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ATA DA DUCENTÉSIMA SÉTIMA 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 março do ano de dois mil e onze, no Salão Nobre da Faculdade, realizou-se a 5 

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, André Roberto Martin, Marcus Vinícius Mazzari, 8 

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

Maria Alves, Juraci Dias Rodrigues, Verá Lúcia Amaral Ferlini e Ana Lúcia Pastore Schritzmeyer. 10 

Como assessores atuaram: Kely Cristine Soares da Silva (ATAC) e Vivian Ayres (ATAC), 11 

Leonice Maria Silva de Farias e Ismaerino de Castro Júnior (ATFN), Renata Guarrera Del Corço 12 

(ATAD), Eliana Bento da Silva Amatuzzi de Barros (SCS), Augusto César Freire Santiago 13 

(ASSINF) e Sonia Marisa Lucchetti (SBD). JUSTIFICATIVA: Justificaram a ausência os 14 

seguintes membros: Prof. Dr. Vagner Gonçalves da Silva (DA), Prof. Dr. Antonio Flávio de 15 

Oliveira Pierucci (DS), Prof. Dr. Ivã Carlos Lopes – Presidente da CCEx; e  Profa. Dra. Giliola 16 

Maggio – Vice-Presidente da CCEx. EXPEDIENTE: 1. A Senhora Presidente coloca em votação 17 

a ata da reunião realizada em 03/02/2011, enviada quando do envio da convocação para esta 18 

sessão. Por unanimidade, a ata foi APROVADA. 2. A Senhora Presidente comunica a nova 19 

composição do Conselho de Bibliotecas para o Biênio de 2010/2011.3. A Senhora Presidente 20 

comunica que o prazo para atualização do Portal SIGA é 01/03/2011 e que o V Seminário SIGA 21 

iniciou-se em 22/02/2011 com término previsto para o dia 11/04/2011. 4. A Senhora Presidente 22 

comunica que o Projeto USP e as Profissões será realizado dia 18 de junho, às 14h. Solicita aos 23 

Chefes dos Departamentos a indicação de um docente para apresentar o curso e as possíveis 24 

profissões (somente 01 - área de Letras) até meados de abril. 5. A Senhora Presidente comunica 25 

que os Professores Doutores Laurindo Dias Minhoto e Ricardo Musse foram indicados como 26 

representantes do Departamento de Sociologia junto a Comissão de Extensão Universitária desta 27 

Faculdade (titular e suplente). 6. A Senhora Presidente comunica que o Departamento de 28 

Geografia realizará no período de 18 a 22/10/2011 a VIII Semana de Geografia “Geografia do 29 

Trabalho e as Transformações no/do Mundo Contemporâneo”, devidamente aprovado pelo 30 

Conselho Departamental. Expediente da Comissão de Pós-Graduação (CPG): Com a palavra, a 31 

Professora Doutora Vera Lúcia Amaral Ferlini, Presidente da CPG, informa que no dia anterior 32 

houve reunião da Câmara Curricular de Pós-Graduação, onde algumas informações foram dadas, 33 
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mas que serão reiteradas na próxima reunião do Conselho de Pós-Graduação da USP (CoPG). 34 

Relata que algumas medidas são do interesse de todos, que tem relação com a CAPES e que outras 35 

medidas são relativas à Comissão de Pós-Graduação. Diz que o Professor Doutor Arlindo Philippi 36 

Júnior, da Faculdade de Saúde Pública e Vice Pró-Reitor de Pós-Graduação, esteve presente na 37 

reunião. Informa que ele é membro do CTC (Conselho Técnico-Científico) da CAPES, que houve 38 

uma reunião do CTC na terça-feira anterior e que estão confirmados na presidência da CAPES o 39 

Professor Doutor Jorge Almeida Guimarães; como Diretor de Avaliação da CAPES, o Professor 40 

Doutor Lívio Amaral; e, como Diretor de Relações Internacionais deverá ser o Professor Doutor 41 

Sandoval Carneiro Júnior, que cuidava de outros convênios CAPES. Diz que há uma posição da 42 

CAPES em relação à avaliação, que deve haver mudança nos prazos de avaliação que eram de três 43 

anos, diz que há possibilidade da avaliação de cursos 6 e 7 ser a cada quatro anos, de cursos 4 e 5, 44 

a cada três anos, e que os cursos 3 sejam acompanhados mais diretamente, tendo uma avaliação a 45 

cada dois anos, mas que isso ainda não está valendo. Diz que há uma tendência para se unificar 46 

todas as avaliações para 4 anos, e que isso já havia sido dito pelo Professor Doutor Lívio Amaral 47 

no Seminário de Pós-Graduação da USP que houve em Águas de Lindóia/SP. Relata que, do ponto 48 

de vista da USP, algumas medidas vêm sendo tomadas em relação à avaliação CAPES. Diz que 49 

algumas Universidades como a UNESP, UFRJ, e mesmo a UNICAMP, têm um sistema de 50 

avaliação com coleta que podem ser aplicados durante todo o ano e assim verificar eventuais 51 

inconsistências, fazer listagens, etc., que é quase como a parte do Coleta CAPES que não se vê, 52 

mas que depois sai na avaliação. Diz que a USP está fazendo uma adaptação nesse sentido, que 53 

ainda será testada, e que também pretende ter um diálogo maior com outras plataformas, como por 54 

exemplo, com a Plataforma Jânus. Informa que outra questão que apareceu, como resultado de um 55 

dos vários grupos de trabalho que foram criados, são as resoluções sobre uma série de delegações 56 

que passaram a ser da CPG, como a questão da correção das teses e dissertações. Diz que alguns 57 

grupos já terminaram os seus trabalhos, e que um dos grupos que ainda está em atividade é o 58 

grupo de mestrado profissional.  Relata que a questão do mestrado é um dos maiores problemas da 59 

Universidade de São Paulo, e talvez do Estado de São Paulo inteiro, pois atualmente não há, no 60 

nível internacional, um equivalente para o mestrado daqui, que no geral existem os cursos Master, 61 

por causa do Protocolo de Bolonha, e que essa é uma dificuldade que a USP precisa resolver. Diz 62 

que há também uma demanda grande para o chamado Mestrado Profissional, que é previsto pela 63 

CAPES, mas que a USP implantou somente dois programas. Relata que há algumas propostas de 64 

mestrado profissional, por exemplo, na área de ensino de História ou ensino de Física, que seriam 65 

realmente mestrados voltados para a profissionalização dos professores de Ensino Fundamental e 66 
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Ensino Médio. Diz que uma das maiores preocupações atuais da USP é a questão da 67 

interdisciplinaridade, de abrir mais mestrados e doutorados interdisciplinares, e que para isto está 68 

prevista uma reunião geral que se realizará no dia 03 de maio de 2011, com professores de outras 69 

Universidades que já têm um perfil de interdisciplinaridade maior, como é o caso da UNICAMP, a 70 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e dentro da USP, a ESALQ. Diz que esse ano a USP 71 

vai comemorar 100 mil (cem mil) trabalhos de pós-graduação, e que a reunião é para a USP pensar 72 

no seu grande desafio, que é como mudar para continuar mantendo o padrão de qualidade. Relata 73 

que a partir disso vem surgindo novas questões, e que a mais grave é a possibilidade não apenas de 74 

interdisciplinaridade dentro da Universidade de São Paulo, mas de Programas de Pós-Graduação 75 

em rede, ou seja, com outras universidades. Diz que é problemático, pois a partir disso, surgem 76 

problemas de como avaliar um programa de pós-graduação que vai ser em rede, como que será a 77 

disciplina, quem que vai dar, onde será dada, porque como cada Universidade daria uma 78 

disciplina, e então, quem dará o diploma, por exemplo. Diz que a legislação da USP precisa ser 79 

pensada nesse sentido, mas que na medida em que se levantam essas questões pode-se, 80 

eventualmente, fazer mudanças regimentais. Expediente da Comissão de Pesquisa (CPq), com a 81 

palavra, a Professora Doutora Ana Lúcia Pastore Schritzmeyer, Presidente da CPq, diz que desde a 82 

última reunião da Congregação não houve reunião do Conselho de Pesquisa nem da Comissão de 83 

Pesquisa, e que então não há grandes novidades, a não ser a própria decisão da Congregação de 84 

que a FFLCH sedie o 19º SIICUSP (Simpósio Internacional de Iniciação Científica). Diz que o 85 

pessoal da Comissão de Pesquisa já entrou em contato com a Comissão que organizou o 18º 86 

