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ATA DA DUCENTÉSIMA DÉCIMA QUARTA REUNIÃO DO CONSELHO TÉCNICO - 1 

ADMINISTRATIVO DA FACULDADE DE FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS 2 

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

Sandra Margarida Nitrini, Diretora da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas 4 

(FFLCH). Aos dez dias do mês de novembro do ano de dois mil e onze, no Salão Nobre 5 

da Faculdade, realizou-se a supracitada reunião do Conselho Técnico Administrativo, em 6 

terceira convocação. COMPARECIMENTOS: Professores e Funcionários: Sandra 7 

Margarida Nitrini, Modesto Florenzano, Sara Albieri, Ronald Beline Mendes, Fernando de 8 

Magalhães Papaterra Limongi, Roberto Bolzani Filho, Marcelo Cândido da Silva, Fábio 9 

Rigatto de Souza Andrade, Maria Augusta da Costa Vieira, Ivã Carlos Lopes, Vagner 10 

Gonçalves Silva, João Roberto Gomes de Faria, Ana Lúcia Pastore Schritzmeyer, 11 

Reginaldo Gomes de Araújo, André Roberto Martin, Sylvia Basseto. Como assessores 12 

atuaram: Rosângela Duarte Vicente (ATAC), Leonice Maria Silva de Farias e Ismaerino 13 

de Castro Júnior (ATFN), Eliana Bento da Silva Amatuzzi de Barros (SCS), Augusto 14 

César Freire Santiago (ASSINF), e Sonia Marisa Lucchetti (SBD), Néli Maximino (ATAD), 15 

Maria das Graças Ribeiro dos Santos (Biblioteca). JUSTIFICATIVAS: Justificou ausência 16 

o seguinte membro: Marli Quadros Leite. EXPEDIENTE: 1. A Senhora Presidente 17 

comunica o agendamento do seguinte evento, devidamente aprovado pelo conselho 18 

departamental: Dias 07 a 11.11.2011 – “Os cento e cinquenta anos da unificação italiana 19 

e as questões de identidade nacional no Brasil e na Itália” do DLM (Proc. 11.1.4283.8.5). 20 

Expediente da Comissão de Pós-Graduação: com a palavra, o Prof. Dr. Marcelo 21 

Candido da Silva deu o seguinte informe: “Anteontem tivemos reunião da Pró-Reitoria de 22 

Pós-Graduação na FMVZ, tendo por fim fazer um balanço da gestão de Pós Graduação, 23 

e estavam presentes todos os coordenadores de Pós-Graduação da universidade e 24 

também os presidentes de CPG. Foi uma reunião muito positiva, estando o Pró-Reitor 25 

disposto a dialogar conosco. As sugestões polidas aqui pelas CCPs e pela CPG foram 26 

enviadas à Pró-Reitoria, serão discutidas e deverão passar pelo conselho universitário.  27 

Expediente da Comissão de Graduação: com a palavra, a Profa. Dra. Sylvia Basseto 28 

disse não ter informe. Em aparte, a Senhora Presidente, Profa. Sandra Margarida Nitrini, 29 

informa sobre a realização da reunião do PRO-ED e, com a palavra, a senhora Leonice 30 

Maria Silva de Farias, assistente financeira, expõe detalhes da reunião, que teve a sua 31 

participação, dizendo “Os assistentes financeiros e administrativos não estavam 32 

acompanhando este projeto de infraestrutura da Graduação. Porém, caso houver 33 

diferença de valores no decorrer do projeto, o acompanhamento e a responsabilidade 34 

ficam ao encargo das unidades.”. Com a palavra, a Profa. Dra. Sylvia Basseto alerta 35 

para a superlotação de alunos no período noturno, gerada pela falta de controle da 36 

migração dos alunos entre os períodos. A consequência disso é que há casos no qual os 37 

alunos do noturno não conseguem efetivar a matricula, prejudicando-os, pois eles, 38 

frequentemente, não tem disponibilidade para frequentar os cursos diurnos. Expediente 39 

da Comissão de Pesquisa: com a palavra, a Profa. Ana Lúcia Pastore Schritzmeyer 40 

disse “Minha preocupação neste momento é se conseguiremos realizar o SICUSP nos 41 

prédios de letras e ciências sociais, se eles estarão efetivamente na condição de serem 42 

ocupados pelo evento”. Como proposta, a Profa. Sandra Margarida Nitrini disse “O que 43 

podemos fazer é um reforço das reservas que foram feitas para o evento”. O Prof. João 44 

Roberto Gomes de Faria pergunta se todas as salas do prédio de letras foram 45 

reservadas. O coro responde que não. Em continuidade, a Profa. Ana Lúcia Pastore 46 

