA LIMONGI seja autorizado a afastar-se por 09 (nove) dias, 08 a 338 

16/12/2010, s.p.v. e das demais vantagens, a fim de realizar pesquisa em instituições na Argentina 339 

e Chile, para desenvolvimento de seu projeto de pesquisa (Proc.: 1988.1.923.8.6). 1.25. Pedido do 340 

DLM no sentido de que o Prof. Dr. LYNN MÁRIO TRINDADE MENEZES DE SOUZA seja 341 

autorizado a afastar-se por 09 (nove) dias, 17 a 25/01/2011, s.p.v. e das demais vantagens, a fim de 342 

participar do Congresso AILA Literacy Mobility, em Cape Town, África do Sul; e por 23 (vinte e 343 

três) dias, de 26/01 a 17/02/2011, para proferir palestras e elaborar um projeto de pesquisa 344 

interinstitucional, na Universidade de Oulu, Finlândia (Proc.: 89.1.510.8.4). 1.26. Pedido do DA 345 

no sentido de que a Profa. Dra. BEATRIZ PERRONE-MOISES seja autorizada a afastar-se por 31 346 

(trinta e um) dias, 06/11 a 06/12/2010, s.p.v. e das demais vantagens, a fim de realizar pesquisa de 347 

campo nas Terras Indígenas Paru d´Este e Tumucumaque no Estado do Pará, em Pará (Proc.: 348 

1996.1.1198.8.1). 1.27. Pedido do DLCV no sentido de que a Profa. Dra. APARECIDA DE 349 

FÁTIMA BUENO seja autorizada a afastar-se por 50 (cinquenta) dias, 04/12/2010 a 22/01/2011, 350 

s.p.v. e das demais vantagens, a fim de apresentar trabalho “Releituras do Império”, na terceira 351 

seção do Congresso Internacional Da República ao 25 de abril: a miragem do império, a ser 352 

realizada na Universidade do Minho, em Portugal; apresentação do trabalho “Entre discursos: a 353 

voz encantatória de Agustina”, no Colóquio Agustina Bessa-Luis: audacés et défigurations”, 354 

organizado pelo Centre de Recherces sur les Pays Lusophones (CREPAL) da Universidade Paris 355 

III – Sorbonne Nouvelle e pelo Centro Cultural Calouste Gulbenkian, em Paris, França (Proc.: 356 

2003.1.3256.8.6). 1.28. Pedido do DH no sentido de que o Prof. Dr. OSVALDO LUIS ANGEL 357 

COGGIOLA seja autorizado a afastar-se 42 (quarenta e dois) dias, de 27/12/2010 a 06/02/2011, 358 

s.p.v. e das demais vantagens, a fim de realizar estágio de pesquisa e ministrar cursos e palestras 359 

na Universidade de Roma “La Sapienza” e na Universidade de Terramo, Itália (Proc.: 360 

1986.1.52150.1.9). 1.29. Pedido do DF no sentido de que o Prof. Dr. LUÍS CÉSAR GUIMARÃES 361 

OLIVA seja autorizado a afastar-se 307 (trezentos e sete) dias, de 01/01 a 03/11/2011, s.p.v. e das 362 

demais vantagens, a fim de realizar estágio de pós-doutorado junto a Université de Paris I, 363 
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Pantheon-Sorbonne, Paris, França (Proc.: 2008.1.4610.8.2). 1.30. Pedido do DLCV no sentido de 364 

que a Profa. Dra. MARIÂNGELA DE ARAÚJO seja autorizada a afastar-se por 183 (cento e 365 

oitenta e três dias), de 13/02 a 14/08/2011, s.p.v. e das demais vantagens, a fim de realizar 366 

pesquisas em nível pós-doutorado, em Lisboa, Portugal (Proc.: 2005.1.2763.8.3). 1.31. Pedido do 367 

DH no sentido de que o Prof. Dr. MARCELO CÂNDIDO DA SILVA seja autorizado a afastar-se 368 

93 (noventa e três) dias, de 25/11/2010 a 25/02/2011, s.p.v. e das demais vantagens, a fim de 369 

participar de conferências e pesquisas, em Paris, França (Proc.: 2004.1.4236.8.0). 1.32. Pedido do 370 

