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ATA DA DUCENTÉSIMA SEXAGÉSIMA REUNIÃO DO CONSELHO TÉCNICO - 1 

ADMINISTRATIVO DA FACULDADE DE FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS 2 

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

Sérgio França Adorno de Abreu, Diretor da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências 4 

Humanas (FFLCH). Ao segundo dia do mês de junho do ano de dois mil e dezesseis, no 5 

Salão Nobre da Faculdade, realizou-se a supracitada reunião do Conselho Técnico 6 

Administrativo, em terceira convocação. COMPARECIMENTOS: Sérgio França Adorno 7 

de Abreu, João Roberto Gomes de Faria, Mário Ramos Francisco Júnior, Luis Sérgio 8 

Repa, Déborah de Oliveira, Álvaro Silveira Faleiros, Safa Alferd Chahla Jubran, Ana 9 

Paula Tavares Magalhães Tacconi, Ana Lúcia Pastore Schritzmeyer, Brasilio João 10 

Sallum Júnior, João Paulo Candia Veiga, Sara Albieri, Maria Cristina Fernandes Salles 11 

Altman, Jorge Mattos Brito de Almeida, Marli Quadros Leite, Antonio Carlos Colângelo, 12 

Maria Aparecida Laet, Felipe Costa Sunaits. Como assessores atuaram: Rosângela 13 

Duarte Vicente (ATAC), Leonice Maria Silva de Farias (ATFN), Eliana Bento da Silva 14 

Amatuzzi de Barros (SCS), Néli Maximino (ATAD), Augusto Santiago (STI), Maria 15 

Aparecida Laet (SBD). JUSTIFICATIVAS: Justificaram ausência os seguintes membros: 16 

Álvaro de Vita. EXPEDIENTE: 1. O Senhor Diretor comunicou a eleição da chefia do 17 

Departamento de Filosofia, sendo eleitos os Profs. Drs. Luis Sérgio Repa e Oliver Tolle 18 

como Chefe e Vice-Chefe respectivamente para o mandato de 02.06.2016 a 01.06.2018. 19 

2. O Senhor Diretor propôs a inversão de pauta. ORDEM DO DIA: 1. QUESTÕES 20 

TÉCNICAS DE POLÍTICA ACADÊMICA. 1.1. CIRCULAR/022/2016 de 08.04.2016 - 21 

CODAGE - que dispõe sobre designações de chefias e substituições. Com a palavra, o 22 

Senhor Diretor, disse: “Bom, o que estou transmitindo aqui na verdade, essa circular diz 23 

respeito de cargos de Chefia Técnico Administrativa, então, por exemplo, algumas 24 

atribuições deverão ser preenchidas necessariamente por funcionários com nível 25 

superior, muitos funcionários tem nível superior, mas foram concursados para funções 26 

técnicas, mas não podem exercer atividades que exijam um perfil de profissional com 27 

nível superior, só para dar um exemplo, algumas das nossas funções administrativas são 28 

exercidas por funcionários técnicos, no caso, por exemplo, Assistência Acadêmica, em 29 

outros casos são exercidas por funcionários de nível superior, no caso da Assistência 30 

Financeira, pelo que entendi até este momento a situação eles vão tentar criar 31 

mecanismos de transição, mas por exemplo, o grande obstáculo que é de natureza 32 

jurídica é que se em uma determinada área, num determinado serviço você tem um 33 
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funcionário de nível superior, cujo chefe é um técnico, em princípio ele não poderia estar 34 

sobre ordens de um funcionário de nível técnico, então o ofício da CODAGE cria uma 35 

série de instrumentos visando a regulamentação dessas incongruências de status, para 36 

usar um termo clássico da Sociologia, o que eu coloquei aqui acho que não temos que 37 

deliberar nada agora, mas coloquei aqui a suposição que pudéssemos em algum 38 

momento tratar deste assunto. A moção do CTA do IAG e da Congregação fazendo uma 39 

série de ponderações e críticas para estes procedimentos, não sei se estamos em 40 

condições neste momento de fazer uma avaliação, se é o caso de apoiar estas moções, 41 

ou se damos ciência neste Colegiado e então numa próxima reunião nós abordaremos 42 

com maior detalhe.”. Com a palavra, a Profa. Dra. Ana Lúcia Pastore Schritzmeyer, 43 

disse: “Não sei se entendi bem, mas acho que esta circular também tem efeitos em 44 

relação as Chefias Acadêmicas, porque a princípio professores titulares não.”. Com a 45 

palavra, o Senhor Diretor, disse: “Ela regulamenta apenas os funcionários técnicos 46 

administrativos, docente é outra regulamentação.”. Com a palavra, a Profa. Dra. Ana 47 

Lúcia Pastore Schritzmeyer, disse: “Porque a princípio se todos os titulares abrem mão 48 

de uma determinada função e os livres docentes podem recorrer.”. Com a palavra, o 49 

Senhor Diretor, disse: “Isto esta regulamentado, por exemplo, na eleição da Diretoria, se 50 

existir uma única chapa tem que estender o prazo de inscrição de candidatura e ai é 51 

aberto para os professores associados, é outro procedimento, mas segue essa regra.”. 52 

Com a palavra, a Sra. Neli Maximino, disse: “Boa tarde, o que acontece com esta circular 53 

com a maioria das Faculdades, inclusive a nossa, é que a gente não tem gente para 54 

substituir os funcionários que precisarem se afastar, substituir, porque eles ainda estão 55 

estudando a questão dos substitutos, mas não chegaram a nenhum acordo, ainda estão 56 

vendo. Então a nossa Faculdade, a maioria não tem gente, então, por exemplo, o Chefe 57 

dos Motoristas é básico, e Veículos é uma seção, então não poderia mais, porque teria 58 

que ser um técnico, quem vai substituir? Se a Rosângela saísse, quem vai substituir? 59 

Não tem nenhum funcionário que o cargo dele seja de superior, então é disso que o 60 

pessoal está tratando.”. Com a palavra, o Prof. Dr. Jorge de Almeida Matos, disse: 61 

“Gostaria de complementar, porque exatamente esse é o problema no meu 62 

Departamento, agora que a entrada no sistema é regulada justamente por esta 63 

hierarquização de carreira, quando minha secretaria, a única que tem acesso, porque 64 

tem o curso de secretariado, está em licença, está em férias, está em afastamento, não 65 

tenho, como já disse várias vezes aqui no CTA, a possibilidade de substitui-la para que 66 
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outro funcionário exerça o mesmo cargo, então esses travamentos afetam sim nossa 67 

vida administrativa cotidiana, isto deveria ser repensado em nível maior da Reitoria.”. 68 

Com a palavra, o Senhor Diretor, disse: “Essas medidas até onde eu sei estão sendo 69 

pressionadas por uma demanda do Tribunal de Contas e do Ministério Público, o 70 

problema é que você tenta fazer os arranjos jurídicos, mas na prática você não tem os 71 

recursos humanos que possam adequar e atender essas exigências. Bom acho que 72 

seria melhor que todos lessem melhor o documento, examinassem a moção do CTA e 73 

da Congregação do IAG e se entenderem adequado nós apoiaremos.”. 2. 74 

AFASTAMENTO DOCENTE E DE SERVIDORES NÃO DOCENTES - (votação aberta, 75 

em bloco, sem prejuízo de pedidos de destaque). 2.1. Pedido do DA no sentido de que a 76 

Profa. Dra. Heloisa Buarque De Almeida seja autorizada a afastar-se, de 19 a 77 

24/07/16, s.p.v. e, das demais vantagens a fim de participar de Conferência em Milão-78 

LO, Itália. 2.2. Pedido do DH no sentido de que a Profa. Dra. Marlene Suano seja 79 

autorizada a afastar-se, de 16/07 a 16/08/16, s.p.v. e, das demais vantagens a fim de 80 

participar de Congresso, realizar pesquisa e outras atividades acadêmicas, na Itália. 81 

(Proc. 82.1.37769.1.8). 2.3. Pedido do DH no sentido de que o Prof. Dr. Luiz Bernardo 82 

Murtinho Pericás seja autorizado a afastar-se, de 02 a 08/07/16, s.p.v. e, das demais 83 

vantagens a fim de ministrar Conferência em Havana, Cuba. 2.4. Pedido do DLCV no 84 

sentido de que o Prof. Dr. Caio Márcio Poletti Lui Gagliardi seja autorizado a afastar-85 

se, de 17/06 a 25/07/16, s.p.v. e, das demais vantagens a fim de realizar pesquisa, em 86 

Portugal. 2.5. Pedido do DH no sentido de que a Profa. Dra. Maria Lêda Oliveira Alves 87 

Da Silva seja autorizada a afastar-se, de 14 a 30/06/16, s.p.v. e, das demais vantagens 88 

a fim de realizar pesquisa em Estrela-LI, Portugal. 2.6. Pedido do DH no sentido de que 89 

o Prof. Dr. Robert Sean Purdy seja autorizado a afastar-se, de 29/06 a 05/07/16, s.p.v. 90 

e, das demais vantagens a fim de ministrar conferência em Chicago-IL, EUA. 2.7. Pedido 91 

do DLCV no sentido de que a Profa. Dra. Maria Inês Batista Campos seja autorizada a 92 

afastar-se, de 18 a 26/06/2016, s.p.v. e, das demais vantagens a fim de participar da 93 

Semana de Reunião para finalização do acordo com a Universidade de Lyon, na França. 94 

2.8. Pedido do DG no sentido de que a Profa. Dra. Maria Mônica Arroyo seja 95 

autorizada a afastar-se, de 09 a 13/05/2016, s.p.v. e, das demais vantagens a fim de 96 

ministrar a conferência principal na "IV Jornadas Nacionales de Investigación en 97 

Geografia Argentina", organizadas pelo Centro de Investigaciones Geográficas dela 98 

Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (Proc.: 99 
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2003.1.3409.8.7). 2.9. Pedido do DS no sentido de que o Prof. Dr. Luiz Carlos Jackson 100 

seja autorizado a afastar-se, de 11 a 22/05/2016, s.p.v. e, das demais vantagens a fim 101 

de participar do Coloquio "Contextos, procesos de institucionalización,actores y 102 

productos culturales de las Ciencias Sociales en México, Argentina y Brasil. Un estudio 103 

comparado" e realizar atividades de pesquisa na Cidade do México (Proc.: 104 

2006.1.3979.8.0). 2.10. Pedido do DS no sentido de que a Profa. Dra. Maria Arminda 105 