Schritzmeyer disse “ Vou pedir que seja feito uma lista para cada departamento das 47 

salas que serão utilizadas no evento, e dos seus respectivos dias. Gostaria também de 48 

ressaltar a importância deste evento, compromisso da USP com o CNPq, para além dos 49 

nossos problemas internos.”. A Profa. Sandra Margarida Nitrini disse não acreditar que a 50 
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greve tenha força para permanecer por muito tempo, se é que ainda tem força. Disse 51 

ainda que caso a greve persista será necessário dialogar com os alunos sobre a 52 

importância do evento. Sobre a greve, a Profa. Sandra Margarida Nitrini disse que uma 53 

aluna lhe comunicou que os alunos estavam pedindo uma plenária, pelas redes sociais, 54 

para discutir os desdobramentos da greve.”. O Prof. João Roberto Gomes de Faria disse 55 

apoiar a ideia da confecção de uma carta em solidariedade aos funcionários que se 56 

sentiram lesados pela invasão, já que uma ação mais efetiva seria inviável devido ao 57 

atual estado de tensões. Após discussão, ela ficou assim: “Moção de Solidariedade 58 

aos Funcionários do Prédio da Administração da FFLCH - O CTA (Conselho Técnico 59 

Administrativo), em reunião ordinária realizada no dia 10 de novembro, decidiu, por 60 

unanimidade, manifestar sua solidariedade aos funcionários do Prédio da Administração 61 

da FFLCH, que foram vitimas de injustificada invasão e ocupação de seu local de 62 

trabalho. Essa solidariedade também foi manifestada em todos os Departamentos da 63 

Faculdade. Os professores lamentam profundamente que objetos pessoais tenham sido 64 

furtados e que os funcionários tenham experimentado o sentimento de frustação e 65 

impotência diante de tamanha violência.” Ninguém mais desejando fazer uso da palavra, 66 

a Senhora Presidente passou à ORDEM DO DIA: 1. QUESTÕES TÉCNICAS DE 67 

POLÍTICA ACADÊMICA. 1.1. Solicitação do Departamento de Geografia, em caráter de 68 

excepcionalidade, para pagamento aos monitores bolsistas de valores acima do 69 

estabelecido pelo CTA, provenientes do convênio nº 19341 – processo 09.1.751.8.1 – 70 

Dersa.  (ver anexo, cópia do documento do DG com os valores propostos). Para 71 

esclarecimentos sobre a solicitação, Leonice Maria Silva de Farias disse “O convênio 72 

Dersa prevê a contratação de monitores bolsistas, a partir da taxa de overhead de 10% 73 

proveniente deste convênio e que vai para o departamento. O departamento de 74 

Geografia quer ampliar o quadro dos monitores-bolsistas por meio da verba de overhead 75 

do convênio. O convênio foi firmado estabelecendo uma tabela diferenciada para os 76 

bolsistas, o que é permitido em cada convênio, diferentemente da tabela praticada pelo 77 

CTA. É esquisito pagar uma parte dos monitores com o valor estabelecido pelo 78 

convênio, e outra parte com a verba proveniente do overhead do próprio departamento. 79 

Como a overhead vira industrial, ou seja, verba orçamentária, ela está submetida às 80 

regras do CTA. Assim, o departamento não teria a competência de pagar um valor 81 

diferenciado sem a aprovação do CTA.”. Em aparte, a Profa. Sandra Margarida Nitrini 82 

disse “Devemos considerar as consequências disso. Por outro lado, os projetos que 83 

vieram da Pró-Reitoria de Pesquisa podem contratar monitores bolsistas com valor 84 

maior, em casos de excepcionalidade”. Em aparte, Leonice Maria Silva de Farias disse 85 

“O departamento de Geografia tem um convênio grande com a Dersa. Eles estão 86 

fazendo um levantamento dos impactos ambientais do rodoanel. Quando se constitui um 87 

convênio, estabelece-se um cronograma de desembolso das despesas com o programa, 88 

sendo que um dos itens é sobre a contratação de monitores-bolsistas para desenvolver o 89 

projeto. Quando o convênio foi firmado ele continha esta tabela com os valores 90 

diferenciados do CTA. Todos os convênios firmados são aprovados pelo CTA, e também 91 

pelas instâncias da Reitoria. Das taxas de overhead 5% vai para a reitoria e 10% para a 92 

faculdade, que é revertido para o departamento que está administrando o convênio. Com 93 

esta taxa, o departamento de geografia gostaria de contratar outros monitores, fora 94 

aqueles contratados diretamente pelo convênio. Como a taxa, ao entrar no 95 

departamento, deve seguir as regras estabelecidas, a tabela de monitores do CTA, o 96 

departamento está pedindo ao CTA para que eles possam igualar as bolsas dos 97 

monitores contratados pelo departamento, com a tabela dos monitores que foram 98 

contratados diretamente pelo convênio. A Senhora Presidente encaminha a proposta 99 

para aprovação, em caráter excepcional, para pagamento aos monitores bolsistas de 100 
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valores acima do estabelecido pelo CTA e conforme tabela proposta no memorando nº 101 

191/DG, com contratação de monitores até o término da vigência do convênio entre a 102 

FFLCH-USP e a DERSA, ou seja, até fevereiro de 2012. Após votação a proposta foi 103 

APROVADA. 2. CREDENCIAMENTO JUNTO A CERT – ad referendum (votação 104 

aberta, em bloco, sem prejuízo de pedidos de destaque) 2.1. A Profa. Dra. LEIKO 105 