DCP no sentido de que o Prof. Dr. PATRÍCIO TIERNO seja autorizado a afastar-se 26 (vinte e 371 

seis) dias, de 03 a 28/01/2011, s.p.v. e das demais vantagens, a fim de participar de reuniões do 372 

Grupo de Estudios sobre Problemas Perenes de Teoria Política Clásica Y Moderna junto ao 373 

Instituto de Investigaciones Gino Germani, Buenos Aires, Argentina (Proc.: 2010.1.2758.8.5). 374 

1.33. Pedido do DH no sentido de que o Prof. Dr. RODRIGO MONTEFERRANTE RICUPERO 375 

seja autorizado a afastar-se 07 (sete) dias, de 17 a 23/12/2010, s.p.v. e das demais vantagens, a fim 376 

de para pesquisar em arquivos daquela cidade e interlocução com historiadores portugueses, 377 

Lisboa, Portugal (Proc.: 2010.1.5275.8.5). 1.34. Pedido do DG no sentido de que a Profa. Dra. 378 

VALÉRIA DE MARCOS seja autorizada a afastar-se 12 (doze) dias, de 05 a 16/01/2011, s.p.v. e 379 

das demais vantagens, a fim de contatar professores das Universidades La Sapienza e de degli 380 

Studi di Genova e di Firenze, para estabelecer futuros convênios institucionais e realizar pesquisas 381 

com vistas um pós-doutorado. (Proc.: 2011.1.37.8.0). 1.35. Pedido do DH no sentido de que a 382 

Profa. Dra. IRIS KANTOR seja autorizada a afastar-se 09 (nove) dias, de 30/11 a 08/12/2010, 383 

s.p.v. e das demais vantagens, a fim de participar de simpósio sobre Cartografia. (Proc.: 384 

2011.1.37.8.0). 1.36. Pedido do DLCV no sentido de que o Prof. Dr. HÉLIO DE SEIXAS 385 

GUIMARÃES seja autorizado afastar-se 16 (dezesseis) dias, de 18/01 a 02/02/2011, s.p.v. e das 386 

demais vantagens, a fim de para pesquisar de reuniões visando o estabelecimento de convênio de 387 

cooperação acadêmica coma Nortwestern University e realizar pesquisa na Newberry Library, em 388 

Chicago e na New York Public Library, em New York, EUA. (Proc.: 2004.1.3245.8.5). 1.37. 389 

Pedido do DS no sentido de que a Profa. Dra. ANA PAULA BELÉM HEY seja autorizada afastar-390 

se 40 (quarenta) dias, de 30/12/10 a 07/02/2011, s.p.v. e das demais vantagens, a fim de cumprir 391 

estágio na École des Hautes Études em Sciences Sociales (EHESS), em Paris, França. (Proc.: 392 

2009.1.5485.8.8). 1.38. Pedido do DTLLC no sentido de que a Profa. Dra. BETINA BISCHOF 393 

seja autorizada afastar-se 56 (cinqüenta) dias, de 04/01 a 28/02/2011, s.p.v. e das demais 394 

vantagens, a fim de realizar pesquisa acera da relação entre literatura e e pintura, ou literatura e 395 

cinema, em bibliotecas de Paris, França. (Proc.: 2007.1.3830.8.8). 1.39. Pedido do DLM no 396 
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sentido de que a Profa. Dra. ELIANE GOUVÊA LOUSADA seja autorizada afastar-se 38 (trinta e 397 

oito) dias, de 06/01 a 12/02/2011, s.p.v. e das demais vantagens, a fim de ministrar a disciplina 398 

“French Pedadogy”, como professora visitante no Programa de Mestrado em Estudos Franceses na 399 

Universidade de Guelph, Canadá. (Proc.: 2009.1.64.8.4). 1.40. Pedido do DLCV no sentido de que 400 

a Profa. Dra. FABIANA BUITOR CARELLI MARQUEZINI seja autorizada afastar-se 47 401 

(quarenta e sete) dias, de 30/08 a 15/10/2010, s.p.v. e das demais vantagens, a fim de realizar 402 

pesquisa de Pós-Doutorado e participar do VII Congresso Internacional da APSA (American 403 