Do Nascimento Arruda seja autorizada a afastar-se, de 16 a 22/05/2016, s.p.v. e, das 106 

demais vantagens a fim de participar do Coloquio "Contextos, procesos de 107 

institucionalización,actores y productos culturales de las Ciencias Sociales en México, 108 

Argentina y Brasil." na Cidade do México (Proc.: 2012.1.603.8.6). 2.11. Pedido do DS no 109 

sentido de que o Prof. Dr. Leonardo Gomes Mello E Silva seja autorizado a afastar-se, 110 

de 25 a 30/05/2016, s.p.v. e, das demais vantagens a fim de participar como organizador 111 

de Painel e apresentador de trabalho na Latin American Studies Association (LASA 112 

2016) (Proc.: 1997.1.2691.8.4). 2.12. Pedido do DLCV no sentido de que a Profa. Dra. 113 

Ieda Maria Alves seja autorizada a afastar-se, s.p.v. e, das demais vantagens, de 24 a 114 

30/06/2015, para participar de atividades anuais da rede Panlatina de Terminologia: 115 

Jornada Científica com apresentação de comunicação e Assembleia Geral como 116 

representante do português brasileiro; de 07 a 25/10/2015, para participar do V SIMELP, 117 

como coordenação de simpósio e apresentação de trabalho, em Lecce/Itália e missão de 118 

trabalho junto à Universidade de Vigo, Espanha para desenvolvimento do projeto 119 

CAPES/DPGU e III Cieno, com apresentação de trabalho; de 31/05 a 03/06/2016, para 120 

participação no IV Fórum de Coordenadores de Programas de Letras e Linguística de 121 

Sudeste (dia 28 de junho) e no XXXI Encontro Nacional da ANPOLL (29 de junho a 01 122 

de julho) a serem realizados na UNICAMP; e de 16 a 25/07/2016, a fim de participar do 123 

28 Congresso Internacional de Linguística e Filologia Românicas, em Roma - Itália 124 

(Proc.: 2015.1.404.8.6). 2.13. Pedido do DS no sentido de que o Prof. Dr. Marcos Cesar 125 

Alvarez seja autorizado a afastar-se, de 13 a 24/05/2016, s.p.v. e, das demais 126 

vantagens a fim de ministrar disciplina no mestrado em estudos brasileiros da 127 

Universidade de Salamanca, na Espanha (Proc.: 2005.1.4174.8.5). 2.14. Pedido do 128 

DLCV no sentido de que o Prof. Dr. Paulo Fernando Da Motta De Oliveira seja 129 

autorizado a afastar-se, de 13/06 a 11/07/2016, s.p.v. e, das demais vantagens a fim de 130 

participar, de 15 a 17/07/2016, em Lisboa, de Colóquio Internacional. Realizar, de 18 a 131 

27 de junho, pesquisa junto à Biblioteca Nacional de Portugal e de 28/06 a 11/07/2016 132 
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junto à Bibliothèque Nationale de France (Proc.: 2015.1.4237.8.7). 2.15. Pedido do DLCV 133 

no sentido de que o Prof. Dr. Luiz Antonio Da Silva seja autorizado a afastar-se, s.p.v. 134 

e, das demais vantagens, de 25/10 a 01/011/2015, para participar do Congresso V 135 

JADIS na |Universidade de do Porto, em Portugal; de 11 a 21/06/2016, a fim de participar 136 

do Congreso Internacional de atenuación linguística, na Universidad de Valencia, na 137 

Espanha (Proc.: 1996.1.1078.8.6). 2.16. Pedido do DLCV no sentido de que o Prof. Dr. 138 

Vagner Camilo seja autorizado a afastar-se, de 20/05 a 01/06/2016, s.p.v. e, das demais 139 

vantagens a fim de participar do Congresso Internacional da Latin American Studies 140 

Association (LASA), em Nova York (Proc.: 2002.1.441.8.6). 2.17. Pedido do DLCV no 141 

sentido de que a Profa. Dra. Vanessa Martins Do Monte seja autorizada a afastar-se, 142 

de 07 a 27/06/2016, s.p.v. e, das demais vantagens a fim de participar de dois 143 

Congressos no exterior: II Congresso Formas y fórmulas de tratamiento en el mundo 144 

hispánico y luso-brasileño (Graz, Áustria, 9 a 11/06) e Congresso da ACBPLE 2016 145 

(Praia, Cabo verde, 23 a 26/06) (Proc.: 2016.1.1395.8.1). 2.18. Pedido do DH no sentido 146 

de que o Prof. Dr. Daniel Strum seja autorizado a afastar-se, de 16 a 22/07/2016, s.p.v. 147 

e, das demais vantagens a fim de realizar de pesquisa na Universidade de Valência, na 148 

Espanha. 2.19. Pedido do DH no sentido de que o Prof. Dr. Gildo Magalhães Dos 149 

Santos Filho seja autorizado a afastar-se, de 12 a 24/06/2016, s.p.v. e, das demais 150 

vantagens a fim de participar de conferencias na Universidade de Coimbra e no ISCTE, 151 

Lisboa. 2.20. Pedido do DL no sentido de que a Profa. Dra. Margarida Maria Tadonni 152 

Petter seja autorizada a afastar-se, de 27/06/2016 a 24/07/2016, s.p.v. e, das demais 153 

vantagens a fim de participar de um seminário, dar continuidade à pesquisa de campo, 154 

iniciada em 2013, sobre o quimbundo falado em diferentes comunidades do Libolo e 155 

lançamento de um livro que tem capítulo de sua autoria. Após a votação, os itens acima 156 

foram APROVADOS. 3. RELATÓRIO DE AFASTAMENTO DOCENTE E DE 157 

SERVIDORES NÃO DOCENTES - (votação aberta, em bloco, sem prejuízo de pedidos 158 

de destaque). 3.1. A Profa. Dra. Eliane Gouvêa Lousada (DLM) apresentou relatório de 159 

atividades desenvolvidas de 02 a 12/06/15, período em que participou de eventos 160 

acadêmicos, na França. 3.2. A Profa. Dra. Juliana Pasquarelli Perez (DLM) apresentou 161 

relatório de atividades desenvolvidas de 01/06 a 30/11/15, período em que realizou 162 

pesquisa de pós-doutorado em Stuttgart , na Alemanha. (Proc. 09.1.4053.8.7). 3.3. O 163 

Prof. Dr. Renato Sztutman (DA) apresentou relatório de atividades desenvolvidas de 164 

12/01 a 12/07/15, período em que realizou programa de pós-doutorado, na França. 3.4. 165 
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A Profa. Dra. Roberta Ferroni (DLM) apresentou relatório de atividades desenvolvidas 166 

de 15/12/15 a 15/02/16 e de 10 a 16/04/16, períodos em que realizou pesquisa de pós-167 

doutorado, participou de congresso, assim como desenvolveu projeto internacional, em 168 

Portugal e na Espanha. (Proc. 14.1.2930.8.6). 3.5. O Prof. Dr. Yuri Tavares Rocha 169 

(DG) apresentou relatório de atividades desenvolvidas de 01/05 a 31/07/16, período em 170 

que realizou pós-doutorado na Universidade Federal de São Carlos, SP. (Proc. 171 

09.1.2369.8.7). 3.6. O Prof. Dr. Jaime Ginzburg (DLCV) apresentou relatório de 172 

atividades desenvolvidas de 01/02/15 a 31/01/16, período em que participou de eventos 173 

acadêmicos em Londres, Inglaterra. (Proc. 08.1.658.8.0). 3.7. A Profa. Dra. Evani De 174 

Carvalho Viotti (DL) apresentou relatório de atividades desenvolvidas de 19/03 a 175 

21/06/15, período em que ministrou curso sobre sintaxe do português brasileiro na 176 

Universidade de Chicago, EUA. (Proc. 03.1.2631.8.8). Após a votação, os itens foram 177 

APROVADOS. 4. RELATÓRIO DE ATIVIDADES DOCENTES EM RDIDP - (votação 178 

aberta, sem prejuízo de pedidos de destaque). 4.1. O Prof. Dr. Shu Changsheng lotado 179 

no DLO, ref. MS-3 apresentou relatório de atividades desenvolvidas durante estágio 180 

probatório em RDIDP. Aprovado pela CERT, que deixou registrado que caberá ao 181 

docente encaminhar novo relatório trinta dias antes de 30/01/2018. (Proc. 13.1.4505.8.0). 182 

4.2. O Prof. Dr. Rurion Soares Melo lotado no DCP, ref. MS-3 apresentou relatório de 183 

atividades desenvolvidas durante estágio probatório em RDIDP. Aprovado pela CERT, 184 

que deixou registrado que caberá ao docente encaminhar novo relatório trinta dias antes 185 

de 11/08/2017. (Proc. 13.1.2858.8.2). 4.3. O Prof. Dr. Carlos De Almeida Toledo lotado 186 

no DG, ref. MS-3 apresentou relatório de atividades desenvolvidas durante estágio 187 

probatório em RDIDP. Após a votação, os itens foram APROVADOS. 5. SOLICITAÇÃO 188 

DE 2ª VIA DE DIPLOMA - GRADUAÇÃO (votação aberta, em bloco, sem prejuízo de 189 

pedidos de destaque). 5.1. A Sra. Ivi Belmonte Machado, bacharel em Ciências Sociais 190 

solicita emissão de 2ª via de diploma, em virtude de extravio da via original. O curso foi 191 

concluído em 2011. A colação de grau foi realizada em 14/08/2012. (Proc. 192 

16.1.1199.8.8). 5.2. O Sr. André Nicacio Lima, bacharel em História solicita emissão de 193 

2ª via de diploma, em virtude de extravio da via original. O curso foi concluído em 2007. 194 

A colação de grau foi realizada em 16/07/2007. (Proc. 16.1.1272.8.7). Após a votação, 195 

os itens foram APROVADOS. 6. DOAÇÕES/TRANSFERÊNCIAS DE DOMÍNIO DE 196 

MATERIAL PERMANENTE (votação aberta, em bloco, sem prejuízo de pedidos de 197 

destaque). 6.1. Pedido da Profa. Dra. Elizabeth Cancelli (DH) no sentido de se 198 
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incorporar ao patrimônio da FFLCH, 1 Impressora HP Laserjet adquirida com recursos 199 

da FAPESP. A Impressora encontra-se no DH. (Proc. 16.1.1216.8.0). 6.2. Pedido da 200 

Profa. Dra. Andrea Saad Hossne (DTLLC) no sentido de se incorporar ao patrimônio da 201 

FFLCH, 1 livro adquirido com recursos da FAPESP. O livro encontra-se no SBD. (Proc. 202 

