
320 

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

 

ATAS 

 

ATA APROVADA EM SESSÃO ORDINÁRIA DE 05/12/2013 

ATA DA DUCENTÉSIMA TRIGÉSIMA PRIMEIRA REUNIÃO DO CONSELHO 1 

TÉCNICO - ADMINISTRATIVO DA FACULDADE DE FILOSOFIA, LETRAS E 2 

CIÊNCIAS HUMANAS DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. Presidência: Professor 3 

Doutor João Roberto Gomes de Faria, Vice-Diretor da Faculdade de Filosofia, Letras e 4 

Ciências Humanas (FFLCH). Ao oitavo dia do mês de agosto do ano de dois mil e treze, 5 

no Salão Nobre da Faculdade, realizou-se a supracitada reunião do Conselho Técnico 6 

Administrativo, em terceira convocação. COMPARECIMENTOS: Professores, Alunos e 7 

Funcionários: João Roberto Gomes de Faria, Paola Giustina Baccin, Margarida Maria 8 

Taddoni Petter, Sylvia Bassetto, Reginaldo Gomes de Araújo, Viviana Bosi, João Paulo 9 

Cândia Veiga, Marli Quadros Leite, André Roberto Martin, Marie Márcia Pedroso, Brasílio 10 

João Sallum Júnior. Como assessores atuaram: Rosângela Duarte Vicente (ATAC), 11 

Leonice Maria Silva de Farias (ATFN), Eliana Bento da Silva Amatuzzi de Barros (SCS), 12 

Maria Aparecida Laet (SBD), Augusto César Freire Santiago (ASSINF), Ismaerino de 13 

Castro Junior (ATFN). JUSTIFICATIVAS: Justificaram ausência os seguintes membros: 14 

Giliola Maggio (CCEx) e Osvaldo Pessoa Frota Junior (CCex) que estão na Feira das 15 

Profissões – 08 a 10.08.2013. EXPEDIENTE: 1. O Senhor Vice-Presidente colocou em 16 

votação as atas das reuniões de 07.03.2013 e 04.04.2013, enviadas quando da 17 

convocação para esta sessão. Após votação, as atas foram APROVADAS. 2. O Senhor 18 

Vice-Presidente comunicou a eleição das Professoras Doutoras ANDRÉA SAAD 19 

HOSSNE e BETINA BISCHOF como coordenadora e vice-coordenadora 20 

respectivamente do Programa de Pós-Graduação em Teoria Literária e Literatura 21 

Comparada. 3. O Senhor Vice-Presidente comunicou a eleição dos Professores 22 

Doutores FÁBIO RIGATTO DE SOUZA ANDRADE e JORGE MATTOS BRITO DE 23 

ALMEIDA como chefe e vice-chefe respectivamente do Departamento de Teoria 24 

Literária e Literatura Comparada, com mandato de 12/08/2013 a 11/08/2015. 4. O 25 

Senhor Vice-Presidente comunicou a indicação do Prof. Dr. ANDREAS ATTILA DE 26 

WOLINSK MIKLOS como representante suplente do Departamento de Geografia junto à 27 

Comissão de Cultura e Extensão Universitária, em substituição à Profa. Dra. Déborah de 28 

Oliveira. 5. Comunicou a inversão da representação docente do Departamento de Letras 29 

Orientais junto à Comissão de Cultura e Extensão Universitária da seguinte forma: 30 

Titular: Profa. Dra. LUSINE YEGHIAZARYAN e como suplente Prof. Dr. Mario Ramos 31 

Francisco Junior. 6. O Senhor Vice-Presidente comunicou o agendamento dos seguintes 32 

eventos, devidamente aprovados pelo Conselho Departamental de Letras Clássicas e 33 

Vernáculas: de 13 a 16 de agosto de 2013 – “III Colóquio Internacional Áfricas, 34 

Literaturas e Contemporaneidade”; de 30 de setembro a 01 de outubro de 2013 – “1ª 35 

Escola Doutoral de Epistemologia, História e Ciências da Linguagem: práticas e 36 

domínios”; de 25 a 26 de setembro de 2013 – Colóquio “Reading Roman 37 

Declamation/Ler a Declaração Romana”. Expediente da Comissão de Graduação: 38 

Com a palavra a Presidente da CG, Profa. Dra. Sylvia Bassetto disse: “Todos aqueles 39 

professores que foram tutores de alunos ingressantes da escola pública, receberam 40 

prêmios, em viagem, da Pró-Reitoria de Graduação. Em um primeiro momento, achei 41 

que haveria um sorteio ou análise dos relatórios, mas todos foram contemplados. Quero 42 

parabenizar o pessoal do LAVIL (Laboratório Virtual de Línguas) que ganhou uma verba 43 

expressiva com o projeto de laboratório virtual, além dos projetos ‘Atlas Climático’ e 44 
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‘Tecnologia, ensino e aplicação aos estudos das modalidades falada e escrita da língua 45 

portuguesa’ que foram contemplados no programa Pró-Ensino recebendo verba bastante 46 

significativa. A Diretoria deve ter recebido, mas gostaria de informar uma resolução do 47 

CoG de 24 de maio, para que os departamentos redefinam, ou confirmem a duração dos 48 

semestres de seus cursos. Acho problemático para alguns cursos, como História – 49 

noturno, pois vamos ter que trabalhar com muito cuidado isso, pois não se termina nos 50 

semestres ideais. Agora, a resolução é o mínimo mais metade, e não o mínimo período 51 

mais o dobro como estávamos acostumados a fazer. Assim, seria necessário alterar a 52 

estrutura curricular e fazer um projeto pedagógico diferente para o noturno, o que não é 53 

possível fazer agora, sendo que temos que dar uma resposta até o dia 23/08.”. Com a 54 

palavra, o Senhor Vice-Presidente perguntou: “E qual a sua sugestão? Que a gente 55 

mantenha tudo como está agora?”. Com a palavra, a Profa. Dra. Sylvia Bassetto 56 

respondeu: “Não, porque nossos cursos tem que obedecer à resolução do CoG.”. Com a 57 

palavra, o Senhor Vice-Presidente disse: “Isso tem que ser respondido pelas chefias de 58 

departamento?”. Com a palavra, a Profa. Dra. Sylvia Bassetto respondeu: “A Faculdade 59 

tem que responder isso até o dia 23 para a Reitoria. Digo para os chefes de 60 

departamento aqui presentes discutirem em seus respectivos departamentos.”. Com a 61 

palavra, o Senhor Vice-Presidente disse: “Esse pedido da Pró-Reitoria de Graduação 62 

chegou no começo de julho, com cópia para a diretoria e todos os serviços de 63 

graduação. É uma resolução do CoG de maio/13, no inciso primeiro diz que o prazo 64 

máximo para integralização dos créditos, para os ingressantes a partir de 2014, será no 65 

limite de 1,5 n (onde ‘n’ é o número ideal de semestres requerido pelo curso). No ofício, 66 

não fala só do ideal e do máximo período, mas também no mínimo, diferente do inciso, o 67 

que torna confuso.”. Com a palavra, o Senhor Vice-Presidente disse: “Então vamos 68 

cuidar para divulgar bem para que as chefias respondam.”. Com a palavra, Profa. Dra. 69 

Viviana Bosi perguntou: “Letras já passou oficialmente para 5 anos?”. Com a palavra, a 70 

Profa. Dra. Sylvia Bassetto respondeu: “Sim. Os que já fizeram isso estão um pouco 71 

mais confortáveis, diferente do departamento de História, por exemplo. Eu considero 72 

absurdo, para algo que vai entrar em vigor a partir de 2014, chegar o documento depois 73 

do prazo que se pode fazer qualquer alteração curricular para 2014. Gostaria também de 74 

lembrar que História, Ciências Sociais e Filosofia resistem ainda à FUVEST para a 75 

transferência. Já foi votado ontem um edital para transferência interna (5 e 6 de 76 

setembro – inscrições) e externa (3 e 4 de outubro – inscrições). Há muita pressão para 77 

que façamos pela FUVEST a prova de transferência externa. Por último, queria dizer que 78 

a comissão coordenadora do bacharelado de História terá como titular a professora Ana 79 

Paula Megiani, enquanto eu ficarei como suplente e continuarei coordenando a comissão 80 

de licenciatura para poder continuar na CG até novembro, provavelmente.”. Expediente 81 

da Comissão de Pesquisa: Com a palavra, o Presidente da CPq, o Prof. Dr. João Paulo 82 

Cândia Veiga, informou: “Queria passar a todos o número consolidado de bolsas de IC, 83 

anunciado no Conselho de Pesquisa: bolsas Santander – permaneceram as mesmas de 84 

2012 e 2013 (135); bolsas RUSP -  permaneceu o mesmo valor (1.450). O que 85 

aconteceu foi que o CNPq reduziu o número de bolsas PIBID e PIBIC, pois, argumentam 86 

eles, tivemos 110 desistências da USP inteira, pois os alunos fazem a IC e, com o 87 

Ciências Sem Fronteiras e outros programas de intercâmbio, sendo que quem oferece a 88 
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bolsa do Ciências Sem Fronteiras é o próprio CNPq, o que não faz muito sentido. Então 89 

estamos vendo como resolveremos isso a curto prazo. Mas não sofreremos muito, pois 90 

esses números de bolsas irão recair sobre as outras unidades porque, mesmo com a 91 

redução do CNPq, vamos suprir o número de bolsas. O número de bolsas da FFLCH 92 

subiu de 40 para 60, somando em torno de 290/295, e o total de bolsas, de todas as 93 

modalidades da USP chegará a 2744. O que significa que a FFLCH representará em 94 

torno de 11% do total de bolsas, sendo que no ano passado foi de 9,7%, ou seja, está 95 

aumentando a proporção de alunos de IC da FFLCH em relação aos demais alunos e, 96 

claro, isso é algo positivo para nossa unidade. O outro informe é referente ao SIICUSP, 97 

que está com as inscrições abertas até 15 de agosto. Todos os professores que têm 98 

alunos de IC são obrigados a se inscreverem. Outro destaque é a respeito do esforço da 99 

CPq no sentido de adensar a discussão a respeito de ética e pesquisa, que vocês 100 

presenciaram aqui. E o que aconteceu? Estou percebendo que houve uma certa 101 

sensibilização a respeito do tema junto aos professores, pois tenho recebido, por e-102 

mails, demandas de alunos de doutorado pedindo um parecer sobre ética e pesquisa. 103 

Isso significa que temos de tomar uma decisão a respeito de criar uma comissão que 104 

possa processar decisões, a curto prazo, sobre ética e pesquisa. Acho que para nós é, 105 

estrategicamente, mais relevante discutir com os representantes das CPq’s de outras 106 

unidades. Temos feito isso com a Faculdade de Educação, com a FAU, Instituto de 107 

Psicologia e a FEA. A ideia é criar, no futuro, um comitê de ética de todas as unidades 108 

das humanidades. Mas, antes, precisamos desenvolver o know-how para trabalhar com 109 

isso. Em curto prazo não temos a opção de criar um comitê de ética e pesquisa seguindo 110 

as exigências do CONEP (Conselho Nacional de Ética em Pesquisa) que são muito 111 

complexas, sendo que a única comissão reconhecida pelo CONEP atualmente é da 112 

UNB, sob responsabilidade da professora Débora Diniz, que está há 10 anos 113 

trabalhando com o tema. Acredito que seja um assunto para ser discutido na 114 

Congregação, e só estou adiantando aqui para vocês tomarem ciência.”. Com a palavra, 115 

o Senhor Vice-Presidente disse: “Você pode formalizar o pedido para que esse assunto 116 

seja colocado em discussão na próxima congregação.”. Com a palavra, o Prof. Dr. João 117 

Paulo Cândia Veiga respondeu: “Sim, farei isso. Peço desculpas antecipadamente 118 

porque precisarei me ausentar às 15:30 para responder urgentemente a um parecer 119 

encaminhado pela Pró-Reitoria.”. O Senhor Vice-Presidente abre a palavra aos 120 

demais membros do Colegiado: Com a palavra, o Profa. Dra. Margarida Maria Taddoni 121 

Petter disse: “Quero falar aqui na categoria de vice-chefe e, como tal, membro da 122 

Comissão de Qualidade de Vida e Segurança, da qual também sou vice-representante. 123 

A presidente, professora Lúcia, entregou um documento, no início dessa semana, à 124 

Diretoria e eu gostaria de enfatizar as demandas que fizemos, relacionadas à solicitação 125 

de levantamento das condições de segurança e necessidades do prédio de Letras feitas 126 

pela Direção. As questões colocadas referem-se a um sistema anti-incêndios, contra 127 

roubos e assaltos, a problemas estruturais, melhores condições de trabalho para os 128 

funcionários terceirizados (criação de vestiários, por exemplo) e a iluminação do prédio. 129 

De todos esses pontos, segundo a avaliação de nosso zelador, o mais urgente é pensar 130 

nas goteiras do prédio e em relação à segurança, pois em breve receberemos 131 

equipamentos de multimídia, dentre outros. Desse modo, a Comissão de Qualidade de 132 



323 

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

 

ATAS 

 

ATA APROVADA EM SESSÃO ORDINÁRIA DE 05/12/2013 

Vida pede que se dê atenção a esses aspectos. Um dos funcionários do LAPEL tem um 133 

projeto para esses assuntos e gostaria de desenvolvê-lo. A professora Lúcia conversou 134 

com o professor Waldemar (responsável pelo LAPEL), e o mesmo está plenamente de 135 

acordo com a proposta. Só queria fazer essa manifestação, em nome da Comissão de 136 

Qualidade de Vida, para dizer que cumprimos a tarefa do levantamento e esperamos 137 

que pelo menos essas prioridades sejam atendidas.”. Com a palavra, o Senhor Vice-138 

