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ATA DA DUCENTÉSIMA VIGÊSIMA TERCEIRA REUNIÃO DO CONSELHO TÉCNICO
- ADMINISTRATIVO DA FACULDADE DE FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS
HUMANAS DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. Presidência: Professor Doutor
Sergio França Adorno de Abreu, Diretor da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências
Humanas (FFLCH). Aos quatro dias do mês de outubro do ano de dois mil e doze, no
Salão Nobre da Faculdade, realizou-se a supracitada reunião do Conselho Técnico
Administrativo, em terceira convocação. COMPARECIMENTOS: Professores, Alunos e
Funcionários: Sergio França Adorno de Abreu, Sara Albieri, José Nicolau Gregorin Filho,
André Roberto Martin, Paulo Menezes, Reginaldo Gomes de Araújo, Marie Marcia
Pedroso, Marli Quadros Leite, João Paulo Cândia Veiga, Viviana Bosi, Ieda Maria Alves,
Ronald Beline Mendes, Maria Augusta da Costa Vieira, Vagner Gonçalves Silva, Cláudio
de Souza. Como assessores atuaram: Rosângela Duarte Vicente (ATAC), Ismaerino de
Castro Junior (ATFN), Leonice Maria Silva de Farias (ATFN), Eliana Bento da Silva
Amatuzzi de Barros (SCS), Augusto César Freire Santiago (ASSINF). JUSTIFICATIVAS:
Justificaram ausência os seguintes membros: Giliola Maggio, Brasílio João Sallum
Júnior, Osvaldo Frota Pessoa Junior, Modesto Florenzano, Fernando Antônio Pinheiro
Filho. EXPEDIENTE: 1. O Senhor Presidente comunica o agendamento dos seguintes
eventos, devidamente aprovados pelos Conselhos Departamentais: - dias 01 a 05/10/12
– “VII Jornada de Literatura Alemã: Relações culturais judaico-alemãs” do DLM; - dias
10, 11 e 18/10/12 – Settimana dela ricerga “Giornata in recordo di Carmelo Bene” e
Mesa Redonda sobre tempo e literatura do DLM; - dias 23 a 25/10/12 – “Jornada de
Literatura Portuguesa” do DLCV. 2. O Senhor Presidente comunica a indicação do Prof.
Dr Eduardo Cesar Leão Marques como Coordenador do Instituto Nacional de Ciência e
Tecnologia – INCT – Projeto Estudos da Metrópole em substituição à Profa. Dra. Nadya
Araujo Guimarães. Expediente do Diretor: Com a palavra, o Senhor Diretor disse:
“Gostaria de levantar a questão da EDUSP. Atualmente a livraria não está na FFLCH,
pois a que existia deu lugar à Humanitas. Fui procurado pelo presidente da EDUSP, o
Prof. Plínio, e ele me disse que não acha razoável que uma editora desta universidade
não tenha uma loja justamente na unidade em que há grande produção e procura das
obras do seu catálogo. Respondi a ele que temos um problema de espaço, e que por
hora seria quase impossível arranjar um novo local, porém disse que no médio e longo
prazo poderíamos considerar esta questão, devido à importância, a meu ver, de que isso
se concretize.”. Com a palavra, o Prof. Vagner Gonçalves Silva disse: “Acho que existe a
possibilidade de que a loja da EDUSP possa ser colocada entre o prédio novo de
Pesquisa e o já existente. Teremos um razoável espaço vago na passarela que ficará
entre estes prédios. Caso tenhamos esta intensão, seria bom já colocarmos no projeto
do prédio novo.”. Com a palavra, o Senhor Presidente disse: “Acho uma boa ideia,
porém o prédio de pesquisa foi pensado tendo em vista a não distribuição das suas
salas, devendo o seu espaço ser aproveitado sem que se apropriem definitivamente
dele, ou seja, ele deve ter rotatividade. Gostaria de propor que pensemos sobre questão