16.1.1215.8.3). Após a votação, os itens foram APROVADOS. 7. CONVÊNIO DE 203 

INTERCÂMBIO CULTURAL E CIENTÍFICO/PROTOCOLO DE INTENÇÕES (votação 204 

aberta, em bloco, sem prejuízo de pedidos de destaque). 7.1. (Enviado ad referendum do 205 

CTA) Acordo de subvenção entre a FFLCH-USP e a Agence Universitaire de la 206 

Francophonie - AUF- França. Para compor a coordenação do convênio é indicado pela 207 

FFLCH-USP, a Profa. Dra. Eliane Lousada (Proc. 16.1.1324.8.7). Após a votação, o item 208 

acima foi APROVADO. 8. RECONHECIMENTO DE TÍTULO - PÓS-GRADUAÇÃO 209 

(votação aberta, em bloco, sem prejuízo de pedidos de destaque). 8.1. Vlatko Broz 210 

solicita reconhecimento de diploma de DOUTOR em Estudos Linguísticos e Literários em 211 

Inglês, expedido pela Universidade de Zagreb, Croácia. (Proc. 15.1.22032.1.7). (v. no 212 

anexo, cópia do parecer FAVORÁVEL da Comissão de Pós-Graduação, em 19/05/2016). 213 

8.2. Daniela Valle De Loro solicita reconhecimento de diploma de DOUTOR, 214 

concentração em Letras (Estudos Linguísticos, Literários e Tradutológicos em Francês) - 215 

Área: Estudos Linguísticos, Literários e Tradutológicos em Francês, expedido pela 216 

Université Paris 4, França. (Proc. 15.1.21850.1.8). (v. no anexo, cópia do parecer 217 

FAVORÁVEL da Comissão de Pós-Graduação, em 19/05/2016). 8.3. Klara Bachurkova 218 

solicita reconhecimento de diploma de DOUTOR, concentração em Letras (Língua 219 

Espanhola e Literaturas Espanhola e Hispano-Americana) - Área: Língua Espanhola e 220 

Literaturas Espanhola e Hispano-Americana, expedido pela Universidade Palackého em 221 

Olomouc, república Tcheca. (Proc. 15.1.16970.1.9). (v. no anexo, cópia do parecer 222 

DESFAVORÁVEL da Comissão de Pós-Graduação, em 19/05/2016). 8.4. Cristiane 223 

Helena Macedo Costa De Lima solicita reconhecimento de diploma de MESTRE, 224 

concentração em Sociologia, expedido pela University of London, Inglaterra. (Proc. 225 

15.1.22604.1.0). (v. no anexo, cópia do parecer FAVORÁVEL da Comissão de Pós-226 

Graduação, em 19/05/2016). 8.5. Fernanda Oliveira Matos solicita reconhecimento de 227 

diploma de MESTRE, concentração em Literatura Brasileira, expedido pela Universidad 228 

de Chile, Chile. (Proc. 16.1.2076.1.0). (v. no anexo, cópia do parecer DESFAVORÁVEL 229 

da Comissão de Pós-Graduação, em 19/05/2016). Após a votação, os pareceres da 230 

CPG foram APROVADOS. 9. EQUIVALÊNCIA DE TÍTULO - PÓS-GRADUAÇÃO 231 
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(votação aberta, em bloco, sem prejuízo de pedidos de destaque). 9.1. Lidia Elena 232 

Tascon Bejarano solicita equivalência do Título de MESTRE, concentração em História 233 

Social, obtido no na Universidad del Valle (Proc.16.1.363.8.9). (v. no anexo, cópia do 234 

parecer FAVORÁVEL da Comissão de Pós-Graduação, em 19/05/2016). Após a 235 

votação, o item acima for APROVADO. 10. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA - COMISSÃO 236 

DE GRADUAÇÃO (votação aberta, em bloco, sem prejuízo de pedidos de destaque). 237 

10.1. Orlando De Freitas Gouveia Branco solicita revalidação de seu Diploma de 238 

Bacharel em Geografia, expedido pela The University of Wales, Aberystwyth, País de 239 

Gales. (Proc. 15.1.16586.1.4). Em 16.02.2016 a CG aprovou o parecer FAVORÁVEL ao 240 

pedido mediante realização de provas. Em 10.04.2016 o interessado solicitou 241 

DESISTÊNCIA ao pedido de revalidação. 10.2. Sarah Lindbergh - solicita revalidação de 242 

seu Diploma de Bacharel em Geografia, expedido pela Université Montpellier 3, na 243 

França. (Proc. 13.1.22105.1.2). Em 16.02.2016 a CG aprovou o parecer FAVORÁVEL ao 244 

pedido mediante realização de provas. Em 23.02.2016 a interessada solicitou 245 

DESISTÊNCIA ao pedido de revalidação. Após a votação, os itens foram APROVADOS. 246 

11. PROCESSO SELETIVO - ABERTURA DE EDITAL, INSCRIÇÕES E COMISSÃO 247 

JULGADORA - VOTAÇÃO ABERTA (aprovadas ad referendum). 11.1. O DLM solicita 248 

ABERTURA DE EDITAL para processo seletivo simplificado para contratação de um 249 

docente por prazo determinado, como Professor Contratado III (Doutor), em jornada de 250 

12 horas semanais de trabalho, área de Estudos Linguísticos e Literários em Inglês, 251 

disciplina Língua Inglesa, decorrente da licença maternidade da Profa. Dra. Marília 252 

Mendes Ferreira: EDITAL FFLCH/FLM Nº 003/2016 de 18/05/2016. 11.2. Aceitação de 253 

INSCRIÇÕES no processo seletivo simplificado para contratação de um docente por 254 

prazo determinado, como Professor Contratado III (Doutor), em jornada de 12 horas 255 

semanais de trabalho, junto ao DLM, área de Estudos Linguísticos e Literários em Inglês, 256 

disciplina Língua Inglesa (EDITAL FFLCH/FLM nº 003/2016 de 18/05/2016, Proc. 257 

16.1.666.8.1). Candidatos Inscritos: Fabiana Valeria Da Silva Tavares, Solange De 258 

Almeida Grossi Corrêa Da Silva. 11.3. COMISSÃO JULGADORA do processo seletivo 259 

simplificado para contratação de um docente por prazo determinado, como Professor 260 

Contratado III (Doutor), em jornada de 12 horas semanais de trabalho, junto ao DLM, 261 

área de Estudos Linguísticos e Literários em Inglês, disciplina de Língua Inglesa 262 

(EDITAL FFLCH/FLM nº 003/2016 de 18/05/2016).Titulares: Profªs. Drªs. Anna Maria 263 

Grammatico Carmagnani (DLM/FFLCH, Presidente), Verónica Galindez Jorge (Área de 264 
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Francês, DLM/FFLCH), Profa. Dra. Suzanna Mizzan (UNIFESP/Guarulhos). Suplentes: 265 

Profs. Drs. Elizabeth Harkot De-La-Taille (Área de Inglês, DLM/FFLCH), Elisabetta 266 

Santoro (Área de Italiano, DLM/FFLCH) e Carlos Renato Lopes (UNIFESP/Guarulhos). 267 

11.4. O DLM solicita ABERTURA DE EDITAL para processo seletivo simplificado para 268 

contratação de três docentes por prazo determinado, como Professor Contratado III 269 

(Doutor), em jornada de 12 horas semanais de trabalho, área de Estudos Linguísticos e 270 

Literários em Inglês, disciplina Língua Inglesa: EDITAL FFLCH/FLM Nº 004/2016 de 271 

18/05/2016. 11.5. Aceitação de INSCRIÇÕES no processo seletivo simplificado para 272 

contratação de três docentes por prazo determinado, como Professor Contratado III 273 

(Doutor), em jornada de 12 horas semanais de trabalho, junto ao DLM, área de Estudos 274 

Linguísticos e Literários em Inglês, disciplina Língua Inglesa (EDITAL FFLCH/FLM nº 275 

004/2016 de 18/05/2016, Proc. 16.1.886.8.1). Candidatos Inscritos: Fabiana Valeria Da 276 

Silva Tavares, Solange De Almeida Grossi Corrêa Da Silva, Ana Paula Bianconani 277 

Anjos, Carolina Lindenberg Lemos. 11.6. COMISSÃO JULGADORA do processo 278 

seletivo simplificado para contratação de um docente por prazo determinado, como 279 

Professor Contratado III (Doutor), em jornada de 12 horas semanais de trabalho, junto ao 280 

DLM, área de Estudos Linguísticos e Literários em Inglês, disciplina de Língua Inglesa 281 

(EDITAL FFLCH/FLM nº 004/2016 de 18/05/2016). Titulares: Profªs. Drªs. Deusa Maria 282 

de Souza Pinheiro Passos (DLM/FFLCH, Presidente), Carmen Zink Bolognini 283 

(UNICAMP), Cielo Griselda Festino (Unip e Unifesp). Suplentes: Profs. Drs. Lynn Mario 284 

Trindade Menezes de Souza (Área de Inglês, DLM/FFLCH), Evani Viotti (DL, FFLCH) e 285 

Cibele Mara Dugaich (Unip). Após a votação, os itens acima foram APROVADOS. 286 

ADITAMENTO: 1. AFASTAMENTO DOCENTE E DE SERVIDORES NÃO DOCENTES - 287 

(votação aberta, em bloco, sem prejuízo de pedidos de destaque). 1.1. Pedido do DLM 288 

no sentido de que a Profa. Dra. Claudia Consuelo Amigo Pino seja autorizada a 289 

afastar-se, de 12 a 18/07/16, s.p.v. e, das demais vantagens a fim de participar de 290 

colóquio na França. 1.2. Pedido do DLM no sentido de que a Profa. Dra. Eliane Gouvêa 291 

Lousada seja autorizada a afastar-se, de 14 a 21/07/16, s.p.v. e, das demais vantagens 292 

a fim de participar de Congresso em Bruxelas, Bélgica. 1.3. Pedido do DLM no sentido 293 

de que a Profa. Dra. Heloisa Brito De Albuquerque Costa seja autorizada a afastar-se, 294 

de 19/06 a 05/07.2016, s.p.v. e, das demais vantagens a fim de participar de atividades 295 

provenientes do edital AUCANI 496 na Universidade de Lyon, França. 1.4. Pedido do 296 

DLM no sentido de que o Prof. Dr. Marcos Cesar De Paula Soares seja autorizado a 297 
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afastar-se, de 20 a 28.07.2016, s.p.v. e, das demais vantagens a fim de participar de 298 

Congresso em Viena-W, Áustria. 1.5. Pedido do DLM no sentido de que o Prof. Dr. 299 