Presidente disse: “De fato fizemos esse pedido e recebemos o documento enviado pela 139 

Comissão de Qualidade de Vida. Logo que o Professor Sérgio voltar, dia 15, iremos nos 140 

reunir para discutir e planejar uma ação imediata.”. Com a palavra, a Sra. Marie Marcia 141 

Pedroso disse: “Gostaria de dar um esclarecimento a respeito da questão da carreira. O 142 

processo da Faculdade já passou pela primeira auditoria e se encontra na segunda. Algo 143 

que ficou claro é a ocorrência da 3ª fase.”. Ninguém mais desejando fazer uso da 144 

palavra, o Senhor Vice-Presidente passou à ORDEM DO DIA: 1. QUESTÕES 145 

TÉCNICAS DE POLÍTICA ACADÊMICA: 1.1. DISCUSSÃO PARA CRIAÇÃO DE NOVA 146 

CATEGORIA DE MONITOR BOLSISTA (v. anexa solicitação da chefia do DS) O 147 

Senhor Vice-Presidente passa à palavra ao Prof. Dr. Prof. Dr. Brasílio João Sallum 148 

Júnior: “Estamos desenvolvendo um programa de pesquisa no departamento. Parte dos 149 

pacotes que a gente preparou envolve o auxílio para contratação de monitores de apoio 150 

à pesquisa. Então, o professor, por exemplo, vai desenvolver uma pesquisa de seu 151 

interesse e tem a possibilidade de solicitar recursos, dentre os quais, para monitoria, 152 

auxiliando no desenvolvimento dos trabalhos. Diante disso, surgiu o problema de que a 153 

regulação das monitorias aqui na Faculdade define um tipo de monitoria que não é apoio 154 

à pesquisa, mas que tem outras tarefas e uma remuneração maior do que as bolsas de 155 

iniciação científica do CPNq. Como pretendemos ampliar esse sistema de apoio à 156 

pesquisa, acreditamos que, se permitirmos aos professores a contratação de monitores 157 

do tipo da Faculdade, vai ser criada uma desorganização no sistema de pesquisa do 158 

CNPq. Assim, pensamos que um monitor de apoio à pesquisa teria de ser remunerado 159 

por 20 horas, mais ou menos como o padrão CNPq, em torno de R$400,00. Desse 160 

modo, estamos propondo criar uma nova categoria de monitores, diferente da que 161 

atualmente existe, o que permitiria a ampliação na contratação, sem bagunçar a forma 162 

que está funcionando.”.  Com a palavra, o Senhor Vice-Presidente perguntou: “No ofício 163 

que você enviou para direção, disse que o custo dessa monitoria seria de 164 

responsabilidade dos departamentos, podendo ser suplementada pela administração da 165 

faculdade, caso a diretoria disponha de recursos. Alguns departamentos têm milhares de 166 

alunos, então como se poderia dialogar com isso?”. Com a palavra, o Prof. Dr. Prof. Dr. 167 

Brasílio João Sallum Júnior respondeu: “Os departamentos têm recursos. Uma das 168 

razões pela qual resolvemos montar esse Programa de Apoio à Pesquisa é que, como 169 

temos uma enorme dificuldade para gastar, (devido aos regulamentos, legislação, etc) os 170 

departamentos vão acumulando recursos. Assim, um dos mecanismos pelo qual 171 

imaginamos fazer um bom uso do dinheiro é esse programa de pesquisa. Eu coloquei 172 

isso no ofício encaminhado à direção, para dar certa flexibilidade. Pois, digamos que um 173 

departamento queira fazer algo parecido, mas não disponha do recurso e, mesmo assim, 174 

se julgue importante que ele faça: desse modo, a diretoria é procurada para auxiliar 175 

financeiramente.”. Com a palavra, o Prof. Dr. Reginaldo Gomes de Araújo perguntou: 176 
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“Essa monitoria seria para todo professor-pesquisador ou teria um limite? Se todo 177 

professor tiver direito a um monitor bolsista, o nosso orçamento não seria suficiente.”. 178 

Com a palavra, o Prof. Dr. Prof. Dr. Brasílio João Sallum Júnior disse: “A gente pegou 179 

um conjunto de recursos e definiu como um Programa de Pesquisa do DS, então tem um 180 

montante limite. O professor precisa apresentar uma proposta de trabalho que deve ter 181 

algum resultado, com o orçamento incluso, sendo que cada projeto pode ter somente 1 182 

monitor.”. Com a palavra, Profa. Dra. Viviana Bosi disse: “De uma certa maneira parece 183 

ser iniciação científica, porém, subordinada a uma pesquisa prévia de um professor.”. 184 

Com a palavra, Prof. Dr. Prof. Dr. Brasílio João Sallum Júnior disse: “É basicamente isso. 185 

O aluno não só vai ajudar a fazer a pesquisa, mas também conhecerá as técnicas de 186 

coleta e manipulação de material. A Sociologia, Antropologia e Ciência Política têm 187 

cursos de prática de pesquisa.”. Com a palavra, o Prof. Dr. João Paulo Cândia Veiga 188 

perguntou: “Esses recursos estão distribuídos de forma permanente ao longo dos 189 

anos?”. Com a palavra, o Prof. Dr. Prof. Dr. Brasílio João Sallum Júnior respondeu: “Num 190 

prazo de 3 anos, talvez até 5, pois nem todo mundo se inscreveu no processo.”. Com a 191 

palavra, a Profa. Dra. Sylvia Bassetto disse: “A denominação precisa ser ‘monitor-192 

bolsista’ mesmo? Porque tem algumas denominações que se confundem com algumas 193 

categorias que já existem na universidade. Por exemplo, tivemos da Pró-Reitoria de 194 

Graduação o ‘monitor-bolsista’ para os cursos que têm programas de formação de 195 

professores. Não seria viável chamar de outra coisa?”. Com a palavra, Prof. Dr. Prof. Dr. 196 

Brasílio João Sallum Júnior disse: “Foi ótimo você ter chamado atenção para isso. Não 197 

podemos denominar de monitor-bolsista, na verdade tem que ser ‘monitor de apoio à 198 

pesquisa’. Senão teremos um problema complicado, pois indicaremos isso como uma 199 

bolsa, sendo que as bolsas só podem ser concedidas pela Pró-Reitoria de Pesquisa. 200 

Você tem toda razão, Sylvia, afinal poderíamos acabar cometendo uma ilegalidade.”. 201 

Com a palavra, a Sra. Rosângela Duarte Vicente disse: “Na verdade, o termo possível e 202 

existente é monitor-bolsista. No regimento USP e no nosso, é a única forma que 203 

podemos pagar um aluno que esteja ligado a atividades da graduação. Então, se o CTA 204 

apreciar essa ideia é preciso ter bem claro que são atividades ligadas à graduação, não 205 

podendo ser exclusivamente à pesquisa. A questão principal é o valor da bolsa, pois o 206 

CTA já definiu um valor para a categoria de monitor-bolsista, que é atualizado 207 

anualmente. Pelo que estou entendendo seria um monitor-bolsista, mas recebendo o 208 

mesmo valor da bolsa de iniciação científica.”. Com a palavra, o Profa. Dra. Sylvia 209 

Bassetto disse: “Acho que você tem toda a razão de chamar atenção para isso. Eu só 210 

estava tentando falar na mesma direção para não complicar, pois essa nomenclatura é 211 

denotativa de uma coisa específica.”. Com a palavra, o Prof. Dr. André Roberto Martin 212 

disse: “Considero importante essa restrição, pois no fundo não é tão simples diferenciar 213 

o que é pesquisa em nível de pós-graduação e graduação, o que talvez seja um 214 

complicador. Inicialmente, quando vi a proposta, achei uma idéia boa, mas apenas 215 

pensei que criaria certo problema de disputa entre professores por todos desejarem 216 

usufruir do mesmo benefício.”. Com a palavra, Prof. Dr. Brasílio João Sallum Júnior 217 

disse: “Precisamos entender o que é graduação. Não envolve só aulas, é também 218 

ensinar pesquisa. O que aconteceu no processo que a Léo me passou é que a 219 

Consultoria Jurídica estava reclamando porque iam se utilizar bolsistas/monitores para 220 
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desenvolver pesquisas e achavam que era para o Museu Paulista.”. Com a palavra, o 221 

Senhor Vice-Presidente disse: “Léo, os departamentos não podem ter autonomia para 222 

criar essa categoria de monitor-bolsista?”. Com a palavra, a Sra. Leonice Maria Silva de 223 

Farias disse: “Essa pergunta é mais para a Rosângela, pois trata sobre regimento da 224 

Faculdade.”. Com a palavra, o Senhor Vice-Presidente disse: “Mas atualmente os 225 

monitores-bolsistas estão colaborando com a secretaria de pós-graduação.”. Com a 226 

palavra, a Sra. Leonice Maria Silva de Farias disse: “Nem poderia, pois não está previsto 227 

no Regimento da Faculdade esse tipo de atividade.”. Com a palavra, o Senhor Vice-228 

Presidente disse: “Então o departamento tem autonomia para contratar um número 229 

específico de monitores bolsistas?”. Com a palavra, a Sra. Leonice Maria Silva de Farias 230 

respondeu: “Sim, dentro da sua disponibilidade orçamentária. No próprio regimento 231 

consta que o CTA estabelecerá o valor da bolsa.”. Com a palavra, o Senhor Vice-232 

Presidente disse: “Então, em princípio, não seria preciso criar uma nova categoria, pois 233 

já existe o bolsista de 20 horas.”. Com a palavra, a Sra. Leonice Maria Silva de Farias 234 

disse: “Sim, já existe. Mas é que o valor da bolsa é R$626,00 e a proposta do professor 235 

Brasílio é de pagar em torno de R$400,00, pois não há dinheiro.”. Com a palavra, o Prof. 236 

Dr. Brasílio João Sallum Júnior disse: “Não, dinheiro eu tenho. O ponto é que se 237 

contratarmos 10/15 monitores bolsistas nesse nível de remuneração vai desorganizar o 238 

trabalho dos outros docentes e alunos que estão com bolsa de iniciação científica.”. Com 239 

a palavra, o Prof. Dr. Reginaldo Gomes de Araújo disse: “Gostaria de lembrar que no 240 

nosso departamento temos monitores-bolsistas, mas nenhum faz atividade 241 

administrativa, auxiliando os professores para preparar material e atividades de 242 

graduação.”. Com a palavra, o Prof. Dr. Brasílio João Sallum Júnior disse: “Nós temos 243 

também esses monitores. Por exemplo, há dois alunos que auxiliam nos processos de 244 

práticas de pesquisa.”. Com a palavra, o Senhor Vice-Presidente perguntou: “Como que 245 

é lá no DLCV, Marli? Os nossos monitores trabalham nas secretarias, não é?”. Com a 246 

palavra, a Profa. Dra. Marli Quadros Leite respondeu: “Quando cheguei acho que havia 247 

3, mas agora são 2 monitores.”. Com a palavra, a Profa. Dra. Margarida Maria Taddoni 248 

Peter disse: “Na linguística temos um monitor que cuida do site do departamento.”. Com 249 

a palavra, o Senhor Vice-Presidente disse: “O DLCV também tinha um que cuidava do 250 

site, não é, Marli?”. Com a palavra, a Profa. Dra. Marli Quadros Leite respondeu: “Tem 251 

ainda, é a Renata.”. Com a palavra, o Senhor Vice-Presidente disse: “Também não são 252 

atividades de graduação. Brasílio, a dificuldade é a seguinte: os departamentos 253 

poderiam contratar mais monitores bolsistas, porém a remuneração prevista é maior do 254 

que a de IC e o que você está propondo é que o valor seja equivalente, mas para isso é 255 

necessária outra denominação.”. Com a palavra, o Prof. Dr. Brasílio João Sallum Júnior 256 

disse: “Podemos manter a mesma denominação, colocando o número 1, 2 ou 3 na 257 

frente.”. Com a palavra, o Senhor Vice-Presidente disse: “Antes temos que ver se há 258 

algum problema de ordem legal.”. Com a palavra, o Prof. Dr. Brasílio João Sallum Júnior 259 

disse: “Mas a gente já investigou.”. Com a palavra, a Sra. Marie Marcia Pedroso disse: 260 

“Na linha que o professor Brasílio está dizendo, temos monitores de 20 e 30 horas 261 

semanais. Talvez a criação de um de 10/15 horas semanais, para poder chegar perto do 262 

teto da iniciação científica.”. Com a palavra, o Prof. Dr. Brasílio João Sallum Júnior disse: 263 

“Os que eu disse que acabei de contratar são monitores que conhecem certos 264 
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programas de computador e têm certa experiência em pesquisa. Nessa nova categoria 265 

que quero criar, a gente não pode exigir experiência anterior deles. O problema de 266 

diferenciar só por horas basicamente supõe que existe uma espécie de equalização 267 

entre eles, o que não existe. Por exemplo, em geral aqueles alunos de 30 horas 268 

decidimos no departamento não contratar mais, simplesmente porque o mesmo não 269 

consegue fazer o curso de graduação, fica totalmente atolado de coisas. E, além disso, 270 

nessa categoria de 20 e 30 horas podem se candidatar alunos de pós e de graduação, 271 

enquanto minha proposta seria apenas para alunos da graduação.”. Com a palavra, o 272 

Senhor Vice-Presidente disse: “Seria o caso de formalizar essa proposta e apresentar 273 

depois na presença do professor Sérgio?”. Com a palavra, o Prof. Dr. Brasílio João 274 

Sallum Júnior  respondeu: “Estou há dois meses com isso, já aprovamos as pesquisas, 275 

quero chamar os monitores. Se vocês querem diferenciar por horas, que seja. Temos 276 

que ter o mínimo de capacidade de decisão, senão vamos só seguindo regra. Eu sugiro 277 

que mantenhamos 3 níveis de monitor, e cada departamento decide o quanto pagar.”. 278 