para que ela não morra, assim como não devemos tomar nenhuma atitude precipitada
com relação ao novo prédio de pesquisa.”. Em esclarecimento, a funcionária Vânia
Santos de Melo disse: O projeto executivo do prédio de pesquisa já foi iniciado,
entretanto a previsão para que as obras iniciem é de aproximadamente dois anos. Sobre
a EDUSP, está em análise pela administração do prédio da história a possibilidade de
realocá-la no espaço da seção de alunos, pois eles estão reorganizando vários dos seus
espaços nesta reforma que está ocorrendo por lá.”. Com a palavra, o Senhor Presidente
informa sobre outro assunto: “Recebi a visita da direção da biblioteca, na qual fui
informado sobre as suas questões, e acho que é prioritário que façamos a reforma da
caixa de energia o mais rápido possível. A primeira alternativa era que façamos isso nas
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férias, entretanto não acho razoável que arrisquemos vidas e o excelente patrimônio que
temos na biblioteca, devemos zelar pela segurança e prevenir acidentes. Acredito ser
plausível fecharmos a biblioteca por dois dias e fazer a obra no final de semana, o que
acarretaria apenas no fechamento dela na sexta e na segunda. Eu gostaria de tomar a
biblioteca como o item desta gestão. Sei que a biblioteca tem um acervo muito bom, e eu
tenho a intenção de transformá-la em um centro de referência para as bibliotecas de
humanidades, não apenas pelo acervo, mas também pela qualidade dos serviços
prestados.”. Em ato contínuo, o Senhor Presidente deu outro informe: “Estive com o Prof.
Horácio, Presidente da Comissão de Qualidade de Vida do prédio de letras, e ele veio
formalizar o seu desligamento do cargo, que ocorrerá após as instalações dos murais,
com previsão para fevereiro/março. Creio que devamos agendar uma reunião geral com
todas as Comissões de Qualidade de Vida para que possamos pensar em soluções de
médio e longo prazo para a nossa unidade.”. Expediente da Comissão de Graduação:
Com a palavra, a Presidente da CG, Profa. Dra. Marli Quadros Leite, informou: “Gostaria
de levantar a questão acadêmica das avaliações específicas de cada curso,
diferentemente do SIGA que é geral, só agora começa a andar, tendo à frente 6
unidades que já participam deste projeto. Ele funciona da seguinte maneira: O SIAGRE,
que é responsável pelo SIGA, disponibiliza todos os recursos tecnológicos para que
cada curso monte a sua avaliação, assim como vai estipular as datas e em qual número
elas ocorrerão. As unidades que estão no projeto piloto escolheram por incluir os alunos
na avaliação, mas caberá a cada unidade fazer esta escolha.” Com a palavra, o Senhor
Diretor perguntou se é necessário redigir um documento para enviar aos departamentos
solicitando que eles coloquem este assunto em pauta. Em resposta, a Profa. Marli
Quadros Leite respondeu: “Creio que sim, pois há tempos a Comissão de Graduação
fala sobre este assunto e ele ainda não foi tratado pelos departamentos. Esse recurso da
direção daria forças para que o assunto andasse.”. Expediente da Comissão de
Pesquisa: Com a palavra, o Presidente da CPq, o Prof. Dr. João Paulo Cândia Veiga,
disse: “Gostaria de dar dois informes. O primeiro é sobre o SINCUSP, que ocorrerá de
22 até 24 de outubro na FEA. As mesas já estão todas fechadas. Faço um pedido aos
professores que puderem ficar de stand by pelo evento, pois ocorre de professores não