Helmut Paul Erich Galle seja autorizado a afastar-se, de 19/07 a 12.08.2016, s.p.v. e, 300 

das demais vantagens a fim de realização de pesquisas na Universidade de Muenster, 301 

Alemanha. 1.6. Pedido do DLM no sentido de que o Prof. Dr. Dorthe Uphoff seja 302 

autorizada a afastar-se, de 19/07 a 01.08.2016, s.p.v. e, das demais vantagens a fim de 303 

participar de seminário em Berlin, Alemanha. 1.7. Pedido do DLM no sentido de que a 304 

Profa. Dra. Maria Augusta Da Costa Vieira seja autorizada a afastar-se, de 09/07 a 305 

17.07.2016, s.p.v. e, das demais vantagens a fim de realização de proferir conferência 306 

em Muenster, Alemanha. 1.8. Pedido do DLM no sentido de que a Profa. Dra. Roberta 307 

Ferroni seja autorizada a afastar-se, de 30/08 a 03.09.2016, s.p.v. e, das demais 308 

vantagens a fim de participar de congresso em Budapeste, Hungria. 1.9. Pedido do DLM 309 

no sentido de que a Profa. Dra. Laura Patricia Zuntini De Izarra seja autorizada a 310 

afastar-se, de 24/07 a 31.07.2016, s.p.v. e, das demais vantagens a fim de participar de 311 

Congresso em Dublin, Irlanda. 1.10. Pedido do DLO no sentido de que a Profa. Dra. 312 

Safa Alferd Abou Chahla Jubran seja autorizada a afastar-se, de 05 a 22/09/16, s.p.v. 313 

e, das demais vantagens a fim de participar de atividades junto à Universidade de 314 

Ottawa, Canadá. 1.11. Pedido do DLO no sentido de que a Profa. Dra. Arlete Orlando 315 

Cavaliere Ruesch seja autorizada a afastar-se, de 06 a 12/06/16, s.p.v. e, das demais 316 

vantagens a fim de participar de simpósio com apresentação de trabalho em Granada-317 

GR, Espanha. 1.12. Pedido do DLO no sentido de que a Profa. Dra. Neide Hissae 318 

Nagae seja autorizada a afastar-se, de 29/06 a 01/07/16, s.p.v. e, das demais vantagens 319 

a fim de participar de simpósio com apresentação de trabalho na Unicamp. 1.13. Pedido 320 

do DLO no sentido de que o Prof. Dr. Antonio José Bezerra De Menezes Junior seja 321 

autorizado a afastar-se, de 24/06 a 17/07/16, s.p.v. e, das demais vantagens a fim de 322 

participar de atividades dentro do Programa Top China, em Beijing, China. 1.14. Pedido 323 

do DLO no sentido de que o Prof. Dr. Homero Freitas De Andrade seja autorizado a 324 

afastar-se, de 27/06 a 06/07/16, s.p.v. e, das demais vantagens a fim de realizar 325 

pesquisas bibliográficas junto à Bibliothéque Nationale de France, Paris - França. 1.15. 326 

Pedido do DLO no sentido de que o Prof. Dr. Koichi Mori seja autorizado a afastar-se, 327 

de 31/05 a 10/06/16, s.p.v. e, das demais vantagens a fim de participar de seminários 328 

junto às Universidades de Tokyo e Osaka Perfecture University - Japão. 1.16. Pedido do 329 

DLO no sentido de que o Prof. Dr. Gabriel Steinberg Schvartzman seja autorizado a 330 
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afastar-se, de 01 a 02/06/16, s.p.v. e, das demais vantagens a fim de participar de 331 

seminário com apresentação de trabalho na Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio 332 

de Janeiro. 1.17. Pedido do DL no sentido de que o Prof. Dr. Waldir Beividas seja 333 

autorizado a afastar-se, de 01/08/2016 a 31/07/17, s.p.v. e, das demais vantagens a fim 334 

de realizar estágio de pós-doutoramento na Universidade de Bolonha, Itália. 1.18. Pedido 335 

do DLCV no sentido de que o Prof. Dr. José Alcides Ribeiro seja autorizado a afastar-336 

se, de 01/08/2016 a 31/01/17, s.p.v. e, das demais vantagens a fim de realizar estágio de 337 

pós-doutoramento na Université Sorbonne Nouvelle Paris 3, França. 1.19. Pedido do 338 

DLCV no sentido de que a Profa. Dra. Rosane De Sá Amado seja autorizada a afastar-339 

se, de 10/08/2016 a 28/02/17, s.p.v. e, das demais vantagens a fim de realizar estágio de 340 

pós-doutoramento na Universidade de Brasília, DF. 1.20. Pedido do DA no sentido de 341 

que a Profa. Dra. Silvana De Souza Nascimento seja autorizada a afastar-se, de 04 a 342 

13.09.2016, s.p.v. e, das demais vantagens a fim de participar de Congresso 343 

Internacional de Antropologia em Barcelona-CT - Espanha. 1.21. Pedido do DA no 344 

sentido de que o Prof. Dr. João Felipe Ferreira Gonçalves seja autorizado a afastar-se, 345 

de 20.06 a 18.07.2016, s.p.v. e, das demais vantagens a fim de ministrar conferências e 346 

realizar pesquisas em Sófia, Bulgária e Bucareste, Romênia. 1.22. Pedido do DH no 347 

sentido de que o Prof. Dr. Everaldo De Oliveira Andrade seja autorizado a afastar-se, 348 

de 19.06 a 28.06.2016, s.p.v. e, das demais vantagens a fim de ministrar curso, realizar 349 

conferência junto à Universidade Complutense de Madrid, Espanha. Após a votação, os 350 

itens acima foram APROVADOS. 2. DOAÇÕES/TRANSFERÊNCIAS DE DOMÍNIO DE 351 

MATERIAL PERMANENTE (votação aberta, em bloco, sem prejuízo de pedidos de 352 

destaque). 2.1. Pedido da Profa. Dra. Dominique Tilkin Gallois (DA) no sentido de se 353 

incorporar ao patrimônio da FFLCH, 1 Notebook Assus adquirido com recursos da 354 

FAPESP. O equipamento encontra-se no DA. (Proc. 16.1.1498.8.5). Após a votação, o 355 

item foi APROVADO. 3. RELATÓRIO DE ATIVIDADES DOCENTES EM RDIDP - 356 

(votação aberta, sem prejuízo de pedidos de destaque). 3.1. O Prof. Dr. Bruno Wilhelm 357 

Speck lotado no DCP, ref. MS-3 apresentou relatório de atividades desenvolvidas 358 

durante estágio probatório em RDIDP. 3.2. O Prof. Dr. Marcus Sacrini Ayres Ferraz 359 

lotado no DF, ref. M-3 apresentou relatório de atividades desenvolvidas durante estágio 360 

probatório em RDIDP. 3.3. O Prof. Dr. Oliver Tolle lotado no DF, ref. M-3 apresentou 361 

relatório de atividades desenvolvidas durante estágio probatório em RDIDP. 3.4. O Prof. 362 

Dr. Carlos Eduardo De Oliveira lotado no DF, ref. M-3 apresentou relatório de 363 
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atividades desenvolvidas durante estágio probatório em RDIDP. 3.5. O Prof. Dr. Ricardo 364 

Nascimento Fabbrini lotado no DF, ref. M-3 apresentou relatório de atividades 365 

desenvolvidas durante estágio probatório em RDIDP. 3.6. O Prof. Dr. Silvana De Souza 366 

Ramos lotado no DF, ref. M-3 apresentou relatório de atividades desenvolvidas durante 367 

estágio probatório em RDIDP. 3.7. O Prof. Dr. Edelcio Gonçalves De Souza lotado no 368 

DF, ref. M-3 apresentou relatório de atividades desenvolvidas durante estágio probatório 369 

em RDIDP. 3.8. O Prof. Dr. Valter Alnis Bezerra lotado no DF, ref. M-3 apresentou 370 

relatório de atividades desenvolvidas durante estágio probatório em RDIDP. 3.9. O Prof. 371 

Dr. Maurício Cardoso Keinert lotado no DF, ref. M-3 apresentou relatório de atividades 372 

desenvolvidas durante estágio probatório em RDIDP. Após a votação, os itens foram 373 

APROVADOS. 4. VINCULAÇÃO DOCENTE SUBSIDIÁRIA - Artigo 130-A do Regimento 374 

Geral - Resolução 6487/2013. 4.1. O Prof. Dr. Yuri Tavares Rocha encaminha pedido 375 

de vinculação docente subsidiária junto ao Departamento de Engenharia de Minas e de 376 

Petróleo da Escola Politécnica da USP, pelo período de 01.07.2016 a 30.06.2019. (vide 377 

anexo: aprovação pelo Conselho do DG; aprovação do Conselho do DPI/EP; aprovação 378 

Congregação EP). Após a votação, o item foi APROVADO. 5. PROCESSO SELETIVO - 379 

RELATÓRIO FINAL - VOTAÇÃO ABERTA. 5.1. RELATÓRIO FINAL do processo 380 

seletivo simplificado para contratação de um docente por prazo determinado, como 381 

Professor Contratado III (Doutor), em jornada de 12 horas semanais de trabalho, junto ao 382 

DLM, área de Estudos Linguísticos e Literários em Inglês, disciplina Língua Inglesa, em 383 

razão do afastamento da Profa. Dra. Marília Mendes Ferreira, para usufruir de licença 384 

maternidade (EDITAL FFLCH/FLM nº 003/2016 de 18/05/2016). Candidatos Inscritos: 385 

Fabiana Valeria da Silva Tavares e Solange de Almeida Grossi Corrêa da Silva (v. 386 

anexo, cópia do relatório final do processo seletivo, realizado de 30/05/2016 a 387 

01/06/2016, tendo sido aprovada e indicada a candidata Solange de Almeida Grossi 388 

Corrêa da Silva). (Proc. 2016.1.666.8.1). 5.2. RELATÓRIO FINAL do processo seletivo 389 

simplificado para contratação de três docentes por prazo determinado, como Professor 390 

Contratado III (Doutor), em jornada de 12 horas semanais de trabalho, junto ao DLM, 391 

área de Estudos Linguísticos e Literários em Inglês, disciplina Língua Inglesa (EDITAL 392 

FFLCH/FLM nº 004/2016 de 18/05/2016). Candidatos Inscritos: Fabiana Valeria da Silva 393 

Tavares, Solange de Almeida Grossi Corrêa da Silva, Ana Paula Bianconcini Anjos e 394 

