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ATA DA DUCENTÉSIMA OCTAGÉSIMA QUINTA REUNIÃO DA CONGREGAÇÃO 1 

DA FACULDADE DE FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS DA 2 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. Presidência: Profa. Dra. Sandra Margarida Nitrini, 3 

Diretora da Faculdade. Aos vinte e cinco dias do mês de março de dois mil e dez, no salão 4 

nobre do prédio da Administração da Faculdade, realizou-se em terceira convocação a 5 

supracitada reunião. COMPARECIMENTOS: Professores, Alunos e Funcionários: Modesto 6 

Florenzano, Jorge de Almeida, Giuliana Ragusa de Faria, Marina de Mello e Souza, Maria 7 

Helena Pereira Toledo Machado, Ricardo Souza de Carvalho, Marcus Vinicius Mazzari, Álvaro 8 

de Vita, João Roberto Gomes de Faria, Rejane Vecchia da Rocha e Silva, Ieda Maria Alves, 9 

Ana Lucia Pastore Schritzmeyer, Antonio Carlos Eigenheer, Manoel Fernandes de Sousa Neto, 10 

Zilda Marcia Gricoli Iokoi, Maria Lígia Coelho Prado, Valeria de Marcos, Marlene Petros 11 

Angelides, Maria Augusta Bernardes Fonseca Weber Abramo, Ana Paula Scher, Cícero Romão 12 

Rezende de Araújo, Sandra Guardini T. Vasconcelos, Lea Francesconi, Mary Anne Junqueira, 13 

Rosane de Sá Amado, Adrian Pablo Fanjul, Maria Teresa Celada, Vera Lucia Amaral Ferlini, 14 

Sylvia Caiuby Novaes, Paulo Roberto Arruda de Menezes, Daniel Puglia, Rosângela Sarteschi. 15 

Como assessores atuaram: Rosângela Duarte Vicente, Kely Cristine Soares da Silva e Luciana 16 

Roman Lopes (ATAC), Renata Guarrera Del Corço e Maria José Ribeiro (ADM), Augusto 17 

Santiago (ATI), Eliana Bento Amatuzzi de Barros (SDI) e Sonia Marisa Luchetti (SBD). 18 

JUSTIFICATIVAS: Justificaram a ausência os seguintes membros: Profs. Drs. Olga Ferreira 19 

Coelho, Elias Thomé Saliba, Margarida M. T. Petter, Antonio Dimas de Moraes, Lineide do 20 

Lago Salvador Mosca, Shirlei Liça Hashimoto, Wataru Kikuchi, Raquel Glezer, José Álvaro 21 

Moises, Vagner Gonçalves, Laura Moutinho, Eni de Mesquita Samara, Renato Janine Ribeiro, 22 

Jurandyr Sanches Ross, Airton Luchiari, Regina Lucia Pontieri, Eduardo Vieira Martins e 23 

Esmeralda Vailati Negrão. PARTE INICIAL – APRESENTAÇÃO DO PLANO DIRETOR 24 

DA FACULDADE DE FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS POR 25 

ARQUITETOS DA COESF – Coordenadoria do Espaço Físico da USP. A Senhora 26 

Presidente, passou a palavra às arquitetas Gemma Pons Vilardell Aguinelli e Neide Cabral que 27 

iniciaram a apresentação do Plano Diretor. ATAS: A Senhora Presidente colocou em votação 28 

as atas das reuniões ordinárias de 17/12/2009 e 25/02/2010, enviadas quando do envio da 29 

convocação desta sessão. Não houve manifestações contrárias e as atas foram APROVADAS. 30 

EXPEDIENTE: 1. A Profa. Dra. Sandra Margarida Nitrini deu início a sessão e comunicou 31 

que o Magnífico Reitor designou o Prof. Dr. Sérgio França Adorno de Abreu responsável pela 32 

Cátedra UNESCO de Educação para a Paz, Direitos Humanos, Democracia e Tolerância. 33 



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

A T A S  

 2 

Comunicou, ainda, que o Conselho Departamental de Letras Orientais indicou os Professores 34 

Doutores Arlene Elizabeth Clemesha e Mamede Mustafá Jarouche como Diretor e Vice-Diretor 35 

do Centro de Estudos Árabes, respectivamente. A Senhora Presidente notificou, com pesar, o 36 

falecimento do Prof. Dr. Instván Jancsó ocorrido no dia 23/03/2010. Em aparte, a Profa. Dra. 37 