MATSUBARA MORALES lotada no DLO, apresentou pedido de credenciamento junto a 106 

CERT, para consultoria e assessoria. O presente credenciamento é válido no período de 107 

16/05/2011 a 16/05/2013 (Proc. 09.1.5626.8.0). A Senhora Presidente encaminha a 108 

solicitação para votação e a mesma foi APROVADA.  3.  RELATÓRIO DE 109 

AFASTAMENTOS DOCENTES  (votação aberta, sem prejuízo de pedidos de destaque). 110 

3.1. O Prof. Dr. CARLOS ALBERTO RIBEIRO DE MOURA (DF) apresentou relatório de 111 

afastamento ocorrido no período de 15/10/2008 a 20/12/2008, quando foi autorizado a 112 

realizar pesquisa na École Normale Superieur, em Paris, França (Proc. 88.1.359.8.3). 113 

3.2. A Profa. Dra. DORIS NATIA CAVALLARI (DLM) apresentou relatório de 114 

afastamento ocorrido no período de 01/09/2010 A 31/07/2011, quando foi autorizada a 115 

realizar pesquisa de pós-doutorado na Università degli studi G. d´Annunzio”, Itália. (Proc. 116 

05.1.2964.8.9). 3.3. O Prof. Dr. MARCELO CANDIDO DA SILVA (DH) apresentou 117 

relatório de afastamento ocorrido no período de 25/11/2010 A 25/02/2011, quando foi 118 

autorizado a realizar pesquisas em Paris, França (Proc. 04.1.4236.8.0). 3.4. O Prof. Dr. 119 

ÁLVARO AUGUSTO COMIN (DS) apresentou relatório de afastamento ocorrido no 120 

período de 01/06/2010 a 31/12/2010, quando foi autorizado a realizar pesquisas de pós-121 

doutorado na Inglaterra (Proc. 00.1.35.8.6). 3.5. A Profa. Dra. FRAYA FRESE (DS) 122 

apresentou relatório de afastamento ocorrido no período de 02/10/2010 A 15/01/2011, 123 

quando foi autorizada a realizar pesquisa de pós-doutorado junto à Freie Universität 124 

Berlin e a Humboldt-Universität zu Berlin, Alemanha. (Proc. 07.1.1016.8.1). 3.6. A Profa. 125 

Dra. ELIANE GOUVEA LOUSADA (DLM) apresentou relatório de afastamento ocorrido 126 

no período de 02 A 07/08/2011, quando foi autorizada a participar de bancas 127 

examinadoras de Mestrado, na Universidade de Guelph, Canadá.  3.7. A Profa. Dra. 128 

SIMONE CAPUTO GOMES (DLCV) apresentou relatório de afastamentos ocorridos nos 129 

períodos de 27/06 A 10/07/2011, quando foi autorizada a participar do ciclo de reuniões 130 

a convite da Associação dos Escritores Cabo-verdianos, Cabo Verde, África; e de 29/08 131 

a 08/09/2011, quando participou como convidada especial da Coordenação do Simpósio 132 

Mundial de Estudos de Língua Portuguesa, promovido pela Universidade de Macau, 133 

China. 3.8. A Profa. Dra. HELOISA BRITO DE ALBUQUERQUE COSTA (DLM) 134 

apresentou relatório de afastamento ocorrido no período de 21/06/2011 A 04/07/2011, 135 

quando foi autorizada a participar do Colóquio EPAL – Échanger pour apprendre em 136 

ligne, em Grenoble, França; e pesquisas bibliográficas na Bibliothèque Nationale de 137 

France (Paris) e no Institut National de Recherche Pédagogique (INRP, Lyon), França. 138 

3.9. A Profa. Dra. PAOLA GIUSTINA BACCIN (DLM) apresentou relatório de 139 

afastamento ocorrido no período de 28/08/2011 A 10/09/2011, quando foi autorizada a 140 

participar do 4th Internacional Adriatic-Ionian Conference: Across Languages and 141 

Cultures, na Foscari University of Venice (Venezia) Itália. 3.10. A Profa. Dra. ELENA 142 

NIKOLAEVNA VASSINA (DLO) apresentou relatório de afastamento ocorrido no período 143 

de 29/06/2011 A 14/07/2011, quando foi autorizada a participar dos debates do “X 144 

Festival Internacional de Teatro Tchékov”, em Moscou, Rússia. A Senhora Presidente 145 

encaminha para votação os itens acima, sendo eles APROVADOS. 4.  RELATÓRIO DE 146 

ATIVIDADES DOCENTES EM RDIDP – ad referendum (votação aberta, sem prejuízo de 147 

pedidos de destaque). 4.1. O Prof. Dr. MARCELO MÓDOLO lotado no DLCV, ref.: MS-3 148 

apresentou relatório de atividades desenvolvidas durante estágio probatório em RDIDP. 149 

O relatório de atividades em RDIDP foi aprovado pelo Conselho Departamental e pela 150 



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

 

A T A S  
 

CERT. Caberá ao docente encaminhar à CERT até 15/03/2013, novo relatório 151 

devidamente aprovado pelo Conselho Departamental e pelo CTA. (Proc. 07.1.33.8.0). 152 

