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ATA DA DUCENTÉSIMA OITAVA 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 

sete dias do mês de abril 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, Sara Albieri, Maria 7 

Augusta da Costa Vieira, Reginaldo Gomes de Araújo, Vagner Gomes da Silva, Marcus Vinícius 8 

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

Filho, Ieda Maria Alves, Juraci Dias Rodrigues, Ana Lúcia Pastore Schritzmeyer, Marli Quadros 10 

Leite. Como assessores atuaram: Rosângela Duarte Vicente (ATAC) e Vivian Ayres (ATAC), 11 

Leonice Maria Silva de Farias e Ismaerino de Castro Júnior (ATFN), Eliana Bento da Silva 12 

Amatuzzi de Barros (SCS), Augusto César Freire Santiago (ASSINF), e Sonia Marisa Lucchetti 13 

(SBD), Lucilene Andrade (Serviço de Pessoal). EXPEDIENTE: 1. A Senhora Presidente coloca 14 

em votação a ata da reunião realizada em 03/03/2011, enviada quando do envio da convocação 15 

para esta sessão. 2. A Senhora Presidente comunica o agendamento dos seguintes eventos, 16 

devidamente aprovados pelos Conselhos Departamentais: de 09 a 10/05/2011 – “Congresso 17 

Internacional sobre Matéria Cavaleiresca” do DLCV (Proc. 11.1.965.8.4); de 02 a 06/05/2011 – 18 

“VI Semana de Filologia na USP” do DLCV (Proc. 11.1.964.8.8); de 19 a 20/05/2011 – “Colóquio 19 

Internacional Literatura e Cinema: Intersecções” do DLCV (Proc. 11.1.1046.8.2). 3. A Senhora 20 

Presidente comunica que os Professores Doutores PAULO FERNANDO DA MOTTA DE 21 

OLIVEIRA e ROSÂNGELA SARTESCHI foram eleitos diretor e vice-diretora, do Centro de 22 

Estudos das Literaturas e Culturas de Língua Portuguesa do DLCV. 4. A Senhora Presidente 23 

comunica que os Professores Doutores MÁRCIO FERREIRA SILVA (DA) e ARLETE 24 

ORLANDO CAVALIERE (DLO) foram eleitos Presidente e vice-presidente da Comissão de 25 

Cooperação Internacional da FFLCH-USP. 5. A Senhora Presidente comunica que os Professores 26 

Doutores MARCO AURÉLIO WERLE e RICARDO NASCIMENTO FABBRINI foram eleitos 27 

Representantes Titular e Suplente do Departamento de Filosofia junto à Comissão de Graduação 28 

da FFLCH-USP. 6. A Senhora Presidente comunica que os Professores Doutores JOSÉ 29 

GUILHERME CANTOR MAGNANI e LORENZO MAMMI foram indicados para compor o 30 

Grupo de trabalho responsável pela elaboração de proposta e diretrizes para o Programa Passaporte 31 

Cultural da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária. Em aparte, A Professora Doutora 32 

Sara Albieri diz que está recebendo pedidos por parte de alguns professores para que haja 33 
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funcionários disponíveis para o preenchimento de formulários e serviços semelhantes, e questiona 34 

se os funcionários do Departamento têm obrigação de fazê-lo. A Senhora Presidente informa que 35 

estão sendo feitas algumas discussões sobre essa necessidade, que até se pensou na possibilidade 36 

de ter alguém na Comissão de Pesquisa para fazer esses serviços, mas que até o momento a 37 

Faculdade não tem condições de designar um funcionário especificamente para isso. A Professora 38 

Doutora Sara Albieri relata que há uma professora do Departamento de História que vem 39 

reclamando há um tempo sobre os quadros negros ficarem sujos pela aula anterior e que da última 40 

vez tentou atribuir a responsabilidade à zeladoria do prédio. A Senhora Presidente diz que o 41 

correto seria que os professores, ao finalizarem a aula, apagassem o quadro para que os colegas os 42 

encontrassem limpos. Diz que irá elencar as reclamações mais constantes e posteriormente enviará 43 

uma circular aos professores com orientações sobre eles. A Professora Doutora Sara Albieri 44 

questiona se os comunicados que os docentes recebem sobre as festas são enviados também para 45 

os alunos. A Senhora Presidente diz que muitas vezes não há tempo para que os alunos recebam os 46 

comunicados antes das festas, porque eles são enviados por setores diferentes, mas que 47 

providencias nesse sentido serão tomadas. Expediente da Comissão de Graduação (CG): Com a 48 

palavra, a Professora Doutora Marli Quadros Leite, Presidente da CG, informa que houve reunião 49 

do Conselho de Graduação (CoG) na qual se tratou dos Programas PASUSP e INCLUSP e do 50 

vestibular. Informa que as discussões sobre o vestibular estão ocorrendo desde o início do 51 

semestre, e que houve uma reunião extraordinária do CoG para tratar disso. Relata que recebeu da 52 

Pró-Reitoria de Graduação um resumo das discussões que ocorreram na citada reunião, que irá 53 

apresentá-lo e encaminhará para os membros do CTA. Relata que alguns docentes responderam à 54 

demanda de sugestões sobre o vestibular e que elas foram encaminhadas ao Grupo de Trabalho 55 

que trata disso. Esclarece que algumas delas são anotadas e outras descartadas por serem contrárias 56 

às diretrizes já adotadas ou quando elas se chocam com sugestões de outras Unidades. Diz que 57 

houve mudanças em relação ao INCLUSP, no que se refere a uma prova que os alunos do Ensino 58 

Médio fazem e o bônus que recebem através dela. Informa que em relação à prova anterior, uma 59 

das mudanças é que os alunos que cursaram toda sua vida escolar em escolas públicas recebem um 60 

bônus maior em relação aos outros, e que podem chegar a alcançar 15% de bônus, sendo que antes 61 

o máximo era 12%. Diz que antes considerava-se a origem do aluno pela escola na qual cursou o 62 

último ano do ensino médio e que agora há o cuidado de avaliar toda sua vida escolar, e que 63 

também, os alunos que cursavam ensino médio técnico, que antes eram excluídos do Programa, 64 

podem participar dele este ano. Informa que o aluno PASUSP, que começa a fazer as provas 65 

durante o ensino médio, pode acumular até 5% de bônus no vestibular treineiro e depois usar o 66 
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bônus no vestibular que irá prestar no terceiro ano, podendo conseguir os outros 10%, mas que 67 

segundo informações da FUVEST, os bons alunos INCLUSP chegam a conseguir entre 6% e 7%. 68 

Diz que o aluno inscrito no Programa inicia com 2% de bônus, só pelo fato de ter se interessado, 69 

procurado a USP e feito a inscrição. Relata que o Professor Doutor Mário Berthold, da Física, que 70 

foi o mentor do programa e participou de toda sua formulação, criou as terminologias que 71 

distinguem os alunos, sendo o aluno INCLUSP aquele que faz a prova, mas não passou pelo 72 

programa de avaliação seriada, e o PASUSP, que também é INCLUSP, que fez todo o ensino 73 

básico em escolas públicas, incluindo os de ensino técnico e fez as provas durante o ensino médio. 74 

Informa que a prova para esses alunos era uma prova separada e que agora farão a prova do 75 

vestibular da FUVEST, tendo conseqüências boas e más, que a prova será mais difícil, mas que 76 

serão obrigados a se envolver mais com o processo. Relata que o Conselho de Graduação pediu à 77 

Reitoria que se abrissem as discussões sobre o vestibular e que depois delas algumas sugestões 78 

foram feitas. Diz que um dos problemas apresentados foi o número de questões da prova do 79 

segundo dia da segunda fase, que atualmente são vinte questões discursivas sobre conhecimentos 80 

gerais, pois, além das reclamações dos alunos pela prova ser muito cansativa, há uma grande 81 

porcentagem de questões que ficam zeradas. Esclarece que após a mudança que ocorreu em 2010, 82 

a segunda fase foi dividida da seguinte maneira: 1º dia prova de português e redação, 2º dia prova 83 

de conhecimentos gerais e 3º dia provas específicas definidas pelos Departamentos, e que de 84 

acordo com os dados apresentados na reunião, no primeiro dia os alunos gastam em média 15 85 

minutos para fazer cada questão, no segundo, 12 minutos, e no terceiro, 20 minutos. Diz que o 86 

número de questões deixadas em branco em cada um dos três dias nos vestibulares 2010 e 2011 87 

foram, respectivamente, 8,94% e 26,66%, 26,56% e 41,01%, e, 33,16% e 34, 03%. Diz que as 88 

propostas que serão votadas em relação a isso, no CoG extraordinário do dia 28 de abril do 89 

presente ano, serão as seguintes: 1) manutenção das vinte questões,  e 2) diminuição de vinte para 90 

dezesseis questões, e que a Congregação deverá pensar como irá se posicionar até lá, pois as duas 91 

reuniões ocorrerão no mesmo dia. Relata que outra questão é a tentativa de melhorar os cursos da 92 