SIICUSP na ECA (Escola de Comunicação e Artes) no ano anterior, e que já estão tomando 87 

algumas providências. Diz que da parte da Direção talvez fosse interessante saber com quanto a 88 

Faculdade poderá colaborar, porque todos os anos a Faculdade colabora, mesmo com o evento 89 

ocorrendo em outras Unidades, mas que no presente ano, dado que o evento será na FFLCH, talvez 90 

a colaboração pudesse ser um pouco maior. A Senhora Presidente diz que a Diretoria está aberta 91 

para tratar desse assunto. A Professora Doutora Ana Lúcia Pastore Schritzmeyer diz que no dia 25 92 

de fevereiro se encerrou um edital da Pró-Reitoria de Pesquisa de incentivo aos novos núcleos de 93 

pesquisa da USP, no qual tanto Núcleos de Pesquisa já consolidados puderam se inscrever e 94 

propor por três anos uma pauta de atividades, quanto os chamados Núcleos emergentes. Diz não 95 

saber, por parte da FFLCH, quantos docentes se envolveram, mas que sabe de vários projetos que 96 

estavam em elaboração, e que espera que a FFLCH tenha estado bastante presente, até porque era 97 

um edital não de apoio a projetos de unidades, mas inter-unidades. A Senhora Presidente diz não 98 

saber exatamente quantos projetos foram. Como a Direção precisava assinar, que estava ciente dos 99 
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projetos, assinou vários. Informa que, como o projeto deveria ser apresentado também em inglês, a 100 

Direção, para apoiar, se dispôs a custear os gastos com tradução, e que a partir de agora, no caso 101 

de projetos desse teor, ou seja, interdepartamentais ou interunidades, a Faculdade dará esse apoio. 102 

A Senhora Presidente informa que a votação secreta está aberta, e passa a palavra aos demais 103 

membros do colegiado. Com a palavra, a Professora Doutora Maria Augusta da Costa Vieira diz 104 

que ficou com uma dúvida em relação a um comunicado que chegou ao seu Departamento, 105 

enviado pela Pró-Reitoria de Graduação, onde constava a informação da decisão do Conselho de 106 

Graduação, que em sessão de 17 de fevereiro de 2011, aprovou proposta de oferecimento de 107 

disciplinas em línguas estrangeiras, para disciplinas obrigatórias e optativas. A Senhora Presidente 108 

esclarece que isso é resultado de uma pressão que veio de algumas Unidades, especialmente da 109 

Faculdade de Economia e Administração de Ribeirão Preto, que querem se internacionalizar, e 110 

para isso estão sentindo a necessidade de dar aulas em inglês. Informa que essa questão já havia 111 

sido colocada quando houve uma reunião com o então Vice-Reitor, na época o Professor Doutor 112 

Franco Maria Lajolo, para receber os resultados das avaliações das Unidades, e que uma 113 

professora já havia defendido essa idéia. Parece que já estavam dando aulas assim. Diz que na 114 

ocasião se pronunciou contra, pois se a USP recebe alunos de fora, esses alunos devem saber um 115 

pouco de português, assim como os alunos daqui que vão para outros países precisam saber as 116 

línguas de lá, e também pelo fato de que se tem que haver internacionalização, ela deve incluir o 117 

conhecimento de outras culturas. A porta de entrada para uma cultura estrangeira é a língua. Diz 118 

que, de qualquer forma, a pressão continuou até agora, quando conseguiram, mas que para poder 119 

dar as aulas em língua estrangeira é necessário que a disciplina seja oferecida com o mesmo 120 

conteúdo em português. Diz que isso não significa que a FFLCH seja obrigada a oferecer cursos 121 

assim. Em aparte, a Professora Doutora Vera Lúcia Amaral Ferlini diz que uma questão que tem 122 

relação com Pós-Graduação e com a Faculdade, cujo informe será enviado a todos os professores, 123 

é que uma das portarias que saíram do CoPG trata da internacionalização. Diz que uma das 124 

questões que os programas estão demandando é como ter os processos seletivos fora do Brasil para 125 

alunos de outros países, e que isso já havia sido discutido na época da elaboração das normas, mas 126 

foi pedido que os pontos referentes a essa questão fossem retirados das normas dos programas para 127 

que fossem estudados com mais cuidado. Relata que uma das medidas dessa nova portaria é que o 128 

aluno selecionado no exterior não precisa apresentar proficiência em português, ele pode vir para o 129 

Brasil, fazer a Pós-Graduação e ter aulas de português aqui. Relata que os acordos que vem sendo 130 

feitos com Centro de Línguas da FFLCH são no sentido de ampliar o curso de Português e Cultura 131 

Brasileira para Estrangeiros. Questiona sobre uma professora de português da Faculdade de 132 
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Economia de Ribeirão, que é lotada na FFLCH, e que agora, parece que também dá aula em São 133 

Paulo. Diz que foi questionado, já que a Faculdade tem essa professora que ministra aulas em 134 

Ribeirão, se ela não poderia ser a responsável pela organização de um curso de português para os 135 

alunos estrangeiros na Faculdade de Ribeirão. A Senhora Presidente esclarece que com relação ao 136 

curso de português para estrangeiros já se deu início a um projeto que vai se desenvolver no 137 

presente ano, que é a criação de um curso de português para estrangeiros à distância com apoio da 138 

UNIVERSIA, que já tem toda estrutura de ensino à distância, e que a parte de conteúdo será feita 139 

por uma equipe de professores da casa. Relata que o Professor Adnei Melges de Andrade, Vice-140 

Reitor Executivo de Relações Internacionais, convocou reuniões no final do ano anterior e começo 141 

do presente ano, porque queria que o primeiro módulo já estivesse pronto em julho de 2011, mas 142 

que isso será impossível. Diz que os professores irão se empenhar, mas eles se propõem a 143 

desenvolver o projeto em um ano, até mesmo porque o nome deles e da FFLCH estará por trás 144 

disso. Reafirma que a perspectiva do Vice-Reitor Executivo de Relações Internacionais é que seja 145 

em julho, mas que vai apoiar a perspectiva dos professores da casa, que é de um ano, em nome da 146 

qualidade do curso. Diz que, de fato, havia uma professora lotada na FFLCH dando aula em 147 

Ribeirão, mas que não sabe por que ela não está mais lá. Com a palavra, a Professora Doutora Ieda 148 

Maria Alves diz que essa professora é uma antiga contratada do início da década de 1990, que foi 149 

contratada com uma verba da FEA, juntamente com outra professora que ficou com as aulas de 150 

São Paulo, tendo ficado ela com as aulas de Ribeirão. Diz que recentemente ela quis vir para São 151 

Paulo dar aulas na pós-graduação uma parte do tempo, como havia sido acordado na ocasião do 152 

contrato. Relata que o interesse dela em organizar esse curso é porque ela está se voltando para a 153 

área de português para estrangeiros. Em aparte, a Professora Doutora Vera Lúcia Amaral Ferlini 154 

informa que há uma portaria que nomeia e habilita a FFLCH e o Centro de Línguas para ministrar 155 

o curso. A Professora Doutora Sara Albieri questiona se há novas notícias sobre as disciplinas de 156 

licenciatura que os alunos da História têm que fazer na Faculdade de Educação, e que está 157 

causando problemas que devem atingir mais cursos. Diz que a Faculdade de Educação planeja 158 

apenas três turmas por ano. Em aparte, a Professora Doutora Vera Lúcia Amaral Ferlini esclarece 159 

que são três classes de sessenta alunos para os alunos da História. Diz que antigamente os alunos 160 

só podiam abrir a licenciatura a partir do quinto semestre, e que de alguns anos para cá, a 161 

Faculdade de Educação abriu para que as pessoas possam fazer quando quiserem, e aconteceu que 162 

os alunos que estão concluindo o bacharelado não conseguem vagas, porque eles só têm dois 163 

professores, e assim, oferecem no máximo quatro turmas de sessenta, que dá 240 vagas, mas que a 164 