Com a palavra, o Senhor Vice-Presidente perguntou: “Brasílio, então sua proposta, em 279 

termos concretos, é que haja 3 tipos de monitor na faculdade? Com a palavra, o Prof. Dr. 280 

Brasílio João Sallum Júnior respondeu: “Sim.”. Com a palavra, Sra. Rosângela Duarte 281 

Vicente disse: “Segundo o regimento da FFLCH, constam monitorias de 20 e 30 horas, 282 

para alunos de graduação ou pós, de acordo com o edital definido pelo departamento ou 283 

setor que for contratar.”. Com a palavra, o Prof. Dr. Brasílio João Sallum Júnior disse: 284 

“Como a CPq já definiu um ‘X’ de remuneração, eu não posso contratar dessa maneira. 285 

Não estou querendo mexer no que existe, quero apenas mais uma categoria de 286 

bolsista.”. Com a palavra, a Sra. Rosângela Duarte Vicente disse: “No edital tem que 287 

constar o valor, professor.”. Com a palavra, o Prof. Dr. Brasílio João Sallum Júnior disse: 288 

“Então eu proponho a criação de uma categoria de monitor-bolsista com 20 horas, com 289 

padrão de remuneração similar ao CNPq.”. Com a palavra, Sra. Rosângela Duarte 290 

Vicente disse: “Será necessário distinguir esses alunos de R$400,00 para não haver 291 

confusão. Esse é o projeto do seu departamento, mas e os outros? Como definirão 292 

esses alunos?”. Com a palavra, o Prof. Dr. Brasílio João Sallum Júnior disse: “Cada 293 

departamento define, em função da sua verba. Por que eu tenho de dizer isso 294 

antecipadamente?”. Com a palavra, o Prof. Dr. Reginaldo Gomes de Araújo propôs: “A 295 

divisão nas seguintes categorias: monitor bolsista I (alunos de graduação) por 20 horas 296 

semanais - R$ 400,00; Monitor bolsista II (alunos de graduação e/ou pós-graduação) por 297 

20 horas semanais - R$ 644,41 e; Monitor bolsista III ((alunos de graduação e/ou pós-298 

graduação) por 30 horas semanais - R$ 967,94.”. Com a palavra, o Senhor Vice-299 

Presidente disse: “Não vejo nenhum problema em fazer essa distinção. Mas gostaria que 300 

a Rosângela e a Leo pudessem garantir para nós que estamos fazendo algo 301 

absolutamente correto e normal, dentro do regimento da faculdade. Assim, passaríamos 302 

a ter em nossa faculdade 3 níveis de monitoria, como citado pelo professor Reginaldo. 303 

Quando se fizer a seleção para tais bolsistas, o edital vai especificar essas categorias.”. 304 

Com a palavra, a Sra. Leonice Maria Silva de Farias disse: “Do ponto de vista 305 

orçamentário, isso não tem problema. Só é preciso estabelecer tabelas.”. Com a palavra, 306 

a Sra. Rosângela Duarte Vicente  disse: “Devemos tomar cuidado com o tipo de trabalho 307 

que o monitor desenvolverá. Monitor bolsista é aquele aluno que auxiliará nas atividades 308 
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de graduação e não essencialmente pesquisa. Eu tenho preocupação com a demanda. 309 

O CTA precisa definir bem quem será o público e qual atividade desenvolvida, incluindo 310 

todos os departamentos. O que não podemos ferir é o regimento.”. Com a palavra, o 311 

Senhor Vice-Presidente disse: “Se eu entendi bem, podemos aprovar os 3 níveis, mas 312 

temos de definir quais as atividades dos bolsistas. Para as categorias anteriores já temos 313 

as definições; desse modo, é o caso de definirmos as atividades do bolsista 1, que 314 

estamos criando agora.”. Com a palavra, a Sra. Rosângela Duarte Vicente disse: “Esse 315 

bolsista 1, terá a mesma carga horária do 2, porém com um salário menor. Então, que 316 

atividade ele irá desenvolver? No seu departamento, Prof. Brasílio, está claro. E nos 317 

demais? Pois o que estamos aprovando aqui diz respeito a toda FFLCH.”. Com a 318 

palavra, o Prof. Dr. Brasílio João Sallum Júnior disse: “Como a regulamentação do 319 

monitor é genérica, o que o regimento diz a respeito das atividades dos monitores?”. 320 

Com a palavra, a Sra. Rosângela Duarte Vicente disse: “Atividades ligadas à 321 

graduação.”. Com a palavra, o Prof. Dr. Brasílio João Sallum Júnior disse: “Exatamente, 322 

e vão continuar fazendo isso. Os departamentos estabelecerão o que cada um fará. 323 

Senão teremos de mudar o regimento, especificando tudo, até o que atualmente os 324 

monitores fazem.”. Com a palavra, o Prof. Dr. André Roberto Martin disse: “Eu entendo 325 

sua pressa, professor. Mas veja só, se o montante de recursos é o mesmo, nós temos 2 326 

tipos de bolsistas, teremos mais 1. A fonte pagadora e o montante não são os 327 

mesmos?”. Com a palavra, o Prof. Dr. Brasílio João Sallum Júnior disse: “Não, você tem 328 

uma enorme parcela de recurso que não é utilizada.”. Com a palavra, o Prof. Dr. 329 

Reginaldo Gomes de Araújo disse: “Eu vejo outro problema com relação à carga horária. 330 

Não sei se juridicamente pode implicar algo, mas o indivíduo que vai ser candidato a 331 

Bolsista 1 tem 20 horas de carga horária recebendo R$400,00, mas o mesmo pode se 332 

candidatar a Bolsista 2 pela mesma carga horária e receber cerca de R$644,00. Então, 333 

acho que é preciso definir um pouco a carga horária.”. Com a palavra, o Senhor Vice-334 

Presidente disse: “Se definirmos que o Bolsista 1 tem como trabalho o apoio a pesquisa 335 

dos docentes em atividades ligadas à graduação; o Bolsista 2 apoia pesquisas de 336 

docentes ligadas a graduação e pós-graduação.”. Com a palavra, a Profa. Dra. Sylvia 337 

Bassetto disse: “Eu concordo com o professor Brasílio sobre estarmos complicando 338 

muito a questão. Essa noção de apoio ao professor fica indevida, acredito que deve 339 

existir uma definição mais genérica.”. Com a palavra, o Prof. Dr. Brasílio João Sallum 340 

Júnior disse: “Vamos deixar as coisas um pouco mais livres, sem esses obstáculos que 341 

atravancam muita coisa.”. Com a palavra, o Senhor Vice-Presidente disse: “Estamos 342 

com o Regimento da Faculdade e, pelo meu entendimento, a partir da leitura rápida, não 343 

há nenhum problema em se criar essas 3 categorias, pois as normas são bastante 344 

abertas.”. O Senhor Vice-Presidente passa a leitura do Regimento da FFLCH com 345 

referência aos monitores-bolsistas (do artigo 67 ao 73). Com a palavra, o Prof. Dr. 346 

Brasílio João Sallum Júnior disse: “Quando o Reginaldo diz que o bolsista 2 será 347 

destinado a alunos de graduação/pós-graduação, supõe-se uma maior complexidade.”. 348 

Com a palavra, o Prof. Dr. André Roberto Martin perguntou: “Então essa nova categoria 349 

é destinada a alunos de graduação, para auxílio em pesquisas de graduação?”. Com a 350 

palavra, o Senhor Vice-Presidente disse: “Sim.”. Com a palavra, a Sra. Rosângela 351 

Duarte Vicente fez a leitura parcial do Regimento Geral: “A universidade poderá instituir 352 
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bolsas para monitores incumbidos de auxiliar nas atividades dos cursos de graduação, 353 

inclusive naquelas que envolvam pesquisa. A seleção dos monitores para disciplinas 354 

deverá ser feita mediante prova específica estabelecida pelo departamento.”. Com a 355 

palavra, o Senhor Vice-Presidente disse: “Podemos decidir essa mudança da tabela, que 356 

passará de duas para três categorias.”. Com a palavra, a Sra. Leonice Maria Silva de 357 

Farias disse: “Estou me colocando no lugar da Rosângela e a entendo. Afinal, quem não 358 

está participando dessa discussão vai ligar para ela e perguntar: qual a diferença entre 359 

as categorias de monitores? Se não ficar bem definido, talvez ela não tenha a segurança 360 

de explicar qual a diferença.”. Com a palavra, a Sra. Rosângela Duarte Vicente 361 

complementou: “Não estou negando a sua proposta, professor Brasílio. Mas a questão é: 362 

será que o senhor terá condições de selecionar alunos de graduação com 20 horas 363 

(R$400,00) sendo que também há bolsas de monitor-bolsista de mesma carga horária, 364 

mas com remuneração de aproximadamente R$644,00?”. Com a palavra, o Prof. Dr. 365 

Brasílio João Sallum Júnior disse: “Os departamentos devem decidir que tipo de trabalho 366 

merece receber R$644,00. Não é uma decisão arbitrária. O que estou pedindo é apoio à 367 

pesquisa, numa forma menos complexa comparada às outras categorias.”. Com a 368 

palavra, o Senhor Vice-Presidente disse: “Todos estão esclarecidos? Não há nenhum 369 

problema em criarmos essa categoria de monitor-bolsista 1, porque os departamentos 370 

terão toda a autonomia para trabalhar, por exemplo, com bolsistas 2 e 3.”. O Senhor 371 

Vice-Presidente submete a votação o novo quadro de monitor-bolsista: Monitor bolsista I 372 

(alunos de graduação) por 20 horas semanais (R$ 400,00); Monitor bolsista II (alunos de 373 

graduação e/ou pós-graduação) por 20 horas semanais (R$ 644,41); Monitor bolsista III 374 

(alunos de graduação e/ou pós-graduação) por 30 horas semanais (R$ 967,94). Após 375 

votação o item foi APROVADO. 2. AFASTAMENTO DOCENTE E DE SERVIDORES 376 

NÃO DOCENTES - ad referendum (votação aberta, em bloco, sem prejuízo de pedidos 377 

de destaque) 2.1. Pedido do DL no sentido de que o Prof. Dr. Jairo Morais Nunes seja 378 

autorizado a afastar-se por 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, de 15/07/2013 a 379 

14/07/2014, s.p.v. e, das demais vantagens, a fim de realizar pesquisa de pós-380 

doutoramento na Universidade do País Basco, Espanha (Proc. 05.1.683.8.2). 2.2. Pedido 381 

do DL no sentido de que a Profa. Dra. Raquel Santana Santos seja autorizada a 382 

afastar-se por 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, de 15/07/2013 a 14/07/2014, 383 

s.p.v. e, das demais vantagens, a fim de realizar pesquisa de pós-doutoramento na 384 

Universidade do País Basco, Espanha (Proc. 02.1.1746.8.5). 2.3. Pedido do DTLLC no 385 

sentido de que a Profa. Dra. Sandra Margarida Nitrini seja autorizada a afastar-se por 386 

61 (sessenta e um) dias, de 1º/06 a 31/07/2013, s.p.v. e, das demais vantagens, a fim 387 

de participar de certames culturais e realizar pesquisa na Universidade de Paris VIII, 388 

França (Proc. 88.1.404.8.9). 2.4. Pedido do DLM no sentido de que o Prof. Dr. José da 389 

Silva Simões seja autorizado a afastar-se por 74 (setenta e quatro) dias, de 390 

17/12/2013 a 28/02/2014, s.p.v. e, das demais vantagens, a fim de desenvolver estágio 391 

de pós-doutoramento com ônus da CAPES, na Universidade de Heidelberg, Alemanha 392 

(Proc. 08.1.5350.8.4), por 11 (onze) dias, de 24/05 a 03/06/2013, a fim de participar de 393 

Congresso na Universidade de Salamanca, Espanha, e, por 11 (onze) dias, de 26/07 a 394 

05/08/2013, a fim de participar de Congresso na Freie Universität Bozen, Itália. 2.5. 395 

Pedido do DL no sentido de que o Prof. Dr. Antônio Vicente Seraphim Pietroforte seja 396 
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autorizado a afastar-se por 184 (setenta e quatro) dias, de 1º/08/2013 a 31/01/2014, 397 

s.p.v. e, das demais vantagens, a fim de realizar estágio de pós-doutoramento na 398 

Universidade do Minho, Portugal (Proc. 10.1.2499.8.0). 2.6. Pedido do DS no sentido de 399 

que o Prof. Dr. Álvaro Augusto Comin seja autorizado a afastar-se por 365 (trezentos 400 

e sessenta e cinco) dias, de 1º/07/2013 a 30/06/2014, s.p.v. e, das demais vantagens, 401 

a fim de exercer a função de professor pesquisador no King’s College London, Inglaterra 402 

(Proc. 00.1.35.8.6). 2.7. Pedido do DLCV no sentido de que a Profa. Dra. Rita de Cássia 403 

Natal Chaves seja autorizada a afastar-se por 169 (cento e sessenta e nove) dias, de 404 

10/09/2013 a 25/02/2014, s.p.v. e, das demais vantagens, a fim de realizar pesquisa na 405 

Universidade Politécnica de Moçambique, (Maputo-Moçambique (Proc. 08.1.4585.8.8). 406 

2.8. Pedido do DH no sentido de que o Prof. Dr. Jorge Luís da Silva Grespan seja 407 

autorizado a afastar-se por 110 (cento e dez) dias, de 10/08/2013 a 27/11/2013, s.p.v. 408 

e, das demais vantagens, a fim de realizar pesquisa na Universidade Livre de Berlim, 409 

Alemanha (Proc. 89.1.1147.8.0). 2.9. Pedido do DLCV no sentido de que o Prof. Dr. 410 