poderem comparecer nas mesas em que estão inscritos, o que gera problemas devido a
dificuldade de achar quem o substitua. O outro ponto é a questão sobre ética e pesquisa
e a perspectiva de termos, na FFLCH, um comitê de ética, assim como em outras
unidades. Fechamos para às 9h do dia 31/10 o segundo seminário sobre ética e
pesquisa, que acontecerá na sala 24 do prédio do meio.”.Expediente da Comissão de
Cultura e Extensão: Com a palavra, o Senhor Diretor leu os seguintes informes, a
pedido da Profa. Giliola Maggio, Presidente da CCEx: 1 – Prazo para pedido de fomento
na PRCEU, através do sistema Apolo – até o dia 05 de novembro; 2 – Prazo para a
entrega das propostas dos cursos e eventos para início em janeiro, fevereiro ou março
até 01/11, no Serviço de Cultura e Extensão. Expediente da Bancada dos
Funcionários: Com a palavra, a Representante dos Funcionários, Marie Marcia
Pedroso, disse: “Gostaria de informar que a reitoria já iniciou os procedimentos da
segunda fase da carreira e que houve reclamações em todas as unidades sobre a forma
como foi conduzida a primeira fase. A reitoria está organizando um workshop para
esclarecer os procedimentos da progressão de carreira. Os comitês estão analisando as
reclamações e sugestões para ver o que é possível ser feito.” Com a palavra, o
Funcionário Cláudio de Souza disse: “Gostaria de informar sobre a ocorrência de
sequestro nos arredores da FFLCH. Uma aluna das letras, Dona Tereza Cristina Leão,
54 anos, médica legista, foi abordada na saída do prédio de letras por três homens
armados, quando ela saia de uma aula no período noturno. Após a abordagem, ela disse
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ter sido levada no seu carro para o estacionamento que fica atrás do prédio da ECA,
local onde havia outros indivíduos à espera dos sequestradores. Na sequência, eles
saíram pelo Portão 3 na busca de encontrar algum caixa eletrônico. Quando a
sequestrada veio me trazer o boletim de ocorrência, ela relatou que os sequestradores
não estavam drogados e que eram muito educados, assim como lhe foi dito por eles que
ela havia sido sequestrada por engano, pois eles estavam na espreita de uma pessoa
que era muito parecida com ela. Pelas características que eles relataram para Tereza,
do fenótipo e dos horários desta pessoa, acredito que a emboscada visava sequestrar a
Profa. Viviana Bosi. O Reitor fez até convênio com a PM e a questão da segurança ainda
é um problema, principalmente da nossa unidade que tem muitos cursos noturnos e fica
entre locais ermos. Acredito que deveria haver uma base permanente no local onde
ocorreu o sequestro, que é o estacionamento que fica ao lado do prédio da biblioteca e
do prédio da filosofia, pois este é um ponto crítico devido ao pouco fluxo de pessoas à
noite.”. Com a Palavra, o Senhor Diretor disse: “Logo depois do CTA eu e a Profa.
Viviana iremos à segurança do campus. Acho fundamental levarmos esta questão para
as instâncias superiores, porque outras situações semelhantes podem ocorrer. Deve-se
investigar o caso para que saibamos quais os verdadeiros motivos do sequestro. O
projeto da constituição da polícia comunitária no campus não está sendo implementado
com a rapidez que deveria.”. Com a palavra, o Prof. Reginaldo Gomes de Araújo
informou que um Datashow, que ficava protegido por uma gaiola, foi furtado do prédio
das letras. Com a palavra, o Prof. Ronald Beline Mendes disse: “Na gestão da Profa.