História tem 270 alunos por ano, e que isso vem se acumulando. Diz que há alunos que não 165 
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conseguem terminar a licenciatura, e que isso é fundamental para poderem dar aula. Diz que há 166 

uma série de alunos que estão concluindo o curso ou já concluíram e não conseguem fazer a 167 

disciplina Prática de Ensino I pela terceira ou quarta vez consecutiva, e Prática de Ensino I é pré-168 

requisito para Prática de Ensino II, então, se não conseguirem esse ano, terão que esperar um ano a 169 

mais para poder concluir a licenciatura. Relata que um grupo de alunos que está nessa situação fez 170 

uma reclamação à Auditoria da USP e buscou contato em várias instâncias. A Professora Doutora 171 

Sara Albieri informa que a Professora Doutora Sylvia Basseto, como Coordenadora do curso de 172 

História, entrou em contato com a Faculdade de Educação, e a Faculdade parecia estar disposta a 173 

negociar, mas que depois não teve mais notícias, e queria saber se tinha alguma novidade. A 174 

Senhora Presidente esclarece que a última notícia que teve sobre esse assunto foi por meio de uma 175 

resposta. Diz que é preciso levar o pedido até a Faculdade de Educação. Diz que há no momento 176 

outro problema também, que é com a disciplina de Geografia que é oferecida aos alunos de 177 

História, que está com 250 alunos, e o local onde está sendo ministrada a aula, que é o espaço da 178 

antiga biblioteca, vai entrar em reforma. Propõe que a solução seja dividir a turma, porque não se 179 

pode adiar o início da obra. Diz que o ideal seria dividir a turma em três, mas como não é possível, 180 

que, pelo menos, se divida em duas. Afirma que não poderá mais ocorrer esse tipo de problema. 181 

Em aparte, a Professora Doutora Maria Augusta da Costa Vieira questiona se por acaso há alguma 182 

informação sobre os claros para repor os funcionários que foram demitidos. A Senhora Presidente 183 

diz que tinha ido à Reitoria cerca de duas semanas antes e lá disseram que demoraria pouco mais 184 

de um mês, que as vagas já foram aprovadas, mas o processo é demorado. Ninguém mais 185 

desejando fazer uso da palavra, a Senhora Presidente passou à ORDEM DO DIA: 1. QUESTÕES 186 

TÉCNICAS DE POLÍTICA ACADÊMICA: 1. PROPOSTA PARA A DIVISÃO 187 

ORÇAMENTÁRIA DE 2011.  A Assistência Financeira encaminhou proposta elaborada pelo 188 

Grupo de Trabalho aos membros do Colegiado. A Senhora Leonice Maria Silva de Farias, 189 

Assistente Financeira, fez a apresentação da proposta orçamentária para 2011 aos membros do 190 

colegiado, conforme material elaborado para tal fim, que ficará disponível para consulta na 191 

Assistência Financeira. Esclarece que o grupo de trabalho que elaborou a proposta orçamentária 192 

foi criado em dezembro do ano anterior, e foi composto pelo Professor Doutor Antônio Flávio de 193 

Oliveira Pierucci, tendo o Professor Doutor Vagner Gonçalves da Silva como suplente, 194 

representando os cursos de Filosofia e Ciências Sociais; pela Geografia e História, a Professora 195 

Doutora Sara Albieri, tendo o Professor Doutor André Roberto Martin como suplente; pela Letras 196 

a Professora Doutora Ieda Maria Alves, tendo a Professora Doutora Maria Augusta da Costa 197 

Vieira como suplente; como Assistente financeira ela mesma (Senhora Leonice Maria Silva de 198 
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Farias) e como suplente o Senhor Ismaerino de Castro Júnior; e, finalmente, como representante 199 

dos servidores não-docentes do CTA, a Senhora Juraci Dias Rodrigues. Diz que a apresentação 200 

que será feita é um resumo do caderno que foi enviado a todos os membros do colegiado, e que a 201 

apresentação será dividida em duas partes: a primeira com o relatório de fechamento do orçamento 202 

de 2010, e a segunda com a proposta de orçamento para 2011. No decorrer da exposição, em 203 

aparte, a Professora Doutora Vera Lúcia Amaral Ferlini pergunta de onde vem a receita dos 204 

departamentos, ao que a Senhora Leonice Maria Silva de Farias responde que vem de cursos de 205 

extensão, em alguns casos das taxas de alunos especiais de pós-graduação, revistas, mas que isso é 206 

muito variado, que depende do Departamento, pois alguns, por exemplo, oferecem cursos, e são os 207 

que têm a maior receita. Em aparte, a Professora Doutora Maria Augusta da Costa Vieira questiona 208 

se os departamentos podem fazer uso da verba PROAP e com qual finalidade. A Senhora Leonice 209 

Maria Silva de Farias responde que sim, e que pode-se usá-la para qualquer finalidade desde que 210 

esteja dentro das normas, pois ela não é específica. Em aparte, a Professora Doutora Vera Lúcia 211 

Amaral Ferlini pede aos professores que se empenhem em gastar as verbas de projetos que são 212 

mais fáceis de gastar, mesmo que isso demande certo trabalho por parte deles, pois corre-se o risco 213 

da Faculdade ter essas verbas diminuídas em função de não serem usadas. Entrando na proposta 214 

orçamentária para 2011, a Senhora Leonice Maria Silva de Farias informa que o orçamento da 215 

FFLCH, quando se leva em consideração o gasto com pessoal ativo e inativo e utilidade pública 216 

(água, luz, etc), ou seja, em relação à folha de pagamento o orçamento da FFLCH é o maior da 217 

USP, mas em relação ao orçamento geral das Unidades, o da FFLCH é o terceiro, sendo que a 218 

POLI é a primeira e a ESALQ a segunda. A Professora Doutora Vera Lúcia Amaral Ferlini 219 

questiona o que se leva em consideração para a dotação de verbas, se tem relação com a questão 220 

dos laboratórios. A Senhora Leonice Maria Silva de Farias esclarece que a dotação básica é por 221 

adicionais, então tem manutenção predial, adicional desempenho, tem equipamentos de 222 

informática, etc., e que em relação aos equipamentos de informática, por exemplo, a POLI recebe 223 

muito mais, pois enquanto eles recebem em torno de R$1.000.000,00 (um milhão de reais), a 224 

FFLCH recebe R$330.000,00 (trezentos e trinta mil reais), e isso porque a POLI tem muito mais 225 

equipamentos de informática do que a FFLCH. A Professora Doutora Vera Lúcia Amaral Ferlini 226 

questiona se a Biblioteca tem dotação especial, pois se os equipamentos de informática são 227 

fundamentais para a POLI, para a FFLCH os livros também são. Relata que quando foi pedido 228 

pela verba do Pró-Lab as estantes deslizantes para a Biblioteca, que é o “laboratório” da 229 

Faculdade, a Universidade disse que estantes deslizantes eram equipamento mobiliário, e que, 230 

portanto, não poderiam ser compradas com essa verba. Diz que é preciso pensar em alguma 231 
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dotação especial para a Biblioteca, pois ela é tão fundamental para a FFLCH quanto os 232 

equipamentos de informática são fundamentais para a POLI. A  Senhora Leonice Maria Silva de 233 

Farias esclarece que a verba da biblioteca vai direto para o SIBI (Sistema Integrado de Bibliotecas 234 

da USP) e, portanto, não passa pela Faculdade.  A  Senhora Sonia Marisa Lucchetti,  Diretora da 235 

Biblioteca, esclarece que a verba que chega para conservação, prevenção de acervo e compra de 236 

livros da Biblioteca Florestan Fernandes, é a maior entre todas as bibliotecas da USP.  Diz que no 237 

final do ano anterior, conseguiram comprometer quase toda a verba.  Diz que a verba para 238 

prevenção e conservação do acervo vai para a Biblioteca, mas em relação à compra de livros e 239 

equipamentos de informática, é o próprio SIBI que administra e abastece as bibliotecas.  Diz que a 240 

distribuição das verbas entre as bibliotecas é pensada considerando o tamanho do acervo, a 241 

quantidade de docentes e alunos de cada Unidade, a produção do corpo docente, etc. Em aparte,    242 

o   Professor Doutor Roberto Bolzani Filho questiona o que a USP considera no momento de 243 

aumentar as porcentagens da dotação de cada Unidade, se uma vai ser aumentada em 30% e a 244 

outra 70%, por exemplo.  A   Senhora Leonice Maria Silva de Farias esclarece que existem vários 245 

balizadores que definem os aumentos como, por exemplo, o número de alunos matriculados, 246 

número de alunos formados nos últimos cinco anos, na pós-graduação cada aluno formado tem um 247 

peso de mestrado ou doutorado, a nota CAPES, CERT, também entra a produção bibliográfica, 248 

mas eles só consideram o que está registrado na Biblioteca, por isso é importante que os 249 

departamentos enviem para a biblioteca suas produções de artigos e textos, porque se não estiver 250 

registrado no SIBI não entra no computo geral e a Faculdade recebe menos verba nesse item.   A 251 