Gabriel Antunes de Araujo seja autorizado a afastar-se por 5 (cinco) dias, de 6 a 411 

10/03/2013, s.p.v. e, das demais vantagens, a fim de participar de conferência  na 412 

Georgetown University, Washington, EUA, por 5 (cinco) dias, de 20 a 24/03/2013, a fim 413 

de participar de Worshop na Universidade de Lisboa, Portugal, e, por 14 (quatorze) 414 

dias, de 17 a 30/06/2013, a fim de participar de Congresso em Lisboa, Portugal, e de 415 

atividades relacionada ao convênio USP/ISP em São Tomé e Príncipe (Proc. 416 

06.1.4442.8.0). 2.10. Pedido do DH no sentido de que o Prof. Dr. Gildo Magalhães dos 417 

Santos Filho seja autorizado a afastar-se por 7 (sete) dias, de 15 a 21/07/2013, s.p.v. 418 

e, das demais vantagens, a fim de realizar pesquisas na Universidade de Lisboa, 419 

Portugal, por 8 (oito) dias, de 22 a 29/07/2013, a fim de participar de Congresso na 420 

Inglaterra, e, por 29 (vinte e nove) dias, de 02 a 30/09/2013, para desenvolver 421 

atividades acadêmicas na Pennsylvania, EUA (Proc. 02.1.3989.8.2). 2.11. Pedido do DS 422 

no sentido de que a Profa. Dra. Nadya Araújo Guimarães seja autorizada a afastar-se 423 

por 4 (quatro) dias, de 20/05 a 1º/06/2013, s.p.v. e, das demais vantagens, a fim de 424 

participar de Congresso em Washington, EUA, e,  por 5 (cinco) dias, de 12 a 425 

16/06/2013, a fim de participar de Comitê Científico em Colóquio na Universidade de 426 

Paris, França (Proc. 08.1.1243.8.9). 2.12. Pedido do DLCV no sentido de que o Prof. Dr. 427 

Pablo Schwartz Frydman seja autorizado a afastar-se por 9 (nove) dias, de 21 a 428 

29/07/2013, s.p.v. e, das demais vantagens, a fim de participar de Congresso em 429 

Chicago, EUA (Proc. 06.1.3753.8.2). 2.13. Pedido do DLM no sentido de que o Prof. Dr. 430 

Pablo Fernando Gasparini seja autorizado a afastar-se por 10 (dez) dias, de 25/05 a 431 

03/06/2013, s.p.v. e, das demais vantagens, a fim de participar de Congresso na cidade 432 

de Washington DC, EUA (Proc. 12.1.2173.8.9). 2.14. Pedido do DLO no sentido de que o 433 

Prof. Dr. Luis Sergio Krausz seja autorizado a afastar-se por 18 (dezoito) dias, de 21 a 434 

07/08/2013, s.p.v. e, das demais vantagens, a fim de participar de Congresso em 435 

Jerusalém, Israel (Proc. 11.1.3954.8.3). 2.15. Pedido do DH no sentido de que o Prof. Dr. 436 

Francisco Assis de Queiroz seja autorizado a afastar-se por 8 (oito) dias, de 21 a 437 

28/07/2013, s.p.v. e, das demais vantagens, a fim de participar de Congresso em 438 

Manchester, Inglaterra (Proc. 13.1.2952.8.9). 2.16. Pedido do DA no sentido de que o 439 

Prof. Dr. Vagner Gonçalves da Silva seja autorizado a afastar-se por 17 (dezessete) 440 
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dias, de 1º a 17/07/2013, s.p.v. e, das demais vantagens, a fim de participar de Encontro 441 

Internacional e realizar trabalho de campo em Havana e Santiago de Cuba, Cuba (Proc. 442 

05.1.4878.8.2). 2.17. Pedido do DLM no sentido de que o Prof. Dr. Alain Marcel Mouzat 443 

seja autorizado a afastar-se por 12 (doze) dias, de 10 a 21/07/2013, s.p.v. e, das demais 444 

vantagens, a fim de realizar pesquisa e participar de Congresso na França (Proc. 445 

91.1.1507.8.0). 2.18. Pedido do DLCV no sentido de que a Profa. Dra. Ieda Maria Alves 446 

seja autorizada a afastar-se por 05 (cinco) dias, de 14 a 18/07/2013, s.p.v. e, das 447 

demais vantagens, a fim de participar de Congresso, em Nancy, na França (Proc. 448 

90.1.673.8.2). 2.19. Pedido do DLM no sentido de que a Profa. Dra. Heloísa Brito de 449 

Albuquerque Costa seja autorizada a afastar-se por 10 (dez) dias, de 09 a 18/07/2013, 450 

s.p.v. e, das demais vantagens, a fim de realizar atividades de implantação do Projeto 451 

CAPES – PLI-França, entre a USP e a Universidade Paris-Sorbonne – Paris IV, na 452 

França (Proc. 09.1.1635.8.5). 2.20. Pedido do DA no sentido de que a Profa. Dra. 453 

Fernanda Arêas Peixoto seja autorizada a afastar-se por 7 (sete) dias, de 1º a 454 

07/07/2013, s.p.v. e, das demais vantagens, a fim de participar de Congresso e realizar 455 

pesquisas, na Universidade de Salamanca, Espanha (Proc. 02.1.58.8.8). 2.21. Pedido do 456 

DA no sentido de que a Profa. Dra. Ana Lúcia Pastore Schritzmeyer seja autorizada a 457 

afastar-se por 6 (seis) dias, de 9 a 14/07/2013, s.p.v. e, das demais vantagens, a fim de 458 

participar de reunião na Universidad Nacional de Córdoba, Argentina (Proc. 04.1.37.8.2). 459 

2.22. Pedido do DLCV no sentido de que a Profa. Dra. Maria Zilda da Cunha seja 460 

autorizada a afastar-se por 15 (quinze) dias, de 20/06 a 04/07/2013, s.p.v. e, das 461 

demais vantagens, a fim de participar de atividades acadêmicas nos EUA. (Proc. 462 

07.1.2354.8.8). 2.23. Pedido do DLCV no sentido de que a Profa. Dra. Simone Caputo 463 

Gomes seja autorizada a afastar-se por 13 (treze) dias, de 23/05 a 04/06/2013, s.p.v. e, 464 

das demais vantagens, a fim de participar de Congresso na Universidad de Salamanca, 465 

Espanha (Proc. 08.1.659.8.7). 2.24. Pedido do DL no sentido de que a Profa. Dra. Elaine 466 

Bicudo Grolla seja autorizada a afastar-se por 15 (quinze) dias, de 25/08 a 08/09/2013, 467 

s.p.v. e, das demais vantagens, a fim de participar de atividades acadêmicas nos EUA 468 

(Proc. 07.1.2131.8.9). 2.25. Pedido do DLO no sentido de que a Profa. Dra. Maria de 469 

Fátima Bianchi seja autorizada a afastar-se por 7 (sete) dias, de 9 a 15/07/2013, s.p.v. 470 

e, das demais vantagens, a fim de participar de Simpósio, em Moscou, na Rússia (Proc. 471 

08.1.4666.8.8). 2.26. Pedido do DL no sentido de que a Profa. Dra. Ana Paula Scher 472 

seja autorizada a afastar-se por 5 (cinco) dias, de 7 a 11/08/2013, s.p.v. e, das demais 473 

vantagens, a fim de participar de Encontro na Universidad Nacional del Comahue, em 474 

General Roca, Patagonia, na Argentina (Proc. 99.1.1369.8.3). 2.27. Pedido do DG no 475 

sentido de que a Profa. Dra. Sandra Lencioni seja autorizada a afastar-se por 12 (doze) 476 

dias, de 28/06 a 09/07/2013, s.p.v. e, das demais vantagens, a fim de participar de 477 

Debate em Paris, França (Proc. 87.1.6008.1.0). 2.28. Pedido do DLCV no sentido de que 478 

a Profa. Dra. Fabiana Buitor Carelli seja autorizada a afastar-se por 10 (dez) dias, de 479 

17 a 26/06/2013, s.p.v. e, das demais vantagens, a fim de participar de Simpósio e 480 

Congresso em Londres, Inglaterra (Proc. 05.1.1561.8.8). 2.29. Pedido do DLCV no 481 

sentido de que a Profa. Dra. Tania Celestino de Macedo seja autorizada a afastar-se 482 

por 07 (sete) dias, de 02 a 08/06/2013, s.p.v. e, das demais vantagens, a fim de 483 

participar de Seminário na Universidade de Lisboa, Portugal (Proc. 05.1.766.8.5). 2.30. 484 
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Pedido do DL no sentido de que a Profa. Dra. Cleusa Rios Pinheiro Passos seja 485 

autorizada a afastar-se por 7 (sete) dias, de 18 a 24/07/2013, s.p.v. e, das demais 486 

vantagens, a fim de participar de Congresso, Seminário e realizar pesquisa em Paris, 487 

França (Proc. 92.1.1751.8.9). 2.31. Pedido do SBD no sentido de que a funcionária Sra. 488 

Brianda de Oliveira Ordonho Sígolo seja autorizada a afastar-se por 5 (cinco) dias, de 489 

08 a 12/07/2013, s.p.v. e, das demais vantagens, para participar do XXV Congresso 490 

Brasileiro de Biblioteconomia, Documentação e Ciência da Informação (CBBD), em 491 

Florianópolis. (Proc. 12.1.3746.8.2). 2.32. Pedido do DLCV no sentido de que a Profa. 492 

Dra. Yudith Rosenbaum seja autorizada a afastar-se por 10 (dez) dias, de 4 a 493 

13/10/2013, s.p.v. e, das demais vantagens, a fim de participar de Colóquio na França 494 

(Proc. 07.1.4593.8.0). 2.33. Pedido do DH no sentido de que a Profa. Dra. Márcia 495 

Regina Barros da Silva seja autorizada a afastar-se por 8 (oito) dias, de 21 a 496 

28/07/2013, s.p.v. e, das demais vantagens, a fim de participar de Congresso na 497 

University of Manchester/UK, Inglaterra (Proc. 10.1.2604.8.8). 2.34. Pedido do DLM no 498 

sentido de que a Profa. Dra. Verónica Galíndez-Jorge seja autorizada a afastar-se por 499 

15 (quinze) dias, de 10 a 24/07/2013, s.p.v. e, das demais vantagens, a fim de participar 500 

de Congresso na Universidade de Paris – Sorbonne, França (Proc. 08.1.3518.8.5). 2.35. 501 

Pedido do DLM no sentido de que a Profa. Dra. Laura Patricia Zuntini de Izarra seja 502 

autorizada a afastar-se por 11 (onze) dias, de 8 a 18/08/2013, s.p.v. e, das demais 503 

vantagens, a fim de participar de Congresso na Universidade Nacional de La Pampa, 504 

Argentina (Proc. 97.1.1352.8.1). 2.36. Pedido do DLM no sentido de que a Profa. Dra. 505 

Sandra Guardini Teixeira de Vasconcelos seja autorizada a afastar-se por 10 (dez) 506 

dias, de 2 a 11/08/2013, s.p.v. e, das demais vantagens, a fim de participar de 507 

Congresso na Universidade Surrey e realizar pesquisa bibliográfica na British Library, em 508 

Londres, Inglaterra , e,  por 9 (nove) dias, de 31/08 a 08/09/2013, a fim de participar de 509 

Colóquio nas Universidades de Versailles Saint-Quentin e Paris 3 e realizar pesquisas na 510 

Biblioteca Nacional da França, em  Paris, França (Proc. 08.1.3958.8.5). 2.37. Pedido do 511 

DLO no sentido de que a Profa. Dra. Marta Francisca Topel seja autorizada a afastar-512 

se por 7 (sete) dias, de 24 a 30/06/2013, s.p.v. e, das demais vantagens, a fim de 513 

participar de Jornadas em Buenos Aires, Argentina , e,  por 29 (vinte e nove) dias, de 514 

11/07 a 08/08/2013, a fim de participar de Workshop em Jerusalém, Israel, (Proc. 515 

99.1.821.8.0). 2.38. Pedido do DS no sentido de que a Profa. Dra. Marcia Regina de 516 

Lima Silva seja autorizada a afastar-se por 6 (seis) dias, de 27/05 a 1º/06/2013, s.p.v. 517 

e, das demais vantagens, a fim de participar de Congresso em Washington, EUA, e,  por 518 

29 (vinte e nove) dias, de 2 a 30/07/2013, a fim de realizar pesquisas na Freie 519 

Universität Berlin, na Alemanha. 2.39. Pedido do DCP no sentido de que a Profa. Dra. 520 

Rossana Rocha Reis seja autorizada a afastar-se por 7 (sete) dias, de 9 a 15/03/2013, 521 

s.p.v. e, das demais vantagens, a fim de participar de Missão na University Bath, Reino 522 

Unido. 2.40. Pedido do DF no sentido de que o Prof. Dr. Luiz Fernando Batista 523 

Franklin de Matos seja autorizada a afastar-se por 11 (onze) dias, de 19 a 29/05/2013, 524 

s.p.v. e, das demais vantagens, a fim de participar de Conferências e realizar pesquisas 525 

em Braga, Portugal. 2.41. Pedido do DLM no sentido de que o Prof. Dr. Lynn Mario 526 

Trindade Menezes de Souza seja autorizado a afastar-se por 13 (treze) dias, de 25/04 527 

a 07/05/2013, s.p.v. e, das demais vantagens, a fim de participar de Congresso em São 528 
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Francisco, EUA (Proc. 89.1.510.8.4). 2.42. Pedido do DLCV no sentido de que o Prof. Dr. 529 

Sidney Calheiros de Lima seja autorizado a afastar-se por 4 (quatro) dias, de 25/07 a 530 