4.2. O Prof. Dr. PABLO SCHWARTZ FRYDMAN lotado no DLCV, ref.: MS-3 apresentou 153 

relatório de atividades desenvolvidas durante estágio probatório em RDIDP. O relatório 154 

de atividades em RDIDP foi aprovado pelo Conselho Departamental e pela CERT, dando 155 

por concluído o período de experimentação do docente no regime (Proc. 05.1.2079.8.5). 156 

A Senhora Presidente encaminha para votação os itens acima, sendo eles 157 

APROVADOS. 5. CONVÊNIO DE INTERCÂMBIO CULTURAL E CIENTÍFICO/ 158 

PROTOCOLO DE INTENÇÕES - (votação aberta, em bloco, sem prejuízo de pedidos de 159 

destaque). 5.1. Acordo de cooperação entre a FFLCH-USP e a Universidade Politécnica 160 

de Moçambique, para fins de intercâmbio de docentes/pesquisadores, estudantes de 161 

pós-graduação e graduação, membros da equipe técnico-administrativa, elaboração 162 

conjunta de projetos de pesquisa, organização de eventos científicos e culturais das 163 

respectivas instituições, sob coordenação da Profa. Dra. Rita Chaves do DG (Proc. 164 

11.1.4370.8.5). 5.2. Convênio entre a FFLCH-USP e a Universidade Politécnica - 165 

Moçambique, para fins de intercâmbio de docentes/pesquisadores, estudantes de pós-166 

graduação e graduação e membros da equipe técnico-administrativa das respectivas 167 

instituições, sob coordenação da Profa. Dra. Rita Chaves do DG (Proc. 11.1.4369.8.7). A 168 

Senhora Presidente encaminha a solicitação para votação, sendo ela APROVADA. 6.  169 

AFASTAMENTO DOCENTE E NÃO DOCENTES – aprovados ad referendum (votação 170 

aberta, em bloco, sem prejuízo de pedidos de destaque).  6.1. Pedido do DS no sentido 171 

de que o Prof. Dr. PAULO ROBERTO ARRUDA DE MENEZES seja autorizado a 172 

afastar-se por 07 (sete dias), de 02 a 08/11/2011, s.p.v. e das demais vantagens, a fim 173 

de participar como jurado dew tesis doctoral de la Mgter. Cristina Gómes Moragas, de 174 

conferencia sobre Sociologia del Cine e de entrevistas com estudiantes del doctorado 175 

com temas de tesis afines a su línea de investigación em la Universidad Nacional de 176 

Cuyo, em Mendoza, Argentina. (Proc. 86.1.54271.1.8). 6.2. Pedido do DTLLC no sentido 177 

de que a Profa. Dra. VIVIANA BOSI seja autorizado a afastar-se por 11 (onze dias), de 178 

05 a 15/11/2011, s.p.v. e das demais vantagens, a fim de participar do Seminário Do 179 

moderno ao contemporâneo: a literatura brasileira no contexto latino-americano, com a 180 

apresentação da comunicação: O sujeito lírico: forma obscura, que será realizado na 181 

Freie Universität, em Berlim, Alemanha, entre os dias 07 a 09/11/2011, e realização de 182 

pesquisa. (Proc. 02.1.1511.8.8). 6.3. Pedido do DH no sentido de que o Prof. Dr. 183 

RAFAEL DE BIVAR MARQUESE seja autorizado a afastar-se por 07 (sete dias), de 21 184 

a 27/10/2011, s.p.v. e das demais vantagens, a fim de participar do Seminário 185 

Internacional Cuba y la Plantación Esclavista, em Havana, Cuba.(Proc. 04.1.3820.8.0). 186 

6.4. Pedido do DLM no sentido de que a Profa. Dra. MARIA CECILIA CASINI seja 187 

autorizada a afastar-se por 10 (dez dias), de 20 a 29/10/2011, s.p.v. e das demais 188 

vantagens, a fim de participar do X Jornadas Internacionales de Estudios Italianos, na 189 

Universidade Autónoma de México (UNAM), na cidade do México, México. (Proc.: 190 

2007.1.1820.8.5). 6.5. Pedido do DL no sentido de que o Prof. Dr. RONALD BELINE 191 

MENDES seja autorizado a afastar-se por 15 (quinze dias), de 18/10 a 01/11/2011, 192 

s.p.v. e das demais vantagens, a fim de realizar visita acadêmica à New York University 193 

e participar do congresso internacional New Ways of Analysing Variation 40, na 194 

Georgetown University, em Washington D.C, EUA. (Proc. 01.1.2698.8.3). 6.6. Pedido do 195 

DLM no sentido de que a Profa. Dra. MARIA TERESA CELADA seja autorizada a 196 

afastar-se por 03 (três) dias, 06 a 08/10/11, s.p.v. e das demais vantagens, a fim de 197 

participar do Congresso Internacional de Português Língua Estrangeira – SIPLE, em 198 

Assunção, Paraguai (Proc. 92.1.1853.8.6). 6.7. Pedido do DLM no sentido de que a 199 