USP desde a entrada dos alunos, e que em relação a isso existem dois problemas, um é o fato de 93 

nas carreiras menos concorridas entrarem quase todos os candidatos, e outro é que para a segunda 94 

fase são chamados três candidatos por vaga disponível. Diz que nos cursos muito concorridos, a 95 

nota de corte não é um problema, pois ela se auto-regula, mas nos cursos de baixa demanda entram 96 

alunos muito mal preparados. Relata que para o curso de Letras, no último vestibular a nota de 97 

corte foi 2,4 (24 pontos), e que nos outros cursos da FFLCH, a média ficou entre 4 e 5,4 (40 e 54 98 

pontos). Diz que uma das propostas é a modificação do índice “K”, que é a nota de corte de cada 99 
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carreira (nota do último colocado), e a idéia é aumentá-la artificialmente, e também, diminuir de 100 

três para dois (por vaga) o número de candidatos que são chamados para a segunda fase, nessas 101 

carreiras de baixa demanda. Diz que de acordo com os argumentos, entrarão candidatos mais 102 

qualificados, pois em algumas carreiras da EACH, por exemplo, entram alunos que não sabem ler 103 

nem escrever, e passam o primeiro do ano do curso aprendendo. Relata que, além disso, de acordo 104 

com uma planilha que foi apresentada na reunião, a nota de corte de 22 pontos faz com que muitos 105 

alunos passem no chute, e com a aplicação da nova nota de corte faz com que esse número se 106 

reduza. Diz que a pergunta que se coloca é “o que a USP quer?”, e naquele fórum essa foi uma das 107 

propostas, que não terá grande impacto no número de alunos que será chamado, que o maior 108 

impacto seria da primeira para a segunda fase. A segunda proposta seria a consideração da nota da 109 

primeira fase, somando-a à da segunda, como era anteriormente. Relata que algumas Unidades são 110 

contra o procedimento de excluir a nota da primeira fase, pois acreditam que nela o aluno passa 111 

por uma grande quantidade de conteúdo e manifesta a habilidade de lidar com leitura e 112 

interpretação dos textos, entre outras coisas, mas outras Unidades acham que a primeira fase só 113 

deve servir para colocar o aluno na segunda. A Professora Doutora Marli Quadros Leite diz que do 114 

seu ponto de vista, essas medidas só teriam efeito se tomadas em conjunto, e que a FUVEST 115 

também defende isso, mas que para eles, o maior problema é que dessa forma, menos candidatos 116 

conseguiriam entrar e sobraria um grande número de vagas. Diz que esse é um problema que 117 

atinge principalmente as licenciaturas, e que por isso, deve-se pensar se a melhor opção é separar 118 

licenciatura e bacharelado. A terceira proposta é a opção da reescolha. Informa que atualmente o 119 

aluno aos se inscrever no vestibular faz a sua opção, que em algumas carreiras ele tem um leque 120 

restrito de opções, mas ele fica preso dentro daquilo que escolheu. Informa que de acordo com 121 

essa proposta, o aluno escolheria da mesma maneira na sua inscrição, que o processo se daria 122 

normalmente até a terceira chamada, mas que depois disso, a FUVEST abriria para reescolha, o 123 

aluno ficaria livre para escolher qualquer outra carreira, fazendo com que as vagas fossem 124 

ocupadas pelos alunos mais qualificados. Relata que há uma enorme demanda, por parte de 125 

diversas Unidades, de alteração do calendário da FUVEST, para que as provas fossem corrigidas 126 

antes e que o ano já se iniciasse com os candidatos aprovados definidos, mas que a FUVEST fica 127 

amarrada pela combinação do calendário entre as três universidades estaduais, para evitar que os 128 

alunos que sejam aprovados em duas ou nas três, se inscrevam em uma e depois abandonem a 129 

matrícula para cursar outra. Diz que a FFLCH precisa pensar em relação às propostas, pois elas 130 

serão votadas antes da próxima reunião do CTA. A Senhora Presidente afirma que é 131 

importantíssimo que a Faculdade se posicione em relação a isso. A Professora Doutora Ana Lúcia 132 
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Pastore Schritzmeyer questiona qual é o peso real que a posição da Faculdade pode ter diante da 133 

Comissão que está pensando tais propostas. A Professora Doutora Marli Quadros Leite diz que 134 

existem dois âmbitos, sendo um deles o do Grupo de Trabalho, formado pelo Pró-Reitor e 135 

professores de diversas Unidades, que recebe e estuda todas as propostas recebidas. Diz que a 136 

FFLCH sempre está presente em todas essas comissões porque é muito representativa. Esclarece 137 

que o Grupo de Trabalho recebe as sugestões, mas descarta aquelas que vão em sentido contrário a 138 

algumas coisas que já estão postas, como por exemplo o PASUSP e o INCLUSP, que já foram 139 

definidos como os programas de inclusão no lugar das cotas. Diz que algumas sugestões são 140 

recebidas e ficam aguardando uma pauta na qual elas possam ser discutidas. Em aparte, o 141 

Professor Doutor Fernando de Magalhães Papaterra Limongi diz que o banco de dados da 142 

FUVEST é enorme e muito importante, pois há muitas informações nele, e que a decisão que será 143 

tomada na reunião extraordinária do CoG não será definitiva porque o vestibular é algo que é 144 

discutido continuamente, mas para a Congregação assumir uma posição seria mais correto que 145 

houve um estudo de acordo com informações relacionadas a isso para que se pudesse compreender 146 

o que de fato está acontecendo. Relata que já fez um estudo, junto ao NUPP’S (Núcleo de Pesquisa 147 

de Políticas Públicas da Universidade de São Paulo), que utilizou os dados abertos da FUVEST, 148 

mas que se agora a FUVEST irá modificar o vestibular e a FFLCH deve se manifestar, os dados 149 

deveriam ser disponibilizados na íntegra, porque são informações mais completas, com os dados 150 

sócio-econômicos dos candidatos, áreas que se concentram, entre outras que permitem a 151 

compreensão do que está ocorrendo e projeções das alterações. Diz que as informações da 152 

FUVEST e o vestibular deveriam ser objeto de estudo constante por parte não só da própria 153 

FUVEST, mas também da Faculdade. A Professora Doutora Marli Quadros Leite diz que dentro 154 

das discussões que foram colocadas no Grupo de Trabalho, manejou-se os dados em relação às 155 

propostas que surgiram, mas sugere que a FFLCH solicite os dados da FUVEST para fazer as 156 

projeções. Diz que existem dados que podem ser disponibilizados e outros que não. O Professor 157 

Doutor Fernando de Magalhães Papaterra Limongi diz que o Professor Doutor Antônio Sérgio 158 

Alfredo Guimarães, da Sociologia, tem um estudo sobre o perfil dos alunos das Universidades e 159 

que conseguiu os dados da Unicamp, mas não os da USP, pois a FUVEST se negou a dar.  A 160 

Professora Doutora Ana Lúcia Pastore Schritzmeyer questiona se a FUVEST tem contato com a 161 

Secretaria da Educação para ter dados mais substanciais sobre os alunos que estão entrando ou não 162 

na Universidade. Diz ser preocupante discutir e se decidir por medidas que podem implicar, a 163 

longo prazo, em sobra de vagas, e com isso, dar espaço ao argumento de que alguns cursos devem 164 

diminuir seu número de vagas, ou até fechar. Diz ter citado a Secretaria da Educação, pois a 165 
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Universidade é o fim da linha, mas o problema parece estar nos ensinos fundamental e médio. A 166 

Professora Doutora Marli Quadros Leite relata que a Pró-Reitoria de Pesquisa tem trabalhado 167 

nesse sentido ao lidar com o problema das licenciaturas, e por isso tem estado próxima da 168 

Secretaria da Educação, mas que não tem informações mais concretas sobre isso. Diz que a 169 

FUVEST não tem contato com a Secretaria da Educação. A Professora Doutora Ana Lúcia Pastore 170 

Schritzmeyer questiona se a Pró-Reitoria de Graduação não pode solicitar os dados da FUVEST. 171 

A Professora Doutora Marli Quadros Leite responde que sim, mas que existe uma 172 

responsabilidade em relação a esses dados, e que a preocupação da FUVEST é justamente com os 173 

desdobramentos jurídicos, caso haja algum vazamentos de dados. O Professor Doutor Roberto 174 

Bolzani Filho diz que quando ocorreram as mudanças para o vestibular de 2010 era membro da 175 

Comissão de Graduação e que uma das questões colocadas é que a única via de comunicação 176 

pedagógica entre a Universidade e o ensino fundamental e médio é o vestibular, e que foi nesse 177 

sentido que se pensou que deveria haver um dia da segunda fase para perguntas dissertativas sobre 178 

conhecimentos gerais, pois isso forçaria as escolas a reforçarem esse tipo de domínio de conteúdo, 179 

mais do que aqueles voltados para a prova de múltipla escolha. A Senhora Presidente pergunta aos 180 

Chefes de Departamento se eles conseguiriam reunir, ao menos, o Conselho Departamental e os 181 

professores ligados à graduação para tomarem uma decisão ou sugerirem encaminhamentos até o 182 

dia 27 de abril do presente ano, pois acredita ser muito importante que a Faculdade se manifeste 183 

em relação às propostas. A Professora Doutora Ana Lúcia Pastore Schritzmeyer sugere que além 184 

dos documentos apresentados na reunião, que se encaminhe aos professores os sete pontos em 185 

questão, muito bem explicados e questiona se os representantes de cada Departamento da 186 

Comissão de Graduação da FFLCH não podem auxiliar as Chefias nessa mobilização. A Senhora 187 

Presidente sugere que se faça uma reunião extraordinária do CTA no dia 27 de abril e que, 188 

enquanto isso, cada Departamento se ocupe, dentro da sua dinâmica, em informar os professores e 189 

formular sugestões. O Professor Doutor Fernando de Magalhães Papaterra Limongi diz que 190 

qualquer decisão em relação a esse tema será sem o aprofundamento necessário, e sugere que se 191 

tenha um estudo constante sobre isso, para que em uma próxima oportunidade a Faculdade possa 192 

fazer algo mais do que simplesmente reagir. Diz que a FFLCH deve se manifestar também 193 

apontando que a Faculdade precisaria de um estudo mais aprofundado para tomar decisões 194 

fundamentadas. A Professora Doutora Marli Quadros Leite esclarece que a discussão sobre o 195 

vestibular é contínua, mas as decisões devem ocorrer entre março e maio, em função dos prazos da 196 

FUVEST, e por isso não é possível prorrogar as discussões sobre esses pontos que serão votados 197 

no CoG extraordinário de 28 de abril do presente ano. Sugere que o CTA tenha uma comissão 198 
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permanente para tratar desse assunto. Em aparte, a Professora Doutora Maria Augusta da Costa 199 

Vieira questiona se as COPs não podem se reunir, já que não haverá tempo hábil para uma 200 

discussão mais ampla. A Professora Doutora Marli Quadros Leite diz que sim, mas que a consulta 201 

aos demais membros dos Departamentos seria necessária. O Professor Doutor Roberto Bolzani 202 

Filho sugere que os membros da Comissão de Graduação enviem as informações aos demais 203 

docentes e organizem os encaminhamentos, em função do tempo reduzido que se terá até a reunião 204 

do CoG. O Professor Doutor Fernando de Magalhães Papaterra Limongi sugere que se faça uma 205 

consulta informal mais geral, mas que uma comissão definida na presente reunião centralize as 206 

respostas, para que, no CTA extraordinário, se possa decidir o encaminhamento, e propõe a 207 

constituição de uma comissão permanente. O Professor Doutor Vagner Gonçalves da Silva diz que 208 

o vestibular é uma discussão contínua, e que há questões políticas ao redor dele que também 209 

devem ser discutidas, como a questão das cotas, que não deveriam sair da pauta somente porque a 210 