Carolina Lindenberg Lemos (v. anexo, cópia do relatório final do processo seletivo, 395 

realizado de 30/05/2016 a 01/06/2016, tendo sido aprovadas e indicadas as candidatas 396 
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Fabiana Valeria da Silva Tavares e Ana Paula Bianconcini Anjos).(Proc. 397 

2016.1.886.8.1). Após a votação, os itens acima foram APROVADOS. Com a palavra, o 398 

Prof. Dr. Alvaro Silveira Faleiros, disse: “Gostaria só de deixar registrado que isto é uma 399 

solução paliativa que esta longe de resolver nosso problema, o número de docentes que 400 

vão se aposentar agora esse ano soma mais quatro, além dos dois que já tinham se 401 

aposentado, são seis professores a menos de oito de Língua Inglesa, só sobraram de 402 

fato dois, sendo que uma está de licença maternidade que é aquele outro caso, então é 403 

uma solução paliativa e que deixa a área de inglês muito fragilizada, acho que isto 404 

precisa ficar registrado, não tivemos por parte da Reitoria nenhuma indicação de que 405 

este problema vai ser resolvido de uma forma mais definitiva.”. Com a palavra, o Senhor 406 

Diretor, disse: “O assunto que gostaria de colocar para este CTA, todos vocês estão 407 

sabendo que no dia vinte e três de maio a CODAGE emitiu um ofício disciplinando o 408 

registro da frequência dos funcionários técnico administrativos durante o período de 409 

paralisação, não é caso aqui de eu repetir, mas são várias as situações pensadas lá, há 410 

uma distinção entre funcionários. Que se declaram estar em greve e aqueles que se 411 

declaram permanecer no trabalho, a partir disto fazem uma distinção do trabalho que 412 

acontece nos prédios ocupados que tipo de regulamentação é possível fazer do trabalho 413 

realizado nos dias que perdura a ocupação, esse documento na verdade introduz uma 414 

diferença nas nossas tradições aqui dentro da nossa Faculdade, quer dizer a FFLCH ela 415 

sempre apoiou a manifestação de docentes, de funcionários técnico-administrativos e de 416 

estudantes respeitando as diferenças de toda ordem, política e acadêmica, política mais 417 

geral da sociedade e sempre insistimos no diálogo como o método de encontrar 418 

soluções, ainda que fossem soluções de curto, médio e longo prazo, eu acho que, pelo 419 

tempo que estou nesta Faculdade como aluno e como professor, a experiência 420 

acumulada é mais de êxito do que de fracasso, o que significa é que nós acumulamos 421 

aqui uma boa experiência de diálogo e negociação ao longo de muitos anos, infelizmente 422 

este processo não tem encontrado a mesma ressonância presentemente, tem sido difícil, 423 

acho que não é o caso de nós discutirmos as razões, também nem sei se tenho a 424 

clareza das razões, mas de todo modo não é esta a questão que esta em discussão, há 425 

fatos novos, este documento que é colocado em caráter imperativo, as ocupações, nós 426 

tínhamos aqui até recentemente os bloqueios às salas de aula, mas o acesso aos 427 

prédios de alguma maneira era facultado, as secretarias ainda que elas tivessem um 428 

regime especial de trabalho, de atendimento, de coisa parecida, havia um acordo tácito 429 
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de que algumas atividades essenciais deveriam permanecer, enquanto aulas seriam 430 

suspensas, os professores de modo geral respeitam, mas claro há divergência entre nós 431 

a respeito da duração destas paralisações, este documento tira de nós uma 432 

possibilidade, por exemplo, de negociação com as instâncias superiores da 433 

Universidade, em outros momentos foi possível fazer isto, porque havia um número de 434 

Diretores que entendiam que a margem de negociação era uma, vamos dizer, 435 

substantiva, este documento nos coloca num dilema, porque somos funcionários 436 

públicos e na medida que ocupamos funções de Chefia temos a responsabilidade de 437 

zelar por todos os recursos públicos, inclusive o cumprimento das horas de trabalho, que 438 

produz a contrapartida que é o pagamento de salários, então pagamento de salário é 439 

considerado recurso público e portanto nós temos a responsabilidade de zelar por este 440 

recurso. Este documento nos coloca esta responsabilidade de maneira categórica, 441 

significa o seguinte: parece para nós como se não tivesse escolha, a escolha radical 442 

para um lado é de cumprir ou não cumprir, então o que acontece? Estamos diante de um 443 

cenário bastante radicalizado, ou cumprimos com o rigor que esta aqui, o que provoca 444 

uma profunda perturbação em todos nós em relação nossas práticas de negociação, por 445 

outro lado a outra alternativa seria não fazer nenhum registro de frequência e não 446 

diferenciar quem está trabalhando e quem está em situação de greve, esta é uma 447 

situação também muito oposta, que faz com que as Chefias, de alguma, maneira fiquem 448 

vulneráveis, e eu confesso que não tenho dúvidas na atual conjuntura política e 449 

institucional, que poderemos sim ser responsabilizados, venho conversando com outros 450 

Diretores para entender o que está acontecendo nas Unidades, em algumas Unidades 451 

este problema praticamente não existe, porque o número de funcionários que está em 452 

greve é muito menor, em algumas Unidades não há funcionários em greve, nas 453 

Unidades mais próximas da FFLCH em que este problema aparece com características 454 

muito parecidas com as nossas, também há esta tensão, tensão entre essas duas 455 

situações altamente polarizadas, conversando com os Diretores, com os Chefes de 456 

Departamento, infelizmente o tempo não foi possível para chamar todas as Chefias 457 

como eu gostaria de tê-lo feito, mas podemos fazer de imediato, nós estamos 458 

entendendo e estou propondo um encaminhamento possível que seria o seguinte, ao 459 

invés de nós seguirmos com esta orientação de colocar para as pessoas que se 460 

declararem em greve, dia não trabalhado, respeitar o direito de greve e colocar em 461 

greve, o reconhecimento de um estatuto legal, previsto na nossa Constituição e de que 462 
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alguma maneira protege aquele que esta no movimento, de que ele esta assumindo uma 463 

posição que também lhe dá garantias, então era isso que queria me dirigir na reunião do 464 

sindicato, só gostaria que a gente ainda pudesse conversar com todas as Chefias, se 465 

possível com todos os funcionários, eu sei que é um dilema muito difícil, mas o esforço 466 

que estamos fazendo conjuntamente é de encontrar um caminho que seja minimamente 467 

intermediário, é uma desobediência? Em parte é, mas é uma desobediência sustentável, 468 

quer dizer, nós estamos assumindo que este funcionário que esta em greve tem direito 469 

de fazê-lo, os demais funcionários que por N razões que devam continuar o trabalho, 470 

deverão procurar suas respectivas Chefias e reestabelecer as possibilidades de trabalho 471 

oferecido naquela regulamentação, eu diria que as Chefias vão saber lidar, cada 472 

Departamento tem suas singularidades, suas especificidades e saberão também como 473 

proteger o funcionário documentando, se possível diariamente, as iniciativas conjuntas 474 

que tem sido feitas, agora quero dizer também que vou continuar recomendando, tenho 475 

certeza que esta recomendação nestas condições será, como tem sido, respeitada de 476 

que aqueles que se declararem em greve vão ser respeitados no seu direito, ou seja, 477 

não serão chamados para trabalhar, era isso que queria falar.”. Com a palavra, o Prof. 478 

Dr. Alvaro Silveira Faleiros, disse: “Eu gostaria de dizer que acho esta decisão muito 479 

ponderada, eu apoio esta decisão e acredito que ela mostra um desejo real de 480 

reconhecer este direito dos funcionários de estar em greve, e é como foi bem dito aqui, é 481 

um modo de responder a um desejo destes funcionários do que de fato esta 482 

acontecendo, só isso, acho que talvez pudéssemos encaminhar isso mais ou menos 483 

rápido, porque não sabemos o que pode acontecer nos próximos momentos.”. Com a 484 

palavra, a Sra. Neli Maximino, disse: “Mesmo na questão que tem que colocar dia não 485 

trabalhado, só vou colocar que mesmo antes disso não tem no sistema especificidade, 486 

dia de greve não tem no sistema, só vai ficar no papel, só estou esclarecendo isto, 487 

porque não tem, é ótimo, porque protege as pessoas que estão em greve, mas não tem 488 

isto no sistema. A folha funciona assim: por enquanto ela é gerada automaticamente, 489 

então o Serviço de Pessoal só coloca, por exemplo, abonado, justificado, injustificado, 490 

vamos lá e cadastramos, o resto é gerado automaticamente, então não fazemos nada, 491 

se a folha vem toda preenchida vai, só que assim, em greve não tem código nenhum, 492 

então no sistema vai ficar normal, só que vai ficar o registro, a Reitoria as vezes nos 493 

pede a folha.”. Com a palavra, o Senhor Diretor, disse: “Eu acho que nesta medida 494 

temos que enviar todas as folhas, nós estamos colocando uma situação excepcional, se 495 
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esse Colegiado entender assim junta todas as folhas e nós justificamos que foi uma 496 

decisão do CTA que nós entendemos o momento, mas achamos que esta é uma 497 

solução adequada, ai a Reitoria que pague o custo, porque é isto, estamos numa 498 

posição, nós somos responsáveis, mas é uma decisão política, e nós estamos tentando 499 

justamente um intercâmbio entre o jurídico e o político.”. Com a palavra, a Sra. Neli 500 

Maximino, disse: “Só tem uma outra questão, não temos nem para onde mandar todas 501 

essas folhas, normalmente eles pedem, por exemplo, hora extra, quero ver se o 502 

funcionário compensou as horas, me manda as folhas, neste caso, teria que ser 503 

mandado direto para o setor de pagamento, ou não sei para onde tem que ser 504 

mandado.”. Com a palavra, o Senhor Diretor, disse: “A execução é outro trabalho.”. Com 505 

a palavra, o Sr. Felipe Costa Sunaits, disse: “Estou aqui representando os funcionários, 506 

então posso dar uma posição, porque vai ter uma negociação depois, mas vou falar 507 

baseado no que tínhamos conversado esses dias nas reuniões, deu problema nessa 508 

decisão de anotar greve, porque no ofício da CODAGE, e o Reitor mandou outro e-mail 509 

essa madrugada praticamente, dizendo que mesmo escrito em greve quem está em 510 

greve ele vai cortar o ponto, o e-mail está bem confuso no fim das contas, mas queria 511 

colocar aqui para ser discutida esta questão, colocar em greve ou não trabalhado para 512 