Senhora  Presidente informa que também entram as verbas para obras, então se uma Unidade tem 252 

alguma obra prevista, o orçamento dela vai ser maior em função disso, além de outros elementos 253 

temporários que também são inclusos.  A  Senhora  Leonice  Maria  Silva  de  Farias diz que em 254 

relação a verba de manutenção predial, no presente ano houve aumento de quase 100% para todas 255 

as Unidades e que nos outros itens, o aumento foi em torno de 40%. Diz que o aumento da verba 256 

que vem para a Faculdade para ser distribuída foi de cerca de 49%, e que a proposta da Comissão 257 

para o orçamento de 2011 é que esse índice seja aplicado a todos os centros de despesas. Diz que 258 

em relação à reserva de verba para monitor bolsista, ligados a projetos de docentes, voltados à 259 

graduação e formação continuada de professores da rede pública, a proposta é que se mantenha 260 

dessa forma, mas diz que a contratação via monitoria é mais ágil do que via estágio.  Diz que cada 261 

Departamento poderá solicitar 01 (um) monitor – 20 horas semanais – para um projeto de docente 262 

(s) voltado à graduação e 1 (um) monitor bolsista – 20 horas semanais – para  um  projeto  de 263 

docente (s)   voltado   para   a   formação   continuada   de   professor   da   rede   pública.  A  264 
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Senhora Presidente esclarece que isso é para estimular o envolvimento da Faculdade com o Ensino 265 

Público, porque há um distanciamento cada vez maior e isso é ruim, pois a Universidade pública 266 

tem um compromisso com a sociedade e com a educação. A Senhora Leonice Maria Silva de 267 

Farias diz que os pedidos serão avaliados pela Comissão de Graduação (CG) ou pela Comissão de 268 

Cultura e Extensão (CCEx) a depender do conteúdo do projeto. Informa que o valor das bolsas 269 

monitoria será reajustado para ficar no mesmo valor das bolsas de estagiários da USP, da seguinte 270 

forma: alunos de Graduação ou Pós-Graduação que trabalham 20 horas semanais receberão 271 

R$580,92 (quinhentos e oitenta reais e noventa e dois centavos); e alunos de Graduação ou Pós-272 

Graduação que trabalham 30 horas semanais receberão R$ 872,59 (oitocentos e setenta e dois reais 273 

e cinqüenta e nove centavos). Esclarece que esses valores valerão para os editais publicados após 274 

aprovação do CTA, e que, portanto, não haverá alteração das bolsas em vigência. A Senhora 275 

Presidente diz que as renovações semestrais que forem feitas a partir da presente data terão o 276 

reajuste para o novo valor. A Senhora Presidente questiona se algum membro do colegiado tem 277 

dúvidas em relação à distribuição do orçamento. A Professora Doutora Vera Lúcia Amaral Ferlini 278 

pergunta se é possível, para o presente ano, pensar na colocação dos equipamentos multimídia nas 279 

salas de aula. A Senhora Presidente diz que essa é uma questão que deverá estar resolvida até o 280 

final do ano. Diz que é necessário colocar a aparelhagem nas salas, pois não há pessoal suficiente 281 

para levar os equipamentos, mas ressalta que, por outro lado, há a questão da segurança. Diz que 282 

outra proposta para ser discutida nas próximas reuniões é sobre uma verba de reserva técnica da 283 

FAPESP, para a qual foi encaminhado o projeto para a reforma dos anfiteatros da História e 284 

Geografia, mas a FAPESP negou, pois essa não era a finalidade da verba, mas que a verba será 285 

pedida novamente, e a proposta é que ela seja destinada a complementar a verba para as estantes 286 

deslizantes da biblioteca. A Senhora Presidente coloca em votação o orçamento proposto para 287 

2011, sendo ele APROVADO por unanimidade. Em aparte, a Professora Doutora Sara Albieri diz 288 

que o prédio de História e Geografia recebe solicitações para o uso de seus auditórios por parte de 289 

toda FFLCH e até por outras Unidades da USP, e que a capacidade do prédio está reduzida pela 290 

metade, tendo em vista que o auditório da Geografia ainda está em reforma. Diz que teve a notícia 291 

de que no anfiteatro da História, o único apto a cobrir toda demanda, há um vazamento dos 292 

banheiros que ficam em cima do anfiteatro sobre os dutos do ar condicionado que ficam em baixo, 293 

e solicita que se faça alguma coisa com urgência, pois há reservas para ele até o final do primeiro 294 

semestre, e se der algum problema maior será impossível realocar todas as atividades. A Senhora 295 

Presidente diz que o assunto é realmente urgente e que a Faculdade irá tomar as providências 296 

necessárias. A Senhora Renata Guarrera Del Corço, Assistente Administrativa, diz que é preciso 297 
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averiguar o problema e se for possível a própria Faculdade providenciará o conserto. A Senhora 298 

Presidente diz que é urgente constatar qual é o problema, pois se a Faculdade não puder resolvê-lo, 299 

será preciso pressionar a COESF (Coordenadoria do Espaço Físico da USP) para que ela resolva a 300 

questão o mais rápido possível. Em aparte, Professora Doutora Maria Augusta da Costa Vieira diz 301 

que com as chuvas, caiu um pedaço do teto da sala 260 do LAPEL, e que é uma sala muito 302 

utilizada. A Senhora Presidente diz que esse problema também será visto. Com a palavra, a 303 

Senhora Leonice Maria Silva de Farias diz que a idéia é trazer para a próxima reunião do CTA a 304 

proposta de descentralização e distribuição de responsabilidades para as despesas extraordinárias, 305 

e aprová-la no CTA para dar uma segurança institucional à decisão. Em aparte, a Professora 306 

Doutora Vera Lúcia Amaral Ferlini diz que para as necessidades dos Departamentos, ao que tudo 307 

indica, o ideal é que o valor seja de até R$1.000,00 (mil reais), mas que também deve-se pensar 308 

em aconselhar os departamentos a pedirem um adiantamento de R$500,00 (quinhentos reais), 309 

porque a Faculdade tem quase tudo e o dinheiro ficará só para emergências. A Senhora Leonice 310 

Maria Silva de Farias diz que essas emergências acabam mobilizando muitas pessoas e perde-se 311 

tempo para tentar resolvê-las, por isso a proposta de descentralização será divulgada e depois se 312 

fará o treinamento dos funcionários. O Professor Doutor Reginaldo Gomes de Araújo, Vice-Chefe 313 

do Departamento de Letras Orientais, relata que houve um evento internacional no ano anterior, 314 

que eles tinham uma verba para o evento, e que na hora de comprar a passagem para a vinda de um 315 

professor da Armênia eles fizeram uma cotação, mas não puderam comprar, pois isso só poderia 316 

ser feito pelo Setor de Compras, e que a passagem saiu três vezes mais cara, e que assim, mais da 317 

metade da verba que tinham foi usada para pagar a passagem desse professor. Questiona o que é 318 

preciso fazer para evitar este tipo de gasto. A Senhora Presidente diz que esse é um problema que 319 

realmente existe, que a Faculdade tem tentado resolver, que ele até suscita desconfiança por parte 320 

de colegas em relação à administração, mas que não tem sido fácil encontrar soluções. Com a 321 

palavra, a Senhora Leonice Maria Silva de Farias diz que hoje em dia o preço das passagens varia 322 

muito, até durante um mesmo dia, mas que, de qualquer modo, as compras das passagens são 323 

feitas através de uma empresa (Linex Travel) que foi licitada dentro dos padrões que a legislação 324 

impõe. Esclarece que pelo contrato, a agência é obrigada a cotar para a Faculdade a classe 325 

econômica e os menores preços do mercado dentro das empresas que operam no determinado 326 

trecho, e que então, quem faz a cotação é a agência, e, portanto, a Faculdade não tem acesso aos 327 

preços, mas ao e-mail que a agência encaminha. Diz que a recomendação é que quando o professor 328 

fizer o pedido da passagem, que ele tenha uma noção prévia dos preços do dia, pois é possível 329 

fazer uma intermediação, já que a agência não compra a passagem sem antes consultar o professor, 330 



                                                                                                                                                                    Fls. 