USP adotou outro padrão de ingresso. Reafirma a necessidade de a Faculdade ter um grupo que 211 

estude as questões e tenha dados disponíveis para fazer propostas. A Senhora Presidente sugere 212 

que a Professora Maria Augusta da Costa Vieira, o Professor Doutor Modesto Florenzano e o 213 

Professor Doutor Roberto Bolzani Filho componham a comissão para centralizar as discussões 214 

sobre o vestibular, e que o CTA extraordinário ocorra dia 27 de abril do presente ano. A Professora 215 

Doutora Marli Quadros Leite informa que o portal do SIGA ficará aberto até dia 11 de abril. 216 

Ninguém mais desejando fazer uso da palavra, a Senhora Presidente passou ao Expediente da 217 

Comissão de Pesquisa (CPq), com a palavra, a Professora Doutora Ana Lúcia Pastore 218 

Schritzmeyer, Presidente da CPq, lembra que o prazo para inscrição no Sistema Atena para 219 

solicitação de bolsa para iniciação científica se encerra no dia 15 de abril. Relata que existem 220 

várias pendências nas inscrições que foram feitas e solicita aos professores que as resolvam em 221 

tempo hábil, pois as inscrições incompletas serão excluídas automaticamente pelo Sistema quando 222 

se encerrar o prazo. Informa que houve uma reunião entre ela (Professora Doutora Ana Lúcia 223 

Pastore Schritzmeyer), a Senhora Leonice Maria Silva de Farias, Assistente Financeira, e a 224 

Senhora Rosemary Ribeiro, funcionária da Comissão de Pesquise para falar sobre o SIICUSP, que 225 

a Senhora Rosemary já havia feito um levantamento que foi analisado pela Senhora Leonice, e ao 226 

que tudo indica, não haverá grandes problemas em relação aos orçamentos. Comunica que irão 227 

enviar ofícios às outras Unidades de Humanas solicitando uma contribuição, e quando souberem 228 

as respostas, irão entrar em contato com a Direção da FFLCH para informar quanto ainda será 229 

necessário. A Senhora Presidente passa a palavra aos demais membros do colegiado. Com a 230 

palavra, o Professor Doutor Marcus Vinícius Mazzari relata que na semana anterior houve um 231 
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assalto no estacionamento do prédio de Letras, e que a vítima foi uma orientanda de uma colega do 232 

Departamento, e que os professores do noturno estão sentindo uma certa insegurança, pois não tem 233 

mais vigias no final das aulas. A Senhora Presidente diz que esse problema realmente está 234 

acontecendo, que a Direção tem pedido freqüentemente aumento do número de seguranças e 235 

melhorias na iluminação, mas que irá reforçar o pedido. A Senhora Presidente informa que, em 236 

relação às reformas, dois projetos já estão em andamento, sendo um deles a reforma para 237 

acessibilidade da biblioteca, que implicará no fechamento da mesma no final do presente ano, e a 238 

outra, a reforma de acessibilidade do prédio da Administração, que também vai demandar algumas 239 

adaptações, como por exemplo, os concursos e defesas, que terão que ser alojados em outros 240 

lugares. Em aparte, o Professor Doutor Roberto Bolzani Filho diz que seria bom que as defesas 241 

fossem realizadas nos prédios, pois isso aproximaria mais os alunos da graduação, que muitas 242 

vezes nem sabem que elas ocorrem. O Professor Doutor Fernando de Magalhães Papaterra 243 

Limongi diz que há muito tempo as defesas deveriam ocorrer nos Departamentos, e que não são 244 

por motivos de ordem não acadêmica. A Senhora Presidente diz que pode-se aproveitar a 245 

oportunidade para fazer um teste e, se for bem aceito, repensar a questão. Informa que há outra 246 

questão, que é a questão da medição do barulho da passarela entre o prédio de História e de 247 

Ciências Sociais. Relata que o medidor ficará o dia todo no local, durante um mês, e alguns 248 

horários serão considerados como os de horário de pico, que são os seguintes intervalos: 7h30 às 249 

8h, das 12h às 12h30, das 14h às 14h30, das 18h às 18h30, e das 23h às 23h30. Diz que se houver 250 

realmente impacto, a passarela será fechada. Esclarece que a decisão do CTA, aprovada também 251 

na Congregação, foi de fazer a medição, primeiro, com a porta fechada e depois, com a porta 252 

aberta, mas a proposta que veio da COESF é de fazer somente com a passarela aberta. Diz que a 253 

discussão será colocada para os dois colegiados, mas pede que os membros aceitem a proposta, 254 

para que se possa fazer a medição o mais rápido possível. Ninguém mais desejando fazer uso da 255 

palavra, a Senhora Presidente passou à ORDEM DO DIA: 1. QUESTÕES TÉCNICAS DE 256 

POLÍTICA ACADÊMICA: 1.1. COMISSÃO DE GRADUAÇÃO – ALTERAÇÃO DE 257 

ESTRUTURA CURRICULAR PARA O 2º SEMESTRE DE 2011. 1.1.1. O DLCV solicita a 258 

ampliação da duração ideal do Curso de Letras – Habilitação em Grego/Português de 08 para 10 259 

semestres de duração (Proc.: 2011.1.1034.8.4). 1.1.2. O DLCV solicita a ampliação da duração 260 

ideal do Curso de Letras – Habilitação em Latim/Português de 08 para 10 semestres de duração 261 

(Proc.: 2011.1.1035.8.0). A Senhora Presidente esclarece que, desde que foi implantado o ano 262 

básico no curso de Letras, uma demanda que começou a surgir nos cursos de bacharelado e 263 

licenciatura em línguas estrangeiras é de que os cursos fossem feitos em cinco anos, para que eles 264 
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pudessem garantir quatro anos, além do básico, para seus alunos, e que isso já foi concedido para o 265 

curso de Letras Modernas e Letras Orientais, e agora as habilitações em Latim e Grego estão 266 

solicitando a mesma coisa. Explica que uma das implicações da implantação do ano básico foi que 267 

como há uma disciplina de introdução aos estudos clássicos, muitos alunos descobrem esse mundo 268 

e se interessam em fazer o bacharelado e a licenciatura nessas áreas. Em aparte, o Professor 269 

Doutor Roberto Bolzani Filho diz que quando houve a concessão de um ano a mais para os cursos 270 

de Modernas e Orientais, havia em jogo uma variável que não existe mais, que era a necessidade 271 

de incluir disciplinas de licenciatura. Diz que o problema da formação de professores estava em 272 

curso e a grade de Letras não possibilitava a inclusão de disciplinas de licenciatura, e que então, a 273 

Pró-Reitoria de Graduação aceitou negociar a ampliação, mas não foi uma negociação fácil porque 274 

não há disposição de aumentar o período ideal de nenhum curso. Diz que o que está sendo pedido 275 

não é uma questão que é somente técnica, e o que será aprovado na presente reunião é apenas a 276 

possibilidade de que isso seja aprovado no Conselho de Graduação. A Professora Doutora Marli 277 

Quadros Leite diz que o argumento mais forte é o da isonomia, que se trata do mesmo caso, mas 278 

que na época não houve possibilidade de esses cursos se organizarem para se adaptar, e que agora 279 

se tornou possível. Relata que já adiantou um pouco a questão, baseando-se nesse argumento, e 280 

que, aparentemente, houve aceitação. 1.1.3. O DH solicita a criação das seguintes disciplinas 281 

optativas eletivas: FLH 0118 – História Empresarial; FLH 0119 – A Revolução Russa: Historia e 282 

Historiografia, FLH 0120 – O Ensino de História e a questão indígena (Proc.: 2011.1.1033.8.8). (v. 283 

anexo, aprovação da Comissão de Graduação, em reunião ordinária de 16/03/2011). A Senhora 284 

encaminhou os itens acima para votação, sendo eles APROVADOS por unanimidade. 2. 285 

ALTERAÇAO DE AFASTAMENTO DOCENTE - 2.1. Pedido do DLM no sentido de que o 286 

afastamento da Profa. Dra. VERONIQUE MARIE BRAUN DAHLET de 124 (cento e vinte e 287 

quatro) dias, de  01/10 a 01/02/2011, seja alterado para 153 (cento e cinqüenta e três) dias, de 288 

02/09/2010 a 01/03/2011, s.p.v. e das demais vantagens, a fim de ministrar curso de pós-graduação 289 

e cursos em níveis de Master I e II, na Universidade de Paris – Sorbonne Nouvelle, França (Proc. 290 

1995.1.2633.8.2). A Professora Maria Augusta da Costa Vieira esclarece que a situação ocorreu no 291 

ano anterior, e que se trata de um caso no qual a Professora solicitou o afastamento, mas depois 292 

dele ter sido concedido, descobriu que o curso que ia ministrar começaria em outra data, e por isso 293 

teve que refazer o pedido de afastamento. A Senhora Presidente coloca o pedido em votação e ele 294 

é APROVADO por unanimidade. 3. AFASTAMENTOS DOCENTES E SERVIDORES NÃO 295 

DOCENTES (votação aberta, em bloco, sem prejuízo de pedidos de destaque). 3.1. Pedido do DG 296 

no sentido de que a Senhora WALDIRENE RIBEIRO DO CARMO seja autorizada a afastar-se 297 
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por 05 (cinco) dias, de 28/03 a 01/04/2011, s.p.v. e das demais vantagens, a fim de ministrar curso 298 

Cartografia Tátil e Ensino de Geografia na I Jornada Geográfica Litorânea, na Universidade 299 

Federal do Maranhão (Proc. 2002.1.2036.8.1). 3.2. Pedido do DLM no sentido de que o Prof. Dr. 300 

JOHN MILTON seja autorizado a afastar-se por 38 (trinta e oito) dias, de 02/02 a 11/03/2011, 301 

s.p.v. e das demais vantagens, para atuar como Professor Visitante na City University Hong Kong 302 

a fim de para ministrar palestras e participar de um projeto de tradução e ministrar curso de pós-303 

graduação na Universidade de Macau, China. (Proc. 2006.1.1741.8.7). 3.3. Pedido do DF no 304 

sentido de que o Prof. Dr. LUIZ FERNANDO BATISTA FRANKLIN DE MATOS seja 305 

autorizado a afastar-se por 46 (quarenta e seis) dias, de 06/01 a 20/02/2011, s.p.v. e das demais 306 

vantagens, para realizar atividades que fazem parte das comemorações do tricentenário de Jean 307 

Jacques Rousseau, em Paris, França. (Proc. 79.1.8346.1.1). 3.4. Pedido do DF no sentido de que o 308 