Reitoria está sendo a mesma coisa.”. Com a palavra, o Senhor Diretor, disse: “Veja o 513 

seguinte, se nós fizermos isto e as outras Unidades adotarem o mesmo comportamento, 514 

nós Diretores podemos chegar ao Reitor e dizer da impossibilidade de fazer outra coisa, 515 

estamos reconhecendo que temos limites, mas temos que reconhecer que esta medida 516 

neste momento é muito dura para abertura de qualquer diálogo que nós queiramos ter 517 

nas nossas negociações, é isso que estamos querendo dizer, acho que é este o papel 518 

político, estamos abrindo uma possibilidade que nos permite junto com outras forças 519 

chegar ao Reitor.”. Com a palavra, o Sr. Felipe Costa Sunaits, disse: “Bom, estou 520 

colocando o que tínhamos conversado até então, ainda não tivemos a outra reunião de 521 

Unidade que vamos ter, provavelmente deve estar acontecendo lá fora, então isto são 522 

novas coisas que estão sendo colocadas na conversa que teve, no geral a posição era 523 

até então colocar em greve na folha de pagamento é como se tivesse colocando como 524 

não trabalhado, então isto preocupa a gente, porque apesar do Reitor dizer que está 525 

seguindo a lei de greve, na verdade no artigo cinco diz que a Chefia não pode ferir nosso 526 

direito de entrar em greve, mas quando coloca que vai ser como dia não trabalhado é um 527 

tipo de assédio com a gente, não estamos colocando em questão pessoal de Chefia, ou 528 
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Diretoria, colocando numa questão maior, então ele está ferindo nosso direito de greve, 529 

e esta ferindo a lei que é inconstitucional inclusive, então uma coisa política que estamos 530 

pensando é forçar contra isto, agora não vou falar aqui, porque tiveram novos 531 

desdobramentos na última reunião de negociação, então não tem como falar, porque 532 

tenho que conversar com todo mundo e com os outros representantes, mas no geral 533 

queria colocar esta nossa posição da complicação, não temos nenhuma garantia que 534 

isto vai acontecer, sendo cortado nosso salário é uma coisa que é praticamente como 535 

dizer que não se pode entrar em greve.”. Com a palavra, o Senhor Diretor, disse: “Felipe, 536 

eu entendo o seu argumento, não estou aqui querendo dizer que seja um argumento 537 

desprezível certo, a única coisa que quero deixar é que preciso abrir uma margem de 538 

negociação para que possa agregar outras forças de fato e chegar, eu não tenho aqui 539 

conhecimento jurídico suficiente de chegar e dizer que esta interpretação da 540 

Procuradoria, da USP, da Reitoria é equivocada, não tenho conhecimento e nem 541 

qualificação, quem é que pode fazer isto, eu já disse que o Sindicato tem todo o direito 542 

de recorrer, fazer a interpretação dele, e nós já dissemos aqui e vou repetir, se houver 543 

uma decisão que derrube essa orientação, ou seja, que diga é para não anotar nós o 544 

faremos, não tenho nenhuma dúvida quanto a isto, o que precisa é que nós estamos no 545 

meio de duas ondas muito fortes, eu reconheço isto, agora em outros momentos foi 546 

possível haver uma negociação, porque o espaço estava mais flexível, com este 547 

documento virou uma espada na cabeça de todas as Chefias, não digo só do Diretor, 548 

acho que vocês tem que entender também, se nós fizéssemos como fizemos da outra 549 

vez, nós também somos funcionários públicos, nós estaremos indo para o sacrifício, no 550 

sentido ritual do termo, acho que devemos considerar que o outro lado também tem seus 551 

limites estruturais, ninguém está fazendo isto porque quer, vocês sabem disso, nós aqui 552 

sempre fomos muito liberais nessas questões, na reposição, não se apegou estritamente 553 

a reposição das horas, sempre houve resultados, a situação mudou, o cenário mudou, o 554 

país mudou, nós temos um fenômeno que não tem nada a ver com isto aqui que é a 555 

ocupação dos prédios, não tínhamos isto antes, fica muito difícil hoje você querer 556 

negociar se não há vontade de negociar de uma das partes, eu entendo a posição de 557 

vocês, mas acho que nessa hora também é um momento de ganhos e perdas, 558 

precisamos saber como nos movimentar.”. Com a palavra, a Profa. Dra. Ana Lúcia 559 

Pastore Schritzmeyer, disse: “Felipe, eu não sou advogada trabalhista, mas talvez faça 560 

diferença sim anotar dia não trabalhado e em greve do ponto de vista trabalhista, é algo 561 
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a ser consultado, acho que anotar dia não trabalhado que é o que o documento impõe e 562 

é o que não estamos aceitando, é reconhecer a ausência no trabalho, a falta, agora, 563 

anotar em greve é reconhecer primeiro o direito de greve, e dizer que não se trata de 564 

ausência no trabalho, se trata de uma situação excepcional que é a situação de estado 565 

de greve. Então isto tenho a impressão, posso estar enganada, que juridicamente vai 566 

complicar o corte de ponto, eles dizem neste e-mail de hoje que não, mas sabemos que 567 

as vezes se joga verde de para comer maduro, porque isto juridicamente é muito 568 

complicado, tanto que você vê em 2014 eles tinham certeza que podiam cortar o ponto e 569 

depois não puderam, pode ser que esta atitude que não esta prevista no documento crie 570 

um problema para eles, tanto que como a Néli falou não está previsto no sistema, acho 571 

que se não está previsto no sistema eles sabem que pode dar problema para eles, se 572 

fosse a mesma coisa estaria previsto lá, porque esta Reitoria não dá ponto sem nó, acho 573 

que isto pode criar problema para eles.”. Com a palavra, o Sr. Felipe Costa Sunaits, 574 

disse: “Só respondendo de forma bem rápida, vou falar da minha questão pessoal, não 575 

vou nem falar sobre coletivamente, porque não conversei com ninguém, ainda 576 

precisamos ver o posicionamento do conjunto dos trabalhadores em greve, de forma 577 

pessoal eu entendo o dilema, claro, do processo, mas gostaria que vocês entendessem 578 

também nosso dilema de ficar sem salário que talvez seja muito pior que um processo, 579 

mas enfim não vou colocar nem na questão de medição do que é ruim ou não, mas 580 

temos este dilema do pode ser que sim ou pode ser que não, não temos essa garantia, 581 

não sabemos quanto tempo vai durar esta greve, não temos esta bola de cristal, e é 582 

extremamente problemático ficarmos com esta possibilidade de ficar sem salário, porque 583 

do jeito que estão as coisas já está o reajuste que é praticamente um zero, praticamente 584 

não, é pior que um zero, se não tivermos nem o salário que já recebemos vai ser um 585 

problema muito grande, então colocar este dilema, eu entendo os dilemas, mas gostaria 586 

que entendessem os nossos, de qualquer forma não tenho o poder de decidir isso, o 587 

conjunto dos trabalhadores vão pensar isso, esses novos desdobramentos, agora na 588 

reunião.”. Com a palavra, o Senhor Diretor, disse: “Felipe, só voltar a falar uma coisa 589 

para você, Representante dos Funcionários, só que vocês têm uma posição vantajosa 590 

que nós aqui não temos, eu não posso agora arguir o Reitor a respeito dessa medida, 591 

não tenho sabedoria, teria que contratar um advogado particular, isto é inadmissível, 592 

estou numa situação hierarquicamente inferior, posso conversar com outros Diretores, 593 

tentar negociar, conversar com a Reitoria, vocês através do Sindicato tem instrumentos, 594 
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nosso dilema aqui é esse, obedecer ou não obedecer, eu se desobedecer serei 595 

responsabilizado individualmente, não é uma responsabilidade coletiva, cuja força social 596 

pode neutralizar, estamos numa era de advogados, vocês sabem disso, infelizmente.”. 597 

Com a palavra, o Prof. Dr. Brasilio João Sallum Júnior , disse: “Só ia salientar, na 598 

verdade ele está fazendo uma argumentação que tem o peso de você perder salário, 599 

que é um custo, vamos dizer assim, custo alto dependendo do nível de salário da 600 

pessoa, é um custo da greve, visto que a greve sempre tem esse risco, mas a ideia 601 

justamente de colocar em greve foi no fundo produzir um problema para este corte, 602 

achamos um jeito, e foi uma ótima ideia, porque, digamos assim, torna problemático 603 

você tomar uma decisão de penalizar alguém que está exercendo um direito que se quer 604 

é regulamentado, então produz um problema, claro que uma decisão do Sérgio ou deste 605 

CTA tem um peso jurídico que é forte, mas obviamente não se compara de quem tem o 606 

salário cortado, dependendo do nível de salário do cara, acho que a questão central tem 607 

que ser que isso imediatamente seja divulgado para todos os Diretores, porque isto de 608 

fato vai colocar um problema para reitoria, e eu acho que dada a derrota que a Reitoria 609 

sofreu em 2014 vai se pensar dez vezes antes de tomar qualquer atitude, porque a 610 

derrota de 2014 foi violentíssima, especialmente por estupidez da própria Reitoria, tanto 611 

que, vocês sabem, que o setor jurídico da Reitoria foi substituído, todo, não existe mais 612 

gente, substituíram, este tipo de coisa que restou para nós como ideia de cumprir não 613 

cumprindo, cumprir colocando um problema que depois vá adiante, essa é a ideia que 614 

tivemos.”. Com a palavra, a Sra. Neli Maximino, disse: “Só queria colocar mais uma coisa 615 

que é a minha opinião, nunca mandamos a folha, uma coisa é colocar em greve nas 616 

folhas, se for uma decisão de colocar em greve foi o melhor acertado, agora mandar as 617 

folhas é importante a Reitoria saber que a FFLCH vai colocar em greve.”. Com a palavra, 618 

o Senhor Diretor, disse: “O que está sendo dito aqui é o seguinte: nós estamos 619 

traduzindo aqui um problema jurídico-político em um problema político, eles vão receber, 620 

porque vamos levar os documentos lá e ponto, nós não podemos enfrentar uma decisão 621 

se não tiver um mínimo de inovação, um mínimo de ruptura, podemos sair derrotados, 622 

mas é o timing que preciso para poder conversar, para poder visitar os outros Diretores, 623 

trocar ideias, aqui por exemplo, não posso colocar em pauta este documento, o CTA não 624 

pode aprovar ou não aprovar, porque não é um documento de discussão, é um 625 

documento de execução. Na verdade isto devia até estar no expediente dizendo que 626 

chegou este documento, mas o que estamos fazendo é que reconhecemos a natureza 627 
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complexa desta decisão superior e que ela precisa ser revista em outros termos.”. Com a 628 

palavra, o Prof. Dr. Brasilio João Sallum Júnior , disse: “Néli, só uma coisinha que acho 629 