27/07/2013, s.p.v. e, das demais vantagens, a fim de participar de Congresso em 531 

Chicago, EUA (Proc. 06.1.956.8.0). 2.43. Pedido do DLO no sentido de que o Prof. Dr. 532 

Wataru Kikuchi seja autorizado a afastar-se por 4 (quatro) dias, de 25/07 a 533 

27/07/2013, s.p.v. e, das demais vantagens, a fim de participar de Congresso na 534 

universidad Nacional de La Plata (Proc. 10.1.3216.8.1). 2.44. Pedido do DS no sentido 535 

de que o Prof. Dr. Antonio Sergio Alfredo Guimarães seja autorizado a afastar-se por 536 

3 (três) dias, de 29/05 a 31/05/2013, s.p.v. e, das demais vantagens, a fim de participar 537 

de Congresso em Washington, EUA (Proc. 08.1.4115.8.1). 2.45. Pedido do DLCV no 538 

sentido de que o Prof. Dr. Daniel Rossi Nunes Lopes seja autorizado a afastar-se por 539 

12 (doze) dias, de 17 a 28/07/2013, s.p.v. e, das demais vantagens, a fim de participar 540 

de Congresso em Chicago, EUA (Proc. 05.1.2453.8.4). 2.46. Pedido do DLO no sentido 541 

de que a Profa. Dra. Suzana Chwarts seja autorizada a afastar-se por 8 (oito) dias, de 542 

3 a 10/08/2013, s.p.v. e, das demais vantagens, a fim de participar de Congresso em 543 

Munique, na Alemanha (Proc. 05.1.1058.8.4). 2.47. Pedido do DH no sentido de que a 544 

Profa. Dra. Maria Helena Rolim Capelato seja autorizada a afastar-se por 10 (dez) 545 

dias, de 21 a 30/06/2013, s.p.v. e, das demais vantagens, a fim de participar de Banca 546 

de Doutorado em Paris, França (Proc. 09.1.5121.8.6). 2.48. Pedido do DLM no sentido 547 

de que a Profa. Dra. Elisabetta Antonietta Rita Maria Carmela Santoro seja autorizada 548 

a afastar-se por 7 (sete) dias, de 6 a 12/08/2013, s.p.v. e, das demais vantagens, a fim 549 

de participar de Simpósio, no Castello Guevara, em Bovino, Itália (Proc. 03.1.3855.8.7). 550 

2.49. Pedido do DLM no sentido de que a Profa. Dra. Maria Teresa Celada seja 551 

autorizada a afastar-se por 13 (treze) dias, de 5 a 17/08/2013, s.p.v. e, das demais 552 

vantagens, a fim de ministrar um curso de pós-graduação na Universidade Nacional de 553 

Córdoba e participar de Colóquio na Universidade de Cuyo, Mendoza, Argentina (Proc. 554 

92.1.185.8.6). 2.50. Pedido do DLO no sentido de que a Profa. Dra. Leiko Matsubara 555 

Morales seja autorizada a afastar-se por 5 (cinco) dias, de 13 a 17/08/2013, s.p.v. e, 556 

das demais vantagens, a fim de participar de Congresso  na Universidad Nacional de La 557 

Plata, Argentina, e por 7 (sete) dias, de 26/08 a 1º/09/2013, a fim de participar de 558 

reuniões de pesquisas, na Universidade de Sophia, Japão (Proc. 03.1.4163.8.1). 2.51. 559 

Pedido do DLM no sentido de que o Prof. Dr. John Milton seja autorizado a afastar-se 560 

por 8 (oito) dias, de 26/08 a 02/09/2013, s.p.v. e, das demais vantagens, a fim de 561 

participar de Conferência, na Universidade de Germersheim, Alemanha (Proc. 562 

06.1.1741.8.7). 2.52. Pedido do DS no sentido de que o Prof. Dr. Sérgio Miceli Pessoa 563 

de Barros seja autorizado a afastar-se por 5 (cinco) dias, de 19 a 23/05/2013, s.p.v. e, 564 

das demais vantagens, a fim de participar de Seminário, na Univerisdad Nacional 565 

Autónoma de México, México (Proc. 07.1.2355.8.4). 2.53. Pedido do DH no sentido de 566 

que o Prof. Dr. João Paulo Garrido Pimenta seja autorizado a afastar-se por 4 (quatro) 567 

dias, de 16 a 19/09/2013, s.p.v. e, das demais vantagens, a fim de participar de 568 

Simpósio, em Montevideo, Uruguay (Proc. 05.1.2387.8.1). 2.54. Pedido do DH no 569 

sentido de que o Prof. Dr. Robert Sean Purdy seja autorizado a afastar-se por 13 570 

(treze) dias, de 02 a 14/10/2013, s.p.v. e, das demais vantagens, a fim de participar de 571 

Conferência e realizar pesquisa em Toronto, Canadá (Proc. 07.1.1203.8.6). 2.55. Pedido 572 
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do DLCV no sentido de que o Prof. Dr. Helder Garmes seja autorizado a afastar-se por 573 

9 (nove) dias, de 21 a 29/09/2013, s.p.v. e, das demais vantagens, a fim de participar de 574 

Colóquio e realizar visita à Biblioteca Nacional de Alcobaça, Portugal  (Proc. 575 

01.1.3331.8.6). 2.56. Pedido do DTLLC no sentido de que o Prof. Dr. Roberto Zular seja 576 

autorizado a afastar-se por 10 (dez) dias, de 16 a 25/07/2013, s.p.v. e, das demais 577 

vantagens, a fim de participar de Congresso em Paris, França  (Proc. 04.1.1376.8.5). 578 

2.57. Pedido do DA no sentido de que o Prof. Dr. Heitor Frúgoli Junior seja autorizado 579 

a afastar-se por 10 (dez) dias, de 08 a 17/05/2013, s.p.v. e, das demais vantagens, a fim 580 

de participar de Simpósio na Universidade de Chicago, EUA  (Proc. 03.1.4137.8.0). 2.58. 581 

Pedido do DS no sentido de que o Prof. Dr. Luiz Carlos Jackson seja autorizado a 582 

afastar-se por 5 (cinco) dias, de 19 a 23/05/2013, s.p.v. e, das demais vantagens, a fim 583 

de participar de Seminário na Universidade Nacional Autónoma do México, México  584 

(Proc. 06.1.3979.8.0). 2.59. Pedido do DS no sentido de que o Prof. Dr. Fernando 585 

Antonio Pinheiro Filho seja autorizado a afastar-se por 6 (seis) dias, de 19 a 586 

24/05/2013, s.p.v. e, das demais vantagens, a fim de participar de Seminário na 587 

Universidade Nacional Autónoma do México, México  (Proc. 06.1.3978.8.4). 2.60. Pedido 588 

do DG no sentido de que o Prof. Dr. Reinaldo Paul Perez Machado seja autorizado a 589 

afastar-se por 9 (nove) dias, de 20 a 28/07/2013, s.p.v. e, das demais vantagens, a fim 590 

de participar de Conferência em Johanesburgo e Stellenbosch, África do Sul, e por 11 591 

(onze) dias, de 02 a 12/08/2013, a fim de participar de Conferência em Quito, Japão 592 

(Proc. 95.1.1030.8.2). Após votação os itens acima foram APROVADOS. 3. 593 

RELATÓRIO DE AFASTAMENTO DOCENTE E DE SERVIDORES NÃO DOCENTES - 594 

ad referendum (votação aberta, em bloco, sem prejuízo de pedidos de destaque) 3.1. O 595 

Prof. Dr. Luiz Antônio da Silva (DLCV) apresentou relatório de afastamento ocorrido no 596 

período de 27/04 a 15/05/2013, quando foi autorizado a desenvolver Atividades nas 597 

Universidades de Valencia, e Alcalá, na Espanha, e na Universidade Aberta de Lisboa, 598 

Portugal. 3.2. A Profa. Dra. Eliana Gabriela Fischer (DLM) apresentou relatório de 599 

afastamento ocorrido no período de 28/11 a 14/12/2012, quando foi autorizada a 600 

participar da avaliação do projeto conjunto UNIBRAL II e tratar da parceria de docentes 601 

das duas instituições para a co-orientação de doutorado, na Universidade de Leipzig, 602 

Alemanha. 3.3. A Profa. Dra. Heloísa Brito de Albuquerque Costa (DLM) apresentou 603 

relatório de afastamento ocorrido no período de 18 a 31/03/2013, quando foi autorizada 604 

a participar do Projeto de Pesquisa Discours Universitaires aux études em France des 605 

étudiants brésiliens – Français sur Objectif Universitaire (FOU), em Lyon, França. 3.4. A 606 

Profa. Dra. Tinka Reichmann (DLM) apresentou relatório de afastamento ocorrido no 607 

período de 1º a 23/02/2013, quando foi autorizada a participar de Workshop de tradução 608 

jurídica, em Frankfurt, de simpósio, em Saarbrücken, de seminário, em Mersig, e, de 609 

reuniões, nas cidades de Mainz e Munique, na Alemanha. 3.5. A Profa. Dra. Verónica 610 

Galíndez Jorge (DLM) apresentou relatório de afastamento ocorrido no período de 611 

24/03 a 1º/04/2013, quando foi autorizada a participar do 20th/21stCentury French and 612 

Francophone Studies International Colloquium, “Traces, Fragments, Restes”, em Atlanta, 613 

Estados Unidos. 3.6. O Prof. Dr. José da Silva Simões (DLM) apresentou relatório de 614 

afastamento ocorrido no período de 25/06 a 09/07/2012, quando foi autorizado a 615 

participar de projeto no âmbito do UNIBRAL (CAPES-DAADS – intercâmbio de 616 
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estudantes de graduação) entre a USP e a Universidade de Leipzig/Instituto Herder e 617 

para a elaboração de material didático intercultural, apresentando os cursos de alemão 618 

da USP aos estudantes da Universidade de Leipzig, na Alemanha. 3.7. A Profa. Dra. 619 

Maria Célia Pereira Lima-Hernandes (DLCV) apresentou relatório de afastamento 620 

ocorrido no período de 03 a 05/05/2013, quando foi autorizada a participar do II Encontro 621 

Mundial sobre o Ensino de Português, organizado pela American Organization of 622 

Teachers of Portuguese (AOTP), em Fort Lauderdale, EUA. 3.8. A Profa. Dra. Nadya 623 

Araujo Guimarães (DS) apresentou relatório de afastamento ocorrido no período de 624 

16/03 a 14/04/2013, quando foi autorizada a participar de atividades no Laboratoire 625 

CNRS/CRESPPA – Centre de Recherches Sociologiques et 3 Politiques de Paris, 626 

França. 3.9. O Prof. Dr. Koichi Mori (DLO) apresentou relatório de afastamento ocorrido 627 

no período de 15 a 20/05/2013, quando foi autorizado a participar do fórum internacional 628 

realizado no UCLA Terasaki Center for Japonese Studies na Universidade de Califórnia, 629 

Los Angeles. 3.10. A Profa. Dra. Arlete Orlando Cavaliere (DLO) apresentou relatório 630 

de afastamento ocorrido no período de 11 a 19/05/2013, quando foi autorizada a 631 

participar da 2ª. Conferência Internacional “Comunicação Multimodal: aspectos 632 

linguísticos, culturológicos e didáticos”, na Universidade Estatal Politécnica de São 633 

Petersburgo, Rússia. 3.11. A Profa. Dra. Patricia de Jesus Carvalhinhos (DLCV) 634 

apresentou relatório de afastamento ocorrido no período de 30/04 a 13/05/2013, quando 635 

foi autorizada a desenvolver atividades de aspectos didáticos, culturais e de política 636 

universitária – Budapeste, Hungria, e Baia Mare, Romênia. 3.12. A Profa. Dra. Maria 637 

Augusta da Costa Vieira (DLM) apresentou relatório de afastamento ocorrido no 638 

período de 09 a 16/02/2013, quando foi autorizada a participar do ISIPH – XVI India, the 639 

Portuguese and the Indian Ocean Societies: Exchanges and Engagements, na cidade de 640 

Delhi, Índia. 3.13. A Profa. Dra. Laura Moutinho (DA) apresentou relatório de 641 

afastamento ocorrido no período de 1º a 20/02/2013, quando foi autorizada a realizar 642 

pesquisa de campo na Cidade do Cabo, África do Sul. 3.14. O Prof. Dr. Heitor Frúgoli 643 

Jr (DA) apresentou relatório de afastamento ocorrido no período de 8 a 17/05/2013, 644 

quando foi autorizado a participar do São Paulo Symposium, organizado pelo Center of 645 

Latin American Studies da Universidade de Chicago, Estados Unidos. 3.15. O Prof. Dr. 646 

Eduardo Vieira Martins (DTLLC) apresentou relatório de afastamento ocorrido no 647 

período de 1º/09/2011 a 29/02/2012, quando foi autorizado a desenvolver atividades na 648 

Universidade de Paris , França (Proc. 11.1.2880.8.6). 3.16. O Prof. Dr. Bruno Barretto 649 

Gomide (DLO) apresentou relatório de afastamento ocorrido no período de 15 a 650 

28/02/2013, quando foi autorizado a ministrar palestra na Universidade Estatal de São 651 

Petersburgo e realizar pesquisa no Instituto de Literatura Russa, em São Petersburgo, 652 

Rússia. 3.17.A Profa. Dra. Maria Lúcia da Cunha Victório de Oliveira Andrade (DLCV) 653 

apresentou relatório de afastamento ocorrido no período de 27 a 31/05/2013, quando foi 654 

autorizada a participar do Congresso Internacional La Lengua Portuguesa, na 655 

Universidad de Salamanca, Espanha. 3.18. A Profa. Dra. Rossana Rocha Reis (DCP) 656 

apresentou relatório de afastamento ocorrido no período de 1º/09/2009 a 30/08/2010, 657 

quando foi autorizada a realizar pesquisa de pós-doutoramento na Harvard University, 658 