Portuguese Studies Association) nos EUA. (Proc.: 2005.1.1561.8.8). 1.41. Pedido do DLO no 404 

sentido de que o Prof. Dr. MARIO RAMOS FRANCISCO JUNIOR seja autorizado afastar-se 15 405 

(quinze) dias, de 02/01 a 16/01/2011, s.p.v. e das demais vantagens, a fim de realizar pesquisa em 406 

bibliotecas e manter contato com universidades estrangeiras, em Lima, Peru. (Proc.: 407 

2010.1.5224.8.1). 1.42. Pedido do DLM no sentido de que o Prof. Dr. TÉRCIO LOUREIRO 408 

REDONDO seja autorizado afastar-se 06 (seis) dias, de 17/01 a 22/01/2011, s.p.v. e das demais 409 

vantagens, a fim de participar do Evento Acadêmico The Research Netword Fictionality e de 410 

reunião preparatória om germanistas da Universidade Livre de Berlim e da USP, na cidade de 411 

Berlim, Alemanha. (Proc.: 2010.1.5277.8.8). 1.43. Pedido do DLO no sentido de que o Prof. Dr. 412 

KOICHI MORI seja autorizado afastar-se 08 (oito) dias, de 22/02 a 01/03/2011, s.p.v. e das 413 

demais vantagens, a fim de realizar pesquisas na cidade de Santa Cruz de la Sierra, Bolívia. (Proc.: 414 

2003.1.4210.8.0). A Senhora Presidente encaminhou os pedidos para a votação, sendo eles 415 

APROVADOS por unanimidade.  2. CREDENCIAMENTO JUNTO A CERT (votação aberta, 416 

em bloco, sem prejuízo de pedidos de destaque) 2.1. O Prof. Dr. JOSÉ DA SILVA SIMÕES 417 

lotado no DLM apresentou pedido de credenciamento junto a CERT, para consultoria e assessoria 418 

(Proc. 2010.1.2494.8.8). O presente credenciamento é válido no período de 23/08/2010 a 419 

23/08/2012. 2.2. O Prof. Dr. FÁBIO RIGATTO DE SOUZA ANDRADE lotado no DTLLC 420 

apresentou pedido de credenciamento junto a CERT, para consultoria e assessoria (Proc. 421 

2010.1.2494.8.8). O presente credenciamento é válido no período de 29/11/2010 a 29/11/2012. A 422 

Senhora Presidente colocou os itens acima em votação e, por unanimidade, eles foram 423 

APROVADOS. 3. RELATÓRIO DE AFASTAMENTO (votação aberta, em bloco, sem 424 

prejuízo de pedidos de destaque). 3.1. A Profa. Dra. FERNANDA ARÊAS PEIXOTO (DA) 425 

apresentou relatório de afastamento ocorrido no período de 23 a 26/09/2010 quando participou da 426 

reunião do Conselho Acadêmico do Projeto “Cultura urbana latinoamericana,”, a convite do 427 

Programa de Historia Intelectual da Universidade de Quilmes, na Argentina; e de 15/01 a 428 

30/06/2010, quando ministrou disciplinas e realizou acompanhamento de pesquisas no “Institut 429 
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des Hautes Ètudes de l´Amérique Latine – IHEAL”, Université de La Sorbonne Nouvelle, em 430 

Paris. 3.2. A Profa. Dra. ANA LÚCIA PASTORE SCHRITZMEYER (DA) apresentou relatório 431 

de afastamento ocorrido no período de 06 A 18/10/2010 quando proferiu conferências e participou 432 

de pesquisa no Centre Interdisciplinar de pesquisa sobre a Cidadania e as Minorais, da Faculdade 433 

de Ciências Sociais da Universidade de Ottawa, no Canadá. 3.3. O Prof. Dr. LEONARDO 434 

GOMES DE MELLO E SILVA (DS) apresentou relatório de afastamento ocorrido no período de 435 

10 a 19/07/2010, quando participou do “XVII World Congresso of Sociology”, da International 436 

Sociological Association, apresentando o paper intitulado “Unions Face Corporate Social 437 

Responsibility: some comments on recent developments in Brasil”, na Sessão 11 do Research 438 

Committee 02 Economy and Society. 3.4. A Profa. Dra. ELENA NIKOLAEVNA VASSINA 439 