que é importante, o fato de você não mandar por conta própria, se pedirem para você, 630 

vai nos obrigar agora que essa decisão tenha algum peso político, vai obrigar a fazer 631 

exatamente o contrário, ao invés de você esperar, você produz as folhas, o Diretor e 632 

eventualmente os Chefes de Departamentos assina e justifica, vamos ter que assumir, 633 

não é a folha da Néli que vai chegar lá, não, é a folha da Néli por solicitação do CTA que 634 

vai ser enviada com uma justificativa do Diretor e/ou do CTA, é diferente, é um ato 635 

político.”. Com a palavra, o Sr. Felipe Costa Sunaits, disse: “Só um minuto, para 636 

acrescentar algo rápido, que a Profa. Ana Lúcia falou da possibilidade de ganhar isto 637 

depois, só que, por exemplo, hoje já chegou para nós que já houve corte de ponto em 638 

outras Unidades, então já se coloca praticamente certo que quem tiver colocado em 639 

greve vai ter pelo menos.”. Com a palavra, a Profa. Dra. Ana Lúcia Pastore 640 

Schritzmeyer, disse: “Mas o que foi colocado na folha de ponto nas Unidades que o 641 

ponto foi cortado? Não foi em greve, certamente foi o que o documento põe, porque se 642 

você põe em greve o que se coloca em questão é a legalidade da greve, e eu não sei se 643 

isso até o Reitor, que é o representante máximo do poder acadêmico, pode julgar, 644 

porque isso é jurídico, isto tem que ir para Justiça do Trabalho, como foi em 2014, eu 645 

não sei se o Reitor mediante a declaração: estou em greve, ele pode cortar o ponto, 646 

quem tem que decidir isto é juiz, provavelmente o ponto dos colegas que foi cortado, é 647 

porque lá na folha está escrito dia não trabalhado.”. Com a palavra, o Sr. Felipe Costa 648 

Sunaits, disse: “Isto já não sei, porque não vi exatamente o que estava escrito de 649 

qualquer forma, mas também não garante também nada, porque ele pode cortar da 650 

cabeça dele e ficarmos até o juiz decidir sem salário, se ficar um mês, como vamos ficar 651 

sem salário? Isso foi um problema que acho que foi até com os professores, este último 652 

e-mail teve uma ameaça até para os professores em greve, então ele está ameaçando 653 

todo mundo.”. Com a palavra, a Profa. Dra. Ana Lúcia Pastore Schritzmeyer, disse: 654 

“Felipe, se formos discutir o que ele pode fazer da cabeça dele, vamos poder ficar a 655 

madrugada inteira discutindo, porque pode ser qualquer coisa, inclusive pode ser que 656 

nós entregando as folhas de ponto todas assinadas direitinho, ele diga que tem provas 657 

de que, por exemplo, ninguém entrou para trabalhar no prédio de Letras, tenho 658 

fotografias, vai saber se não tem ninguém fotografando, eu quando estava na 659 

Superintendência proibi que houvesse fotografia de rostos de pessoa, agora não sei, é 660 
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provável que esteja acontecendo, todo mundo lá fora, fotos, não sei se estão tirando. Ai 661 

o que ele faz, as folhas chegam assinadinhas, ele diz não, ninguém entrou, ele cancela 662 

da cabeça dele.”. Com a palavra, o Senhor Diretor, disse: “Eu não acho que ele pode 663 

fazer o que venha da cabeça dele, porque ele tem limites estruturais muito claros, são 664 

dados pela Constituição, pelas leis vigentes e pelo Regimento, então não é um arbitrário 665 

assim do nada, agora ele pode interpretar que os regulamentos existentes justificam 666 

estas atitudes, acho que era bom nós qualificarmos, se não dá a impressão que estamos 667 

no reino da ditadura, e nós não estamos, acho que tem que deixar bastante claro, o que 668 

eu acho que a Profa. Ana disse, que é o que nós estamos querendo dizer, que vai estar 669 

em disputa um significado desta lei e desta greve, eu como Diretor não tenho poder para 670 

administrar esta disputa, ao mesmo tempo que vocês colocam o dilema do corte de 671 

salários, que é real, colocasse para o nosso lado o dilema que todos compareceram e 672 

não é verdade, porque estamos querendo fazer aqui a política da verdade, quem está 673 

em greve, está em greve, não é que não compareceu, está em greve, não é o mesmo 674 

estatuto, é outro estatuto, o que queremos caracterizar, nesta situação que não é a 675 

situação de normalidade, porque sabemos que a greve é uma suspensão, pode ser uma 676 

suspensão do contrato, juridicamente como esses dai, mas é uma suspensão do 677 

trabalho, das rotinas, não é uma situação regular e normal, esta situação, na verdade, 678 

impõe uma dinâmica que não esta sobre o controle de quem é o administrador geral de 679 

uma Unidade, acho que isto que quero dizer, estamos no fundo dando a esta questão 680 

sua exata medida, ela é uma questão política, cuja resolução não esta nesse espaço, 681 

mas provavelmente esteja no espaço da Justiça do Trabalho.”. Após a votação, o item 682 

acima foi APROVADO, sendo aprovado o encaminhamento para que as folhas de ponto 683 

estejam com as anotações “em greve”, a serem enviadas para Reitoria, com treze votos 684 

favoráveis, três abstenções e um voto contrário. Com a palavra, a Profa. Dra. Ana Lúcia 685 

Pastore Schritzmeyer, disse: “Só queria registrar novamente a importância de que 686 

espaços de negociação continuem sendo privilegiados antes de qualquer coisa e que, 687 

por exemplo, a diferença que existe dentro da nossa Faculdade, entre as situações dos 688 

prédios de Letras, Ciências Sociais e Filosofia, História e Geografia, ela espelha 689 

justamente o quão relevante é que haja espaço de contato entre Chefias, funcionários, 690 

discentes, docentes, no prédio do meio com muito mais facilidade nós estamos dando 691 

conta deste recado da maneira que sempre demos, não estaríamos chegando nem a isto 692 

se fosse a situação dos três prédios, acho que isto tem que ser repensado, tem que ser 693 
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discutido nos respectivos fóruns, só queria reiterar isso.”. Com a palavra, o Prof. Dr. 694 

Alvaro Silveira Faleiros, disse: “Gostaria de acrescentar neste sentido a dificuldade que 695 

nós estamos tendo de estabelecer de fato um diálogo por causa da ocupação, o grau de 696 

intransigência chegou a tal ponto que hoje dois funcionários foram proibidos pelos alunos 697 

de retirar da secretaria alguns documentos que precisávamos para aprovar no nosso 698 

Conselho Departamental de segunda-feira, então esta dificuldade que estamos tendo de 699 

dialogar, se deve a uma intransigência por parte deste grupo que está ocupando o prédio 700 

de Letras, então eles revendo esta postura, desocupando o prédio, permitindo que 701 

possamos circular dentro do prédio, certamente podemos avançar e abrir canais de 702 

diálogo de maior qualidade, que hoje estão inviabilizados por esta intransigência.”. Com 703 

a palavra, a Profa. Dra. Maria Cristina Fernandes Salles Altman, disse: “Quero apenas 704 

reforçar o comentário do Prof. Álvaro e da Profa. Ana Lúcia.”. Com a palavra, a Profa. 705 

Dra. Déborah de Oliveira, disse: “Ontem nós tivemos uma reunião com os estudantes de 706 

Geografia as duas da tarde, e eu notei que eles mesmos estão percebendo que o 707 

cadeiraço não funciona, Colângelo estava lá no começo da reunião, eles próprios se 708 

pronunciaram de que não estava funcionando, eu comentei com eles que não precisa 709 

manter a estratégia se viu que não funciona, se não tem um calendário de discussão, 710 

eles mesmos já estão incomodados com isto, apesar de que precisam negociar com a 711 

história, porque o prédio é dos dois, é uma situação que parece que vai mudar, mas 712 

ainda não sei para onde vai, mas vai mudar.”. Com a palavra, o Prof. Dr. Antonio Carlos 713 

Colângelo, disse: “Os alunos de Geografia, a princípio não pretendiam fazer cadeiraço, 714 

mas houve um acordo numa Assembleia conjunta com a História e se decidiu pelo 715 

cadeiraço, o que acontece na Geografia, que eles chamam de ocupação, isola 716 

simplesmente as salas de aula, não impede o acesso dos professores e funcionários, 717 

aos laboratórios, aos gabinetes, estamos tendo acesso livre, é um prédio com outras 718 

características, o fato de ser aberto nos favoreceu. O que acontece lá é que os alunos, 719 

agora mesmo, estão fazendo uma programação, há uma certa sinergia entre alunos e 720 

professores, e nós temos uma programação de atividades, com mesas-redondas, para 721 

discutir a situação, segunda-feira já tem uma atividade marcada, alguns colegas foram 722 

convidados, um funcionário, e um aluno da Pós Graduação, não me recordo exatamente 723 

o tema que vai ser o centro desta mesa-redonda, e amanhã nós vamos definir um 724 

calendário para duas semanas de atividades de greve convidando os alunos por e-mail 725 

para a participação destas, para que não fique vazio, não faz sentido que as pessoas 726 
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fiquem em casa esperando o resultado, é importante que discutamos muito o que esta 727 

acontecendo hoje que é gravíssimo, eu vejo que a situação da Universidade é bastante 728 

grave por conta de uma política que nós discordamos majoritariamente no nosso 729 

Departamento, nós discordamos desta política, destas propostas, discordamos 100% 730 

delas, sem ementas, mas é importante que tenhamos os alunos ao nosso favor e os 731 

funcionários, que encontremos um denominador comum para tudo isso. Agora realmente 732 

os alunos de Geografia não pretendiam fazer a princípio o cadeiraço, isso é verdade.”. 733 

Com a palavra, a Profa. Dra. Ana Paula Tavares Magalhães Tacconi, disse: “Eu gostaria 734 

de me colocar a disposição da Direção e dos funcionários para buscar um diálogo, uma 735 

mediação junto a Reitoria, tenho estado com as pessoas de Pró Reitoria de Pesquisa, 736 

tenho conversado muito inclusive a respeito desse assunto, então queria dizer que estou 737 

a disposição para tentar qualquer tipo de diálogo e mediação, é isso.”. Com a palavra, a 738 

Profa. Dra. Déborah de Oliveira, disse: “No caso eu também, com a Pró Reitoria de 739 