Profa. Dra. MARIA ELISA BURGOS PEREIRA DA SILVA seja autorizada a afastar-se 200 
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por 11 (onze) dias, 08 a 18/11/2011, s.p.v. e das demais vantagens, a fim de participar 201 

do Congresso Historical Materialism, em Londres, Inglaterra. (Proc. 86.1.54269.1.3). 6.8. 202 

Pedido do DL no sentido de que o Prof. Dr. JAIRO MORAIS NUNES seja autorizado a 203 

afastar-se por 09 (nove) dias, de 01 a 09/10/2011, s.p.v. e das demais vantagens, a fim 204 

de participar do workshop “The Minimalist Program: Quo Vadis? – Newborn, Reborn, ou 205 

Stillborn, em Potsdam, Alemanha (Proc. 05.1.683.8.2). 6.9. Pedido do DG no sentido de 206 

que a Profa. Dra. ANA FANI ALESSANDRI CARLOS seja autorizada a afastar-se por 207 

09 (nove) dias, 24/09 a 02/10/2011, s.p.v. e das demais vantagens, a fim de participar 208 

de mesa redonda no evento Colloque Henri Lefebvre: une pensee devenu munde,  em 209 

Naturre, França (Proc. 88.1.1051.8.2). 6.10. Pedido do DA no sentido de que a Profa. 210 

Dra. DOMINIQUE TILKIN GALLOIS seja autorizada a afastar-se por 09 (nove) dias, 10 211 

A 18/10/2011, s.p.v. e das demais vantagens, a fim de participar, enquanto colaboradora 212 

e consultora científica, da montagem e da abertura da exposição Índios do Brasil, 213 

Festival Europalia Brasil, em Bruxelas, Bélgica. (Proc. 88.1.435.8.1). 6.11. Pedido do DF 214 

no sentido de que o Prof. Dr. CARLOS ALBERTO RIBEIRO DE MOURA seja autorizado 215 

a afastar-se por 09 (nove) dias, de 08 a 16/10/2011, s.p.v. e das demais vantagens, a 216 

fim de proferir conferência no III Congresso Luso-Brasileiro de Fenomenologia que se 217 

realizará na Universidade de Évora, Portugal. 6.12. Pedido do DS no sentido de que o 218 

Prof. Dr. ALVARO AUGUSTO COMIN seja autorizado a afastar-se por 731 (setecentos 219 

e trinta e um) dias, de 01/07/2011 a 30/06/2013, s.p.v. e das demais vantagens, a fim 220 

de exercer a função de Professor e Pesquisador no King´s College de Londres, 221 

Inglaterra. (Proc. 00.1.35.8.6). 6.13. Pedido do DLCV no sentido de que a Profa. Dra. 222 

SIMONE CAPUTO GOMES seja autorizado a afastar-se por 14 (quatorze dias), de 223 

31/10 a 13/11/2011, s.p.v. e das demais vantagens, a fim de participar de reuniões de 224 

intercâmbio (projetos acadêmicos a serem apoiados pelo Governo) em Cabo Verde e 225 

evento internacional em São Tomé e Príncipe (Proc. 2008.1.659.8.7). 6.14. Pedido do 226 

DLCV no sentido de que o Prof. Dr. JOSÉ MARCOS MARIANI seja autorizado a afastar-227 

se por 10 (dez dias), de 07 a 16/10/2011, s.p.v. e das demais vantagens, a fim de 228 

realizar pesquisa em Nova York, Estados Unidos, nos termos da Res. 3532/89.(Proc. 229 

09.1.2563.8.8). 6.15. Pedido do DLCV no sentido de que a Profa. Dra. ADRIANA 230 

KANZEPOLSKY seja autorizado a afastar-se por 08 (oito dias), de 04 a 11/11/2011, 231 

s.p.v. e das demais vantagens, para participar do “IV Congresso Internacional CELHEIS 232 

de literatura”, na Universidade Nacional de Mar Del Plata, na Argentina (Proc.: 233 

09.1.2767.8.2). 6.16. Pedido do DH no sentido de que a Profa. Dra. MARIA HELENA 234 

ROLIM CAPELATO seja autorizada a afastar-se por 08 (oito dias), de 25/09 a 235 

02/10/11, s.p.v. e das demais vantagens, para participar do “I Workshop Argentino – 236 

Brasileño de História Comparada” na Universidad de Buenos Aires. (Proc.: 237 

09.1.5121.8.6). 6.17. Pedido do DLCV no sentido de que o Prof. Dr. HELDER GARMES 238 

seja autorizado a afastar-se por 11 (onze dias) de 21 a 31/10/11, s.p.v. e das demais 239 

vantagens, para participar do Congresso Internacional Goa: Passado e Presente, na 240 

Universidade Católica de Lisboa, Portugal e realizar pesquisa bibliográfica da Academia 241 

de Ciências de Lisboa e na biblioteca da Sociedade de Geografia de Lisboa (Proc. 242 

01.1.3331.8.6). 6.18. Pedido do DLCV no sentido de que a Profa. Dra. MARIA DOS 243 

PRAZERES SANTOS MENDES seja autorizado a afastar-se por 13 (treze dias), de 244 

21/10 a 02/11/2011, s.p.v. e das demais vantagens, a fim de participar do II Encontro 245 