Prof. Dr. RICARDO RIBEIRO TERRA seja autorizado a afastar-se por 69 (sessenta e nove) dias, 309 

de 07/12/2010 a 13/02/2011, s.p.v. e das demais vantagens, para apresentação de conferência 310 

L`architectonique de la philosophie na Journée de recherche franco-brésiliense sur la philosophie 311 

kantienne, junto à Université de Nantes, em Paris, França. (Proc. 74.1.35246.1.0). 3.5. Pedido do 312 

DLCV no sentido de que a Profa Dra. MARIA HELENA DE NÓBREGA seja autorizada a 313 

afastar-se por 184 (cento e oitenta e quatro) dias, de 01/08/2011 a 31/01/2012, s.p.v. e das demais 314 

vantagens, para realizar estágio de pós-doutoramento na Universidade de Roskilde, Dinamarca. 315 

(Proc. 97.1.2400.8.0) 3.6. Pedido do DLCV no sentido de que o Prof. Da. JOÃO ADOLFO 316 

HANSEN seja autorizado a afastar-se por 83 (oitenta e três) dias, de 20/03 a 10/06/2011, s.p.v. e 317 

das demais vantagens, para ministrar dois cursos de Literatura Brasileira, um de graduação sobre a 318 

prosa moderna e outro de pós-graduação sobra as letras luso-brasileiras dos séculos XVI, XVII e 319 

XVIII no Department of Spanish and Portuguese na Universidade da Califórnia, Los Angeles 320 

(UCLA) (Proc. 89.1.1174.8.8). ADITAMENTO - 2. AFASTAMENTOS DOCENTES E 321 

SERVIDORES NÃO DOCENTES (votação aberta, em bloco, sem prejuízo de pedidos de 322 

destaque). 2.1. Pedido do DA no sentido de que o Prof. Dr. MÁRCIO FERREIRA DA SILVA seja 323 

autorizado a afastar-se por 16 (dezesseis) dias, de 12 a 27/04/2011, s.p.v. e das demais vantagens, 324 

a fim de participar do 11º Congresso da Société Internationale de Ethnologie et Folklore para 325 

divulgar aplicativo computacional e colaborar em pesquisa (Proc. 1998.1.1875.8.5). 2.2. Pedido do 326 

DS no sentido de que o Prof. Dr. PAULO ROBERTO ARRUDA DE MENEZES seja autorizado a 327 

afastar-se por 04 (quatro) dias, de 16 a 19/02/2011, s.p.v. e das demais vantagens, para participar 328 

da Reunión Binacional de Coordinadores do Programa de Centros Asociados de Posgrado Brasil – 329 

Argentina (CAPG-BA), e do Programa de Centros Asociados paras el Fortalecimiento de 330 
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PósGrado Brasil (CAFP-BA), em Mendoza, Argentina; e de  10 (dez) dias, de 20 a 29/03/2011, 331 

para participar do Colóquio “Filme e Sociologia” e debates acadêmicos na Universidade de Graz, 332 

Áustria (Proc. 1986.1.54271.1.8). 2.3. Pedido do DL no sentido de que a Profa. Dra. EVANI DE 333 

CARVALHO VIOTTI seja autorizada a afastar-se por 07 (sete) dias, de 04 a 10/04/2011, s.p.v. e 334 

das demais vantagens, para participar com apresentação de trabalho do Congresso Internacional 335 

Narrative Conference, em Saint Louis, Missouri - EUA. (Proc. 2003.1.2631.8.8). 2.4. Pedido do 336 

DA no sentido de que a Profa. Dra. MARTA ROSA AMOROSO seja autorizada a afastar-se por 337 

24 (vinte e quatro) dias, de 29/04 a 17/05/2011, para participar do 33º Congresso Internacional de 338 

Americanistas, reuniões cientificas e atividades de pesquisa, na Universidade “La Sapienza”, Itália 339 

(Proc. 2003.1.1529.8.5). 2.5. Pedido do DLCV no sentido de que o Prof. Dr. GABRIEL 340 

ANTUNES DE ARAÚJO seja autorizado a afastar-se por 05 (cinco) dias, de 06 a 10/04/2011, 341 

s.p.v. e das demais vantagens, para participar do XIII Annual Hispanic and Lusophone Studies 342 

Symposium a ser realizado na Universidade de Ohio State, na cidade de Columbus, nos Estados 343 

Unidos da América (Proc. 2006.1.4442.8.0). 2.6.  Pedido do DLCV no sentido de que o Prof. 344 

Dr. ALEXANDRE PINHEIRO HASEGAWA seja autorizado a afastar-se por 05 (cinco) dias, de 345 

16 a 20/05/2011, s.p.v. e das demais vantagens, participar do Seminário Classics Research 346 

Seminar, na Universitá degli Studi di Roma “La Sapienza”, realizar pesquisa na biblioteca do 347 

Dipartimento di Filologia Classica da referida Universidade, em Roma, Itália. (Proc. 348 

2008.1.1099.8.5). 2.7. Pedido do DLCV no sentido de que a Profa. Dra. ELAINE CRISTINE 349 

SARTORELLI seja autorizada a afastar-se por 07 (sete) dias, de 17 a 23/07/2011, s.p.v. e das 350 

demais vantagens, para participar do Evento 18th Conference of the International Society for the 351 

History of Rhetoric, na cidade de Bolonha, Itália (Proc. 2002.1.2884.8.2). 2.8. Pedido do DLO no 352 

sentido de que a Profa. Dra. ARLENE ELIZABETH CLEMESHA seja autorizada a afastar-se por 353 

05 (cinco) dias, de 28/03 a 01/04/2011, s.p.v. e das demais vantagens, para participar de reuniões 354 

da United Nations Latin American and Caribean Meeting in Support of Israeli-Palestinian Peace, 355 

Montevideo, Uruguai (Proc. 2008.1.4582.8.9). 2.9. Pedido do DLM no sentido de que a Profa. 356 

Dra. SANDRA GUARDINI TEIXEIRA VASCONCELOS seja autorizada a afastar-se por 16 357 

(dezesseis) dias, de 19/04 a 04/05/2011, s.p.v. e das demais vantagens, para realizar pesquisa junto 358 

ao Center for the Study of the Novel, na Universidade Stanford, Califórnia, nos EUA (Proc. 359 

2008.1.3958.8.5). 2.10. Pedido do DLO no sentido de que a Profa. Dra. ARLETE ORLANDO 360 

CAVALIERE seja autorizada a afastar-se por 17 (dezessete) dias, de 04 a 20/04/2011, s.p.v. e das 361 

demais vantagens, para proferir palestras no Colóquio Luso-Brasileiro e ministrar seminários de 362 

pós-graduação aos estudantes da Cátedra Camões, eventos promovidos pelo Departamento de 363 
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Línguas Românicas da Faculdade de Filologia da Universidade de Moscou, Rússia (Proc. 364 

1990.1.815.8.1) 2.11. Pedido do DLM no sentido de que o Prof. Dr. LYNN MÁRIO TRINDADE 365 

MENEZES DE SOUZA seja autorizado a afastar-se por 06 (seis) dias, de 24 a 29/03/2011, s.p.v. e 366 

das demais vantagens, para participar do Congresso da American Association of Applied 367 

Linguistics 2011, em Chicago, EUA. (Proc. 1989.1.510.8.4). 2.12. Pedido do DL no sentido de 368 

que o Prof. Dr. JAIRO MORAIS NUNES seja autorizado a afastar-se por 04 (quatro) dias, de 16 a 369 

19/03/2011, s.p.v. e das demais vantagens, para participar, na qualidade de argüente principal, da 370 

Defesa de Doutorado de Adriana Cardoso, em Lisboa, Portugal, e por 05 (cinco) dias, de 06 a 371 

10/04/2011, para participar do Workshop on Mutidominance, a realizar-se na University of 372 

Massachussetts, EUA (Proc. 2005.1.683.8.2). 2.13. Pedido do DH no sentido de que o Prof. Dr. 373 

CARLOS ROBERTO FIGUEIREDO NOGUEIRA seja autorizado a afastar-se por 13 (treze) dias, 374 

de 16 a 28/05/2011, s.p.v. e das demais vantagens, para realizar conferências e discutir 375 

implementação de convênio entre o Centro de História da Universidade de Lisboa, Portugal e a 376 

USP (Proc. 1979.1.1829.1.7). 2.14. Pedido do DH no sentido de que a Profa. Dra. ANA PAULA 377 

TORRES MEGIANI seja autorizada a afastar-se por 15 (quinze) dias, de 28/03 a 11/04/2011, para 378 

realizar pesquisas e participar de reuniões científicas na Espanha e na França (Proc. 379 

2003.1.4004.8.0). 2.15. Pedido do DS no sentido de que o Prof. Dr. SÉRGIO FRANÇA ADORNO 380 

DE ABREU seja autorizado a afastar-se por 02 (dois) dias, de 03 a 04/03/2011, s.p.v. e das demais 381 

vantagens, para participar do Symposium of UNESCO Chairs in Human Rights, Democracy, 382 

Peace and Tolerance “Developing Togheter a new partnership for a strengthened cooperation”, em 383 

Bergamo, Italia (Proc. 2001.1.867.8.2). 2.16. Pedido do DLO no sentido de que o Prof. Dr. 384 

KOICHI MORI seja autorizado a afastar-se por 10 (dez) dias, de 19 a 28/03/2011, s.p.v. e das 385 

demais vantagens, para tratar de convênio a ser firmado entre a USP e a Universidade de Mie, 386 

Cidade de Tsu, Província de Mie, Japão. 2.17. Pedido do DA no sentido de que a Profa. Dra. 387 

FERNANDA ARÊAS PEIXOTO seja autorizada a afastar-se por 07 (sete) dias, 06 a 12/03/2011, 388 

s.p.v. e das demais vantagens, para participar de evento científico, e em duas reuniões de trabalho 389 

na Biblioteca Nacional da França, Paris, França. 2.18. Pedido do DLO no sentido de que a Profa. 390 

Dra. ELIZA ATSUKO TASHIRO PEREZ seja autorizada a afastar-se por 07 (sete) dias, de 21 a 391 

27/03/2011, s.p.v. e das demais vantagens, para participar do XIII Congresso da ALADAA na 392 

cidade de Bogotá, Colômbia (Proc. 2009.1.5769.8.6) 2.19. Pedido do DL no sentido de que a 393 