Zilda Iokoi manifestou seu descontentamento com a falta de mobilização dos alunos em 38 

situações de ocorrências de falecimentos de docentes. Disse não haver memória entre os alunos 39 

da importância dos papéis desempenhados pelos docentes e solicitou que retomássemos o 40 

costume de suspender as aulas quando ocorre falecimentos de docentes. Com a palavra, a 41 

Senhora Presidente cumprimentou a iniciativa do Departamento de Ciência Política com a 42 

realização da homenagem ao Prof. Dr. Gildo Marçal Bezerra Brandão e solicitou ao Prof. Dr. 43 

Modesto Florenzano relatar à Congregação a cerimônia realizada. Com a palavra o Prof. Dr. 44 

Modesto Florenzano disse o seguinte: “a cerimônia demonstrou que o Prof. Gildo era uma 45 

pessoa muito querida, eu raramente vi o Auditório de História tão cheio. No dia 19/03/2010 46 

seria o dia do concurso de Prof. Titular do Prof. Gildo e toda a banca estava presente. O Prof. 47 

Gabriel Cohn, como membro da banca, fez uma intervenção do que ele gostaria de perguntar 48 

ao Gildo, com base no Memorial, em seguida o filho do Prof. Gildo leu as anotações da aula 49 

preparada pelo Prof. Gildo e a leitura foi realmente espetacular. Não me lembro de ter 50 

assistido uma aula tão densa sobre a política brasileira.  Foi composta uma mesa com falas de 51 

pessoas sobre toda a trajetória e obra do professor. Todas as intervenções foram excelentes e, 52 

em seguida, ocorreu a apresentação de um vídeo do Prof. Gildo”. Expediente da Vice-53 

Diretoria: Com a palavra o Prof. Dr. Modesto Florenzano relatou a constituição de Comissão 54 

para Organização de plenária na Faculdade, ocorrida na última Congregação. Disse ter havido 55 

reunião no dia 22/03/2010, mas não houve definição do tema e estabeleceu-se consultar os 56 

departamentos. Discutiu-se, ainda, tomar como base para discussão na plenária o documento 57 

elaborado pela Comissão dos Avaliadores Externos, mas será feita consulta para definição 58 

deste tema. Decidiu-se realizar consultas para ampliação da Comissão. A próxima reunião foi 59 

agendada para o dia 19/04/2010 às 17 horas, quando se definirá o tema e a data de realização da 60 

plenária. Comissão de Graduação: com a palavra, o Prof. Dr. Jorge de Almeida, vice-61 

presidente da Comissão de Graduação, relatou aos presentes a participação da FFLCH no 62 

Projeto SIGA e disse tratar de um mega projeto de coleta de dados da graduação de muita 63 

importância, como exemplo, a questão da infra-estrutura dos prédios. Informou que o SIGA 64 

continua aberto para inserção de novas demandas e o relatório deste primeiro semestre será 65 

enviado aos Departamentos. Relatou que cada professor recebeu pessoalmente hum mil e 66 
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quinhentos folhetos para divulgar o projeto. Disse que para os membros da Comissão de 67 

Graduação é muito importante o preenchimento dos dados pela Faculdade e apesar de toda a 68 

campanha, houve 5% a 10% de participação dos alunos. Os alunos do Curso de Letras foram o 69 

que mais aderiram ao projeto. Entre os professores, a participação ainda foi muito pequena, 70 

cerca de 5%. Acrescentou que de qualquer modo, já é um avanço. Cada representante da 71 

Comissão de Graduação deverá receber dados referentes ao seu curso e repassar para seus 72 

cursos. Relatou ainda, um dado que chamou a atenção e está relacionado ao vestibular, tendo 73 

participação considerável dos alunos e a enorme maioria dos nossos alunos prestou um único 74 

vestibular e em resposta à pergunta sobre o que levou a prestar vestibular para a FFLCH, a 75 

resposta foi vocação. Acrescentou também, que devemos a partir do próximo semestre investir 76 

no preenchimento destes dados. Se houver sugestões de inclusão de questões, estas devem ser 77 

enviadas neste momento, pois haverá pequeno período para encaminhamento de sugestões. Em 78 

aparte, a Profa. Dra. Valéria de Marco questionou sobre a inclusão de uma disciplina. Em 79 

resposta, o Prof. Jorge de Almeida disse que há problema com a CCV (Câmara Curricular do 80 

Vestibular). Disse ainda, que o compromisso assumido entre nós, foi em não haver mais 81 

mudanças na grade curricular de Letras. Vários pedidos não puderam ser computados por 82 

motivo deste acordo. No caso de pequenas mudanças, estamos de fato, tentando argumentar e 83 

que estas mudanças não afetariam a grade curricular. Estamos tentando aumentar a 84 

possibilidade de três alterações por curso. Em aparte, a Profa. Dra. Valéria de Marco disse que 85 

há problema conceitual e questionou o que é mudança na grade curricular, a mudança de uma 86 

disciplina eletiva por outra, não caracteriza mudança na grade curricular. Em resposta, o Prof. 87 