(DLO) apresentou relatório de afastamento ocorrido no período de 04 a 11/10/2010 quando 440 

participou da Conferência Internacional “A. P. Tchékhov e o teatro contemporâneo”, Ialta, 441 

Ucrânia. 3.5. O Prof. Dr. PETER ROBERT DEMANT (DH ) apresentou relatório de afastamento 442 

ocorrido no período de 10 a 19/07/2010, quando realizou pesquisas sobre as minorias mulçumanas 443 

na Europa, na Universidade de Gent, Bélgica. 3.6. A Profa. Dra. MARINA DE MELLO E 444 

SOUZA (DH) apresentou relatório de afastamento ocorrido no período de 16 A 18/10/2010, 445 

quando participou do “Colóquio Internacional Le Portugal em relation avec l´Afrique Récits, 446 

connexions, identités (XVe. – XVIIIe. Siècles)”, Univesité Paris I, Sorbonne, Paris. 3.7. O Prof. 447 

Dr. FELIPE VENÂNCIO BARBOSA (DL) apresentou relatório de afastamento ocorrido no 448 

período de 28/09 A 11/10/2010, quando participou da “Conferência Language Impairment in 449 

Monolingual and Bilingual Society, em AAlborg, na Dinamarca, e visita acadêmica ao Deafness 450 

and Language Research Centre (DCAL), em Londres. 3.8. O Prof. Dr. RONALD BELINE 451 

MENDES (DL) apresentou relatório de afastamento ocorrido no período de 28/10 A 08/11/2010, 452 

quando participou do “Congresso Internacional New Ways of Analyzing Variation NWAC 39”, na 453 

University of Texas at San Antonio, EUA. 3.9. A Profa. Dra. RAQUEL SANTANA SANTOS 454 

(DL) apresentou relatório de afastamento ocorrido no período de 30/08 A 04/09/2010, quando 455 

participou do “IV GALANA”, realizado em Toronto, Canadá. 3.10. Pedido da Profa. Dra. 456 

MARGARIDA MARIA TADDONI PETTER (DL) apresentou relatório de afastamento ocorrido 457 

no período de 31/05 a 20/07/2010, quando realizou estágio de pesquisa na Universidade de 458 

Bayreuth, Alemanha (Proc.: 96.1.1174.8.5). 3.11. Pedido do Prof. Dr. MARCELO VIEIRA 459 

FERNANDES (DLCV) apresentou relatório de afastamento ocorrido no período de 01/02/2009 a 460 

01/08/2010, quando realizou estágio de pesquisa nas Universidades da França e Suíça. (Proc.: 461 

07.1.1189.8.3). 3.12. Pedido da Profa. Dra. RAQUEL SANTANA SANTOS (DL) apresentou 462 
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relatório de afastamento ocorrido no período de 01/01 A 28/07/2010, quando desenvolveu seu 463 

projeto de Pós-Doutoramento junto a Universidad Del País Vasco, na Espanha (Proc.: 464 

2002.1.1746.8.5). A Senhora Presidente colocou os relatórios acima em votação, sendo eles 465 

APROVADOS por unanimidade. 4. RELATÓRIO DE ATIVIDADES (votação aberta, sem 466 

prejuízo de pedidos de destaque). 4.1. O Prof. Dr. ROGÉRIO BASTOS ARANTES lotado no 467 

DCP, ref.: MS-3 apresentou relatório de atividades desenvolvidas durante estágio probatório em 468 

RDIDP. O relatório de atividades em RDIDP foi aprovado pelo Conselho Departamental e pela 469 

CERT. Espera-se melhora no perfil de publicações. Nessa oportunidade, a comissão deixou 470 

registrado que caberá ao docente encaminhar a CERT, trinta (30) dias antes de 19/08/2012, novo 471 

relatório devidamente aprovado pelo respectivo Conselho de Departamento e pelo CTA ou 472 

Congregação, acompanhado dos elementos previstos no artigo 6º e ss da resolução nº 3533/89. 473 

(Proc. 2008.1.2595.8.6). 4.2. O Prof. Dr. MAURÍCIO DE CARVALHO RAMOS lotado no DF, 474 

ref.: MS-3 apresentou relatório de atividades desenvolvidas durante estágio probatório em RDIDP. 475 