Graduação.”. Com a palavra, o Senhor Diretor, disse: “É muito importante, porque há 740 

uma pauta de questões difíceis em jogo, se discute inclusive o que se vai fazer com os 741 

cursos que estão paralisados, uma coisa é estar paralisado por uma greve que supõe 742 

em algum momento a reconstituição das disciplinas, do curso, seja feito, outra coisa é o 743 

curso estar paralisado inicialmente por uma ocupação do prédio, há agora também uma 744 

greve, a greve de professores, então o cenário é complexo, são muito bem-vindas e 745 

certamente vamos precisar desta conversa e desta negociação, nada é muito fácil, todos 746 

nós temos sentido dificuldades, claro que há também pessoa de muita boa vontade, que 747 

entendem as singularidades da FFLCH, que entendem as escolhas que são feitas e as 748 

implicações destas escolhas, mas nada se resolve neste âmbito aqui, infelizmente nossa 749 

estrutura de poder ainda é muito centralizada, nós não temos autonomia aqui no sistema 750 

de gerenciamento da Graduação, se eu disser vamos suspender agora, nós voltamos 751 

em um mês, não tenho como fazer isto, na Pós Graduação nós também temos um 752 

problema extremamente grave. Então é isso, bom acho que poderíamos voltar ao 753 

expediente, daqui a pouco temos uma conversa com os representantes dos funcionários, 754 

do sindicato, gostaria de convidar a todos vocês se pudessem permanecer para esta 755 

reunião, podíamos fazer a reunião aqui mesmo.”. EXPEDIENTE: 2. O Senhor Diretor 756 

comunicou apoio aos seguintes eventos: Departamento de Letras Clássicas e 757 

Vernáculas: de 22 a 26 de agosto de 2016, “III Colóquio Autores do Renascimento”  e 758 

“VII Simpósio de Estudos Clássicos”, sob a coordenação da área de Latim do DLCV; de 759 
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08 e 09 de novembro de 2016, colóquio “A poiesis da democracia”, sob coordenação dos 760 

Profs. Drs. Breno Sebastiani e Christian Werner. 3. O Senhor Diretor comunicou 761 

recebimento de Portaria do Reitor com a designação do Prof. Dr. Carlos De Almeida 762 

Prado Bacellar como presidente da Comissão de Credenciamento do Programa de 763 

Apoio às Publicações Científicas Periódicas da USP, com mandato de três anos. Com a 764 

palavra, o Senhor Diretor, disse: “Depois vai chegar para vocês, tem toda uma proposta 765 

de regulamentação que acho que as publicações acadêmicas que são vinculadas aos 766 

programas de Pós e as Chefias devem ler com atenção e avaliar.”. 4. O Senhor Diretor 767 

comunicou recebimento de Portaria do Reitor designando os representantes discentes 768 

srs. Emilio Alapanian Colmán e Paulo Sergio Damico Junior para comporem a 769 

Comissão de Gestão da Política de Apoio à Permanência e Formação Estudantil na 770 

USP. 5. O Senhor Diretor comunicou recebimento de cópias de quatro relatórios de 771 

ocorrências da Superintendência de Prevenção e Proteção Universitária, sobre festas 772 

não autorizadas realizadas em nossa Unidade. Com a palavra, o Senhor Diretor, disse: 773 

“Teve uma sequência de festas não autorizadas, o documento está aqui, todos eles com 774 

relato da Superintendência de Prevenção e Proteção, todos eles com relato de número 775 

de pessoas, e sobretudo uso abusivo de álcool, foi chamado atenção, mas sem qualquer 776 

efeito prático.”. Expediente Vice-Diretor: Com a palavra, o Vice Diretor, disse: “Boa 777 

tarde a todos, só gostaria aqui também de manifestar minha preocupação com o prédio 778 

de Letras, porque essa intransigência que foi referida pelo Prof. Álvaro, também pela 779 

Profa. Cristina é uma intransigência real, e tenho medo que a gente vá ter que, num 780 

futuro próximo, talvez, começar a cogitar a possibilidade de reintegração de posse, até 781 

porque a Direção já tem recebido e-mail de professores solicitando isto, de fato é uma 782 

situação muito difícil e também a preocupação com que está acontecendo lá dentro, no 783 

Facebook postaram uma série de fotos de rapazes sem camisa, na aparência ou de 784 

muita bebida ou de droga, um rapaz completamente nu fotografado de lado sentado e os 785 

relatos de que o prédio tem sido frequentado por pouquíssimos alunos, eles fazem as 786 

chamadas atividades de greve, com aulas inclusive dadas por nossos colegas e nas 787 

fotografias que eles divulgam a gente vê vinte, trinta pessoas, como também nas 788 

fotografias de encontro ali na frente do prédio, esse número também nunca é maior do 789 

que as vezes dez ou vinte alunos, então é praticamente um prédio sequestrado, 790 

privatizado, e é muito duro ver isto, constatar isto, porque há quatro, cinco mil alunos que 791 

estão em cárcere e a última Assembleia do curso de Letras contou com apenas 792 
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cinquenta e sete estudantes, ou seja, os estudantes que estão em casa estão esperando 793 

que nós resolvamos a situação, eles não virão para tentar resolver este impasse, então 794 

só queria deixar registrada minha extrema preocupação com a situação do prédio, com a 795 

possibilidade de uma greve prolongada, que vai nos fazer avançar as aulas até as férias, 796 

com todo tipo de complicação que esta situação está gerando.”. Expediente da 797 

Comissão de Pesquisa: Com a palavra, a Profa. Dra. Ana Paula Tavares Magalhães 798 

Tacconi, disse: “O primeiro informe é que encontram-se encerradas as inscrições para o 799 

PIBIC; estamos realizando a classificação dos projetos na Comissão de Pesquisa, para 800 

posterior envio à Pró-Reitoria de Pesquisa, este processo deve se concluir em meados 801 

de julho, quando serão conhecidos os contemplados. E o segundo informe é sobre o 802 

SIICUSP, a primeira fase do XXIV SIICUSP será realizada em conjunto com o Instituto 803 

de Relações Internacionais (IRI) e o Instituto de Estudos Brasileiros (IEB) - por enquanto. 804 

Estou tentando acordo com o Instituto de Psicologia, pois, ao reunirem-se quatro 805 

unidades, a Pró-Reitoria de Pesquisa compromete-se a alocar recursos. O evento terá 806 

lugar nas dependências do IRI, na semana de 12 a 16 de setembro. A segunda fase será 807 

realizada na segunda quinzena de outubro, é isto.”. Com a palavra, a Profa. Dra. Ana 808 

Lúcia Pastore Schritzmeyer, disse: “Ao inscrever um projeto de IC eu notei que houve 809 

uma mudança que talvez a gente pense que não foi significativa, mas imagino que será, 810 

na classificação do docente, não sei se vocês perceberão, mas até ano passado eram 811 

classificados como docentes A todos aqueles que tinham algum projeto de pesquisa 812 

vigente durante o período da bolsa independentemente de ter a bolsa de produtividade 813 

do CNPq, agora o nível A só o orientador que tem bolsa de produtividade do CNPq, ou 814 

seja, agora a grande maioria dos docentes vai ser nível B, se vier a notícia que todos 815 

professores nível A continuaram a ser contemplados com bolsa ok, mas vai ser uma 816 

minoria agora, imagino que isto vai mudar completamente o perfil da classificação dos 817 

docentes.”. Com a palavra, a Profa. Dra. Ana Paula Tavares Magalhães Tacconi, disse: 818 

“Eu acredito que é possível sim, mas ainda não tenho uma ideia clara sobre o que vai 819 

acontecer, acho que o que pode acontecer também é um remanejamento desta 820 

população nas categorias A e B e ai a tendência é que a mesma população seja 821 

contemplada, entre o A e B, não só nós, mas as outras áreas teriam este mesmo 822 

problema, mas ainda não sei, é o que estou esperando que aconteça na verdade.”. 823 

Expediente da Comissão de Cultura e Extensão: Com a palavra, o Prof. Dr. Mário 824 

Ramos Francisco Júnior, disse: “Não sei se cabe a este Colegiado, mas acabamos de 825 
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receber um comunicado da Pró Reitoria de Cultura e Extensão sobre a Feira de 826 

Profissões que acontece em agosto que já nos mobilizássemos para isto, não sei quais 827 

seriam as condições, porque já é em agosto e estamos em greve aqui, vamos tentar a 828 

partir de agora entrar em contato com todos os cursos para ver quem pode e quem não 829 

pode participar, vamos começar agora com isto.”. Com a palavra, a Profa. Dra. Safa 830 

Alferd Chahla Jubran , disse: “Você falou que no momento estão sendo selecionados os 831 

projetos, você tem notícias que isto tenha acontecido no prédio de Letras?”. Com a 832 

palavra, a Profa. Dra. Ana Paula Tavares Magalhães Tacconi, disse: “É entre os 833 

professores, porque na verdade, nós montamos dentro da Comissão de Pesquisa, 834 

pequenas comissões para cada um dos Departamentos, são comissões de dois a três 835 

professores, e tudo isto é feito via sistema Atenas, então as pessoas se reuniam nas 836 

respectivas casas, isso tem que ser feito até dia vinte e dois de junho e isto com certeza 837 

vai acontecer, todos podem estar descansados em relação a isto.”. Demais Membros 838 

do Colegiado: Com a palavra, a Sra. Leonice Maria Silva de Farias, disse: “Só queria 839 

relatar um fato de vandalismo que ocorreu aqui no almoxarifado anteontem, os 840 

funcionários chegaram para trabalhar, os três não estão em greve, então dá a entender 841 

que é uma represália, eles colocaram, não sei quem colocou, madeira e cola nos dois 842 

cadeados, na entrada da frente, dos funcionários e do depósito, os funcionários ficaram 843 

do lado de fora a manhã inteira, não podiam entrar em seu local de trabalho, tentaram de 844 

todo modo abrir o cadeado, não foi possível, porque eles colocaram, tivemos que 845 

chamar o chaveiro que gerou um custo, só abrimos o da frente, da porta de entrada, o do 846 

fundo não vamos mexer agora, porque fica do lado de fora, não sabemos se pode 847 

ocorrer novamente, e houve um prejuízo para Faculdade de cento e cinquenta e sete 848 

reais por conta deste ato bem lamentável, eu acho isso”. Com a palavra, o Senhor 849 

Diretor, disse: “Isso está acontecendo em outras Unidades também.”. Ninguém mais 850 

desejando fazer uso da palavra, o Senhor Presidente encerrou a sessão. E, para 851 

constar, eu, Rosângela Duarte Vicente, Assistente Técnica de Direção para Assuntos 852 

Acadêmicos, redigi a presente ata que assino juntamente com o Senhor Presidente. São 853 

Paulo, 02 de junho de 2016. 854 