Internacional de Literatura de Língua Portuguesa para crianças e jovens, que se 246 

realizará na Faculdade de Letras de Lisboa, em Portugal (Proc. 97.1.1034.8.0). 6.19. 247 

Pedido do DL no sentido de que a Profa. Dra. LUCIANA RACCANELLO SOTRTO seja 248 

autorizada a afastar-se por 06 (seis) dias, de 04 a 09/10/11, s.p.v. e das demais 249 

vantagens, para ministrar a palestra “Information Structure in Karitiana”, na cidade de 250 
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Austin, Texas, nos EUA (Proc. 03.1.2307.8.6). 6.20. Pedido do DG no sentido de que o 251 

Prof. Dr. REINALDO PAUL PEREZ MACHADO seja autorizado a afastar-se por 09 252 

(nove) dias, de 12 a 20/11/2011, s.p.v. e das demais vantagens, a fim de participar, 253 

como palestrante, da Conferência Geográfica Internacional 2011, em Santiago do Chile 254 

(Proc. 95.1.1030.8.2). 6.21. Pedido do DF no sentido de que o Prof. Dr. VLADIMIR 255 

PINHEIRO SAFATALE seja autorizado a afastar-se por 12 (doze) dias, 04 a 15/10/11, 256 

s.p.v. e das demais vantagens, a fim de participar das atividades na Conferência nas 257 

Universidades dos Açores e de Estocolmo (Proc. 03.1.4354.8.2). 6.22. Pedido do DLO 258 

no sentido de que a Profa. Dra. LENITA MARIA RIMOLI ESTEVES seja autorizado a 259 

afastar-se por 12 (doze) dias, 05 a 16/10/11, s.p.v. e das demais vantagens, a fim de 260 

participar de atividades relacionadas à missão acadêmica à Queen´s University – 261 

Belfast, em Dublin, Irlanda, Londres e Manchester, Reino Unido (Proc. 05.1.655.8.9). 262 

6.23. Pedido do DLO no sentido de que a Profa. Dra. ARLETE ORLANDO CAVALIERE 263 

seja autorizada a afastar-se por 08 (oito) dias, de 10 a 17/10/11, s.p.v. e das demais 264 

vantagens, a fim de participar das atividades de encerramento do evento dedicado ao 265 

escritor russo Aleksandr Soljenítsin, promovido pela Universidade de Genebra, Suíça 266 

(Proc. 90.1.815.8.1). 6.24. Pedido do DLCV no sentido de que a Profa. Dra. ELIANE 267 

ROBERT MORAES seja autorizada a afastar-se por 11 (onze) dias, de 09 a 19/11/11, 268 

s.p.v. e das demais vantagens, a fim de participar nos seguintes eventos acadêmicos, a 269 

serem realizados na França: Colóquio Internacional “Échange(s): concepts, enjeux et 270 

dynamiques” que se realizará na Université Sorbonne Nouvelle e proferir palestra 271 

intitulada “Sexo, dinheiro e dom: a figura da prostituta no modernismo brasileiro” (Proc. 272 

10.1.3744.8.8). 6.25. Pedido do DCP no sentido de que o Prof. Dr. BERNARDO 273 

RICUPERO seja autorizado a afastar-se por 14 (quatorze) dias, 09 a 22/10/2011, s.p.v. 274 

e das demais vantagens, a fim de participar das palestras junto ao Progresso Cátedra 275 

Brasil (York University, University of Western Ontario, Saint Mary´s University, Calgary 276 

University e Université Du Quebec à Montreal (Proc. 10.1.4156.8.2). 6.26. Pedido do DF 277 

no sentido de que o Prof. Dr. MAURÍCIO CARDOSO KEINERT seja autorizado a 278 

afastar-se por 22 (vinte e dois) dias, de 02 a 23/10/2011, s.p.v. e das demais 279 

vantagens, a fim de participar das atividades: Conferência do SELKF, Luxemburgo, 280 

Congresso Kant Trilateral, Alemanha e Colóquio Droit de Savoir, França (Proc. 281 

11.1.4379.8.2). 6.27. Pedido do DF no sentido de que o Prof. Dr. RICARDO RIBEIRO 282 

TERRA seja autorizado a afastar-se por 22 (vinte e dois) dias, de 02 a 23/10/2011, 283 

s.p.v. e das demais vantagens, a fim de participar das atividades: Conferência do 284 

SELKF, Luxemburgo, Congresso Kant Trilateral, Mainz; Colóquio Droit de Savoir, 285 

Rennes  (Proc. 11.1.4383.8.0). A Senhora Presidente encaminha para votação os itens 286 

acima, sendo eles APROVADOS. 7. RECONHECIMENTO DE DIPLOMA – PÓS-287 

GRADUAÇÃO – RECURSO (votação aberta, em bloco, sem prejuízo de pedidos de 288 

destaque). 7.1. ERIVELTO DA ROCHA CARVALHO solicita, em grau de recurso, 289 

reconhecimento do Diploma de Doutor, concentração em Letras (Língua Espanhola e 290 