Profa. Dra. ESMERALDA VAILATI NEGRÃO seja autorizada a afastar-se por 09 (nove) dias, de 394 

10 a 18/03/2011, s.p.v. e das demais vantagens, para participar do Encontro Cities World Class 395 

(WC2) University Network – 2nde Meeting, promovido pela The Hong Kong Polytechnic 396 
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University, em Hong Kong, China (Proc. 1994.1.40.8.3). 2.20. Pedido do DLCV no sentido de que 397 

a Profa. Dra. RITA DE CÁSSIA NATAL CHAVES seja autorizada a afastar-se por 17 (dezessete) 398 

dias, de 18/02 a 06/03/2011, s.p.v. e das demais vantagens, para presidir banca de doutoramento de 399 

Nazir Can, participar do seminário da equipe LITPOST, coordenar o seminário intitulado 400 

Literatura Pós-Coloniais Comparadas: África, no âmbito do Mestrado em Literaturas Comparadas 401 

i Estudis Culturals, participar do seminário de pós-graduação Colonialismo e Pós-Colonialismo em 402 

África, em Barcelona e Lisboa (Proc. 2008.1.4585.8.8). 2.21. Pedido do DLO no sentido de que a 403 

Profa. Dra. LEIKO MATSUBARA MORALES seja autorizada a afastar-se por 10 (dez) dias, de 404 

01 a 10/03/2011, s.p.v. e das demais vantagens, para participar de reuniões e grupos de trabalho de 405 

Projetos Internacionais, Tóquio, Japão (Proc. 2003.1.4163.8.1) 2.22. Pedido do DLO no sentido de 406 

que a Profa. Dra. MADALENA NATSUKO HASHIMOTO CORDARO seja autorizada a afastar-407 

se por 07 (sete) dias, de 21 a 27/03/2011, s.p.v. e das demais vantagens, para participar do XIII 408 

Congresso ALADAA, em Bogotá, Colômbia (Proc. 1992.1.353.8.0) 2.23. Pedido do DF no 409 

sentido de que o Prof. Dr. MARCO ANTONIO DE ÁVILA ZINGANO seja autorizado a afastar-410 

se por 13 (treze) dias, de 15 a 27/03/2011, s.p.v. e das demais vantagens, para participar do 411 

Seminário sobre causalidade em Aristóteles, em Coimbra, e Seminário sobre Ética 412 

Contemporânea, na Universidade da Beira Interior, em Covilhã, Portugal (Proc. 2001.1.3848.8.9). 413 

2.24. Pedido do Centro de Línguas no sentido de que a Profa. PRISCILA MAYUMI HAYAMA 414 

(EDUCADORA) seja autorizada a afastar-se por 13 (treze) dias, de 08 a 20/03/2011, s.p,v. e das 415 

demais vantagens, para participar do Congresso TESOL Annual Convention & Exhibit com 416 

apresentação de trabalho intitulado “Team Teaching, teamwork and leaders in initial teacher 417 

education”, nos Estados Unidos da América (Proc. 05.1.1836.3.6). A Senhora Presidente colocou 418 

os pedidos acima em votação e por unanimidade eles foram APROVADOS. ORDEM DO DIA - 419 

4. RELATÓRIO DE AFASTAMENTOS DOCENTES: (votação aberta, em bloco, sem prejuízo 420 

de pedidos de destaque). 4.1. A Profa. Dra. TINKA REICHMANN (DLM) apresentou relatório de 421 

afastamento ocorrido no período de 22 a 25/10/2010 quando participou do encontro dos leitores 422 

locais do DAAD – (Serviço Alemão de Intercâmbio Acadêmico), em Cali, Colômbia. 4.2. A Profa. 423 

Dra. ADRIANA ZAVAGLIA (DLM) apresentou relatório de afastamento ocorrido no período de 424 

09 a 18/11/2010 quando participou da Conferência Internacional LEXIS – The study of lexicon 425 

across cultural identilies and textual genres, na Universidade de Verona; e visita de pesquisa ao 426 

Dipartimento di Studi Interdisciplinari su Traduzone, Lingue e Culture - SITLEC, da Universidade 427 

de Bolonha, Itália. 4.3. A Profa. Dra. MARIA ZULMA MORIONDO KULIKOWSKI (DLM) 428 

apresentou relatório de afastamento ocorrido no período de 03 a 12/12/2010, quando participou 429 
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Colóquio Internacional EDICE (Estudios Discurso Cortesia), na Universidad Del Atlântico, em 430 

Barranquila, Colômbia. 4.4. A Profa. Dra.GILIOLA MAGGIO (DLM) apresentou relatório de 431 

afastamento ocorrido no período de 21/08 a 01/09/2010 quando participou do XIX Convegno 432 

dell´Associazione Internazionale di Professori di Italiano – AIPI – Insularità e cultura 433 

mediterranea nella língua e nella letterature intaliane, em Cagliari, Itália. 4.5. A Profa. Dra. 434 

MARIA ELISA BURGOS PEREIRA DA SILVA CEVASCO (DLM) apresentou relatório de 435 

afastamento ocorrido no período de 10 a 17/11/2010 quando participou do Congresso Acadêmico 436 

na Universidade de Londres, Inglaterra. 4.6. A Profa. Dra. MÔNICA FERREIRA MAYRINK 437 

O´KUINGHTTONS (DLM) apresentou relatório de afastamento ocorrido no período de 05 a 438 

13/12/2010, quando participou do Seminário de Atualização para Formadores de Professores de 439 

Português e Espanhol, em Montevidéu, Uruguai. 4.7. O Prof. Dr. ALEXANDRE BEBIANO DE 440 

ALMEIDA (DLM) apresentou relatório de afastamento ocorrido no período de 23 a 30/04/2010 441 

quando participou do Colloque proustien no Institut des Textes et Manuscrits Modernes (ITEM-442 

CNRS), em Paris VII, França. 4.8. O Prof. Dr. LELAND EMERSON MCCLEARY (DLM) 443 

apresentou os relatórios de afastamento ocorrido no período de 01 a 09/07/2010, quando participou 444 

do 10th Internacional Conference on Conversation Analysis (ICCA – 10), em Mannheim, 445 

Alemanha; de 25/07 a 02/08/2010, quando participou do 4th Conference of the International 446 

Society for Gesture Studies (ISGS), em Frankfurt/Oder, Alemanha. 4.9. O Prof. Dr. JAIRO 447 

MORAES NUNES (DL) apresentou relatório de afastamento ocorrido no período de 11 a 448 

15/01/2011 quando participou de atividades na Universidade Nacional de Yokohama, Japão; e de 449 

24/01 a 10/02/2011; quando participou de atividades na Universidade de Connecticut, EUA.  4.10. 450 

O Prof. Dr. BRUNO BARRETTO GOMIDE (DLO) apresentou relatório de afastamento ocorrido 451 

no período de 22 a 26/11/2010; quando participou do Congresso Internacional Tolstói: 100 años, 452 

na Biblioteca Nacional de La Republica Argentina, em Buenos Aires. 4.11. A Profa. Dra. 453 

VERONIQUE MARIE BRAUN DAHLET (DLM) apresentou relatórios de afastamento ocorrido 454 

no período de 01 a 16/06/2010, quando participou dos seguintes eventos: 1) Colloque International 455 

de Cracovie dês Dêdacterus em chef des revues Sinergies – Pays (Sinergies-Brésil) em Lublin, 456 

Polônia; 2) Colloque Interférences, Ellipse et Parabole, na Universidade Pedagógica de Cracóvia, 457 

Polônia. 4.12. O Prof. Dr. CARLOS MOREIRA HENRIQUES SERRANO (DA) apresentou 458 

relatórios de afastamento ocorridos no período 29/08 a 13/09/2010; quando participou do VII 459 

Congresso Ibérico de Estudos Africanos, em Lisboa; e de 27/09 a 01/10/2010; quando participou 460 

do IV Encontro Internacional  de História de Angola, em Luanda. 4.13. O Prof. Dr. RENATO 461 

SZTUTMAN (DA) apresentou relatório de afastamento ocorrido no período de 06 a 13/12/2010; 462 
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quando proferiu palestra no Amazon Konferenz Amazonian Shamanism, Psychoactive Plants and 463 

Ritual Reivention, em Heidelberg University, na Alemanha. 4.14. O Prof. Dr. KABENGELE 464 

MUNANGA (DA) apresentou relatórios de afastamento ocorrido no período de 08 a 12/12/2010; 465 

quando participou como co-orientador de banca de defesa de doutorado na Faculté de Sciences de 466 

La Réligion et de Théologie da Université Montreal, no Canadá; e de 18 a 30/12/2010; quando 467 

participou do Festival Moundial des Arts Nègres, em Dakar; de 13 a 21/11/2010, quando 468 

participou do Simpósio Internacional em Cotonu, República de Benin. 4.15. A Profa. Dra. 469 

GABRIELA PELLEGRINO SOARES (DH) apresentou relatório de afastamento ocorrido no 470 

período de 22 a 30/10/2010, quando participou do seminário El contacto entre cultura letrada e 471 

iletrada em El siglo XIX mexicano, na UNAM, e da XIII Reunião de Historiadores de México, 472 

Estados Unidos e Canadá, organizada pelo Colégio do México, na cidade de Santiago de 473 

Querétaro. 4.16. A Profa. Dra. LAURA MOUTINHO DA SILVA (DA) apresentou relatório de 474 

afastamento ocorrido no período de 24/02 a 25/05/2010 quando realizou pesquisas na África do 475 

Sul. (Proc.: 2007.1.849.8.0). 4.17. O Prof. Dr. FERNANDO RODRIGUES JÚNIOR (DLCV) 476 

apresentou relatórios de afastamento ocorrido no período de 01/07/2008 a 30/06/2009; quando 477 

realizou estágio de pós-doutoramento na Oxford University, na Inglaterra (Proc.: 478 

2006.1.1106.8.0). 4.18. O Prof. Dr. MARCOS MARTINHO DOS SANTOS (DLCV) apresentou 479 

relatórios de afastamento ocorrido no período de 10/05 a 20/06/2010; quando participou como 480 

professor convidado pela Université Paris-Est Créteil, e na Université Paris IV Sorbonne 481 

atividades  (Proc.: 98.1.2802.8.1). 4.19. A Profa. Dra. EVA MARIA FERREIRA GLENK (DLM) 482 

apresentou relatório de afastamento ocorrido no período de 05/07 a 08/08/2010 quando realizou as 483 

seguintes atividades: 1) atividades previstas para a manutenção do convênio UNIBRAL entre a 484 