Jorge de Almeida disse concordar plenamente e acrescentou que os procedimentos são 88 

extremamente burocráticos. Na gestão passada, havia certa dificuldade no encaminhamento 89 

destes pedidos e que haverá tentativas de mudanças deste quadro nesta nova gestão. Em aparte, 90 

a Profa. Dra. Ana Scher questionou sobre a inserção da disciplina de Libras. Em resposta, o 91 

Prof. Dr. Jorge de Almeida disse que o assunto LIBRAS está sendo discutido. Em aparte, o 92 

Prof. Dr. Cícero Romão Resende de Araújo disse concordar com a importância de novos 93 

instrumentos de avaliação da graduação, justificando a informatização crescente, possibilitando 94 

acesso a um maior número de informações sobre os alunos. Sugeriu, quando da próxima fase 95 

de preenchimento dos questionários do projeto SIGA, a inclusão de espaço para discussão em 96 

Congregação, em ponto de pauta específico. Disse ainda, que este tema é muito importante e 97 

necessário para uma discussão sistemática na Congregação. Em aparte, a Senhora Presidente, 98 

informou aos presentes que o Relatório produzido pela Comissão de Avaliadores Externos será 99 
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discutido em Congregação, em item a ser incluído em pauta ainda no primeiro semestre de 100 

2010. Comissão de Pós-Graduação: com a com a palavra, a Profa. Dra. Vera Lúcia Amaral 101 

Ferlini, Presidente da Comissão de Pós-Graduação, relatou aos presentes a primeira reunião do 102 

Conselho de Pós-Graduação ocorrida em 24/03/2010, sem pauta burocrática, apenas para 103 

discussão, tendo como questão de ordem a desburocratização dos processos da pós-graduação, 104 

para não utilização de tempo demasiado na solução. Como exemplo, acrescentou que nossa 105 

Faculdade participa da comissão curricular e tem havido muita demora nos encaminhamentos 106 

por existir processos muito diferenciados de unidade para unidade e com o aumento da 107 

demanda para reconhecimento de títulos na USP, foi solicitado às CCPs (Comissão de 108 

Coordenação de Pós-Graduação), aos Conselhos Departamentais e a Comissão de Pós-109 

Graduação discutir o que seria um doutorado na USP para facilitar o andamento dos 110 

reconhecimentos de títulos. Outra questão diz respeito à gestão da Pós-Graduação e trata da 111 

transferência total para o Sistema Janus, com possibilidade de encaminhamento de sugestões e 112 

adaptações. Informou também, que o próximo Conselho de Pós-Graduação será em 113 

28/04/2010. Em aparte, o Prof. Dr. Jorge de Almeida questionou sobre o encaminhamento das 114 

reivindicações desta Congregação sobre a proibição de acréscimo de distinção e louvor nas atas 115 

de defesas da pós-graduação. Em resposta, a Profa. Dra. Vera disse que esta proibição se deu 116 

no final do ano passado e foi encaminhado questionamentos à Consultoria Jurídica da USP e, 117 

acrescentou acreditar que nesta nova gestão estas questões devam ser novamente discutidas, 118 

pois houve envio de questionamentos desta Faculdade, mas no momento é necessário aguardar. 119 

Em aparte, a Profa. Dra. Zilda Iokoi disse estar aflita com as informações do que não se pode 120 

fazer e questionou esta proibição. Questionou como pode dar problema judicial acrescentando 121 

uma palavra no relatório, sendo que esta informação não aparece na ficha do aluno. Em 122 

resposta, a Profa. Dra. Vera Ferlini disse ter recebido esta informação no final da gestão da Pró-123 

Reitoria passada e não havia pessoas em condições de dar esclarecimentos. A Comissão de 124 

Pós-Graduação decidiu acatar este pedido até que seja discutido na nova gestão da Pró-Reitoria 125 

de Pós-Graduação. Comissão de Pesquisa: com a palavra, a Profa. Dra. Ana Lucia Pastore, 126 

Presidente da Comissão de Pesquisa, relatou aos presentes os informes relativos à última 127 

reunião do Conselho de Pesquisa, realizada no dia 17/03/2010; a) Houve uma apresentação 128 

sobre a integração das Pró-Reitorias e esperamos que os projetos sejam de fato concretizados;  129 

b) O Pró-Reitor de Pesquisa informou sobre os núcleos de pesquisa que recebem verba e que 130 

gerenciam estas verbas via Fundusp ou pela própria Pró-Reitoria de Pesquisa.  A Profa. Ana 131 