EUA. (Proc. 06.1.823.8.0). 3.19. A Profa. Dra. Maria Arminda do Nascimento Arruda 659 

(DS) apresentou relatório de afastamento ocorrido no período de 19 a 24/05/2013, 660 
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quando foi autorizada a participar da Feira Internacional do Livro de Ciências Sociais e 661 

inauguração da Cátedra Sérgio Buarque de Holanda, realizadas no México. (Proc. 662 

12.1.603.8.6), e, de 31/01 a 11/02/2013, quando foi autorizada a participar do XX 663 

Festival Nacional e Internacional de Teatro Universitário e atividades culturais na 664 

Cátedra Ingmar Bergman em Cinema e Teatro, na cidade do México. (Prot. 665 

13.5.1244.1.0). 3.20. A Profa. Dra. Ana Claudia Duarte Rocha Marques (DA) 666 

apresentou relatório de afastamento ocorrido no período de 20/07/2012 a 08/03/2013, 667 

quando foi autorizada a realizar pesquisa de pós-doutoramento na Universidade de 668 

Edinburgo, Escócia. (Proc. 05.1.4953.8.4). 3.21. A Profa. Dra. Eliane Gouvea Lousada 669 

(DA) apresentou relatório de afastamento ocorrido no período de 03/01 a 15/02/2013, 670 

quando foi autorizada a ministrar disciplina na Universidade de Guelph, Canadá. (Proc. 671 

09.1.64.8.4). Após votação os itens acima foram APROVADOS. 4. RELATÓRIO DE 672 

ATIVIDADES DOCENTES EM RDIDP – ad referendum (votação aberta, sem prejuízo 673 

de pedidos de destaque). 4.1. O Prof. Dr. Patrício Tierno lotado no DCP, ref. MS-3 674 

apresentou relatório de atividades desenvolvidas durante estágio probatório em RDIDP. 675 

O relatório de atividades em RDIDP “ad referendum” do Conselho Departamental e 676 

aprovado pela CERT. Nessa oportunidade, a Comissão deixou registrado que caberá ao 677 

docente encaminhar novo relatório trinta (30) dias antes de 09/05/2014. (Proc. 678 

09.1.4840.8.9). 4.2. A Profa. Dra. Elaine Bicudo Grolla lotada no DL, ref. MS-3 679 

apresentou relatório de atividades desenvolvidas durante estágio probatório em RDIDP. 680 

O relatório de atividades em RDIDP aprovado pelo Conselho Departamental e pela 681 

CERT, que deu por concluído o período de experimentação da docente no regime de 682 

trabalho. (Proc. 07.1.20.8.5). 4.3. A Profa. Dra. Rossana Rocha Reis lotada no DCP, 683 

ref. MS-3 apresentou relatório de atividades desenvolvidas durante estágio probatório 684 

em RDIDP. O relatório de atividades em RDIDP “ad referendum” do Conselho 685 

Departamental e aprovado pela CERT, que deu por concluído o período de 686 

experimentação da docente no regime de trabalho. (Proc. 05.1.4183.8.4). 4.4. A Profa. 687 

Dra. Rejane Vecchia da Rocha e Silva lotada no DLCV, ref. MS-3 apresentou relatório 688 

de atividades desenvolvidas durante estágio probatório em RDIDP. O relatório de 689 

atividades em RDIDP “ad referendum” do Conselho Departamental, e a CERT decide 690 

pela prorrogação do período de experimentação da interessada no RDIDP por um 691 

período adicional de 2 (dois) anos, e, a data prevista para apresentação do relatório será 692 

23/01/2015. (Proc. 06.1.2311.8.6). 4.5. O Prof. Dr. Rogério Bastos Arantes lotado no 693 

DCP, ref. MS-3 apresentou relatório de atividades desenvolvidas durante estágio 694 

probatório em RDIDP. O relatório de atividades em RDIDP “ad referendum” do Conselho 695 

Departamental e aprovado pela CERT. Nessa oportunidade, a Comissão deixou 696 

registrado que caberá ao docente encaminhar novo relatório trinta (30) dias antes de 697 

19/08/2014. (Proc. 08.1.2595.8.6). 4.6. A Profa. Dra. Marília Mendes Ferreira lotada no 698 

DLM, ref. MS-3 apresentou relatório de atividades desenvolvidas durante estágio 699 

probatório em RDIDP. O relatório de atividades em RDIDP aprovado pelo Conselho 700 

Departamental e pela CERT, que deu por concluído o período de experimentação da 701 

docente no regime de trabalho. (Proc. 06.1.4518.8.7). 4.7. A Profa. Dra. Larissa Mies 702 

Bombardi lotada no DG, ref. MS-3 apresentou relatório de atividades desenvolvidas 703 

durante estágio probatório em RDIDP. O relatório de atividades em RDIDP aprovado 704 
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pelo Conselho Departamental e pela CERT, que deu por encerrado o período de 705 

experimentação da docente no regime de trabalho. (Proc. 06.1.4637.8.6). 4.8. O Prof. Dr. 706 

Fábio Betioli Contel lotado no DG, ref. MS-3 apresentou relatório de atividades 707 

desenvolvidas durante estágio probatório em RDIDP. O relatório de atividades em 708 

RDIDP aprovado pelo Conselho Departamental e pela CERT. Nessa oportunidade, a 709 

Comissão deixou registrado que caberá ao docente encaminhar novo relatório trinta (30) 710 

dias antes de 05/08/2014. (Proc. 08.1.2561.8.4). 4.9. A Profa. Dra. Maria Helena da 711 

Nóbrega lotada no DLCV, ref. MS-3 apresentou relatório de atividades desenvolvidas 712 

durante estágio probatório em RDIDP. O relatório de atividades em RDIDP “ad 713 

referendum” do Conselho Departamental e aprovado pela CERT. Nessa oportunidade, a 714 

Comissão deixou registrado que caberá ao docente encaminhar novo relatório trinta (30) 715 

dias antes de 19/08/2015. (Proc. 94.1.1407.8.8). 4.10. O Prof. Dr. José Marcos Mariani 716 

de Macedo lotado no DLCV, ref. MS-3 apresentou relatório de atividades desenvolvidas 717 

durante estágio probatório em RDIDP. O relatório de atividades em RDIDP “ad 718 

referendum” do Conselho Departamental e aprovado pela CERT. Nessa oportunidade, a 719 

Comissão deixou registrado que caberá ao docente encaminhar novo relatório trinta (30) 720 

dias antes de 18/12/2014. (Proc. 08.1.4256.8.4). Após votação, os itens acima foram 721 

APROVADOS. 5. CREDENCIAMENTO JUNTO A CERT – ad referendum (votação 722 

aberta, em bloco, sem prejuízo de pedidos de destaque) 5.1. O Prof. Dr. Eduardo Cesar 723 

Leão Marques lotado no DCP, apresentou pedido de renovação de credenciamento 724 

junto a CERT, para desenvolver as atividades previstas nos artigos 12, 15 e 16 da 725 

Resolução 3533/89. O credenciamento é válido no período de 24/05/2012 a 24/05/2014 726 

(Proc. 10.1.2111.8.1). 5.2. O Prof. Dr. Jurandyr Luciano Sanches Ross lotado no DG, 727 

apresentou pedido de renovação de credenciamento junto a CERT, para desenvolver 728 

atividades junto ao Contrato nº 71020000344.10.2 firmado entre a 729 

TAG/PETROBRÁS/Fundação Florestal/EACH-USP/FUSP, com a participação do 730 

Departamento de Geografia da FFLCH. O credenciamento é válido no período de 731 

29/05/2013 a 29/05/2015 (Proc. 98.1.1550.8.9). 5.3. A Profa. Dra. Simone Scifoni lotado 732 

no DG, apresentou pedido de credenciamento junto a CERT, para ministrar o curso 733 

“Patrimônio e Ação: políticas de preservação do patrimônio material na 734 

contemporaneidade”, junto ao Centro de Preservação Cultural da Universidade de São 735 

Paulo. O credenciamento é válido no período de 20/05/2013 a 20/05/2015 (Proc. 736 

10.1.17.8.8). 5.4. O Prof. Dr. Elias Thomé Saliba lotado no DH, apresentou pedido de 737 

credenciamento junto a CERT, para desenvolver atividade simultânea não superior a oito 738 

horas semanais. O presente credenciamento é válido no período de 10.06.2013 a 739 

10.06.2015 (Proc. 13.1.2564.8.9). Após votação os itens acima foram APROVADOS. 6. 740 

SOLICITAÇÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ALUNO - ad referendum (votação aberta, 741 

sem prejuízo de pedidos de destaque) 6.1. O Núcleo de Estudos Comparados e 742 

Internacionais solicita auxílio financeiro à estudante de graduação de Ciências Sociais 743 

Carla Araujo Voros, para participar do III Fórum Brasileiro de Pós-Graduação em 744 

Ciência Política, a ser realizado em Curitiba, PR, no período de 31/07 a 02/08/2013. O 745 

auxílio foi aprovado pela Coordenação do NECI e pela Comissão de Graduação. 6.2. O 746 

Núcleo de Estudos Comparados e Internacionais solicita auxílio financeiro à estudante 747 

de graduação de Ciências Sociais Fernanda Regina Machado, para participar do III 748 



337 

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

 

ATAS 

 

ATA APROVADA EM SESSÃO ORDINÁRIA DE 05/12/2013 

Fórum Brasileiro de Pós-Graduação em Ciência Política, a ser realizado em Curitiba, PR, 749 

no período de 31/07 a 02/08/2013. O auxílio foi aprovado pela Coordenação do NECI e 750 

pela Comissão de Graduação. 6.3. O Núcleo de Estudos Comparados e Internacionais 751 

solicita auxílio financeiro à estudante de graduação de Ciências Sociais Graziele 752 

Cristina Silotto, para participar do III Fórum Brasileiro de Pós-Graduação em Ciência 753 

Política, a ser realizado em Curitiba, PR, no período de 31/07 a 02/08/2013. O auxílio foi 754 

aprovado pela Coordenação do NECI e pela Comissão de Graduação. 6.4. O Núcleo de 755 

Estudos Comparados e Internacionais solicita auxílio financeiro à estudante de 756 

graduação de Ciências Sociais Joyce Hellen Luz, para participar do III Fórum Brasileiro 757 

de Pós-Graduação em Ciência Política, a ser realizado em Curitiba, PR, no período de 758 

31/07 a 02/08/2013. O auxílio foi aprovado pela Coordenação do NECI e pela Comissão 759 

de Graduação. 6.5. O Núcleo de Estudos Comparados e Internacionais solicita auxílio 760 

financeiro à estudante de graduação de Ciências Sociais Samir Luna de Almeida, para 761 

participar do III Fórum Brasileiro de Pós-Graduação em Ciência Política, a ser realizado 762 

em Curitiba, PR, no período de 31/07 a 02/08/2013. O auxílio foi aprovado pela 763 

Coordenação do NECI e pela Comissão de Graduação. 6.6. O Departamento de 764 

Linguística solicita auxílio financeiro ao estudante de pós-graduação em Semiótica e 765 

Linguística Geral Renato Caruso Vieira, para participar do Colóquio internacional 766 

“Acquisition of Referring Expressions: Crossed Perspectives”, a ser realizado em Paris, 767 

França, nos dias 25 e 26/10/2013. O auxílio foi aprovado pelo Conselho Departamental 768 

de Linguística e ad referendum pela Comissão de Pós-Graduação. 6.7. O Departamento 769 

de Teoria Literária e Literatura Comparada solicita auxílio financeiro à estudante de 770 

graduação de Letras Guilherme Nogueira Tauil, para realizar pesquisa na Casa de Ruy 771 

Barbosa, Rio de Janeiro, no período de 22 a 26/07/2013. O auxílio foi aprovado pela 772 

Coordenação do DTLLC e pela Comissão de Graduação. Após votação os itens acima 773 

foram APROVADOS. 7. SOLICITAÇÃO DE 2ª VIA DE DIPLOMA – GRADUAÇÃO 774 

(votação aberta, em bloco, sem prejuízo de pedidos de destaque) 7.1. O Sr. Carlos 775 

Zanchetta de Oliveira, bacharel em Filosofia, solicita emissão de 2ª via de diploma, em 776 

virtude de extravio da via original. O curso foi concluído em 1985. A colação de grau foi 777 

realizada em 23/01/1986 (Proc. 2013.1.2867.8.1). 7.2. A Sra. Flora Freire Silva Dias 778 

Cabalzar, bacharel em Ciências Sociais, solicita emissão de 2ª via de diploma, em 779 

virtude de extravio da via original. O curso foi concluído em 1990. A colação de grau foi 780 

realizada em 28/01/1991 (Proc. 2013.1.3268.8.4). 7.3. A Sra. Laura de Souza Pinto e 781 

Silva da Luz, bacharel em Letras-Português e Espanhol, solicita emissão de 2ª via de 782 

diploma, em virtude de extravio da via original. O curso foi concluído em 2004. A colação 783 

de grau foi realizada em 27/05/2005 (Proc. 2013.1.3448.8.2). Após votação os itens 784 

acima foram APROVADOS. 8. RECONHECIMENTO DE TÍTULO – PÓS-GRADUAÇÃO 785 

(votação aberta, em bloco, sem prejuízo de pedidos de destaque) 8.1. Talvana Crecia 786 

Barbi solicita reconhecimento do Diploma de Mestre, concentração em Estudos 787 

Linguísticos e Literários em Inglês, pela Albert-Ludwigs-Universität Freiburg im Breisgau, 788 