Sandra, foi composta uma comissão para tratar do Diversitas, e dentre as questões que
foram levantadas estava a desocupação de espaços, como aquele em que se encontra o
CEDOCh, que além de não ter desocupado a sala, ainda comprou móveis novos para
ela. Como a decisão de desocupação não foi cumprida, resolvi comunicar ao CTA para
que ele legitime a decisão que ele já havia tomado anteriormente.”. Com a palavra, o
Prof. Sergio França Adorno de Abreu disse: “Sugiro que esta comissão encaminhe um
ofício que ressaltasse a ordem de desocupação do espaço e estudarei se cabe estipular
uma data para isso.” Ninguém mais desejando fazer uso da palavra, o Senhor
Presidente passou à ORDEM DO DIA: 1. COMISSÃO DE GRADUAÇÃO - ESTRUTURA
CURRICULAR – 2013 (votação aberta, em bloco, sem prejuízo de pedidos de destaque)
encaminhados ad referendum. 1.1. LICENCIATURA EM LETRAS – CRIAÇÃO DE
DISCIPLINA OPTATIVA LIVRE: 0805107 – ATIVIDADES PRÁTICAS EM LETRAS –
CRÉDITO AULA: NÃO HÁ, CRÉDITO TRABALHO: NÃO HÁ. 1.2. PROPOSTA DE
ATUALIZAÇÃO DOS PROGRAMAS DAS DISCIPLINAS FLC 0472 – PORTUGUÊS
INSTRUMENTAL E FLC 0479 – COMUNICAÇÃO ORAL E ESCRITA JUNTO AO
CURSO DE LETRAS, HABILITAÇÃO EM PORTUGUÊS PARA O ANO DE 2013. Após
votação, os itens acima foram APROVADOS. 2. AFASTAMENTO DOCENTE E DE
SERVIDORES NÃO DOCENTES encaminhados ad referendum (votação aberta, em
bloco, sem prejuízo de pedidos de destaque) 2.1. Pedido do DL no sentido de que a
Profa. Dra. Ana Paula Scher seja autorizada a afastar-se por 10 (dez) dias, de 1º a
10/09/2012, s.p.v. e, das demais vantagens, a fim de participar do GLOW in Asia IX, na
Mie University, Japão (Proc. 99.1.1369.8.3). Após votação, o item acima foi
APROVADO. 3. RELATÓRIO DE AFASTAMENTO DOCENTE: encaminhados ad
referendum (votação aberta, em bloco, sem prejuízo de pedidos de destaque) 3.1. A
Profa. Dra. Ana Cecília Arias Olmos (DLM) apresentou relatório de afastamento
ocorrido no período de 19/07 a 05/08/2012, quando foi autorizada a ministrar disciplina
de Pós-Graduação e conferência, na Universidade de Antioquia, em Medellín e para
participar das X Jornadas Andinas de Literatura Latino-Americana (Jalla 2012, na
universidade del Valle, na cidade de Cali, na Colômbia. 3.2. A Profa. Dra. Claudia
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Consuelo Amigo Pino (DLM) apresentou relatório de afastamento ocorrido no período
de 09 a 20/07/2012, quando foi autorizada a realizar pesquisa na Biblioteca Nacional da
França e para participar do 54º Congresso de Americanistas, em Viena, Áustria.3.3. A
Profa. Dra. Eliane Gouvêa Lousada (DLM) apresentou relatório de afastamento
ocorrido no período de 26/06 a 1º/07/2012, quando foi autorizada a participar do
Congresso Genre 2012: 20 years later, em Ottawa, na Universidade de Carleton,
Canadá. 3.4. A Profa. Dra. Laura Patrícia Zuntini de Izarra (DLM) apresentou relatório
de afastamento ocorrido no período de 24/07 a 05/08/2012, quando foi autorizada a
participar do Congresso Internacional da IASIL, na Universidade de Montreal, Canadá.
3.5. A Profa. Dra. Maria Elisa Burgos Pereira da Silva Cevasco (DLM) apresentou
relatório de afastamento ocorrido no período de 25/05 a 05/06/2012, quando foi
autorizada a participar do Congresso Internacional Association for Philosophy and
Literature, na Estônia e de 23 a 30/06/2012, quando foi autorizada a participar do
Congresso Institute on Culture and Society, no Canadá. 3.6. A Profa. Dra. Valeria De
Marco (DLM) apresentou relatório de afastamento ocorrido no período de 29/06 a
08/07/2012, quando foi autorizada a participar do XXXIX Congreso del Instituto
Internacional de Literatura Iberoamericana, na Universidade de Cádiz, Espanha. 3.7. A
Profa. Dra. Véronique Marie Braun Dahlet (DLM) apresentou relatório de afastamento
ocorrido no período de 15 a 2/06/2012, quando foi autorizada a participar do 7º Colóquio
Internacional do GERFLINT, em Paris, França. 3.8. A Profa. Dra. Simone Caputo
Gomes (DLCV) apresentou relatório de afastamento ocorrido no período de 13 a
25/06/2012, quando foi autorizada a participar do Colóquio Internacional Cabo Verde e
Guiné Bissau: percursos do saber e da ciência, em Lisboa, Portugal. 3.9. O Prof. Dr.