O relatório de atividades em RDIDP foi aprovado pelo Conselho Departamental e pela CERT. 476 

Nessa oportunidade, a comissão deixou registrado que caberá ao docente encaminhar a CERT, 477 

trinta (30) dias antes de 01/08/2012, novo relatório devidamente aprovado pelo respectivo 478 

Conselho de Departamento e pelo CTA ou Congregação, acompanhado dos elementos previstos 479 

no artigo 6º e ss da resolução nº 3533/89. (Proc. 2006.1.1840.8.5). 4.3. O Prof. Dr. JOSÉ 480 

MARCOS MARIANI DE MACEDO lotado no DLCV, ref.: MS-3 apresentou relatório de 481 

atividades desenvolvidas durante estágio probatório em RDIDP. O relatório de atividades em 482 

RDIDP foi aprovado pelo Conselho Departamental e pela CERT. Nessa oportunidade, a comissão 483 

deixou registrado que caberá ao docente encaminhar a CERT, trinta (30) dias antes de 18/12/2012, 484 

novo relatório devidamente aprovado pelo respectivo Conselho de Departamento e pelo CTA ou 485 

Congregação, acompanhado dos elementos previstos no artigo 6º e ss da resolução nº 3533/89. 486 

(Proc. 2008.1.4256.8.4). 4.4. O Prof. Dr. JOSÉ ANTONIO DE VASCONCELOS lotado no DH, 487 

ref.: MS-3 apresentou relatório de atividades desenvolvidas durante estágio probatório em RDIDP. 488 

O relatório de atividades em RDIDP foi aprovado pelo Conselho Departamental e pela CERT. 489 

Nessa oportunidade, a comissão deixou registrado que caberá ao docente encaminhar a CERT, 490 

trinta (30) dias antes de 03/08/2012, novo relatório devidamente aprovado pelo respectivo 491 

Conselho de Departamento e pelo CTA ou Congregação, acompanhado dos elementos previstos 492 

no artigo 6º e ss da resolução nº 3533/89. (Proc. 2008.1.2088.8.7). 4.5. O Prof. Dr. GUSTAVO 493 

VENTURI JUNIOR lotado no DS, ref.: MS-3 apresentou relatório de atividades desenvolvidas 494 

durante estágio probatório em RDIDP. O relatório de atividades em RDIDP foi aprovado pelo 495 
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Conselho Departamental e pela CERT. Nessa oportunidade, a comissão deixou registrado que 496 

caberá ao docente encaminhar a CERT, trinta (30) dias antes de 01/09/2012, novo relatório 497 

devidamente aprovado pelo respectivo Conselho de Departamento e pelo CTA ou Congregação, 498 

acompanhado dos elementos previstos no artigo 6º e ss da resolução nº 3533/89. (Proc. 499 

2006.1.816.8.3). ADITAMENTO - 2. RELATÓRIO DE ATIVIDADES (votação aberta, 500 

sem prejuízo de pedidos de destaque). 2.1. A Profa. Dra. TESSA MOURA LACERDA lotada no 501 

DF, ref.: MS-3 apresentou relatório de atividades desenvolvidas durante estágio probatório em 502 

RDIDP. O relatório de atividades em RDIDP foi aprovado pelo Conselho Departamental e pela 503 

CERT. Nessa oportunidade, a comissão deixou registrado que caberá ao docente encaminhar a 504 

CERT, trinta (30) dias antes de 28/09/2012, novo relatório devidamente aprovado pelo respectivo 505 

Conselho de Departamento e pelo CTA ou Congregação, acompanhado dos elementos previstos 506 

no artigo 6º e da resolução nº 3533/89. (Proc. 2008.1.3213.8.0). 2.2. A Profa. Dra. GABRIELA 507 

PELLEGRINO SOARES lotada no DF, ref.: MS-3 apresentou relatório de atividades 508 

desenvolvidas durante estágio probatório em RDIDP. O relatório de atividades em RDIDP foi 509 

aprovado pelo Conselho Departamental e pela CERT, que deu por concluído o período de 510 

experimentação do docente no regime de trabalho. (Proc. 2004.1.3345.8.0). Os itens acima foram 511 

colocados em votação, pela Senhora Presidente, e, por unanimidade, foram APROVADOS. 5. 512 