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

 
A T A S  

497

então se houver uma pressão, como já ocorreu em alguns casos, no sentido de dizer que há 331 

passagens mais baratas disponíveis, é possível conseguir comprar por um preço mais baixo. Diz 332 

que dada a dimensão da Faculdade é preciso que haja contrato com alguma empresa, e que sem a 333 

colaboração dos professores nesse sentido, a solução é impossível, pois o setor de compras não 334 

tem como fazer a intermediação, e a sistemática será a mesma para qualquer empresa com a qual a 335 

Faculdade fechar contrato. O Professor Doutor Reginaldo Gomes de Araújo diz que o problema é 336 

que os professores não têm liberdade para comprar as passagens, e que mesmo sabendo com 337 

antecedência da vinda dos convidados e podendo se programar, na hora da compra acabam tendo 338 

que pagar mais caro, e depois falta dinheiro, por exemplo, para publicar um livro que precisaria ser 339 

publicado, e que então, é um problema que precisa ser resolvido. Em aparte, a Professora Doutora 340 

Ana Lúcia Pastore Schritzmeyer questiona se o contrato com essa empresa é por prazo 341 

indeterminado, porque se não está sendo interessante para a Faculdade ela pode pensar em rompê-342 

lo.  A Senhora Leonice Maria Silva de Farias esclarece que o contrato é válido por um ano e 343 

renovável por até cinco anos, mas que o problema não é o contrato em si, porque ele será o mesmo 344 

para qualquer empresa. A Professora Doutora Ana Lúcia Pastore Schritzmeyer diz que as 345 

reclamações em relação a essa empresa são muitas, e que inclusive, há reclamações vindas da 346 

Reitoria em relação à FFLCH. A Professora Doutora Sara Albieri relata que quando coordenava a 347 

Pós-Graduação de História Social, houve um período em que as verbas estavam muito reduzidas, e 348 

que a compra de passagem para as bancas teve que ser milimetricamente calculada, diz que fez um 349 

corpo a corpo com a Linex, e que quando os professores pediam a compra das passagens já 350 

mandavam os orçamentos feitos por eles, e que os preços abaixaram miraculosamente. A Senhora 351 

Presidente diz que há cerca de vinte dias enviou uma carta para a agência Linex falando das 352 

reclamações que estavam ocorrendo, mas que a carta não foi respondida, e que então, a Diretoria 353 

vai chamar a agência para uma conversa. Em aparte, o Professor Doutor Roberto Bolzani Filho diz 354 

que deve haver condições para o rompimento do contrato. A Senhora Leonice Maria Silva de 355 

Farias diz que para romper o contrato é preciso que haja provas concretas de irregularidades, e não 356 

é possível ficar sem nenhum contrato, porque senão a Faculdade pára, pois a despesa com 357 

passagens é muito alta. Diz que não existe uma legislação nova para a compra de passagens, então 358 

um novo contrato seria nos mesmos termos do atual, então romper o contrato com a Linex não é a 359 

melhor solução de imediato, porque mesmo se ela estiver agindo de má fé, nada garante que a 360 

próxima empresa não faça a mesma coisa. O Professor Doutor Roberto Bolzani Filho questiona se 361 

o contrato tem que ser necessariamente com uma agência, se não pode ser com uma companhia 362 

aérea. A Senhora Leonice Maria Silva de Farias diz que as companhias aéreas não têm nenhum 363 
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interesse em fechar contrato com a Faculdade. A Professora Doutora Vera Lúcia Amaral Ferlini 364 

diz que nunca teve muitos problemas com a Linex, porque sempre que mandou pedidos de compra 365 

de passagem já mandava junto um orçamento e acompanhava de perto a movimentação, mas que 366 

independente disso, o riso que a Faculdade tem com as licitações é o tipo de empresa que se 367 

habilita, pois precisam ter as condições necessárias para lidar com uma instituição pública. Diz que 368 

em comparação com outras empresas que conhece, a Linex não é a pior de todas, mas que os 369 

professores também devem colaborar com a sua participação na hora de ver os preços. O Professor 370 

Doutor Roberto Bolzani Filho diz que se trata de uma situação surreal, pois é preciso mandar o 371 

orçamento para eles pesquisarem, ou seja, tem-se que fazer o trabalho da agência. A Senhora 372 

Presidente diz que vai haver um reforço de monitores no setor de compras e que um deles ficará 373 

encarregado de fazer os orçamentos pela internet, mas que independentemente disso, vai chamar o 374 

dono ou o diretor da agência para cobrar uma resposta deles acerca das reclamações que estão 375 

sendo feitas. 2. (AFASTAMENTO DOCENTE E DE SERVIDORES NÃO-DOCENTES - 2.1. 376 

Pedido DG no sentido de que a Profa. Dra. DEBORAH DE OLIVEIRA seja autorizada a afastar-377 

se por 13 (treze) dias, de 13 a 25/02/2011, s.p.v. e, das demais vantagens, a fim de participar do 378 

IAG/AIG Regional Conference para apresentação de trabalhos, em Addis Ababa, Etiópia (Proc. 379 

05.1.2468.8.1). 2.2. Pedido do DLCV no sentido de que o Prof. Dr. VAGNER CAMILO seja 380 

autorizado a afastar-se por 09 (nove) dias, de 06 a 14/03/2011, s.p.v. e, das demais vantagens, a 381 

fim de participar do colóquio  Indianité et Indianisme, a ser realizado pela Bibliotèque Nationale 382 

de France, em Paris, França. (Proc. 02.1.441.8.6). 2.3. Pedido do DLCV no sentido de que o Prof. 383 

Dr. JOSÉ HORÁCIO DE ALMEIDA NASCIMENTO COSTA seja autorizado a afastar-se por 384 

10 (dez) dias, de 21 a 21/02/2011, s.p.v. e, das demais vantagens, a fim de participar como poeta 385 

convidado do VII Festival de Poesia de Granada, na Nicarágua. (Proc. 01.1.1718.8.0). 2.4. Pedido 386 

do DLM no sentido de que a Profa. Dra. MARGARETH DOS SANTOS seja autorizada a 387 

afastar-se por 07 (sete) dias, de 06 a 12/02/2011, s.p.v. e, das demais vantagens, a fim de participar 388 

do I Congreso Internacional de Beta (2011) Identidad(es) Literari(s) Unitad y diversidad em El 389 

Mundo Hispânico, em Madri, Espanha(Proc. 09.1.2028.8.5). 2.5. Pedido do DL no sentido de que 390 

o Prof. Dr. JAIRO MORAIS NUNES seja autorizado a afastar-se por 06 (seis) dias, de 11 a 391 

16/02/2011, s.p.v. e, das demais vantagens, a fim de participar do Workshop e realizar uma visita 392 

acadêmica à Universidade de Yokohama, no Japão. (Proc. 05.1.683.8.2). 2.6. Pedido do DLM no 393 

sentido de que a Profa. Dra. LAURA PATRICIA ZUNTINI DE IZARRA seja autorizada a 394 

afastar-se por 06 (seis) dias, de 08 a 13/03/2011, s.p.v. e, das demais vantagens, a fim de participar 395 

do III SILAS Conference (Congresso Internacional da Society for Irish Latin American Studies), 396 
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em Dublin City University, Irlanda (Proc. 97.1.1352.8.1). 2.7. Pedido do DG no sentido de que a 397 

Profa. Dra. BIANCA CARVALHO VIEIRA seja autorizada a afastar-se por 05 (cinco) dias, de 398 

18 a 22/02/2011, s.p.v. e, das demais vantagens, a fim de participar do IAG/AIG Regional 399 

Conference 2011: Geomorphology: for Human Adaptation to Changing Tropical Environments, 400 

em Addis Ababa, Etiópia (Proc. 09.1.2779.8.0). 2.8. Pedido do DA no sentido de que o Prof. Dr. 401 

HEITOR FRUGOLI JÚNIOR seja autorizado a afastar-se por 153 (cento e cinquenta e três) 402 

dias, de 01/03 a 31/07/2011, s.p.v. e, das demais vantagens, a fim de realizar pós-doutoramento no 403 