Jairo Morais Nunes (DL) apresentou relatório de afastamento ocorrido no período de 09
a 23/06/2012, quando foi autorizada a participar de Atividades na Universidade de
Utrecht, Holanda. 3.10. O Prof. Dr. Marcus Vinicius Mazzari (DTLLC) apresentou
relatório de afastamento ocorrido no período de 30/07 a 10/08/2012, quando foi
autorizado a desenvolver atividades de tradução na fundação suíça Übersetzerhaus
Looren, localizada na aldeia de Wernetshausen, catão de Zurique. 3.11. A Profa. Dra.
Suzana Chwarts (DLO) apresentou relatório de afastamento ocorrido no período de 19
a 29/07/2012, quando foi autorizada a participar de Congresso promovido pela Society of
Biblical Literature, Society for Old Testament Studies e a Oudtstamentisch
Werkgezelschap, em Amsterdã, Holanda. Após votação, os itens acima foram
APROVADOS. 4.
RELATÓRIO DE ATIVIDADES DOCENTES EM RDIDP –
encaminhados ad referendum (votação aberta, sem prejuízo de pedidos de destaque).
4.1. A Profa. Dra. Fernanda Landucci Ortale lotada no DLM, ref. MS-3 apresentou
relatório de atividades desenvolvidas durante estágio probatório em RDIDP. O relatório
de atividades em RDIDP ad referendum do Conselho Departamental e aprovado pela
CERT. Nessa oportunidade, a Comissão deixou registrado que caberá ao docente
encaminhar novo relatório em trinta (30) dias antes de 10/08/2014. (Proc. 08.1.2399.8.2).
4.2. O Prof. Dr. Mario Ramos Francisco Junior lotado no DLO, ref. MS-3 apresentou
relatório de atividades desenvolvidas durante estágio probatório em RDIDP. O relatório
de atividades em RDIDP aprovado pelo Conselho Departamental e pela CERT, com
sugestão de que o docente dedique mais tempo do seu trabalho a produzir textos
científicos para publicações. Nessa oportunidade, a Comissão deixou registrado que
caberá ao docente encaminhar novo relatório em trinta (30) dias antes de 14/07/2014.
(Proc. 10.1.1903.8.1). 4.3. A Profa. Dra. Simone Rossinetti Rufinoni lotada no DLCV,
ref. MS-3 apresentou relatório de atividades desenvolvidas durante estágio probatório
em RDIDP. O relatório de atividades em RDIDP ad referendum do Conselho
Departamental e aprovado pela CERT. Nessa oportunidade, a Comissão deixou
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registrado que caberá à docente encaminhar novo relatório em trinta (30) dias antes de
28/04/2014. (Proc. 04.1.1520.8.9). 4.4. O Prof. Dr. Marcelo Pen Parreira lotado no
DTLLC, ref. MS-3 apresentou relatório de atividades desenvolvidas durante estágio
probatório em RDIDP. O relatório de atividades em RDIDP ad referendum do Conselho
Departamental e aprovado pela CERT, com méritos por sua produção. Nessa
oportunidade, a Comissão deixou registrado que caberá ao docente encaminhar novo
relatório em trinta (30) dias antes de 04/08/2014. (Proc. 08.1.2396.8.3). Após votação, os
itens acima foram APROVADOS. 5. DOAÇÕES/TRANSFERÊNCIAS DE DOMÍNIO DE
MATERIAL PERMANENTE (votação aberta, em bloco, sem prejuízo de pedidos de
destaque). 5.1. Pedido da Profa. Dra. Maria Helena Pereira Toledo Machado (DH) no
sentido de se incorporar ao patrimônio da FFLCH, 01 (um) NETBOOK ATOM 2GB250
GB 101 POL adquirido com recursos da FAPESP (Proc. 12.1.4413.8.7). (O equipamento
encontra-se no DH). 5.2. Pedido da Profa. Dra. Maria Lúcia Mello e Oliveira Cacciola
(DF) no sentido de se incorporar ao patrimônio da FFLCH, 15 (quinze) livros adquiridos
com recursos da FAPESP (Proc. 12.1.4414.8.3). (Os livros encontram-se no SBD ). 5.3.