Lucia solicitou atenção e não envio de qualquer pedido dos núcleos da Faculdade; c) O Pró-132 
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Reitor apresentou novamente seu programa e enfatizou o fortalecimento das humanidades entre 133 

as outras áreas; d) SICUSP: houve mudança de datas e será realizado no período de 16 a 19 de 134 

novembro de 2010, tendo a área de humanidades sede na FAU; e) Realização de reunião 135 

específica sobre a Iniciação Científica na USP e do total de alunos da USP, 11% estão 136 

envolvidos com a Iniciação Científica; e) A Profa. Ana Lucia propôs a Comissão do PIC que 137 

este programa encerre as inscrições uma semana antes do prazo para avaliar as propostas. Em 138 

aparte, a Profa. Dra. Valéria de Marco questionou sobre o prazo para inscrições na Iniciação 139 

Científica, pois como o prazo é no início do semestre, os alunos do primeiro ano são sempre 140 

prejudicados. Em resposta, a Profa. Ana Lucia disse tratar-se de um problema recorrente e a 141 

Pró-Reitoria de Pesquisa justifica a impossibilidade de alterar o calendário, tendo em vista a 142 

necessidade de utilizar os meses de maio e junho para sistematização dos pedidos ao CNPq. Em 143 

aparte, a Profa. Dra. Zilda Iokoi disse que se faz necessário discutir se os alunos recém-144 

chegados têm condições de se candidatar. Em resposta, a Profa. Dra. Ana Lúcia disse achar 145 

difícil um aluno recém-chegado ter condições de apresentar um projeto. Em aparte o Prof. Dr. 146 

Álvaro de Vita disse apoiar os alunos que estão cursando optativas no segundo ano. Em aparte, 147 

a Profa. Ana Paula Scher disse apoiar a proposta de ampliação do prazo para que os docentes 148 

tenham mais contato com os alunos. Representante dos servidores não-docentes: com a 149 

palavra, a Sra. Marlene Petros Angelides relatou aos presentes problema vivido pelos 150 

funcionários terceirizados da vigilância, da empresa Personal, que não receberam os salários de 151 

dezembro e após pressão da Reitoria a empresa concedeu cheques aos funcionários, o que 152 

possibilitou o pagamento da parte da Reitoria à empresa. Porém, os cheques emitidos estavam 153 

sem fundos. A empresa Personal foi dispensada pela Reitoria em razão deste e de outros 154 

problemas com relação aos funcionários. A Reitoria para não ficar sem este serviço informou 155 

aos funcionários que se eles ficassem seriam recontratados pela nova empresa que assumiria, o 156 

que não teria ocorrido.  Uma comissão de funcionários foi constituída para discutir esta questão 157 

na Reitoria. A representante dos servidores não-docentes sugeriu que este assunto fosse 158 

incluído na plenária, cujo tema seria “Terceirização”. Ainda com a palavra, com relação ao 159 

falecimento do Prof. Instván Jancsó, disse que foi realizada uma pequena homenagem ao 160 

professor numa Assembléia do SINTUSP pelo reconhecimento da atuação dele durante a greve 161 

de 2007 e gostaria de deixar registrado o imenso carinho e respeito por sua atuação generosa e 162 

solidária na defesa dos funcionários que se mobilizaram contra os decretos do Governador 163 

Serra. Demais membros do Colegiado: com a palavra o Prof. Dr. Adrián Pablo Fanjul relatou 164 

aos presentes problema com as habilitações em língua estrangeira. Disse existir um decreto do 165 
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governador do final do ano passado, determinando que as línguas estrangeiras no ensino médio 166 

seriam oferecidas por escolas particulares, além da inclusão do espanhol como língua 167 

estrangeira no currículo. Quando apareceu este decreto, vários professores do Departamento de 168 

Letras Modernas e da Faculdade de Educação solicitaram audiência com a Secretaria da 169 

Educação, mas não foram atendidos. Acrescentou que hoje são as línguas estrangeiras, amanhã 170 

poderá ser a língua portuguesa, a serem oferecidas pelas escolas de idiomas. Houve um debate 171 

público com a participação de vários docentes da casa. Foi solicitado audiência com o 172 

Secretário de Educação.  Há empresas que foram habilitadas em todos os municípios, entre 173 

elas, está o grupo Anhanguera, que compra Faculdades. Acrescentou que dentro do que nos 174 

compete enquanto Faculdade, o problema é permitir que dentro da Escola pública, a formação 175 

de alunos seja realizada por empresas particulares e questionou a Congregação manifestação 176 

sobre esta questão. Em aparte, a Profa. Dra. Valéria de Marco questionou o professor se ele 177 

havia escrito uma moção. Em resposta, o Prof. Adrian disse que não, mas que poderia fazê-lo. 178 