DOAÇÕES/TRANSFERÊNCIAS DE DOMÍNIO DE MATERIAL PERMANENTE (votação 513 

aberta, em bloco, sem prejuízo de pedidos de destaque) 5.1. Pedido da Profa. Dra. JULIANA 514 

PASQUARELI PEREZ (DLM) no sentido de se incorporar ao patrimônio da FFLCH 03 livros, 515 

adquiridos com recursos da FAPESP (Proc. 2011.1.68.8.2). (os livros encontram-se no SBD). 5.2. 516 

Pedido do Prof. Dr. JOHN COWART DAWSEY (DA) no sentido de se incorporar ao patrimônio 517 

da FFLCH, 01 (um) monitor 22” Samsung LCD 2232BW, 01 (um) Notebook HP, mod. DV4-518 

1120BR e 01 (uma) multifuncional HP Photosmart premiun, adquiridos com recursos da FAPESP 519 

(Proc. 2010.1.5171.8.5). (os equipamentos encontram-se no Departamento de Antropologia) 5.3. 520 

Pedido do Prof. Dr. JAIME GINZBURG (DLCV) no sentido de se incorporar ao patrimônio da 521 

FFLCH, 72 (setenta e dois) livros, adquiridos com recursos da FAPESP (Proc. 2010.1.5211.8.7). 522 

(os livros encontram-se no SBD) 5.4. Pedido do Prof. Dr. CHRISTIAN WERNER (DLCV) no 523 

sentido de se incorporar ao patrimônio da FFLCH, 08 (oito) livros, adquiridos com recursos da 524 

FAPESP (Proc. 2010.1.5210.8.0). (os livros encontram-se no SBD) 5.5. Pedido do Prof. Dr. 525 

RICARDO MUSSE (DS) no sentido de se incorporar ao patrimônio da FFLCH, 01 (um) NOTE 526 

312BR DUAL CORE T4200 3GB 160GB 14’ VB HP, 05 (cinco) livros, adquiridos com recursos 527 

da FAPESP (Proc. 2010.1.5209.8.2). (os equipamentos encontram-se no Departamento de 528 
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Sociologia e os livros encontram-se no SBD) 5.6. Pedido da Profa. Dra. IEDA MARIA ALVES 529 

(DLCV) no sentido de se incorporar ao patrimônio da FFLCH, 08 (oito) livros, adquiridos com 530 

recursos da FAPESP (Proc. 2010.1.5250.8.2). (os livros encontram-se no SBD) 5.7. Pedido da 531 

Profa. Dra. OLGA FERREIRA COELHO (DL) no sentido de se incorporar ao patrimônio da 532 

FFLCH, 04 (quatro) livros, adquiridos com recursos da FAPESP (Proc. 2011.1.143.8.4). (os livros 533 

encontram-se no SBD) 5.8. Pedido do Prof. Dr. JOHN COWART DAWSEY (DA) no sentido de 534 

se incorporar ao patrimônio da FFLCH, 18 (dezoito) DVDs e um microcomputador Qbex Core 2 535 

Duo com monitor de vídeo de alta resolução, adquiridos com recursos da FAPESP (Proc. 536 

2009.1.3386.8.2). (os DVDs encontram-se no SBD e o computador e o monitor no LISA). 5.9. 537 

Pedido do Prof. Dr. RAFAEL ANTONIO DUARTE VILLA (DCP) no sentido de se incorporar ao 538 

patrimônio da FFLCH, 01 (um) projetor de multimídia marca Sanyo, mod. XU300, adquirido com 539 

recursos da FAPESP (Proc. 2010.1.5077.8.9). (o equipamento encontra-se no NUPRI). Os pedidos 540 

acima foram encaminhados à votação, pela Senhora Presidente, e foram APROVADOS por 541 

unanimidade.  6. SOLICITAÇÃO DE 2ª VIA DE DIPLOMA – GRADUAÇÃO. 6.1. SANDRA 542 

MOREIRA DE MACEDO bacharel em Letras (Português), solicita emissão de 2ª via de diploma, 543 

em virtude de extravio da via original (curso concluído em 1995, com colação de grau em 544 