área de Alemão, Universidade de Leipzig, Alemanha; 2) realização de pesquisas bibliográficas na 485 

Universidade de Graz, Áustria; 3) participação do XII Congresso da Associação Internacional de 486 

Germanística (IVG), em Varsóvia, Polônia (Proc.: 89.1.610.8.9). 4.20. O Prof. Dr. LUIZ 487 

FERNANDO BATISTA FRANKLIN DE MATOS (DF) apresentou relatório de afastamento 488 

ocorrido no período de 06/01/2011 a 20/02/2011; quando realizou pesquisas na École Normale 489 

Superieure de Paris, França e de 08/12/2008 a 08/02/2009 quando realizou pesquisas em Paris, 490 

França. (Proc. 79.1.8346.1.1). ADITAMENTO - 3. RELATÓRIO DE AFASTAMENTOS 491 

DOCENTES (votação aberta, em bloco, sem prejuízo de pedidos de destaque). 3.1. A Profa. Dra. 492 

IEDA MARIA ALVES (DLCV) apresentou relatório de afastamento ocorrido no período de 09 a 493 

15/01/2011, quando ministrou o seminário Terminologie et Néologie du portugais brésilien et du 494 

français: la terminologie de l´intelligence artificielle,  e participou do Colóquio Traduction, 495 
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Terminologie, rédaction technique: dês ponts entre le français et Le portugais, na Université Paris 496 

3, França. A Senhora Presidente encaminha para votação os itens acima, sendo eles 497 

APROVADOS por unanimidade. 5. RELATÓRIO DE ATIVIDADES DOCENTES EM 498 

RDIDP (votação aberta, sem prejuízo de pedidos de destaque). 5.1. A Profa. Dra. DEBORAH DE 499 

OLIVEIRA lotada no DG, ref.: MS-3 apresentou relatório de atividades desenvolvidas durante 500 

estágio probatório em RDIDP. O relatório de atividades em RDIDP foi aprovado pelo Conselho 501 

Departamental e pela CERT, dando por concluído o período de experimentação da docente no 502 

regime (Proc.: 2004.1.3357.8.8). 5.2. A Profa. Dra. ELIANE GOUVEA LOUSADA lotada no 503 

DLM, ref.: MS-3 apresentou relatório de atividades desenvolvidas durante estágio probatório em 504 

RDIDP. O relatório de atividades em RDIDP foi aprovado pelo Conselho Departamental e pela 505 

CERT. Nessa oportunidade, a comissão deixou registrada que caberá à docente encaminhar novo 506 

relatório a CERT, trinta (30) dias antes de 17/12/2012 (Proc.: 2008.1.3003.8.5). Os itens acima 507 

foram encaminhados para votação e APROVADOS por unanimidade. 6. 508 

DOAÇÕES/TRANSFERÊNCIAS DE DOMÍNIO DE MATERIAL PERMANENTE (votação 509 

aberta, em bloco, sem prejuízo de pedidos de destaque). 6.1. Pedido da Profa. Dra. JOSÉ 510 

GERALDO VINCI DE MORAES (DH) no sentido de se incorporar ao patrimônio da FFLCH; 01 511 

(um) Notebook Acer Aspire 5050-4570 DVDRW/14.1/1GB/ Webcam/120GB e (01) mini mouse 512 

ótico clone; 01 (um) memória para notebook de 01 giga;  01 bateria para notebook Acer; 01 (um) 513 

botão Power para notebook; 01 (um) gravador Digital Sony ICSD-PX620, 27 (vinte e sete) livros, 514 

01 (um) CD e 09 (nove) DVD´s, adquiridos com recursos da FAPESP (Proc. 2011.1.760.8.3). (os 515 

equipamentos encontram-se no DH e  os 27 livros, 01 CD e 09 DVD´s encontram-se no SBD). 6.2. 516 

Pedido do Prof. Dr. PAULO ROBERTO ARRUDA DE MENEZES (DS) no sentido de se 517 

incorporar ao patrimônio da FFLCH, 01 (um) livro, adquirido com recursos da FAPESP (Proc. 518 

2011.1.762.8.6). (o livro encontra-se no SBD). 6.3. Pedido do Prof. Dr. MARCOS FRANCISCO 519 

NAPOLITANO DE EUGÊNIO (DH) no sentido de se incorporar ao patrimônio da FFLCH, 08 520 

(oito) livros, adquiridos com recursos da FAPESP (Proc. 2011.1.761.8.0). (os livros encontram-se 521 

no SBD). 6.4. Pedido da Profa. Dra. ELENA NIKOLAEVNA VASSINA (DLO) no sentido de se 522 

incorporar ao patrimônio da FFLCH, 09 (NOVE) livros, adquiridos com recursos da FAPESP 523 

(Proc. 2011.1.763.8.2). (os livros encontram-se no SBD). 6.5. Pedido da Profa. Dra. VERÔNICA 524 

GALINDEZ JORGE (DLM) no sentido de se incorporar ao patrimônio da FFLCH, 01 (um) 525 

notebook SIM 1455 C2D 4GB 320 GB 14”; 08 (oito) livros, adquiridos com recursos da FAPESP 526 

(Proc. 2011.1.752.8.0). (o equipamento encontra-se no DLM  e os livros encontram-se no SBD). 527 

6.6. Pedido da Profa. Dra. ANNIE GISELE FERNANDES (DLCV) no sentido de se incorporar ao 528 
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patrimônio da FFLCH, 01 (uma) impressora laser monocromática Samsung ML 2010, adquirida 529 

com recursos da FAPESP (Proc. 2011.1.753.8.7). (a impressora encontra-se no DLCV). 6.7. 530 

Pedido do Prof. Dr. VAGNER CAMILO (DLCV) no sentido de se incorporar ao patrimônio da 531 

FFLCH, 01 (um) livro, adquirido com recursos da FAPESP (Proc. 2011.1.754.8.3). (o livro 532 

encontra-se no SBD). 6.8. Pedido da Profa. Dra. APARECIDA DE FÁTIMA BUENO (DLCV) no 533 

sentido de se incorporar ao patrimônio da FFLCH, 01 (um) Notebok Dell Inspiron (1440-381) e 14 534 

(catorze) livros, adquiridos com recursos da FAPESP (Proc. 2011.1.844.8.2). (o equipamento 535 

encontra-se no DLCV e os livros no SBD). 6.9. Pedido da Profa. Dra. ADMA FADUL MUHANA 536 

(DLCV) no sentido de se incorporar ao patrimônio da FFLCH, 07 (sete) livros, adquiridos com 537 

recursos da FAPESP (Proc. 2011.1.843.8.6). (os livros encontram-se no SBD). 6.10. Pedido do 538 

Prof. Dr. BERNARDO RICUPERO (DCP) no sentido de se incorporar ao patrimônio da FFLCH, 539 

10 (dez) livros, adquiridos com recursos da FAPESP (Proc. 2011.1.845.8.9). (os livros encontram-540 

se no SBD). 6.11. Pedido do Prof. Dr. FRANKLIN LEOPOLDO E SILVA (DF) no sentido de se 541 

incorporar ao patrimônio da FFLCH, 01 netbook 1020BR ATOM N270 1 GB 160 GB 10XP-HP e 542 

21 (vinte e um) livros, adquiridos com recursos da FAPESP (Proc. 2011.1.750.8.8). (o 543 

equipamento encontra-se na sala 1007 do DF e os  livros encontram-se no SBD) 6.12. Pedido do 544 

Prof. Dr. JOÃO VERGÍLIO GALLERANI CUTER (DF) no sentido de se incorporar ao 545 

patrimônio da FFLCH, 06 (seis) livros, adquirido com recursos da FAPESP (Proc. 546 

2011.1.946.8.0). (Os  livros encontram-se no SBD). 6.13. Pedido do Prof. Dr. PAULO 547 

EDUARDO ARANTES (DF) no sentido de se incorporar ao patrimônio da FFLCH, 01 (um) 548 

mouse Basic; 01 (um) teclado USB multi; 01 (um) cabo USB; 01 (um) mouse mini; 01 (uma) 549 

impressora Samsung ML 1630; um notebook HP DV 6135 COM Core Duo 1,66/2 GB/HD 120 e 550 

tela de 15.4” e 70 (setenta) livros, adquirido com recursos da FAPESP (Proc. 2011.1.949.8.9). (os 551 

equipamentos encontram-se na sala 1007 do DF e os  livros encontram-se no SBD). 6.14. Pedido 552 

do Prof. Dr. JÚLIO ASSIS SIMÕES (DA) no sentido de se incorporar ao patrimônio da FFLCH, 553 

08 (oito) livros, adquiridos com recursos da FAPESP (Proc. 2011.1.948.8.2). (Os  livros 554 

encontram-se no SBD). 6.15.  Pedido da Profa. Dra. ÍRIS KANTOR (DH) no sentido de se 555 

incorporar ao patrimônio da FFLCH, 06 (seis) livros, adquiridos com recursos da FAPESP (Proc. 556 

2011.1.1003.8.1). (Os livros encontram-se no SBD). 6.16. Pedido do Prof. Dr. LUIZ HENRIQUE 557 

LOPES DOS SANTOS (DF) no sentido de se incorporar ao patrimônio da FFLCH, 01 (um) 558 

notebook HP DV2000 (Dual Core 512 MB/80G/DVDRW); 01 (um) leitor digital para arquivos 559 

eletrônicos: Digital Reader Sony PRS600BC/CS; 42 (quarenta e dois) livros e 02 (duas) revistas, 560 

adquiridos com recursos da FAPESP (Proc. 2011.1.1047.8.9). (Os equipamentos encontram-se  na 561 
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sala 1007 do DF e os livros e as revistas encontram-se no SBD). 6.17. Pedido do Prof. Dr. 562 

CARLOS ALBERTO RIBEIRO DE MOURA (DF) no sentido de se incorporar ao patrimônio da 563 

FFLCH, 141 (cento e quarenta e um) livros, adquiridos com recursos da FAPESP (Proc.: 564 

2011.1.1334.8.8). (os livros encontram-se no SBD). ADITAMENTO - 4. 565 

DOAÇÕES/TRANSFERÊNCIAS DE DOMÍNIO DE MATERIAL PERMANENTE (votação 566 

aberta, em bloco, sem prejuízo de pedidos de destaque). 4.1. Pedido do Prof. Dr. MANOEL 567 