Após elaboração da moção, a Senhora Presidente, colocou em votação a moção e a mesma foi 179 

APROVADA com uma abstenção, como segue adiante: “MOÇÃO DA CONGREGAÇÃO - 180 

(Sobre o decreto e resolução referentes à língua estrangeira na escola pública). A 181 

Congregação da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São 182 

Paulo vem a público manifestar sua preocupação com relação ao Decreto 54758/09 e à 183 

Resolução SE 83/09, que autorizam a participação de entidades privadas, alheias ao sistema 184 

educativo oficial, no oferecimento de cursos de língua estrangeira na escola pública. Entende-185 

se que esses instrumentos normativos podem ter efeitos negativos sobre os curricula da 186 

educação básica e sobre a formação docente nas instituições de ensino superior”. A Senhora 187 

Presidente informou aos presentes o resultado do programa FAP-Livros, tendo a Faculdade 188 

sido contemplada com o montante de US $ 2.906,12. Ato contínuo, a Senhora Presidente 189 

passou à ORDEM DO DIA: 1. QUESTÕES TÉCNICAS DE POLÍTICA ACADÊMICA: 190 

1.1. Proposta de alteração da data da reunião da Congregação de 28/10/2010 para o dia 191 

21/10/2010, tendo em vista ponto facultativo do funcionário público – com a palavra, a Senhora 192 

Presidente encaminhou o pedido para votação e, por unanimidade, ele foi APROVADO. 1.2. 193 

Serviços e atividades essenciais em período de greve – com a palavra, a Senhora Presidente 194 

explicou aos presentes que houve uma demanda realizada no ano passado por vários docentes 195 

para que esta questão fosse discutida fora do período de greve. Recebeu, no ano passado, vários 196 

emails de docentes cobrando medidas emergenciais para atendimento em período de greve. Por 197 

isso, a Diretoria propõe a discussão sobre este assunto. Outro ponto levantado por docentes 198 
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naquele período foi o das atividades dos monitores neste período (não são docentes e nem 199 

funcionários). Acrescentou que recuperou documentos provenientes de discussões realizadas no 200 

passado. Em aparte, o Prof. Dr. Manoel Fernandes de Sousa Neto, propôs que esta discussão 201 

fosse adiada para próxima reunião, tendo em vista o adiantado da hora. A Senhora Presidente 202 

encaminhou o pedido para votação e, ele foi APROVADO para inclusão na próxima 203 

Congregação como primeiro item de pauta. 2. RELATÓRIO FINAL – CONCURSO 204 

DOCENTE – votação secreta: 2.1. Do dia 24 a 26 de fevereiro de 2010, realizou-se, no prédio 205 

da Administração da Faculdade, o Concurso Público para provimento de 01 (um) cargo de 206 

Professor Doutor, ref. MS-3, em RDIDP, do Departamento de História, área de História 207 

Medieval, conforme Edital FFLCH/FLH 029/2009, de 29/08/2009 (Proc. 09.1.3713.8.3), no 208 

qual foi aprovada e indicada para prover o cargo, a Professora Doutora Maria Cristina Correia 209 

Leandro Pereira. Em regime de votação secreta, foram obtidos 28 (vinte e oito) votos 210 

favoráveis, 01 (um) voto em branco e nenhum voto nulo, para a aceitação do relatório final. 211 

Portanto, o Relatório Final da Comissão Julgadora foi ACEITO e o concurso público 212 

HOMOLOGADO. 2.2. Do dia 10 a 12 de março de 2010, realizou-se, no prédio da 213 

Administração da Faculdade, o Concurso Público para provimento de 01 (um) cargo de 214 

Professor Doutor, ref. MS-3, em RDIDP, do Departamento de Letras Orientais, área de Língua 215 

e Literatura Russa, disciplina Poesia Russa, conforme Edital FFLCH/FLO 031/2009, de 216 

08/10/2009 (Proc. 09.1.4220.8.0), no qual foi aprovado e indicado para prover o cargo, o 217 

Professor Doutor Mário Ramos Francisco Junior. Em regime de votação secreta, foram obtidos 218 

28 (vinte e oito) votos favoráveis, 01 (um) voto em branco e nenhum voto nulo, para a 219 

aceitação do relatório final. Portanto, o Relatório Final da Comissão Julgadora foi ACEITO e o 220 

concurso público HOMOLOGADO. 2.3. Do dia 08 a 11 de março de 2010, realizou-se, no 221 