Literaturas Espanhola e Hispano-Americana), obtido junto a Universidad de Salamanca, 291 

Espanha, ao expedido por esta Faculdade (Proc. 10.1.14634.1.7) (v., no anexo, cópia do 292 

recurso interposto, do parecer DESFAVORÁVEL da Comissão de Especialistas, 293 

aprovado pela CPG em 27/09/2011 e do parecer do relator do CTA.). Com a palavra, o 294 

Prof. Modesto Florenzano faz a correção do exposto, pois ele, como relator do CTA, não 295 

aprovou o parecer desfavorável, pois “ a Comissão de Especialistas não considerou o 296 

recurso movido pelo solicitante, mantendo unilateralmente a sua posição”, sendo que 297 

“após ler o parecer da Comissão de Especialistas e o recurso do solicitante” o relator 298 

observou duas falhas da Comissão, colocadas pelo solicitante, que seriam a falta de 299 

respeito aos prazos regimentares e a falta de respostas reais aos argumentos formais 300 
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desenvolvidos pelo solicitante em sua defesa. Como critério para indeferir o pedido, a 301 

Comissão coloca que o método utilizado pela pesquisa foi o descritivo, e não o analítico, 302 

esperado por ela para este tipo de pesquisa. Por fim, ele propõe que seja formada uma 303 

nova Comissão de Especialistas, para que o parecer por ela tomado possa ser 304 

comparado ao da atual Comissão, e assim possamos ter um parecer justo. O Prof. 305 

Marcelo Cândido da Silva questiona o fato dos recursos serem encaminhados para a 306 

mesma Comissão. Para ele, cabe à mesma comissão reavaliar os casos requeridos, 307 

desde que eles “sejam considerados à luz de fatos novos”, cabendo a ela verificar se há 308 

ou não fatos novos. Situação esta que não ocorreu neste caso, pois a comissão disse 309 

“que não havia nada a se alterar no seu próprio parecer”. Após discussão, o CTA 310 

acredita que a melhor solução seja propor que a Comissão de Especialistas reavalie 311 

realmente o recurso interposto, incitando-a a dar respostas minuciosas às questões 312 

levantadas pelo requerente. Considerando o não cumprimento desta proposta, caberá à 313 

CPG constituir nova Comissão de Especialistas para avaliar o recurso. A Senhora 314 

Presidente encaminha a proposta para votação e a mesma foi APROVADA. 8. 315 

SOLICITAÇÃO DE 2ª VIA DE DIPLOMA – GRADUAÇÃO (votação aberta, em bloco, 316 

sem prejuízo de pedidos de destaque). 8.1. A Senhora SALVINE MACIEL DOS 317 

SANTOS, Bacharel em Letras-Português, solicita emissão de 2ª via de diploma, em 318 

virtude de extravio do original. O curso foi concluído em 1997 e a colação de grau foi 319 

realizada em 10/02/1998 (Proc.: 11.1.4491.8.7). A Senhora Presidente encaminha a 320 

solicitação para votação e a mesma foi APROVADA.9.  DOAÇÕES/TRANSFERÊNCIAS 321 

DE DOMÍNIO DE MATERIAL PERMANENTE (votação aberta, em bloco, sem prejuízo 322 

de pedidos de destaque). 9.1. Pedido da Profa. Dra. MARIA LUIZA TUCCI CARNEIRO 323 

(DH) no sentido de se incorporar ao patrimônio da FFLCH, 01 (um) impressora 324 

multifuncional HP jato de tinta color, 01 (um) Notebook core 2 duo 4g/250g/dvdrw/14.1 e 325 

01 (um) Office 2007 home&student 3pc, adquiridos com recursos da FAPESP (Proc. 326 

11.1.4280.8.6) (Os equipamentos encontram-se no DH). 9.2. Pedido da Profa. Dra. 327 

HELOISA LIBERALLI BELLOTTO (DH) no sentido de se incorporar ao patrimônio da 328 

FFLCH, 43 (quarenta e três) livros adquiridos com recursos da FAPESP (Proc.: 329 

11.1.4278.8.1) (Os livros encontram-se no SBD). 9.3. Pedido da Profa. Dra. MONICA 330 

MUNIZ DE SOUZA SIMAS (DLCV) no sentido de se incorporar ao patrimônio da FFLCH, 331 

um Notebook Dell Inspiron 14R Core i5 4GB 500GB W7, 01 Impressora Epson TX125 332 

Multifuncional Jato de Tinta, 54 (cinquenta e quatro) livros e 01 Periódico adquiridos com 333 

recursos da FAPESP (Proc. 11.1.4282.8.9) (o notebook e a impressora encontram-se no 334 

DLCV e os livros encontram-se no SBD). 9.4. Pedido do Prof. Dr. MARCO ANTONIO DE 335 

AVILA ZINGANO (DF) no sentido de se incorporar ao patrimônio da FFLCH, 01 336 

notebook apple Modelo Macbook Pro, 02 notebook marca HP com proc. Intel Core 15. 337 