Centro de Investigação e Estudos de Sociologia do ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa 404 

(CIES-IUL), em Portugal. (Proc. 03.1.4137.8.0). 2.9. Pedido do DLO no sentido de que o Prof. Dr. 405 

MAMEDE MUSTAFA JAROUCHE seja autorizado a afastar-se por 49 (quarenta e nove) dias, 406 

de 21/01 a 10/03/2011, s.p.v. e, das demais vantagens, a fim de realizar pesquisas na Universidade 407 

do Cairo, no Egito; e de 03 (três) dias, de 11 a 13/03/2011, para cumprir missão designada pela 408 

Pró-Reitoria de Pós-Graduação de entregar uma carta para o Prof. Dr. Frederico Corriente, na 409 

Universidade de Zaragoza, Espanha (Proc. 99.1.3397.8.4). 2.10. Pedido do DLM no sentido de que 410 

a Profa. Dra. MAYUMI DENISE SENOI ILARI DEFINA seja autorizada a afastar-se por 08 411 

(oito) dias, de 29/03 a 05/04/2011, s.p.v. e, das demais vantagens, a fim de participar do evento 412 

Puppety and Postdramatic Performance, na Universidade de Connecticut, em Storrs, nos EUA 413 

(Proc. 11.1.524.8.8). 2.11. Pedido do DL no sentido de que a Profa. Dra. RAQUEL SANTANA 414 

SANTOS seja autorizada a afastar-se por 11 (onze) dias, de 03 a 13/02/2011, s.p.v. e, das demais 415 

vantagens, a fim de participar de evento e realizar uma visita acadêmica à University of 416 

Connecticut, EUA (Proc. 02.1.1746.8.5). 2.12. Pedido do DL no sentido de que a Profa. Dra. ANA 417 

LÚCIA DE PAULA MÜLLER seja autorizada a afastar-se por 13 (trezes) dias, de 01 a 418 

13/03/2011, s.p.v. e, das demais vantagens, a fim de participar do Workshop on Languages With 419 

and Without Articles, Paris, França (Proc. 98.1.299.8.0). A Senhora Presidente colocou os itens 420 

acima em votação e, por unanimidade, eles foram APROVADOS. 3. PRORROGAÇÃO DE 421 

AFASTAMENTO - (votação aberta, em bloco, sem prejuízo de pedidos de destaque) - 3.1. 422 

Pedido do DH no sentido de que seja Prorrogado o afastamento do Prof. Dr. CARLOS DE 423 

ALMEIDA PRADO BACELLAR até 31/12/2011, s.p.v. e, das demais vantagens, a fim de 424 

continuar prestando serviços junto à Casa Civil do Governo do Estado de São Paulo (Proc. 425 

03.1.2050.8.5). ). A Senhora Presidente colocou o item acima em votação e, por unanimidade, ele 426 

foi APROVADO. 4. RELATÓRIO DE AFASTAMENTO: (votação aberta, em bloco, sem 427 

prejuízo de pedidos de destaque) - 4.1. – O Prof. Dr. WAGNER COSTA RIBEIRO (DG) 428 

apresentou relatório de afastamento ocorrido no período de 30/01 a 12/02/2010, quando foi 429 
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autorizado a participar do evento “Habitat precáire, esclusion sociale et politiques urbaine em 430 

Inde et Brésil: perpectives franciliennes, promovido pela Université de Paris Quest-Nanterre La 431 

Défense. 4.2. – O Prof. Dr. MICHEL SLEIMAN (DLO) apresentou relatório de afastamento 432 

ocorrido no período de 04 a 08/10/2010, quando foi autorizado a participar do ciclo de debates e 433 

cinema árabes do Brasil, promovido pela Casa Árabe da Espanha em parceria com a Casa da 434 

América, em Madri, Espanha. 4.3. – O Prof. Dr. BRUNO BARRETTO GOMIDE (DLO) 435 

apresentou relatório de afastamento ocorrido no período de 06 a 09/12/2010, quando foi autorizado 436 

a analisar a biblioteca de um dos maiores intelectuais do século XX do nosso país, o imigrante 437 

húngaro Paulo Rónai e manifestar-se acerca da conveniência de a USP adquiri-la, em Nova 438 

Friburgo, Rio de Janeiro. ADITAMENTO: 6. RELATÓRIO DE AFASTAMENTO: (votação 439 

aberta, em bloco, sem prejuízo de pedidos de destaque) - 6.1. A Profa. Dra. MARIA INÊS 440 

MEDEIROS MARQUES (DG) apresentou relatório de afastamento ocorrido no período de 05 a 441 

08/10/2010 quando participou do XXIX Congresso Internacional da Associação de Estudos 442 

Latino-Americanos (LASA), em Toronto, Canadá. 6.2. A Profa. Dra. ANA LÚCIA PASTORE 443 

SCHRITZMEYER (DA) apresentou relatório de afastamento ocorrido no período de 06 A 444 

18/10/2010 quando proferiu conferências e participou de pesquisa no Centre Interdisciplinar de 445 

pesquisa sobre a Cidadania e as Minorais, da Faculdade de Ciências Sociais da Universidade de 446 

Ottawa, no Canadá. A Senhora Presidente colocou os itens acima em votação e, por unanimidade, 447 

eles foram APROVADOS. ORDEM DO DIA: 5. RELATÓRIO DE ATIVIDADES 448 

DOCENTES ad referendum - (votação aberta, sem prejuízo de pedidos de destaque). 5.1. O 449 

Prof. Dr. LUIZ CARLOS JACKSON lotado no DS, ref. MS-3 apresentou relatório de atividades 450 

desenvolvidas durante estágio probatório em RDIDP. O relatório de atividades em RDIDP foi 451 

aprovado pelo Conselho Departamental e pela CERT, dando por concluído o período de 452 

experimentação do docente no regime (Proc. 04.1.3293.8.0). 6. RELATÓRIO DE 453 

ATIVIDADES DOCENTES - (votação aberta, sem prejuízo de pedidos de destaque). 6.1. A 454 

Profa. Dra. MARTA KAWANO lotada no DTLLC, ref. MS-3 apresentou relatório de atividades 455 

desenvolvidas durante estágio probatório em RDIDP. O relatório de atividades em RDIDP foi 456 

aprovado ad referendum do Conselho Departamental. 6.2. O Prof. Dr. EDU TERUKI OTSUKA 457 

lotado no DTLLC, ref. MS-3 apresentou relatório de atividades desenvolvidas durante estágio 458 

probatório em RDIDP. O relatório de atividades em RDIDP foi aprovado ad referendum do 459 

Conselho Departamental. 6.3. A Profa. Dra. ANA PAULA SÁ E SOUZA PACHECO lotada no 460 

DTLLC, ref. MS-3 apresentou relatório de atividades desenvolvidas durante estágio probatório em 461 

RDIDP. O relatório de atividades em RDIDP foi aprovado no Conselho Departamental em 462 
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02/02/2011. A Senhora Presidente colocou os itens acima em votação e, por unanimidade, eles 463 

foram APROVADOS.  7. DOAÇÕES/TRANSFERÊNCIAS DE DOMÍNIO DE MATERIAL 464 

PERMANENTE - (votação aberta, em bloco, sem prejuízo de pedidos de destaque) - 7.1. Pedido 465 

da Profa. Dra. ADYR APPARECIDA BALASTRERI RODRIGUES (DG) no sentido de se 466 

incorporar ao patrimônio da FFLCH, 01 impressora multifuncional HP Photosmart C4680 e 05 467 

(cinco) livros, adquiridos com recursos da FAPESP (Proc. 11.1.620.8.7). A impressora encontra-se 468 

no DG e os livros encontram-se no SBD. 7.2. Pedido da Profa. Dra. LILIAN LOPONDO 469 

(DLCV) no sentido de se incorporar ao patrimônio da FFLCH, 06 (seis) livros adquiridos com 470 

recursos da FAPESP (Proc.: 11.1.501.8.8). Os livros encontram-se no SBD. 7.3. Pedido da Profa. 471 

Dra. LAURA DE MELLO E SOUZA (DH) no sentido de se incorporar ao patrimônio da 472 