Museu de Arqueologia e Etnologia da USP, o Concurso Público de títulos e provas para a 222 

obtenção do título de Livre-Docente do Museu de Arqueologia e Etnologia, na área de 223 

Arqueologia Brasileira, conforme Edital MAE 01/2009 (Proc. 09.1.348.71.6), no qual foi 224 

habilitada a Professora Doutora Márcia Angelina Alves. Em regime de votação secreta, foram 225 

obtidos 28 (vinte e oito) votos favoráveis, 01 (um) voto em branco e nenhum voto nulo, para a 226 

aceitação do relatório final. Portanto, o Relatório Final da Comissão Julgadora foi ACEITO e o 227 

concurso público HOMOLOGADO. 3. COMISSÃO DE GRADUAÇÃO – Reconhecimento 228 

de Diploma Estrangeiro (votação aberta, em bloco, sem prejuízo de pedidos de destaque): 3.1. 229 

A Sra. MARILUZA CRISTINA NASCIMENTO solicitou reconhecimento de seu diploma 230 

estrangeiro de Bacharel em Letras, Habilitação Português-Inglês, obtido junto à Universidade 231 
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de Coimbra, Portugal (Proc. 09.1.3840.1.8). A Senhora Presidente informou que o pedido 232 

obteve parecer favorável da Comissão de Graduação. Sendo assim, a Senhora Presidente 233 

encaminhou a solicitação para votação e, por unanimidade, ela foi APROVADA. 234 

ADITAMENTO. 1. DOCUMENTOS DISTRIBUÍDOS A RELATORES: EXAME 235 

FORMAL DA DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA PELO(S) CANDIDATO(S) NO 236 

ATO DA INSCRIÇÃO PARA CONCURSO DOCENTE: Relator: Prof. Dr. Antonio 237 

Flávio de Oliveira Pierucci (DS): 1.1. Concurso público para provimento de 01 (um) cargo de 238 

Professor Doutor, ref. MS-3, em RDIDP, no Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas, 239 

área de Língua e Literatura Grega, conforme Edital FFLCH/FLC 034/2009, de 04/11/2009. 240 

Candidata Inscrita: Profa. Dra. Giuliana Ragusa de Faria (Proc. 09.1.5701.8.2). O parecer do 241 

relator foi no sentido de aceitar a inscrição, uma vez que a candidata apresentou a 242 

documentação solicitada em conformidade com o edital. Relator: Prof. Dr. Moacyr Ayres 243 

Novaes Filho (DF): 1.2. Concurso público para provimento de 02 (dois) cargos de Professor 244 

Doutor, ref. MS-3, em RDIDP, no Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas, área de 245 

Língua e Literatura Latina, conforme Edital FFLCH/FLC 002/2010, de 05/01/2009. Candidatos 246 

Inscritos: Profs. Drs. Adriano Scatolin (Proc. 09.1.291.8.2) e Sidney Calheiros de Lima (Proc. 247 

10.1.304.8.7). O parecer do relator foi no sentido de aceitar as inscrições, uma vez que os 248 

candidatos apresentaram a documentação solicitada em conformidade com o edital. 2. 249 

COMISSÃO DE GRADUAÇÃO – ESTRUTURA CURRICULAR – criação de disciplinas 250 

optativas livres para o 2º semestre de 2010 (votação aberta, em bloco, sem prejuízo de 251 

pedidos de destaque). – 2.1. O Departamento de Lingüística solicitou a criação das disciplinas 252 

FLL 1013 – Língua de Sinais Brasileira: aspectos lingüísticos sociais e educacionais e FLL 253 

1014 – Língua de Sinais Brasileira: Educação, Comunicação e Cultura (Prot. 10.5.236.8.9). A 254 

Senhora Presidente informou que a solicitação obteve parecer favorável da Comissão de 255 

Graduação. Sendo assim, a Senhora Presidente encaminhou a solicitação para votação e, por 256 

unanimidade, ela foi APROVADA. 2.2. O Departamento de História solicitou a criação das 257 

disciplinas FLH 0114 – História das idéias políticas na América Colonial e FLH 0113 – 258 

História de São Paulo Colonial (Proc. 10.1.1268.8.4). A Senhora Presidente informou que a 259 

solicitação obteve parecer favorável da Comissão de Graduação. Sendo assim, a Senhora 260 

Presidente encaminhou a solicitação para votação e, por unanimidade, ela foi APROVADA.  3. 261 