26/02/1996) (Proc.: 2011.1.75.8.9). 6.2. MÁRCIA THEREZA PERON SANT´ANNA TREBBI 545 

bacharel em Letras (Português e Alemão), solicita emissão de 2ª via de diploma, em virtude de 546 

extravio da via original (curso concluído em 1980, com colação de grau em 27/08/1981) (Proc.: 547 

2011.1.76.8.5). A Senhora Presidente encaminhou os itens acima para a votação e, por 548 

unanimidade, eles foram APROVADOS. 7. EQUIVALÊNCIA DE TÍTULO – PÓS-549 

GRADUAÇÃO (votação aberta, em bloco, sem prejuízo de pedidos de destaque) 7.1. PAOLA 550 

GIRARDO HERRERA solicita equivalência de seu titulo de Mestre em Literatura 551 

Hispanoamericana, obtido em Instituto Caro Y Cuervo – Seminário Andrés Bello, no México, ao 552 

expedido por esta Faculdade (Proc. 2010.5.440.8.5). (v., no anexo, cópia do parecer favorável da 553 

Comissão de Pós-Graduação) 7.2. JOÃO HENRIQUE BONAMETTI solicita equivalência de seu 554 

titulo de Doutor em História Social, obtido em Universidade Portucalense Infante Dom Henrique 555 

Portugal, no México, ao expedido por esta Faculdade (Proc. 2009.1.21461.1.5). (v., no anexo, 556 

cópia do parecer favorável da Comissão de Pós-Graduação). A Senhora Presidente encaminhou os 557 

pareceres para votação e eles foram APROVADOS por unanimidade. 8. RECONHECIMENTO 558 

DE TÍTULO – PÓS-GRADUAÇÃO (votação aberta, em bloco, sem prejuízo de pedidos de 559 

destaque) 8.1. SANDRA GOULART URIOSTE solicita reconhecimento do Diploma de Mestre, 560 

concentração em Estudos Linguísticos e Literários em Inglês, obtido na SIT – Scholl for 561 
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International Training, nos Estados Unidos da América, ao expedido por esta Faculdade (Proc. 562 

2010.1.18214.1.2). (v., no anexo, cópia do parecer desfavorável da Comissão de Pós-Graduação) 563 

8.2. ERIVELTO DA ROCHA CARVALHO solicita reconhecimento do Diploma de Doutor, 564 

concentração em Literaturas Espanhola e Hispanoamericana, Língua e Espanhola, obtido na 565 

Universidade de Salamanca, Espanha, ao expedido por esta Faculdade (Proc. 2010.1.14634.1.7). 566 

(v., no anexo, cópia do parecer desfavorável da Comissão de Pós-Graduação). Os pareceres foram 567 

colocados em votação, pela Senhora Presidente, sendo eles APROVADOS por unanimidade. 568 

ADITAMENTO: 1. SOLICITAÇÃO DE AUXILIO FINANCEIRO A ALUNO (votação 569 

aberta, sem prejuízo de pedidos de destaque). 1.1. Conforme portaria GR-4685 de 21.01.2010, 570 

inciso II, letra n, deverá ser apreciado pelo CTA o auxilio financeiro, no valor de R$ 626,20, à 571 

aluna Aline Helena Pires para participar do VII Congresso Internacional da ABRALIN, na cidade 572 

de Curitiba/PR, entre os dias 09 e 12/02/2011. O documento já foi aprovado pela Comissão de 573 

Graduação em 26/01/2011. (vide anexo, cópia da solicitação). 1.2. Conforme portaria GR-4685 de 574 

21.01.2010, inciso II, letra n, deverá ser apreciado pelo CTA o auxilio financeiro, no valor de R$ 575 

1.212,23, ao aluno Vitor Augusto Nóbrega para participar do VII Congresso Internacional da 576 

ABRALIN, na cidade de Curitiba/PR, entre os dias 08 e 19/02/2011. O documento já foi aprovado 577 

pela Comissão de Graduação em 26/01/2011. (vide anexo, cópia da solicitação). A Senhora 578 

Presidente colocou em votação os pedidos acima, sendo eles APROVADOS por unanimidade. A 579 

Senhora Presidente retoma a questão do SIICUSP e passa a palavra à Professora Doutora Ana 580 