Alemanha ao expedido por esta Faculdade (Proc. 2013.1.4744.1.7). (v., no anexo, cópia 789 

do parecer Favorável da Comissão de Pós-Graduação, em 18/06/2013) 8.2. Raúl 790 

Ramirez Ortiz solicita reconhecimento do Diploma de Doutor, concentração em Língua 791 

Espanhola e Literaturas Espanhola e Hispano-Americana, pela Universidad Nacional 792 
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Autónoma de México, México ao expedido por esta Faculdade (Proc. 2013.1.7197.1.7). 793 

(v., no anexo, cópia do parecer Favorável da Comissão de Pós-Graduação, em 794 

18/06/2013) 8.3. Luciene Souza Farias solicita reconhecimento do Diploma de Mestre, 795 

concentração em Semiótica e Linguística Geral, pela Southern Illinois University, EUA ao 796 

expedido por esta Faculdade (Proc. 2013.1.7091.4). (v., no anexo, cópia do parecer 797 

Favorável da Comissão de Pós-Graduação, em 23/07/2013) 8.4. Marcia Soraya 798 

Gonçalves solicita reconhecimento do Diploma de Mestre, concentração em Língua e 799 

Literatura Alemã, pela Technische Universität Berlin, Alemanha ao expedido por esta 800 

Faculdade (Proc. 2013.1.6438.1.0). (v., no anexo, cópia do parecer Favorável da 801 

Comissão de Pós-Graduação, em 23/07/2013). Após votação os pareceres da Comissão 802 

de Pós-Graduação foram APROVADOS. 9. RECONHECIMENTO DE TÍTULO – PÓS-803 

GRADUAÇÃO – encaminhado ad referendum (votação aberta, em bloco, sem prejuízo 804 

de pedidos de destaque) 9.1. Diego Sanches Corrêa solicita reconhecimento do 805 

Diploma de Doutor, concentração em Ciência Política, pela University of Illinois, EUA ao 806 

expedido por esta Faculdade (Proc. 2013.1.5198.1.6).  (PARECER FAVORÁVEL DA 807 

CPG). Após votação o parecer da Comissão de Pós-Graduação foi APROVADO. 10. 808 

EQUIVALÊNCIA DE TÍTULO – PÓS-GRADUAÇÃO (votação aberta, em bloco, sem 809 

prejuízo de pedidos de destaque) 10.1. Guillaume Pinson solicita equivalência de seu 810 

titulo de Doutor em Estudos Linguísticos Literários e Tradutológicos em Francês, obtido 811 

na Universidade McGill, Montreal, Canadá, ao expedido por esta Faculdade (Proc. 812 

2013.1.1663.8.3). (v., no anexo, cópia do parecer FAVORÁVEL da Comissão de Pós-813 

Graduação, em 23/07/2013) 10.2. Maria Clara Gabriel de Oliveira solicita equivalência 814 

de seu título de Mestre em Relações Internacionais, obtido na Universidade de Coimbra, 815 

Portugal ao expedido por esta Faculdade (Proc. 2013.1.1979.8.0). (v., no anexo, cópia 816 

do parecer Favorável da Comissão de Pós-Graduação, em 18/06/2013). Após votação 817 

os pareceres da Comissão de Pós-Graduação foram APROVADOS. 11. CONVÊNIO DE 818 

INTERCÂMBIO CULTURAL E CIENTÍFICO/PROTOCOLO DE INTENÇÕES – ad 819 

referendum (votação aberta, em bloco, sem prejuízo de pedidos de destaque) 11.1. 820 

Convênio entre a Universidade de São Paulo, através da FFLCH e a Universidade do 821 

Porto, Portugal, para fins de intercâmbio de estudantes, professores/pesquisadores e 822 

membros da equipe técnico-administrativa das respectivas instituições, sob coordenação 823 

da Profa. Dra. Vera Lúcia Amaral Ferlini, pela FFLCH-USP e pela Universidade do 824 

Porto, Portugal, a Profa. Dra. Amélia Maria Polonia da Silva (Proc. 13.1.3181.8.6). 11.2. 825 

Convênio entre a Universidade de São Paulo, através da FFLCH e a Birkbeck 826 

University London, Reino Unido, para fins de intercâmbio de estudantes, 827 

professores/pesquisadores e membros da equipe técnico-administrativa das respectivas 828 

instituições, sob coordenação do Prof. Dr. Vladimir Pinheiro Safatle, pela FFLCH-USP 829 

e pela Birkbeck University London, Reino Unido, o Prof. Dr. Costas Douzinas (Proc. 830 

13.1.3205.8.2). 11.3. Convênio entre a Universidade de São Paulo, através da FFLCH e 831 

a Secretaria Geral de Política Linguística da Xunta de Galícia, Espanha, que visa a 832 

Docência, a Pesquisa e a Promoção da Língua, a Literatura e a Cultura Galegas, sob 833 

coordenação da Profa. Dra. Valéria Gil Condé, pela FFLCH-USP e pela Xunta de 834 

Galícia, Espanha será indicado oportunamente (Proc. 13.1.3291.8.6). 11.4. Aditamento 835 

ao Convênio entre a FFLCH e a Universidade de Paris Sorbonne – Paris IV, França – 836 
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Proposta de ingresso ao Programa de Licenciaturas Internacionais PLI – França (CAPES 837 

nº 016-2013), com o objetivo de viabilizar a parceria universitária entre o Curso de Letras 838 

Francês/Português – Licenciatura e a Universidade de Paris Sorbonne – Paris IV, 839 

França, para a graduação sanduíche dos alunos ingressantes de 2012, sob a 840 

coordenação da Profa. Dra. Heloisa Brito de Albuquerque Costa (Proc. 841 

12.1.1860.8.2). Após votação, os itens acima foram APROVADOS. 12. 842 

DOAÇÕES/TRANSFERÊNCIAS DE DOMÍNIO DE MATERIAL PERMANENTE (votação 843 

aberta, em bloco, sem prejuízo de pedidos de destaque) 12.1. Pedido da Profa. Dra. 844 

Beatriz Raposo de Medeiros (DL) no sentido de se incorporar ao patrimônio da FFLCH, 845 

01 Cabine Acústica Tipo 4’ X 6’ Marca Whisperoom Modelo 4872 S C/ Porta Janela 12” 846 

X 30”, Sist. De ventilação C/ Interruptor Remoto, Luzes, Placa de Rodízio, Janela 26” X 847 

30”, 01 Computador Notebook Marca Dell Modelo XPS 15 4370, C/ Proc. Core 17, Mem. 848 

8 GB, HD 1 TB, Softwares, 01 Gravador Tipo de Áudio Marantz Modelo PMD661, 24 Bits 849 

/ 96KHZ e 01 Computador Notebook Marca Dell Modelo XPS 135370 C/ Proc. Core 15, 850 

Mem. 4GB, HD 128B, Software adquiridos com recursos da FAPESP (Proc. 851 

13.1.2508.8.1). (Os equipamentos encontram-se no DL). 12.2. Pedido do Prof. Dr. 852 

Rafael de Bivar Marquese (DH) no sentido de se incorporar ao patrimônio da FFLCH, 3 853 

(três) livros adquiridos com recursos da FAPESP (Proc. 13.1.2807.8.9), e, 8 (oito) livros 854 

adquiridos com recursos da FAPESP (Proc. 13.1.3549.8.3) (Os livros encontram-se no 855 

SBD). 12.3. Pedido do Prof. Dr. Pablo Fernando Gasparini (DLM) no sentido de se 856 

incorporar ao patrimônio da FFLCH, 9 (nove) livros adquiridos com recursos da FAPESP 857 

(Proc. 13.1.2808.8.5). (Os livros encontram-se no SBD). 12.4. Pedido da Profa. Dra. 858 

Sandra Lencioni (DG) no sentido de se incorporar ao patrimônio da FFLCH, 3 (três) 859 

livros adquiridos com recursos da FAPESP (Proc. 13.1.3112.8.4).  (Os livros encontram-860 

se no SBD). 12.5. Pedido do Prof. Dr. Franklin Leopoldo e Silva (DF) no sentido de se 861 

incorporar ao patrimônio da FFLCH, 7 (sete) livros e 1 (uma) revista adquiridos com 862 

recursos da FAPESP (Proc. 13.1.3114.8.7). (Os livros encontram-se no SBD). 12.6. 863 

Pedido do Prof. Dr. Norberto Luiz Guarinello (DH) no sentido de se incorporar ao 864 

patrimônio da FFLCH, 01 Notebook Sansung Core 17 4GB 500GB 14pcnz e 6 (seis) 865 

livros adquiridos com recursos da FAPESP (Proc. 13.1.3115.8.3). (Os equipamentos 866 

encontram-se na Secretaria do DH e os livros no SBD). 12.7. Pedido do Prof. Dr. Marcos 867 

César Alvarez (DS) no sentido de se incorporar ao patrimônio da FFLCH, 01 Netbook 868 

ASUS n270 2gb 320hd w7s 10 e 01 Microcomputador Portátil Vostro 3460 adquiridos 869 

com recursos da FAPESP (Proc. 13.1.3113.8.0). (Os equipamentos encontram-se no 870 

DS). 12.8. Pedido da Profa. Dra. Maria Lucia Mello e Oliveira Cacciola (DF) no sentido 871 

de se incorporar ao patrimônio da FFLCH, 60 (sessenta) livros adquiridos com recursos 872 

da FAPESP (Proc. 13.1.3116.8.0). (Os livros encontram-se no SBD). 12.9. Pedido do 873 

Prof. Dr. Rodrigo Ramos Hospodar Felippe Valverde (DG) no sentido de se incorporar 874 

ao patrimônio da FFLCH, 01 Computador CCE Modelo I341B C/ Proc. Intel Core I3-530; 875 

Mem 4GB; HD 1TB; Monitor Samsung Lede 18,5 e 01 Impressora Tipo Multifuncional 876 

Marca HP Modelo Officejet adquiridos com recursos da FAPESP (Proc. 12.1.3195.8.6). 877 

(Os equipamentos encontram-se no DG). 12.10. Pedido do Prof. Dr. Ataliba Teixeira de 878 

Castilho (DLCV) no sentido de se incorporar ao patrimônio da FFLCH, 05 879 

Computadores, modelo Dual Core, 05 Monitores de vídeo, marca LG, 03 Impressoras 880 
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jato de tinta, marca HP, 01 Impressora a laser, marca HP e 02 Câmeras fotográficas 881 

digital, marca Sony adquiridos com recursos da FAPESP (Proc. 09.1.1530.8.9), e, 01 PC 882 

Allione Corei3 2GB500GB, 01 Multfjtinta aio pto, 01 Teclado C Conexão USB, 01 Mouse 883 

C Conexão USB, 01 Office Home Student, 01 Kit informático CD importado, 01 Note 884 

Sony Vaio VPC – SB35FB/B, 01 Midia Office 2010 home e student 79G-0, 01 Mini 885 

mouse optic e 33 (trinta e três) livros adquiridos com recursos da FAPESP (Proc. 886 

13.1.3550.8.1). (Os livros encontram-se no SBD e os equipamentos encontram-se no 887 

DLCV). 12.11. Pedido da Profa. Dra. Maria Luiza Tucci Carneiro (DH) no sentido de se 888 

incorporar ao patrimônio da FFLCH, 01 Câmera Fotográfica Nikon Modelo D300 889 

C/Objetiva AF-S VR 105MM F/2M8 IF-ED; MALA P/Máquina; Flash Digital Gossen, 01 890 

Câmera Fotográfica Tipo Digital Marca Canon Modelo EOS T3 C/Objetiva 18-55MM, 01 891 

Câmera Fotográfica Tipo Digital Marca Kodak Modelo C183 14MP C/Carregador Elgin 892 

SC222 E Cartão de Memória 2 GB adquiridos com recursos da FAPESP (Proc. 893 

12.1.4416.8.6). (Os equipamentos encontram-se na sala do LEER do DH). 12.12. Pedido 894 

do Prof. Dr. Ronald Beline Mendes (DL) no sentido de se incorporar ao patrimônio da 895 

FFLCH, 05 Gravadores Tipo de Voz Digital Profissional Marca Tascam Modelo DR-100, 896 

05 Fones de Ouvido Marca Sennheiser Modelo HMD 26-600-XQ ON-EAR Stéreo e 04 897 

Computadores Tipo Notebook Marca Dell Modelo Inspiron 14 N4050 C/Software 898 

adquiridos com recursos da FAPESP (Proc. 13.1.2937.8.0). (Os equipamentos 899 

encontram-se no DL). 12.13. Pedido do Prof. Dr. Carlos Alberto Ribeiro de Moura (DF) 900 

no sentido de se incorporar ao patrimônio da FFLCH, 01 Note Book Toshiba Satelleti 901 

305-55933, 01 Netbook X140-1120 Atom e 63 (sessenta e três) livros adquiridos com 902 

recursos da FAPESP (Proc. 13.1.3551.8.8). (Os livros encontram-se no SBD e os 903 

equipamentos encontram-se no DF). Após votação, os itens acima foram APROVADOS. 904 

13. PROCESSO SELETIVO – CONTRATAÇÃO DOCENTE – TEMPORÁRIO – ad 905 

referendum 13.1. A Direção da Faculdade aprovou a abertura de edital de processo 906 

seletivo para contratação docente por prazo determinado (temporário), como Professor 907 

Contratado II (Mestre), em jornada de 12 horas semanais de trabalho, junto ao 908 

Departamento de Sociologia, Área de Sociologia do Desenvolvimento (Edital 909 

FFLCH/FLS nº 024/2013, de 30/05/2013, Processo 2011.1.4589.8.7). A Direção da 910 

Faculdade aprovou as inscrições dos Professores Otávio Barduzzi Rodrigues da 911 

Costa, Nayara de Paula Faleiros, Paulo Roberto Silva, Carlos Eduardo Torres Freire, 912 