ACEITAÇÃO DE INSCRIÇÃO EM CONCURSO E COMISSÃO JULGADORA – 262 

votação secreta: 3.1. A Profa. Dra. Giuliana Ragusa de Faria apresentou requerimento de 263 

inscrição para o Concurso Público para provimento de 01 (um) cargo de Professor Doutor, ref. 264 
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MS-3, em RDIDP, no Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas, área de Língua e 265 

Literatura Grega, conforme edital FFLCH/FLC 034/2009, de 01/11/2009 (Proc. 09.1.4962.8.7). 266 

Em votação secreta, foram obtidos 28 (vinte e oito) votos favoráveis, um voto em branco e 267 

nenhum voto nulo, para a aceitação da inscrição. Portanto, a inscrição foi ACEITA. 268 

CONCURSO DOCENTE – COMISSÃO JULGADORA – votação secreta: Concurso 269 

público para provimento de 01 (um) cargo de Professor Doutor, ref. MS-3, em RDIDP, no 270 

Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas, área de Língua e Literatura Grega, conforme 271 

edital FFLCH/FLC 034/2009, de 01/11/2009. Para a constituição da Comissão Julgadora 272 

obteve-se, em votação secreta, o seguinte resultado: de dentro: Professores Doutores Paula da 273 

Cunha Correa (DLCV-FFLCH-USP, Livre-Docente)= vinte e seis votos; Adriane da Silva 274 

Duarte (DLCV-FFLCH-USP, Doutora)= vinte e cinto votos; Mary Macedo de Camargo Neves 275 

Lafer (DLCV-FFLCH-USP, Doutora)= quatro votos e Marcos Martinho dos Santos (DLCV-276 

FFLCH-USP, Doutor)= um voto. de fora: Professores Doutores Maria Celeste Consolin 277 

Dezotti (UNESP - Araraquara, Doutora)= vinte e sete votos; Joaquim Brasil Fontes Junior 278 

(UNICAMP, Titular)= vinte e seis votos; Flávio Ribeiro de Oliveira (UNICAMP, Doutor)= 279 

vinte e cinco votos; Maria das Graças de Moraes Augusto (UFRJ, Doutora)= três votos; 280 

Jacyntho José Lins Brandão (UFMG, Titular)= dois votos e Teodoro Renno de Assunção 281 

(UFMG, Doutor)= um voto. Registrou-se um voto em branco e nenhum nulo. Foi eleita, 282 

portanto, a seguinte Comissão Julgadora: Titulares: Professores Doutores Paula da Cunha 283 

Correa, Adriane da Silva Duarte, Maria Celeste Consolin Dezotti, Joaquim Brasil Fontes Junior 284 

e Flávio Ribeiro de Oliveira. Suplentes: Professores Doutores Mary Macedo de Camargo 285 

Neves Lafer, Marcos Martinho dos Santos, Maria das Graças de Moraes Augusto, Jacyntho 286 

José Lins Brandão e Teodoro Renno de Assunção. 3.2. Os Professores Doutores Adriano 287 

Scatolin e Sidney Calheiros de Lima apresentam requerimento de inscrição para o Concurso 288 

Público para provimento de 02 (dois) cargos de Professor Doutor, ref. MS-3, em RDIDP, no 289 

Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas, área de Língua e Literatura Latina, conforme 290 

edital FFLCH/FLC 002/2010, de 05/01/2010 (Proc. 09.1.5669.8.1). Em votação secreta, foram 291 

obtidos 28 (vinte e oito) votos favoráveis, um voto em branco e nenhum voto nulo, para a 292 

aceitação das inscrições. Portanto, as inscrições foram ACEITAS. CONCURSO DOCENTE 293 

– COMISSÃO JULGADORA – votação secreta: Concurso Público para provimento de 02 294 

(dois) cargos de Professor Doutor, ref. MS-3, em RDIDP, no Departamento de Letras Clássicas 295 

e Vernáculas, área de Língua e Literatura Latina, conforme edital FFLCH/FLC 002/2010, de 296 

05/01/2010. Para a constituição da Comissão Julgadora obteve-se, em votação secreta, o 297 
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seguinte resultado: de dentro: Professores Doutores José Eduardo dos Santos Lohner (DLCV, 298 

Doutor)= vinte e seis votos; Marly de Bari Matos (DLCV-FFLCH, Doutora)= vinte e seis 299 

votos, Elaine Christine Sartorelli (DLCV-FFLCH, Doutora)= três votos, Pablo Schwartz 300 

Frydman (DLCV-FFLCH, Doutor)=um voto. de fora: Professores Doutores Isabella Tardim 301 

Cardoso (UNICAMP, Doutora)= vinte e sete votos; João Batista Toledo Prado (UNESP-302 