FFLCH, um notebook AMD QUADCORE 6GB1TB156 e 31 (trinta e um) livros, adquiridos com 473 

recursos da FAPESP (Proc. 11.1.464.8.5). O notebook encontra-se no DH e os livros encontram-se 474 

no SBD. 7.4. Pedido da Profa. Dra. DÉBORAH DE OLIVEIRA (DG) no sentido de se 475 

incorporar ao patrimônio da FFLCH, 03 CDs de dados – mapas de uso e ocupação do solo da 476 

região Metropolitana de São Paulo e Bacia Hidrográfica do Alto Tietê, adquiridos com recursos da 477 

FAPESP (Proc. 11.1.461.8.6). Os CDs encontram-se no SBD. 7.5. Pedido do Prof. Dr. EDU 478 

TERUKI OTSUKA (DTLLC) no sentido de se incorporar ao patrimônio da FFLCH, um 479 

notebook Sony Vaio VPC-M120ALB/W, Branco Atom N470, 2GB, 320 GB, 10,1WT Stanter, 20 480 

(vinte) livros e um DVD, adquiridos com recursos da FAPESP (Proc. 11.1.456.8.0). O notebook 481 

encontra-se no Setor de Pós Graduação do DTTLC e os livros e o DVD encontram-se no SBD. 482 

7.6. Pedido do Prof. Dr. MARCOS PIAZON NATALI (DTLLC) no sentido de se incorporar ao 483 

patrimônio da FFLCH, 31 (trinta e um) livros e um DVD, adquiridos com recursos da FAPESP 484 

(Proc. 11.1.538.8.9). Os livros e o DVD encontram-se no SBD. ADITAMENTO: 5. 485 

DOAÇÕES/TRANSFERÊNCIAS DE DOMÍNIO DE MATERIAL PERMANENTE (votação 486 

aberta, em bloco, sem prejuízo de pedidos de destaque) - 5.1. Pedido da Profa. Dra. MARIA 487 

LÚCIA DA CUNHA VICTÓRIO DE OLIVEIRA ANDRADE (DLCV) no sentido de se 488 

incorporar ao patrimônio da FFLCH, de 12 (doze) livros, adquiridos com recursos da FAPESP 489 

(Proc. 11.1.653.8.2). Os livros encontram-se no SBD. 5.2. Pedido da Profa. Dra. SARA ALBIERI 490 

(DH) no sentido de se incorporar ao patrimônio da FFLCH, 01 (um) notebook HP DVs-1008 491 

Athion X2 1.9GHZ, memória de 3GB, DDR2, HD 250GB sata, com webcam, gravador de DVD, 492 

tela 15.4, Microsoft; 01 (uma) impressora HP Laser Jet Mono P 1005 com cabo USV para 493 

impressora 11100 e 05 (cinco) livros, adquiridos com recursos da FAPESP (Proc.: 11.1.655.8.5). 494 

Os equipamentos encontram-se no LABTEO (Laboratório de Teoria da Historia) e os livros 495 
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encontram-se no SBD. 5.3. Pedido do Prof. Dr. HEINZ DIETER HEIDEMANN (DG) no 496 

sentido de se incorporar ao patrimônio da FFLCH, 03 (três) livros, adquiridos com recursos da 497 

FAPESP (Proc.: 11.1.690.8.5). Os livros encontram-se no SBD. 5.4. Pedido da Profa. Dra. 498 

MARIA SILVIA BETTI (DLM) no sentido de se incorporar ao patrimônio da FFLCH, 02 (dois) 499 

livros, adquiridos com recursos da FAPESP (Proc.: 11.1.692.8.8). Os livros encontram-se no SBD. 500 

5.5. Pedido do Prof. Dr. JULIO CÉSAR PIMENTEL PINTO FILHO (DH) no sentido de se 501 

incorporar ao patrimônio da FFLCH, 35 (trinta e cinco) livros, adquiridos com recursos da 502 

FAPESP (Proc.: 11.1.691.8.1). Os livros encontram-se no SBD. 5.6. Pedido do Prof. Dr. 503 

WANDERLEY MESSIAS DA COSTA (DG) no sentido de se incorporar ao patrimônio da 504 

FFLCH, 01 (um) Netbook Mobo 3060 ATOM n 270 320 GB, 02 (dois) livros, adquiridos com 505 

recursos da FAPESP (Proc.: 11.1.707.8.5). Os  equipamentos encontram-se no DG encontram-se 506 

no SBD. 5.7. Pedido do Prof. Dr. VLADIMIR PINHEIRO SAFATLE (DF) no sentido de se 507 

incorporar ao patrimônio da FFLCH, 11 (onze) livros, adquiridos com recursos da FAPESP (Proc.: 508 

11.1.705.8.2). Os livros encontram-se no SBD. 5.8. Pedido do Prof. Dr. CAETANO ERNESTO 509 

PLASTINO (DF) no sentido de se incorporar ao patrimônio da FFLCH, 01 apple MB466BZ/A 510 

MACBOOK Aluminum, adquiridos com recursos da FAPESP (Proc.: 11.1.704.8.6). O 511 

equipamento encontra-se na sala 1007 no DF. 5.9. Pedido do Prof. Dr. RICARDO MUSSE (DS) 512 

no sentido de se incorporar ao patrimônio da FFLCH, 01 Notebook 14” HP G-42-272BR com 513 

AMD Athlon II P340, 4GB, HD 500 GB, DVD/RW, Bluetooth, 1 hdMI, Windows & Home Basic, 514 

Prata, 12 (doze) livros, adquiridos com recursos da FAPESP (Proc.: 11.1.706.8.9). O equipamento 515 

encontra-se no DS  e os livros no SBD . A Senhora Presidente colocou os itens acima em votação 516 

e, por unanimidade, eles foram APROVADOS. ORDEM DO DIA: 8 SOLICITAÇÃO DE 2ª 517 

VIA DE DIPLOMA – GRADUAÇÃO - (votação aberta, em bloco, sem prejuízo de pedidos de 518 

destaque). 8.1. A Sra. OLGA REGINA FREGONI, bacharel em História solicita emissão de 2ª 519 

via de diploma, em virtude de extravio da via original. O curso foi concluído em 1992 e a colação 520 

de grau foi realizada em 18/02/1993 (Proc.: 11.1.497.8.0). 8.2. A Sra. ANGELICA GOMES DA 521 

SILVA, bacharel em Letras-Português solicita emissão de 2ª via de diploma, em virtude de 522 

extravio da via original. O curso foi concluído em 2005 e a colação de grau foi realizada em 523 

07/12/2005 (Proc.: 11.1.498.8.7). 8.3 A Sra. MONICA NOBUKO SATO MONTEIRO DE 524 

SOUZA, bacharel em Letras-Português e Japonês solicita emissão de 2ª via de diploma, em 525 

virtude de extravio da via original. O curso foi concluído em 1986 e a colação de grau foi realizada 526 

em 09/02/1987 (Proc.: 11.1.499.8.3). A Senhora Presidente colocou os parecer contrário do 527 

Professor Doutor Roberto Bolzani Filho, relator da Congregação, em votação e, eles foram 528 
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APROVADOS. 9. RECONHECIMENTO DE TÍTULO – PÓS-GRADUAÇÃO (votação 529 

aberta, em bloco, sem prejuízo de pedidos de destaque) 9.1. ROGÉRIA DUARTE GALVÃO 530 

solicita reconhecimento do Diploma de Mestre, concentração em Língua e Literatura Francesa, 531 

pela Université Marc Bloch, na França, ao expedido por esta Faculdade (Proc. 2008.1.8585.1.5). A 532 

Comissão de Pós-Graduação relatou parecer favorável em 29/06/2010. A Senhora Presidente 533 

colocou os parecer da Comissão de Pós Graduação em votação e, por unanimidade, ele foi 534 

APROVADO. 10. CONVÊNIO DE INTERCÂMBIO CULTURAL E CIENTÍFICO / 535 

PROTOCOLO DE INTENÇÕES – ad referendum - (votação aberta, em bloco, sem prejuízo de 536 

pedidos de destaque) 10.1. Convênio entre a Universidade de São Paulo, através da FFLCH/DLO 537 

e a Mie University, com o objetivo de realização de atividades de intercâmbio cultural, sob 538 

coordenação do Prof. Dr. Koichi Mori (Proc. 11.1.162.8.9). ADITAMENTO: 4. CONVÊNIO 539 

DE INTERCÂMBIO CULTURAL E CIENTÍFICO / PROTOCOLO DE INTENÇÕES 540 

(votação aberta, em bloco, sem prejuízo de pedidos de destaque) - 4.1. Convênio entre a 541 