Antonio Nunes Pereira, Lucas Rodrigo da Silva, Gustavo Moura de Cavalcanti Mello, 913 

Alexandre Lucas Pires, Renan Dias Oliveira e Alexandre Barbosa Marques no processo 914 

seletivo acima citado. A Direção da Faculdade aprovou os seguintes nomes para 915 

compor a Comissão Julgadora do referido processo seletivo: Titulares: Professores 916 

Doutores Laurindo Dias Minhoto (DS-FFLCH, Doutor - Presidente), João Paulo Cândia 917 

Veiga (DCP-FFLCH, Doutor) e Giorgio Romano Schutte (Universidade Federal do ABC - 918 

Doutor). Suplentes: Professores Doutores Leonardo Gomes Mello e Silva (DS-FFLCH, 919 

Doutor), Bernardo Ricupero (DCP-FFLCH, Doutor). 13.2. A Direção da Faculdade 920 

aprovou a abertura de edital de processo seletivo para contratação de um docente por 921 

prazo determinado, nível II (Mestre) no Departamento de Letras Modernas, Área de 922 

Língua Espanhola e Literaturas Espanhola e Hispano-Americana, disciplina de 923 

Língua Espanhola (Edital FFLCH/FLM nº 029/2013, de 29/06/2013, Processo 924 
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2012.1.2218.8.2). A Direção da Faculdade aprovou as inscrições dos Professores Vera 925 

Lúcia Consoni Busquets, Fernanda Tonelli, Zaqueu Machado Borges Junior, Adriana 926 

Marcelle de Andrade Freitas e Rosana Silva Portela no processo seletivo acima citado. A 927 

Direção da Faculdade aprovou os seguintes nomes para compor a Comissão 928 

Julgadora do referido processo seletivo: Titulares: Professores Doutores Maria Teresa 929 

Celada (DLM-FFLCH, Doutora - Presidente), Ronald Beline Mendes (DLL-FFLCH, 930 

Doutor) e Andreia dos Santos Menezes (UNIFESP - Doutora). Após votação, os itens 931 

acima foram APROVADOS. 14. PROCESSO SELETIVO – RELATORIO FINAL – 932 

votação secreta 14.1. Relatório Final do processo seletivo para contratação de um 933 

docente por prazo determinado (temporário), como Professor Contratado II (Mestre), em 934 

jornada de 12 horas semanais de trabalho, junto ao Departamento de Sociologia, Área 935 

de Sociologia do Desenvolvimento (Edital FFLCH/FLS nº 024/2013, Processo 936 

2011.1.4589.8.7). (v. anexo, cópia do relatório final do processo seletivo, realizado de 02 937 

a 04/07/2013, tendo sido aprovado e indicado o Professor Alexandre Lucas Pires). 938 

Em votação secreta, o Relatório Final obteve 11 (onze) votos favoráveis, nenhum voto 939 

em branco e nenhum voto nulo. Portanto, o Relatório Final do processo seletivo acima 940 

citado foi APROVADO. 14.2. Relatório Final do processo seletivo para contratação de 941 

um docente por prazo determinado (temporário), como Professor Contratado II (Mestre), 942 

em jornada de 12 horas semanais de trabalho no Departamento de Letras Modernas, 943 

Área de Língua Espanhola e Literaturas Espanhola e Hispano-Americana, 944 

disciplina de Língua Espanhola (Edital FFLCH/FLM nº 029/2013, Processo 945 

2012.1.2218.8.2). (v. anexo, cópia do relatório final do processo seletivo, realizado de 16 946 

a 18/07/2013, tendo sido aprovada e indicada a Professora Adriana Marcelle de 947 

Andrade Freitas). Em votação secreta, o Relatório Final obteve 11 (onze) votos 948 

favoráveis, nenhum voto em branco e nenhum voto nulo. Portanto, o Relatório Final do 949 

processo seletivo acima citado foi APROVADO. ADITAMENTO: 1. DISCUSSÃO 950 

SOBRE HORÁRIOS DE FECHAMENTO DOS DEPARTAMENTOS DA FFLCH. Com a 951 

palavra, a Profa. Dra. Viviane Bosi explicou a pauta: “Há mais ou menos 1 ano alguns 952 

professores trouxeram para o CTA a preocupação com a questão da ampliação do 953 

horário das secretarias e bibliotecas para o período noturno. Então, os chefes de Letras 954 

se reuniram na CILE (Comissão Interdepartamental de Letras), nossa pequena 955 

comissão, e tomaram a decisão de que as secretarias do prédio fechariam às 21 horas. 956 

Tive uma conversa com os funcionários, remanejamos os horários, o que não foi muito 957 

problemático. Mas na verdade, faz uns meses que os funcionários do departamento de 958 

Teoria vêm me procurar dizendo que não há movimento no período entre 20:00-21:00. 959 

Eu sempre respondo que foi um combinado coletivo e seria estranho que nosso 960 

departamento fechasse antes. Eu fico em dúvida se devemos fazer realmente um 961 

combinado coletivo ou deveria ser flexível a cada situação. Eu gostaria de saber duas 962 

coisas: todos os departamentos fecham às 21 horas? Qual é a opinião dos outros chefes 963 

em relação a isso?”. Com a palavra, o Prof. Dr. André Roberto Martim respondeu: “Na 964 

Geografia abre às 9 horas e funciona até as 21:00. Com certeza, se reduzimos esse 965 

horário haverá problemas, devido à quantidade de alunos. Há reclamações de que a pós 966 

deveria ficar mais tempo aberta, pois fechamos às 18 horas. Tentamos deixar mais 967 

tempo aberto, mas os funcionários alegam que não vem ninguém, então acharam que 968 
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até às 18:00 é suficiente para atender a demanda da pós.”. Com a palavra, a Profa. Dra. 969 

Margarida Maria Taddoni Peter disse: “Nosso departamento abre às 7 da manhã e fecha 970 

às 21 horas. Não houve nenhuma reivindicação, por parte dos funcionários, para mudar 971 

o horário de término do expediente.”. Com a palavra, a Profa. Dra. Paola Giustina Baccin 972 

disse: “Aproveito para me apresentar. Sou chefe suplente do DLM e assumi em vista do 973 

ocorrido com o professor Francis. Tenho bastante interesse nesse assunto, pois por 974 

muito tempo dei aula a noite e era uma luta nossa fazer com que o departamento 975 

funcionasse até às 21 horas. O horário de abertura é ás 8 horas.”. Com a palavra, o 976 

Senhor-Vice Presidente perguntou a todos os presentes sobre o horário de 977 

funcionamento de todos os departamentos. As respostas foram: DG das 9 às 21 horas;  978 

DL das 7 às 21 horas; DLM das 8 às 21 horas; DLCV das 8 às 21 horas; DH das 9 às 21 979 

horas; DLO das 8 às 19h30; DS das 8 às 21 horas; DTLLC das 8 às 21 horas; DCP das 980 

9 às 20 horas; DF das 9 às 20 horas; DA das 9 às 20 horas. Com a palavra, Profa. Dra. 981 

Marli Quadros Leite disse: “A respeito do DLCV, será uma pena se a decisão for pelo 982 

retrocesso do horário, uma vez que há tempos lutamos para manter aberto até mais 983 

tarde.”. Com a palavra, a Profa. Dra. Sylvia Basseto disse: “As unidades deveriam ser 984 

independentes quanto ao horário de funcionamento, cada qual com sua necessidade.”. 985 

Com a palavra, o Prof. Dr. Brasílio João Sallum Júnior disse: “Acho que seria legal que 986 

os departamentos de Letras conversassem entre si. Cada prédio tem uma dinâmica 987 

própria.”. Com a palavra, a Profa. Dra. Viviana Bosi disse: “Resolvi que ainda não vou 988 

decidir. Deixarei para próxima reunião da CiLe, vou consultar o Conselho de 989 

Departamento, e continuarei com esse horário das 21 horas durante um tempo.”. Com a 990 

palavra, Profa. Dra. Margarida Maria Taddoni Peter perguntou: “Todos os funcionários 991 

ficam até as 21 horas?”. Com a palavra, Profa. Dra. Viviana Bosi respondeu: “Não, ficam 992 

apenas 2 funcionários, um da pós e um da graduação.”. Com a palavra, a Profa. Dra. 993 

Margarida Maria Taddoni Peter disse: “No nosso departamento, temos 3 funcionários. O 994 

da graduação, que entra às 7:00 e sai às 16:00, o da pós que trabalha das 8:00 às 995 

18:00, e o funcionário da noite, que entra às 13:00 e sai às 21:00. Fazer um rodízio de 996 

funcionários do seu departamento talvez seria uma solução.”. 2. AFASTAMENTO 997 

DOCENTE E DE SERVIDORES NÃO-DOCENTES (votação aberta, em bloco, sem 998 

prejuízo de pedidos de destaque) 2.1. Pedido do DLM no sentido de que a Profa. Dra. 999 

Claudia Consuelo Amigo Pino seja autorizada a afastar-se por 08 (oito) dias, de 17 a 1000 

24/07/2013, s.p.v. e das demais vantagens, a fim de participar de Congresso na 1001 

Universidade de Paris - Sorbonne, França, e por 2 (dois) dias, de 07 a 08/08/2013 para 1002 

participar de Jornada na Universidade de La Plata, Argentina  (Proc. 06.1.494.8.6). 2.2. 1003 

Pedido do LISA no sentido de que a funcionária Paula Morgado Dias Lopes seja 1004 

autorizada a afastar pelo período de 18.11.2013 a 11.03.2014, c.p.v. e das demais 1005 

vantagens, a fim de realizar pesquisa junto ao CNRS de Paris, França. Após votação, os 1006 

itens acima foram APROVADOS. 3. PROCESSO SELETIVO – CONTRATAÇÃO 1007 

DOCENTE – TEMPORÁRIO – ad referendum 3.1.  A Direção da Faculdade aprovou a 1008 

abertura de edital de processo seletivo para contratação docente por prazo determinado 1009 

(temporário), como Professor Contratado III (Doutor), em jornada de 12 horas semanais 1010 

de trabalho, junto ao Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas, Área de 1011 

Literatura Portuguesa, disciplina de Literatura Portuguesa II (Edital FFLCH/FLC nº 1012 
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030/2013, Processo 2012.1.1019.8.6). A Direção da Faculdade aprovou a inscrição da 1013 

Professora Doutora Rosemary Conceição dos Santos para o processo seletivo acima 1014 

citado. A Direção da Faculdade aprovou os seguintes nomes para compor a 1015 

Comissão Julgadora do referido processo seletivo: Titulares: Professores Doutores 1016 

Hélder Garmes (DLCV-FFLCH, Livre-Docente - Presidente), Raquel dos Santos 1017 

Madanêlo de Souza (UNIFESP, Doutora) e Eduino José de Macedo Orione (UNIFESP - 1018 

Doutor). Após votação, os itens acima foram APROVADOS. 4. PROCESSO SELETIVO 1019 

– RELATORIO FINAL – votação secreta 4.1. Relatório Final do processo seletivo para 1020 

contratação de um docente por prazo determinado (temporário), como Professor 1021 

Contratado III (Doutor), em jornada de 12 horas semanais de trabalho, junto ao 1022 

Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas, Área de Literatura Portuguesa, 1023 

disciplina de Literatura Portuguesa II (Edital FFLCH/FLC nº 030/2013, Processo 1024 

2012.1.1019.8.6). (v. anexo, cópia do relatório final do processo seletivo, realizado de 1025 

31/07 a 02/08/2013, tendo sido aprovada a Professora Rosemary Conceição dos 1026 

Santos). . Em votação secreta, o Relatório Final obteve 11 (onze) votos favoráveis, 1027 

nenhum voto em branco e nenhum voto nulo. Portanto, o Relatório Final do processo 1028 

seletivo acima citado foi APROVADO. 5. SOLICITAÇÃO DE 2ª VIA DE DIPLOMA – 1029 

PÓS-GRADUAÇÃO (votação aberta, em bloco, sem prejuízo de pedidos de destaque) 1030 

5.1. O Sr. Jordan Hahn Bandeira, Mestre em Letras – área de Estudos Linguísticos e 1031 

Literários em Inglês solicita emissão de 2ª via de diploma, em virtude de novo número de 1032 

RG. A defesa foi realizada em 15/04/2009. O diploma foi expedido em 08/12/2009 (Proc.: 1033 

05.1.2953.8.7). 5.2. A Sra. Claudete Ines Kronbauer, Mestre em Filosofia solicita 1034 

emissão de 2ª via de diploma, em virtude de extravio da via original. A defesa foi 1035 

realizada em 27/06/1996. O diploma foi expedido em 17/03/1997 (Proc.: 96.1.2239.8.3). 1036 

Após votação, os itens acima foram APROVADOS. 6. DOAÇÕES/TRANSFERÊNCIAS 1037 

DE DOMÍNIO DE MATERIAL PERMANENTE (votação aberta, em bloco, sem prejuízo 1038 

de pedidos de destaque) 6.1. Pedido do Prof. Dr. Philippe Leon Marie Ghislain 1039 

Willemart (DLM) no sentido de se incorporar ao patrimônio da FFLCH, 40 (quarenta) 1040 

livros adquiridos com recursos da FAPESP (Proc. 11.1.2891.8.8). Após votação, o item 1041 

acima foi APROVADO. Ninguém mais desejando fazer uso da palavra, o Senhor Vice-1042 

Presidente encerrou a sessão. E, para constar, eu, Rosângela Duarte Vicente, 1043 

Assistente Técnica de Direção para Assuntos Acadêmicos, redigi a presente ata que 1044 

assino juntamente com o Senhor Vice Presidente. São Paulo, 08 de Agosto de 2013. 1045 