Araraquara, Doutor)= vinte e seis votos; Henrique Fortuna Cairus (UFRJ, Doutor)= vinte e 303 

cinco votos; Pedro Paulo Abreu Funari (UNICAMP, Titular)= três votos; Flávio Ribeiro de 304 

Oliveira (UNICAMP, Doutor)= dois votos e Cláudio Aquati (UNESP-SJRP, Doutor)= um 305 

voto. Registrou-se 01 voto em branco e nenhum voto nulo. Foi eleita, portanto, a seguinte 306 

Comissão Julgadora: Titulares: Professores Doutores José Eduardo dos Santos, Marly de Bari 307 

Matos, Isabella Tardim Cardoso; João Batista Toledo Prado e Henrique Fortuna Cairus. 308 

Suplentes: Professores Doutores Elaine Christine Sartorelli, Pablo Schwartz Frydman, Pedro 309 

Paulo Abreu Funari, Flávio Ribeiro de Oliveira e Cláudio Aquati. 4. RELATÓRIO FINAL – 310 

CONCURSO DOCENTE – votação secreta: 4.1. Do dia 08 a 12 de março de 2010, realizou-311 

se, no Instituto de Estudos Brasileiros da USP, o Concurso Público para provimento de 01 (um) 312 

cargo de Professor Doutor, ref. MS-3, em RDIDP, do Instituto de Estudos Brasileiros, junto à 313 

Divisão Científica, área temática de Música, conforme Edital IEB 014/2009, de 01/09/2009, 314 

(Procs. 09.1.193.31.3 e 10.1.83.31.5), no qual foi aprovado e indicado para prover o cargo, o 315 

Professor Doutor Walter Garcia da Silveira Junior. Em regime de votação secreta, foram 316 

obtidos 28 (vinte e oito) votos favoráveis, 01 (um) voto em branco e nenhum voto nulo, para a 317 

aceitação do relatório final. Portanto, o Relatório Final da Comissão Julgadora foi ACEITO e o 318 

concurso público HOMOLOGADO. 4.2. Do dia 15 a 18 de março de 2010, realizou-se, no 319 

Instituto de Estudos Brasileiros da USP, o Concurso Público para provimento de 01 (um) cargo 320 

de Professor Doutor, ref. MS-3, em RDIDP, do Instituto de Estudos Brasileiros, junto à Divisão 321 

Científica, área temática de Antropologia, conforme Edital IEB 013/2009, de 01/09/2009, 322 

(Procs. 09.1.192.31.7), no qual foi aprovado e indicado para prover o cargo, o Professor Doutor 323 

Stelio Alessandro Marras Em regime de votação secreta, foram obtidos 28 (vinte e oito) votos 324 

favoráveis, 01 (um) voto em branco e nenhum voto nulo, para a aceitação do relatório final. 325 

Portanto, o Relatório Final da Comissão Julgadora foi ACEITO e o concurso público 326 

HOMOLOGADO. 5. COMISSÃO DE GRADUAÇÃO – Recursos (votação aberta, em 327 

bloco, sem prejuízo de pedidos de destaque). 5.1. ALESSANDRO CONTESSA, estudante 328 

especial, impetrou recurso referente ao pedido de matrícula fora de prazo (Proc. 05.1.169.8.7). 329 

Com a palavra, o Prof. Dr. Jorge de Mattos, vice-presidente da Comissão de Graduação 330 
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solicitou a retirada deste item de pauta para análise junto a Comissão de Graduação. Sendo 331 

assim, a Senhora Presidente encaminhou a solicitação para votação e, por unanimidade, ela foi 332 

APROVADA e RETIRADA DE PAUTA. 6. COMISSÃO DE GRADUAÇÃO – 333 

ESTRUTURA CURRICULAR 2010 – alteração de ementa de programa de disciplinas. 334 

(votação aberta, em bloco, sem prejuízo de pedidos de destaque). 6.1. O Departamento de 335 

Geografia solicitou alteração de ementa e programa da disciplina FLG 109 – Análise Espacial e 336 

Geoprocessamento. A Senhora Presidente informou que a solicitação obteve parecer favorável 337 

da Comissão de Graduação. Sendo assim, a Senhora Presidente encaminhou a solicitação para 338 

votação e, por unanimidade, ela foi APROVADA. Ninguém mais desejando fazer uso da 339 

palavra, a Senhora Presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a sessão. E, 340 

para constar, eu, Rosângela Duarte Vicente, Assistente Técnica de Direção para Assuntos 341 

Acadêmicos, redigi a presente ata que assino juntamente com a Senhora Presidente. São Paulo, 342 

05 de abril de 2010. 343 