MOURIVALDO SANTIAGO ALMEIDA (DLCV) no sentido de se incorporar ao patrimônio da 568 

FFLCH; 01 (um) Notebook CCE DC 4 GB 250 GB, 01 (um) livro, adquiridos com recursos da 569 

FAPESP (Proc. 2011.1.1228.8.3). (o equipamento encontra-se no DLCV e  o livro no SBD). 4.2. 570 

Pedido do Prof. Dr. JOÃO ADOLFO HANSEN (DLCV) no sentido de se incorporar ao 571 

patrimônio da FFLCH; 01 (um) Notebook Acer AOD 250 1185 Intel Atom N270 1m6 GHz 1GB 572 

160 GB 10,1 WbC Azul, 51 (cinqüenta e um) livros e 02 (duas) revistas, adquiridos com recursos 573 

da FAPESP (Proc. 2011.1.1048.8.5). (o equipamento encontra-se no DLCV e  os livros e revistas 574 

no SBD). 4.3. Pedido do Prof. Dr. NELSON HIDEIKI NOZOE (DH) no sentido de se incorporar 575 

ao patrimônio da FFLCH, 01 HP NS 187LA#AC4 mini 1120 BR Intel A, 01 super talent pen drive 576 

4 GB, 04 livros, 1 CD, 03 microfilmes e 03 documentos fotocopiados, adquiridos com recursos da 577 

FAPESP (Proc. 11.1.1438.8.8). (o equipamento encontra-se no DH, os livros, CD, microfilmes e 578 

documentos fotocopiados no SBD). A Senhora Presidente colocou em votação os itens acima e, 579 

por unanimidade, eles foram APROVADOS. ORDEM DO DIA - 7. SOLICITAÇÃO DE 2ª 580 

VIA DE DIPLOMA – GRADUAÇÃO - 7.1. FLÁVIO VILLALON MARTINS bacharel em 581 

Letras (Português e Inglês), solicita emissão de 2ª via de diploma, em virtude de extravio da via 582 

original (curso concluído em 1998, com colação de grau em 27/06/2000) (Proc.: 2001.1.2418.8.0). 583 

A Senhora Presidente colocou em votação este item e o mesmo foi APROVADO por 584 

unanimidade. 8. COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO – Reconhecimento de Diploma 585 

Estrangeiro (votação aberta, em bloco, sem prejuízo de pedidos de destaque). 8.1. A Sra. 586 

MARLY AUGUSTA LOPES DE MAGALHÃES solicita reconhecimento de seu diploma 587 

estrangeiro de Doutor, área de Semiótica e Linguística Geral, expedido pela Universidad Central 588 

de Lãs Villas, em Cuba (Proc.: 09.1.21388.1.6) (v. anexo solicitação do Conselho Técnico 589 

Administrativo em 06/05/2010 de esclarecimentos sobre o parecer desfavorável da Comissão de 590 

Especialistas e sugestão de uma nova Comissão de Especialistas; e a MANUTENÇÃO DO 591 

PARECER DESFAVORÁVEL da nova Comissão aprovada pela Comissão de Pós-Graduação, em 592 

22/02/2011). Em aparte, o Professor Doutor Ronald Beline Mendes esclarece que a Comissão do 593 

Departamento de Lingüística avaliou a tese como ruim, pois ela mal tinha qualidades para uma 594 
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dissertação de mestrado, mas a redação do parecer não estava boa, segundo a Comissão de 595 

Graduação, então o parecer voltou para ser redigido novamente por outra Comissão. 8.2. O Sr. 596 

JOHN HENRY SCHULZ solicitou reconhecimento de seu diploma estrangeiro de Doutor, área de 597 

História Social, expedido pela Princeton University, nos EUA (Proc.: 06.1.34490.1.6) (v. anexo 598 

PARECER FAVORÁVEL da Comissão de Pós-Graduação, em 22/02/2011). A Senhora 599 

Presidente encaminhou os pareceres para votação e eles foram APROVADOS por unanimidade. 600 

9. COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO – RECURSO - Reconhecimento de Diploma 601 

Estrangeiro (votação aberta, em bloco, sem prejuízo de pedidos de destaque). 9.1. RICARDO 602 

PIERETTI CAMARA solicita, em grau de recurso, o reconhecimento do Diploma de Doutor, 603 

concentração em Filologia e Língua Portuguesa, obtido na Universidade Autônoma de Barcelona, 604 

Espanha, ao expedido por esta Faculdade (Proc. 09.1.16275.1.2). Após discussão, a Senhora 605 

Diretora RETIROU ESTE ITEM DE PAUTA, para que o mesmo seja encaminhado para 606 

apreciação de novo parecerista. 10. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A 607 

PESQUISADOR – PROEX (votação aberta, em bloco, sem prejuízo de pedidos de destaque). 608 

10.1. A CAPES (Coordenadoria de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) concedeu 609 

auxílio financeiro ao Programa de Pós-Graduação em Linguística, sob a Coordenação do Prof. Dr. 610 

Waldyr Beividas, para manter o padrão de qualidade do programa (Proc.: 10.1.5128.8.2). A 611 

Senhora Presidente coloca em votação o item acima, sendo ele APROVADO por unanimidade. 612 

11. CONVÊNIO DE INTERCÂMBIO CULTURAL E CIENTÍFICO/ PROTOCOLO DE 613 

INTENÇÕES - (votação aberta, em bloco, sem prejuízo de pedidos de destaque). 11.1. Convênio 614 

entre a Universidade de São Paulo, através da FFLCH e a Universitá per Stranieri di Siena, Itália, 615 

para fins de intercâmbio de docentes/pesquisadores, estudantes de pós-graduação e graduação e 616 

membros da equipe técnico-administrativa das respectivas instituições, sob coordenação da Profa. 617 

Dra. Lucia Wataghin do Departamento de Letras Modernas (Proc. 11.1.1202.8.4). 11.2. Convênio 618 

entre a Universidade de São Paulo, através da FFLCH e a Universidade de Genove, Suíça, para 619 

fins de intercâmbio de docentes/pesquisadores, estudantes de pós-graduação e graduação e 620 

membros da equipe técnico-administrativa das respectivas instituições, sob coordenação da Profa. 621 

Dra. Verônica Galíndez Jorge do Departamento de Letras Modernas (Proc. 11.1.1203.8.0). 11.3. 622 

Convênio entre a Universidade de São Paulo, através da FFLCH e a Université de Poitiers, para 623 

fins de intercâmbio de docentes/pesquisadores, estudantes de pós-graduação e graduação e 624 

membros da equipe técnico-administrativa das respectivas instituições, sob coordenação do Prof. 625 

Dr. Carlos Roberto Figueiredo Nogueira do Departamento de História (Proc. 11.1.1160.8.0). A 626 

Senhora Presidente encaminhou para votação os itens acima e, por unanimidade, eles foram 627 



                                                                                                                                                                              Fls. 

 

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

 

A T A S  

ATA APROVADA EM REUNIÃO ORDINÁRIA DE 05/05/2011 

APROVADOS. 12. TRANSFERÊNCIA DE SERVIDORES NÃO-DOCENTES ENTRE 628 

UNIDADES: (votação aberta, em bloco, sem prejuízo de pedidos de destaque). 12.1. O Senhor 629 

Carlos Augusto Pereira da Silva, lotado no Serviço de Serviços Gerais solicita sua transferência 630 

desta Faculdade para o Instituto de Matemática e Estatística da USP (IME-USP) a partir de 631 

21/03/2011 (Prot.: 2011.5.181.45.5). A Senhora Presidente colocou em votação os pedidos acima e 632 

eles foram APROVADOS por unanimidade. ADITAMENTO - 5. PROGRAMA PROEXT/SP 633 

– CULTURA 2011 - (encaminhado ad referendum do CTA) (votação aberta, em bloco, sem 634 

prejuízo de pedidos de destaque). 5.1. Proposta do projeto “Programa de Extensão Cidadania e 635 

Direitos – NEV/USP”, coordenado pelo Prof. Dr. Sérgio França Adorno de Abreu do 636 

Departamento de Sociologia (Proc. 11.1.1429.8.9). A Senhora Presidente colocou em votação o 637 

item acima, sendo ele APROVADO por unanimidade. 6. CONVÊNIO DE INTERCÂMBIO 638 

CULTURAL E CIENTÍFICO/ PROTOCOLO DE INTENÇÕES - (votação aberta, em bloco, 639 

sem prejuízo de pedidos de destaque). 6.1. Convênio entre a Universidade de São Paulo, através 640 

da FFLCH e a Université Jean Moulin-Lyon 3, para fins de intercâmbio de 641 

docentes/pesquisadores, estudantes de pós-graduação e graduação e membros da equipe técnico-642 

administrativa das respectivas instituições, sob coordenação da Profa. Dra. Sandra Margarida 643 

Nitrini (Proc. 11.1.1359.8.0). A Senhora Presidente encaminhou o item para votação e ele foi 644 

APROVADO por unanimidade. 7. TRANSFERÊNCIA DE SERVIDORES NÃO-DOCENTES 645 

ENTRE UNIDADES (votação aberta, em bloco, sem prejuízo de pedidos de destaque). 7.1. A 646 

Senhora Elizabeth Rabockai, lotada no Serviço de Artes Gráficas solicita sua transferência desta 647 

Faculdade para a COCESP – Coordenadoria do Campus da Capital do Estado de São Paulo a partir 648 

de 01/04/2011, em permuta de funcionário, servidor: José Florentino da Silva (Proc.: 649 

76.1.14617.1.0). A Senhora Presidente encaminhou o item para votação, sendo ele APROVADO 650 

por unanimidade. 8. PROCESSO SELETIVO – CONTRATAÇÃO DOCENTE 651 

(TEMPORÁRIO) – encaminhados ad referendum do CTA. 8.1. ABERTURA DE EDITAL, 652 

ACEITAÇÃO DE INSCRIÇÕES E COMISSÃO JULGADORA E RELATÓRIO FINAL. O 653 

Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas solicitou abertura de edital para contratação de um 654 

docente por prazo determinado (temporário), como Professor Contratado III (Professor Doutor), 655 

em jornada de 12 horas semanais de trabalho, área de Filologia e Língua Portuguesa (Proc. 656 

11.1.567.8.9). Os Professores Doutores Sérgio Duarte Julião da Silva, Monica Alvarez Gomes das 657 

Neves, Silma Ramos Coimbra Mendes, Maressa de Freitas Vieira, Tatiana Piccardi e Dayane 658 