Lúcia Pastore Schritzmeyer, que esclarece que a data da área de humanidades do SIICUSP será do 581 

dia 21 ao dia 23 de novembro de 2011, portanto três dias, e não dois como havia sido dito 582 

anteriormente. Informa que a Professora Doutora Vera Lúcia Amaral Ferlini, Presidente da CPG, 583 

se reprogramou para que o SIICUSP não coincida com o EPOG (Encontro de Pós-Graduandos da 584 

FFLCH). A Senhora Renata Guarrera Del Corço questiona sobre a coincidência que pode haver 585 

entre o SIICUSP e a Feira do Livro, pois esta costuma ocorrer nesse período. A Professora 586 

Doutora Ana Lúcia Pastore Schritzmeyer cogita que pode ser positiva a coincidência dos dois 587 

eventos, e que o maior problema seria mesmo a disponibilidade das salas. A Senhora Presidente 588 

relata que existem muitas reclamações de professores, sobre a Feira do Livro que costuma ser 589 

muito movimentada a ponto de impedir que as pessoas consigam ver os livros. É preciso pensar 590 

sobre isso, pois se a situação é positiva pelo fato de que os alunos da USP tenham acesso à Feira 591 

do Livro, por outro existem problemas que precisam ser considerados. A Professora Doutora Sara 592 

Albieri informa que a organização da Feira do Livro violou algumas cláusulas do acordo com o 593 

prédio de História e Geografia, como a reserva de vagas no estacionamento a professores e 594 
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funcionários. A Senhora Presidente informa que pediu ao Assistente Acadêmico em exercício, 595 

Senhor Hilton José Soares, que encaminhe aos Chefes de Departamento um comunicado 596 

solicitando que venham na próxima reunião da Congregação com um posicionamento em relação 597 

ao SIICUSP. Com a palavra, a Professora Doutora Ana Lúcia Pastore Schritzmeyer diz que se 598 

preocupa com a falta de vigilância nos estacionamentos após a aula do período noturno, e 599 

questiona se há previsão para que haja a presença de vigilantes, pelo menos no horário do término 600 

da aula. Com a palavra, a Senhora Renata Guarrera Del Corço, Assistente de Direção para 601 

Assuntos Administrativos, esclarece que essa questão é de responsabilidade da Prefeitura do 602 

Campus, que a FFLCH já solicitou várias vezes, mas que eles alegam que não têm pessoal nem 603 

viaturas suficientes, e que para cobrir essa área dos estacionamentos da FFLCH eles precisam 604 

deixar descobertas outras partes do Campus. Ressalta que todo semestre o pedido é feito. Com a 605 

palavra, o Professor Doutor Modesto Florenzano diz ser uma boa oportunidade para se pressionar 606 

a Prefeitura do Campus nesse sentido, pois foi divulgado, inclusive pela mídia, que a USP, este 607 

ano, pretende valorizar os cursos noturnos. A Professora Doutora Ana Lúcia Pastore Schritzmeyer 608 

questiona se não seria o caso de um dos seguranças que ficam dentro do prédio fazer ronda do lado 609 

de fora do prédio durante o horário de saída. A Senhora Renata Guarrera Del Corço esclarece que, 610 

em certa medida, essa solicitação já é feita aos seguranças, mas isso não pode ser exigido por 611 

causa do contrato que está funcionamento. A Senhora Presidente diz que é preciso reforçar ambas 612 

as frentes, tanto à solicitação à Prefeitura do Campus, sobretudo, sob o argumento da valorização 613 

dos cursos noturnos, e por outro lado, a orientação aos seguranças que façam ronda do lado de fora 614 

dos prédios no final das aulas da noite. Diz que a Diretoria da FFLCH vai reforçar com a 615 

Prefeitura do Campus os pedidos de vigilantes, iluminação e aparamento dos matagais. Ninguém 616 

mais desejando fazer uso da palavra, a Senhora Presidente agradeceu a presença de todos e 617 

declarou encerrada a sessão. E, para constar, eu, Hilton José Soares, Assistente Técnico de Direção 618 

para Assuntos Acadêmicos, em exercício, redigi a presente ata que assino juntamente com a 619 

Senhora Presidente. São Paulo, 03 de fevereiro de 2011.  620 