Universidade de São Paulo, através da FFLCH e a Sophia University, Japão, para fins de 542 

intercâmbio de docentes/pesquisadores, estudantes de pós-graduação e graduação e membros da 543 

equipe técnico-administrativa das respectivas instituições. (Proc. 11.1.589.8.2). A Senhora 544 

Presidente colocou os itens acima em votação e, por unanimidade, eles foram APROVADOS. 545 

ORDEM DO DIA: 11 – CONTRATAÇÃO DOCENTE – TEMPORARIO - DOUTOR 11.1 - 546 

O Departamento de Ciência Política solicita abertura de edital processo seletivo para contratação 547 

docente por prazo determinado (temporário), como Professor Contratado III (Professor Doutor), 548 

em jornada de 12 horas semanais de trabalho, conforme os termos da Resolução nº 5872, devido 549 

ao afastamento do Prof. Dr. Fernando Haddad, como Ministro da Educação. ADITAMENTO: 1. 550 

ABERTURA DE EDITAL – CONTRATAÇAO DOCENTE - PROCESSO SELETIVO – ad 551 

referendum; 1.1 O Departamento de Sociologia solicita abertura de edital de processo seletivo 552 

para contratação docente por prazo determinado (temporário), como Professor Contratado III 553 

(Professor Doutor), em jornada de 12 horas semanais de trabalho, junto ao Departamento de 554 

Sociologia, Área de Sociologia do Desenvolvimento (Processo: 11.1.341.8.0. 1.2. O Departamento 555 

de Letras Clássicas e Vernáculas solicita abertura de edital de processo seletivo para contratação 556 

docente por prazo determinado (temporário), como Professor Contratado III (Professor Doutor), 557 

em jornada de 12 horas semanais de trabalho, área de Filologia e Língua Portuguesa (Processo: 558 

11.1.567.8.9). Os programas do edital foram encaminhados ad referendum dos respectivos 559 

Conselhos de Departamento. A Senhora Presidente colocou os pedidos de abertura em votação e, 560 

por unanimidade, eles foram APROVADOS. ADITAMENTO: 1. PROCESSO SELETIVO – 561 
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CONTRATAÇAO DOCENTE – ACEITAÇÃO DE INSCRIÇÃO– votação secreta – (ad 562 

referendum) - 1.1. Os Professores Doutores Dmitri Cerboncini Fernandes, Edison Ricardo 563 

Emiliano Beroncelo e Fábio Rodrigues Ribeiro da Silva apresentaram requerimento de inscrição 564 

no processo seletivo para contratação docente por prazo determinado (temporário), como Professor 565 

Contratado III (Professor Doutor), recebendo o salário de R$ 1.313,00, em jornada de 12 horas 566 

semanais de trabalho, junto ao Departamento de Sociologia, Área de Sociologia do 567 

Desenvolvimento (EDIT FFLCH/FLS Nº 002/2011de 11/02/2011, Proc.: 11.1.341.8.0). 1.2. Os 568 

Professores Doutores Sérgio Duarte Julião da Silva, Mônica Alvarez Gomes das Neves, Silma 569 

Ramos Coimbra Mendes, Maressa de Freitas Vieira, Tatiana Piccardi e Dayane Cristina Pal 570 

apresentaram requerimento de inscrição no processo seletivo para contratação docente por prazo 571 

determinado (temporário), como Professor Contratado III (Professor Doutor), recebendo o salário 572 

de R$ 1.313,00, em jornada de 12 horas semanais de trabalho, junto ao Departamento de Letras 573 

Clássicas e Vernáculas, área de Filologia e Língua Portuguesa (EDIT FFLCH/FLC Nº 003/2011 574 

de 19/02/2011). Em votação secreta foram obtidos 13 (treze) votos favoráveis, nenhum voto em 575 

branco e nenhum voto nulo, portando as inscrições foram ACEITAS. 2. PROCESSO 576 

SELETIVO – CONTRATAÇAO DOCENTE – ACEITAÇÃO DE INSCRIÇÃO– votação 577 

secreta – (ad referendum) – 2.1. Processo seletivo para contratação docente por prazo 578 

determinado (temporário), como Professor Contratado III (Professor Doutor), recebendo o 579 

salário de R$ 1.313,00, em jornada de 12 horas semanais de trabalho, junto ao Departamento 580 

de Sociologia, Área de Sociologia do Desenvolvimento (EDIT FFLCH/FLS Nº 002/2011de 581 

11/02/2011, Proc.: 11.1.341.8.0). De Dentro: Professores Doutores: Álvaro Augusto Comin 582 

(DS-FFLCH, Doutor) = 10 (dez) votos, Maria Helena Oliva Augusto (DS-FFLCH, Doutora) = 03 583 

(três) votos.  De Fora: Bernardo Ricupero (DCP-FFLCH, Doutor) = 12 (doze) votos; Rossana 584 

Rocha Reis (DCP-FFLCH, Doutora) = 12 (doze) votos e  João Paulo Cândia Veiga (DCP-FFLCH, 585 

Doutor) = 01 (um) voto. Foi eleita, portanto, a seguinte Comissão de Seleção. Titulares: Álvaro 586 

Augusto Comin (DS-FFLCH, Doutor), Bernardo Ricupero (DCP-FFLCH, Doutor) e Rossana 587 

Rocha Reis (DCP-FFLCH, Doutora). Suplentes: Maria Helena Oliva Augusto (DS-FFLCH, 588 

Doutora) e João Paulo Cândia Veiga (DCP-FFLCH, Doutor). 2.2. Processo seletivo para 589 

contratação docente por prazo determinado (temporário), como Professor Contratado III 590 

(Professor Doutor), recebendo o salário de R$ 1.313,00, em jornada de 12 horas semanais de 591 

trabalho, junto ao Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas, área de Filologia e 592 

Língua Portuguesa (EDIT FFLCH/FLC Nº 003/2011 de 19/02/2011). De dentro: Profs. Drs. 593 

Marcelo Módolo (DLCV – FFLCH, Doutor) = 10 (dez) votos e Maria Helena da Nóbrega  594 
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(DLCV-FFLCH, Doutora) = 03 (três) votos. De fora: Margarida Maria Taddoni Petter (DL-595 

FFLCH, Livre-Docente) = 11 (onze) votos, Paulo Chagas de Souza (DL-FFLCH, Doutor) – 13 596 

(treze) votos e Giliola Maggio (DLM-FFLCH, Doutora) = 01 (um) voto. Foi eleita, portanto, a 597 

seguinte Comissão de Seleção: Titulares: Profs. Drs. Marcelo Módolo (DLCV – FFLCH, Doutor), 598 

Paulo Chagas de Souza (DL-FFLCH, Doutor) e Margarida Maria Taddoni Petter (DL-FFLCH, 599 

Livre-Docente). Suplentes: Profs. Drs. Maria Helena da Nóbrega (DLCV-FFLCH, Doutora) e 600 

Giliola Maggio (DLM-FFLCH, Doutora). 3. PROCESSO SELETIVO – CONTRATAÇÃO 601 

DOCENTE - RELATÓRIO FINAL – votação secreta - 3.1. Do dia 28/02 a 02/03/2011 foi 602 

realizado o processo seletivo para contratação docente por prazo determinado (temporário), 603 

como Professor Contratado III (Professor Doutor), recebendo o salário de R$ 1.313,00, em 604 

jornada de 12 horas semanais de trabalho, junto ao Departamento de Sociologia, área de 605 

Sociologia do Desenvolvimento. (EDIT FFLCH/FLS Nº 002/2011 de 11/02/2011 – Processo: 606 

11.1.341.8.0), tendo sido aprovado e indicado o Professor Doutor Edison Ricardo Emiliano 607 

Bertoncelo. Em votação secreta foram obtidos 13 (treze) votos favoráveis, nenhum voto em 608 

branco e nenhum voto nulo. Portanto, o relatório final foi APROVADO. Ninguém mais desejando 609 

fazer uso da palavra, Senhora Presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a 610 

sessão. E, para constar, eu, Kely Cristine Soares da Silva, Assistente Técnica de Direção para 611 

Assuntos Acadêmicos, em exercício, redigi a presente ata que assino juntamente com Senhora 612 

Presidente. São Paulo, 03 de março de 2011.  613 