Cristina Pal apresentaram requerimento de inscrição no processo seletivo para contratação docente 659 

por prazo determinado (temporário), como Professor Contratado III (Professor Doutor), em 660 
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jornada de 12 horas semanais de trabalho, área de Filologia e Língua Portuguesa (Proc. 661 

11.1.567.8.9). Edital FFLCH/FLC nº 003/2011 de 19/02/2011. O DLCV sugeriu os seguintes 662 

nomes para compor a Comissão Julgadora do referido processo seletivo: Titulares: Profs. Drs. 663 

Marcelo Módolo (DLCV-FFLCH, Doutor), Margarida Maria Taddoni Petter (DL-FFLCH, Livre-664 

Docente) e Paulo Chagas de Souza (DL-FFLCH, Doutor). (v. anexo, programa do edital, indicação 665 

da Comissão Julgadora, encaminhado ad referendum do Departamento e relatório final da 666 

Comissão Julgadora do processo seletivo realizado de 01 a 03 de março de 2011, tendo sido 667 

aprovada e indicada a Professora Tatiana Piccardi). A Senhora Presidente colocou em votação o 668 

item acima e, por unanimidade, ele foi APROVADO. ADITAMENTO – 1. QUESTÕES 669 

TÉCNICAS DE POLÍTICA ACADÊMICA. 1.1.  GRUPO DE TRABALHO PARA 670 

ELABORAR SUGESTÕES PARA DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS USP – 2012 (v. em 671 

anexo, sugestão para composição do GT). A Senhora Leonice Maria Silva de Farias esclarece que 672 

todo ano a COP (Comissão de Orçamento e Patrimônio da USP) solicita que as Unidades se 673 

manifestem em relação às diretrizes orçamentárias do ano seguinte e para isso, é formado um 674 

Grupo de Trabalho do CTA, que deve elaborar as sugestões que serão encaminhadas até junho. 675 

Diz que essa Comissão trabalhará com as diretrizes e não com números. Explica que além da 676 

dotação básica pode-se sugerir alterações para manutenção predial, equipamentos de segurança, 677 

etc. Diz que já existe um material elaborado que será distribuído para os membros da Comissão, e 678 

que esta é formada normalmente por um membro representante de cada curso, um das Comissões 679 

Estatutárias, além da Assistente Financeira, do representante dos funcionários e dos alunos 680 

(quando tem representante eleito), e pela Senhora Presidente como coordenadora. A Senhora 681 

Presidente diz que os Chefes de Departamento serão os membros, exceto para Ciências Sociais e 682 

Letras, que terão que escolher um entre os vários que possuem, e que a indicação da Direção para 683 

composição do Grupo de Trabalho é a seguinte: Ronald Beline Mendes, Fernando de Magalhães 684 

de Papaterra Limongi, Sara Albieri, André Roberto Martin, Roberto Bolzani Filho, Ivã Carlos 685 

Lopes, Vera Lucia Amaral Ferlini, Juraci Dias Rodrigues e as três Assistentes de Direção, Leonice 686 

Maria Silva de Farias, Rosângela Duarte Vicente e Renata Guarrera Del Corço. A Senhora 687 

Presidente encaminha a proposta para votação, sendo ela APROVADA por unanimidade. 1.2. 688 

ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS MIÚDAS URGENTES (v. em anexo, informação da 689 

Área Financeira sobre a liberação de adiantamentos para atender despesas miúdas, urgentes e 690 

caracterizadas como situação de emergência). A Senhora Leonice Maria Silva de Farias explica 691 

que esses adiantamentos são uma demanda dos Departamentos e de alguns setores da FFLCH, e 692 

que então surgiu uma proposta de descentralização de alguns gastos urgentes com características 693 
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de emergência. Esclarece que qualquer tipo de compras é feito pelo Serviço de Compras, que não 694 

dá conta de atender as emergências mais a sua rotina de trabalho. Relata que existe uma forma 695 

para o servidor ficar responsável pelo numerário nominalmente, aproximadamente da forma como 696 

funcionam as contas adiantamento para diárias e gastos do gênero. Diz que a recomendação é que 697 

esses adiantamentos sejam feitos em nome de pessoas que detêm um certo conhecimento na área 698 

financeira, porque requerem  uma série de procedimentos e normas, mas que, de qualquer forma, 699 

está previsto um treinamento para as pessoas que irão lidar com isso caso a proposta seja aprovada. 700 

Informa que os Departamentos terão liberdade para definir se os adiantamentos ficarão em nome 701 

das Chefias ou dos Secretários, porque a única exigência é que seja um servidor, independente de 702 

ser docente ou não. Diz que já existe no Sistema Mercúrio Web uma parte para a solicitação, e 703 

que, portanto, ela não será em papel. Esclarece que não são quaisquer despesas que poderão ser 704 

pagas com recursos de adiantamento de despesas miúdas, somente em casos emergenciais, quando 705 

a despesa não puder subordinar-se ao processo ordinário de empenho. Diz que não poderão ser 706 

comprados materiais que fazem parte do estoque do almoxarifado da Faculdade, somente quando o 707 

material estiver em falta no estoque, e só devidamente justificado, o gasto poderá ser realizado. 708 

Explica que não é permitido contratar serviços ou comprar materiais que possuem contratos 709 

firmados na Faculdade, como por exemplo, passagens aéreas nacionais e internacionais, correios, 710 

manutenção de elevadores (Zenit e Vilarta), manutenção e áreas verdes, manutenção de ar 711 

condicionado, café/açúcar, carimbos, água mineral (20 litros) e chaves (licitação em andamento). 712 

Diz que não podem ser adquiridos materiais permanentes com recursos de adiantamento, pois, a 713 

aquisição de material permanente e realização de obras são subordinadas ao processo normal de 714 

aplicação, ou seja, empenho ordinário, liquidação e pagamento. Informa que o limite de valor para 715 

a concessão de adiantamento para despesas miúdas urgentes e caracterizadas como situação de 716 

emergência é quinhentos reais (R$500,00) por mês. Diz que os locais que poderão solicitar 717 

adiantamentos para despesas miúdas de caráter de urgência desde que caracterizada a situação de 718 

emergência são os Departamentos, SBD e Serviços Gerais, que o prazo de aplicação dos 719 

adiantamentos será de 30 (trinta) dias corridos, devendo-se incluir a data de emissão do empenho, 720 

e que este prazo é improrrogável. Explica que o prazo para o fechamento da prestação de contas no 721 

Serviço de Tesouraria será de 05 (cinco) dias, contados a partir do primeiro dia imediatamente 722 

subseqüente ao término do prazo de aplicação. Diz que os documentos que devem ser apresentados 723 

no serviço de Tesouraria para o fechamento da prestação de contas são: notas fiscais das despesas 724 

realizadas contendo justificativas dos gastos e o atestado de recebimento do material/serviço; 725 

cópias dos cheques emitidos; e saldo de valor não gasto. Informa que não pode ser concedido 726 
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adiantamento a servidor responsável por dois adiantamentos que ainda não tenha prestado contas; 727 

a servidor em atraso, que não prestou contas no prazo legal; a servidor em licença, férias ou 728 

afastado; a servidor inscrito no CADIN Estadual (Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados 729 

de Órgãos e Entidades Estaduais). Informa que os comprovantes da despesa realizada são os 730 

documentos fiscais, notas fiscais de vendas, notas fiscais de prestação de serviços – pessoa 731 

jurídica, não deverão conter emendas, rasuras, acréscimos, entrelinhas; que as empresas devem 732 

emitir notas fiscais eletrônicas (Modelo 1 ou 1-A) conforme legislação vigente. Assim, antes do 733 

fechamento da compra deverá ser verificado se o fornecedor está apto e fornece NF-e; que as notas 734 

fiscais eletrônicas devem ser emitidas por quem forneceu o material ou prestou o serviço; e 735 

deverão estar em nome da: Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas- Rua do Lago, 717, 736 

CNPJ: 63.025.530/0016-90- Inscrição Estadual: Isenta. Diz também que deve constar 737 

obrigatoriamente a data da emissão que deverá ser sempre igual ou posterior à data da concessão 738 

do adiantamento; o detalhamento do material fornecido ou do serviço prestado evitando-se 739 

generalizações ou abreviaturas que impeçam o conhecimento da natureza das despesas e da 740 

unidade fornecida de materiais ou serviços (discriminação da quantidade de produto ou de 741 

serviço); a quitação da despesa (carimbo pago/autenticação/recebemos). Informa que o servidor 742 

não pode pedir ressarcimento de valor gasto antes da concessão do adiantamento, pois é vedada a 743 

indenização de valor gasto anterior à data da concessão do adiantamento; que não será admitido 744 

documento com data de emissão que seja superior ao prazo fixado para aplicação; e que o prazo de 745 

aplicação do adiantamento se restringe ao exercício financeiro da sua concessão. Esclarece que o 746 

setor solicitante deve ter disponibilidade orçamentária para a solicitação do adiantamento, que as 747 

despesas devem ser realizadas após a emissão da nota de empenho obedecendo-se o limite de valor 748 

adiantamento, que “Não será concedido adiantamento para despesas já realizadas, nem se 749 

permitirão despesas maiores que as quantias adiantadas, ou realizadas após o período de aplicação 750 

autorizado, correndo eventual excesso por conta do responsável pelo adiantamento”, e que os 751 

preços dos materiais e serviços devem guardar conformidade com os preços praticados no 752 

mercado. Diz que a inobservância dos prazos de prestação ou de regularização de contas, ou ainda 753 

a utilização irregular de valores, ensejará a aplicação das sanções disciplinares, assegurado sempre, 754 

mediante prévia notificação, o exercício do direito de defesa, observado o prazo de 5 (cinco) dias 755 

úteis, sem prejuízo da obrigação de restituir o valor do dano. Informa que o saldo de adiantamento 756 

requisitado e não recolhido dentro do prazo de prestação de contas estará sujeito à correção 757 

monetária, a partir da data de encerramento daquele prazo, enquanto que as despesas impugnadas 758 

também deverão ser recolhidas, devidamente corrigidas, a partir da data da emissão da 759 
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documentação fiscal. Ninguém mais desejando fazer uso da palavra, a Senhora Presidente 760 

agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a sessão. E, para constar, eu, Rosângela Duarte 761 

Vicente, Assistente Técnica de Direção para Assuntos Acadêmicos, redigi a presente ata que 762 

assino juntamente com Senhora Presidente. São Paulo, 07 de abril de 2011.  763 