Pedido do (DLCV) no sentido de se incorporar ao patrimônio da FFLCH, 01 (um)
Notebook Amazon PC – Core 2 Duo T5800 2.0GHZ – HD 320 GB Sata – Memória 4GB
DDRII – Tel 14” – Web Can Wirelles – Placa de víedo e 01 (uma) Impressora HP C4480,
adquirido com recursos da CNPq (Proc. 12.1.4347.8.4). (O equipamento encontra-se no
DLCV). 5.4. Pedido da Profa. Dra. Dominique Tilkin Gallois (DA) no sentido de se
incorporar ao patrimônio da FFLCH, 01 (um) HD externo Portátil Iomega Ego – 1TB Pre
adquirido com recursos da FAPESP (Proc. 12.1.4542.8.1). (O equipamento encontra-se
no DA). 5.5. Pedido do Prof. Dr. Osvaldo Frota Pessoa Jr (DF) no sentido de se
incorporar ao patrimônio da FFLCH, 01 (um) PAD MAC II 16 GB BCO, 01 (um) Micro
Chip Claro, 01 (um) Notebook HP – G42-372 ii/3g/500/Monitor 14”, 01 (uma) Capa Smart
Cover IPAD II Machintosh 16 GB, 01 (um) Teclado Bluetooth para IPAD II Machintosh e
04 (quatro) livros adquiridos com recursos da FAPESP (Proc. 12.1.4543.8.8). (Os livros
encontram-se no SBD e os equipamentos encontram-se na sala 1007 do DF). Após
votação, os itens acima foram APROVADOS. 6. RECONHECIMENTO DE TÍTULO –
PÓS-GRADUAÇÃO – encaminhado ad referendum (votação aberta, em bloco, sem
prejuízo de pedidos de destaque) 6.1 Jair Luiz França Junior solicita reconhecimento
do diploma de mestre, concentração em Letras (Estudos Linguísticos e Literários em
Inglês) – Área: Estudos Linguísticos e Literários em Inglês, obtido pela University of
Cape Town, na África do Sul, ao expedido por esta Faculdade (Proc. 2012.1.8161.1.5).
(parecer FAVORÁVEL da Comissão de Pós-Graduação). Após votação, o parecer da
Comissão de Especialistas foi APROVADO. 7. CONVÊNIO DE INTERCÂMBIO
CULTURAL E CIENTÍFICO / PROTOCOLO DE INTENÇÕES – ad referendum (votação
aberta, em bloco, sem prejuízo de pedidos de destaque). 7.1. Convênio entre a
Universidade de São Paulo, através da FFLCH e a Universidade Eduardo Mondlane,
Moçambique, para fins de intercâmbio de docentes / pesquisadores, estudantes e
membros da equipe técnico-administrativa das respectivas instituições, sob coordenação
da Profa. Dra. Rita de Cássia Natal Chaves do DLCV (Proc. 12.1.4409.8.0). 7.2.
Convênio entre a Universidade de São Paulo, através da FFLCH e a Lomonosov
Moscow State University, Russia, para fins de intercâmbio de docentes / pesquisadores,
estudantes e membros da equipe técnico-administrativa das respectivas instituições, sob
coordenação da Profa. Dra. Arlete Orlando Cavalieri do DLO (Proc. 12.1.3753.8.9). Após
votação, os itens acima foram APROVADOS. ADITAMENTO: 1. RELATÓRIO DE
AFASTAMENTO DOCENTE: encaminhados ad referendum (votação aberta, em bloco,
sem prejuízo de pedidos de destaque) 1.1. O Prof. Dr. Ricardo da Cunha Lima (DLCV)
apresentou relatório de afastamento ocorrido no período de 05 a 11/08/2012, quando foi
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autorizado a participar do XV Congress of the International Association for Neo-Latin
Studies, em Münster, Alemanha. Após votação, o item acima foi APROVADO. 2.