(Proc. 10.1.4311.8.8) (os equipamentos encontram-se no DF). A Senhora Presidente 338 

encaminha para votação os itens acima, sendo eles APROVADOS.  ADITAMENTO: 1. 339 

QUESTÕES TÉCNICAS DE POLÍTICA ACADÊMICA. 1.1. PROPOSTA DE 340 

CALENDÁRIO DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS DO CTA E DA CONGREGAÇÃO PARA 341 

2012. (v., anexo, cópia da proposta de calendários). A Senhora Presidente encaminha 342 

para votação o item acima e o mesmo foi APROVADO. 1.2. PROPOSTA DO 343 

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA PARA ALTERAÇÃO NAS NORMAS PARA AS 344 

ATIVIDADES DE EXCURSÕES DIDÁTICAS (v.anexo, cópia com a proposta). A 345 

Senhora Presidente encaminha para votação o item acima, sendo ele APROVADO. 2. 346 

CONVÊNIO DE INTERCÂMBIO CULTURAL E CIENTÍFICO / PROTOCOLO DE 347 

INTENÇÕES (votação aberta, em bloco, sem prejuízo de pedidos de destaque). 2.1. 348 

Acordo de Cooperação entre USP–FFLCH e a Universidade Técnica de Moçambique, 349 

Maputo – Moçambique, para fins de intercâmbio de docentes/pesquisadores, estudantes 350 
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de pós-graduação e graduação e membros da equipe técnico-administrativa das 351 

respectivas instituições, sob coordenação da Profa. Dra. Tânia Celestino de Macedo. 352 

(Proc. 11.1.4597.8.0). A Senhora Presidente encaminha para votação a solicitação, 353 

sendo ela APROVADA. 3. AFASTAMENTO DOCENTE E NÃO DOCENTE – aprovados 354 

ad referendum (votação aberta, em bloco, sem prejuízo de pedidos de destaque). 3.1. 355 

Pedido do DH no sentido de que a Profa. Dra. VERA LUCIA AMARAL FERLINI seja 356 

autorizada a afastar-se por 08 (oito dias), de 22 a 29.10.2011, s.p.v. e das demais 357 

vantagens, a fim de realizar atividades do convênio entre o programa de pós-graduação 358 

em história econômica e a Universidade de Tucumán/Capes, junto ao programa de 359 

centros associados de posgrado Brasil-Argentina. 3.2. Pedido do DH no sentido de que o 360 

Prof. Dr. DARIO HORACIO GUTIEREZ GALLARDO seja autorizado a afastar-se por 05 361 

(cinco dias), de 27.09 a 01.10.2011, s.p.v. e das demais vantagens, a fim de participar 362 

do I Congresso Chileno de História Econômica. 3.3. Pedido do DLCV no sentido de que 363 

a Profa. Dra. MARIANGELA DE ARAÚJO seja autorizada a afastar-se por 05 (cinco 364 

dias), de 08 a 12.11.2011, s.p.v. e das demais vantagens, a fim de participar do I 365 

Congresso Internacional de Enseñanza de las Ciencias y la Matemática II Encuentro 366 

Nacional de Enseñanza de la Matemática, a ser realizado em Tandil, Buenos Aires, 367 

Argentina. A Senhora Presidente encaminha para votação os itens acima, sendo eles 368 

APROVADOS. 4. RELATÓRIO DE AFASTAMENTOS DOCENTES (votação aberta, 369 

sem prejuízo de pedidos de destaque). 4.1. O Prof. Dr. JAIRO MORAIS NUNES (DL) 370 

apresentou relatório de afastamento ocorrido no período de 16 a 19.03.2011, quando foi 371 

autorizado a participar de atividades na Universidade de Lisboa, Portugal. 4.2. A Profa. 372 

Dra. MARGARIDA MARIA TADDONI PETTER (DL) apresentou relatório de afastamento 373 

ocorrido no período de 06 a 10.06.2011, quando foi autorizada a participar do XVI 374 

Congresso da ALFAL – Espanha. 4.3. O Prof. Dr. HELMUT PAUL ERICH GALLE (DLM) 375 

apresentou relatório de afastamento ocorrido no período de 05 a 10.07.2011, quando foi 376 

autorizado a participar da assembleia anual da Deutsche Forschungsgemeinschaft, em 377 

Boon, Alemanha. 4.4. A Profa. Dra. LAURA PATRICIA ZUNTINI DE IZARRA (DLM) 378 

apresentou relatório de afastamento ocorrido no período de 12 a 24.07.2011, quando foi 379 

autorizado a participar do lançamento do Livro “A Garland of Words. For Maureen 380 

O´Rourke Murphy (2011)”, na Irlanda e do Congresso Internacional da IASIL, na 381 

Universidade de Leuven, na Bélgica. A Senhora Presidente encaminha para votação os 382 

itens acima, sendo eles APROVADOS. Ninguém mais desejando fazer uso da palavra, o 383 

Senhor Presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a sessão. E, 384 

para constar, eu, Rosângela Duarte Vicente, Assistente Técnica de Direção para 385 

Assuntos Acadêmicos, redigi a presente ata que assino juntamente com Senhora 386 

Presidente. São Paulo, 10 de Novembro de 2011. 387 