PROCESSO SELETIVO – CONTRATAÇÃO DOCENTE – TEMPORÁRIO – DOUTOR.
ad referendum. 2.1. A Direção da Faculdade aprovou a inscrição da Professora
Doutora Nilsa Aréan Garcia no processo seletivo para contratação docente por
prazo determinado (temporário), como Professor Contratado III (Professor Doutor),
em jornada de 12 horas semanais de trabalho, junto ao Departamento de Letras
Modernas, Área de Língua Espanhola e Literaturas Espanhola e Hispano
Americana, disciplina de Língua Espanhola (EDIT FFLCH/FLM Nº 012/2012, Proc.:
12.1.2218.8.2). 2.2. A Direção da Faculdade aprovou os seguintes nomes para
compor a Comissão Julgadora do referido processo seletivo: Titulares: Profs. Drs.
Graciela Foglia (UNIFESP, Doutora), Marcelo Modesto (DL-FFLCH, Doutor) e Adrián
Pablo Fanjul (DLM-FFLCH, Doutor). Suplentes: Profs. Drs. Olga Coelho (DL-FFLCH,
Doutora), Maria Zulma Moriondo Kulikowski (DLM, Doutora) e Maria Teresa Celada
(DLM- FFLCH, Doutor). Após votação, os itens acima foram APROVADOS. 3.
PROCESSO SELETIVO – RELATORIO FINAL – votação secreta. 3.1. Relatório Final
do processo seletivo para contratação docente por prazo determinado
(temporário), como Professor Contratado III (Professor Doutor), em jornada de 12
horas semanais de trabalho, junto ao Departamento de Letras Modernas, Área de
Língua Espanhola e Literaturas Espanhola e Hispano Americana, disciplina de
Língua Espanhola (EDIT FFLCH/FLM Nº 012/2012, Proc.: 12.1.2218.8.2). (v. anexo,
cópia do relatório final do processo seletivo, realizado nos dias 11 a 13/09/2012, tendo
sido reprovada a única candidata inscrita, Professora Doutora NILSA AREÁN GARCIA).
Após votação secreta, o relatório acima foi APROVADO por 13 votos favoráveis e
nenhum voto contrário. 4. DOAÇÕES/TRANSFERÊNCIAS DE DOMÍNIO DE MATERIAL
PERMANENTE (votação aberta, em bloco, sem prejuízo de pedidos de destaque). 4.1.
Pedido da Profa. Dra. Norma Discini Campos (DL) no sentido de se incorporar ao
patrimônio da FFLCH, 02 (dois) livros adquiridos com recursos da FAPESP (Proc.
12.1.4635.8.0). (Os livros encontram-se no SBD). 4.2. Pedido do Prof. Dr. Norberto Luiz
Guarinello (DH) no sentido de se incorporar ao patrimônio da FFLCH, 06 (seis) livros
adquiridos com recursos da FAPESP (Proc. 12.1.4634.8.3). (Os livros encontram-se no
SBD). Após votação, os itens acima foram APROVADOS. 5. SOLICITAÇÃO DE 2ª VIA
DE DIPLOMA – GRADUAÇÃO (votação aberta, em bloco, sem prejuízo de pedidos de
destaque). 5.1. A Sra. Juliana Subino Teixeira, bacharel em Letras – Português e
Francês, solicita emissão de 2ª via de diploma, em virtude de extravio da via original. O
curso foi concluído em 2005. A colação de grau foi realizada em 26/01/2006 (Proc.
2012.1.4636.8.6). Após votação, a solicitação acima foi APROVADA. Ninguém mais
desejando fazer uso da palavra, o Senhor Presidente agradeceu a presença de todos e
declarou encerrada a sessão. E, para constar, eu, Rosângela Duarte Vicente, Assistente
Técnica de Direção para Assuntos Acadêmicos, redigi a presente ata que assino
juntamente com o Senhor Presidente. São Paulo, 04 de Outubro de 2012.

