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ATA DA DUCENTÉSIMA SEXAGÉSIMA PRIMEIRA REUNIÃO DO CONSELHO 1 

TÉCNICO - ADMINISTRATIVO DA FACULDADE DE FILOSOFIA, LETRAS E 2 

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

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

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

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

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

Adorno de Abreu, Lenita Maria Rimoli Esteves, Luis Sérgio Repa, Álvaro de Vita, Safa 8 

Alferd Chahla Jubran, Jorge Mattos Brito de Almeida, Maria Cristina Fernandes Salles 9 

Altman, Marli Quadros Leite, Déborah de Oliveira, Sara Albieri, Antonio Carlos 10 

Colangelo, Felipe Sunaits. Como assessores atuaram: Rosângela Duarte Vicente 11 

(ATAC), Maria Aparecida Laet (SBD),Leonice Maria Silva de Farias (ATFN), Vânia 12 

Santos de Melo (ATAD). JUSTIFICATIVAS: Justificaram ausência os seguintes 13 

membros: Ana Paula Magalhães Tavares Tacconi, João Paulo Candia Veiga e João 14 

Roberto Gomes de Faria. EXPEDIENTE: 1. O Senhor Diretor comunicou a indicação dos 15 

Profs. Drs. Mário Ramos Francisco Júnior e Lusine Yeghiazaryan como representantes 16 

do Departamento de Letras Orientais junto à Comissão de Cultura e Extensão 17 

Universitária, em recondução. 2. O Senhor Diretor comunicou o apoio ao seguinte 18 

evento: Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas: dias 16 e 17 de agosto de 19 

2016, “Poética das Margens no Espaço Literário Franco-Brasileiro”, sob a coordenação 20 

da Profa. Dra. Eliane Robert Moraes. 3. O Senhor Diretor comunicou a reunião de 21 

Dirigentes que aconteceu na semana, na terça-feira, dia 04 de agosto, onde foi 22 

apresentado o projeto da Comissão de Avaliação Institucional com a incorporação das 23 

críticas que tinham sido feitas, agora volta para discussão nas Unidades, com previsão 24 

de entrar na pauta do próximo Conselho Universitário. Expediente da Comissão de 25 

Pesquisa: Com a palavra, o Senhor Diretor leu o informe: “1) Comissão de Pesquisa: 26 

terminam no dia 10/8 as inscrições, online, para o 24º SIICUSP. Peço a todos que 27 

estejam atentos ao prazo, que não deverá ser prorrogado. A primeira fase do 24º 28 

SIICUSP da FFLCH será realizada em conjunto com o Instituto de Relações 29 

Internacionais (IRI) e com o Instituto de Estudos Brasileiros (IEB), entre os dias 12 e 16 30 

de setembro, nas dependências do conjunto didático de História e Geografia e do 31 

Instituto de Relações Internacionais (IRI). Prestar a atenção, porque todos os alunos de 32 

Iniciação Científica tem que estar inscritos no evento. 2) Comissão Eleitoral: encontram-33 
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se na página da FFLCH os programas das duas chapas inscritas e o calendário eleitoral. 34 

Peço a todos que verifiquem as datas e se programem para os eventos propostos.”. Com 35 

a palavra, a Sra. Rosângela Duarte Vicente, disse: Com relação à eleição da nova 36 

direção, “Na próxima semana  farei uma conferência individualmente, por departamento 37 

de seus conselhos, sabia que tinha uma questão do Departamento de Letras Modernas, 38 

estava necessitado recompor seu Conselho, vou checar isto, era basicamente um 39 

Departamento, que antes tinha feito uma sondagem, mas agora vou pegar o papel e 40 

contar um por um para não ter problema, é isso. Nós vamos mandar ainda para os 41 

Chefes de Departamento para que cobrem seus docentes para as justificativas de 42 

ausência na eleição, lembrando que o prazo é dezenove de agosto para envio destas 43 

informações para Assistência Acadêmica, só que dessa vez a nossa eleição será online,  44 

se a pessoa estiver num lugar que não tenha internet  ela não participará da votação, por 45 

licença saúde, enfim, realmente impossibilitado, porque Pós Doc pode votar, férias e 46 

licença prêmio também não há impedimento, a pessoa só não pode estar em licença 47 

saúde, até de licença maternidade é permitido votar, vou salientar isto novamente em 48 

outros e-mails, mas já que estamos aqui acho que vale a pena, obrigada.”. Com a 49 

palavra, o Senhor Diretor, disse: “Esqueci de dar um comunicado, mas alguns aqui 50 

participaram, nós tivemos uma reunião aqui com os alunos que o objetivo era dar 51 

prosseguimento a discussão da pauta, várias das demandas as respostas foram 52 

oferecidas, uma ou outra demanda continua em andamento, mas de modo geral foi uma 53 

reunião bastante tranquila, sem grandes perturbações ou sobressaltos e acho que 54 

muitas questões avançaram, certamente algumas são mais difíceis de serem resolvidas, 55 

por muitas vezes empecilhos legais, inclusive quero avisá-los que conversei com a 56 

Assistente Financeira e há possibilidade sim de manter as sessenta bolsas até o mês de 57 

dezembro, não posso falar do ano que vem, porque não tenho previsão orçamentária, 58 

certamente essa previsão ficará a cargo da próxima Direção, porque já não estarei aqui, 59 

mas estas sessenta bolsas estarão asseguradas, elas terminariam em outubro, nós 60 

conseguimos estender para mais dois meses.”. Demais Membros do Colegiado: Com a 61 

palavra, o Prof. Dr. Jorge Mattos Brito de Almeida, disse: “Boa tarde a todos, tenho um 62 

assunto delicado, mas acho que é importante comunicar aos colegas e ao CTA, 63 

oficialmente, vamos também encaminhar uma documentação a respeito, infelizmente 64 

constatamos e também com o auxílio do setor de informática e do CCE que houve uso 65 

indevido dos nossos computadores e também houve uma falha grave de segurança, isso 66 
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foi o que nos foi dito, na nossa conta do Departamento, FLT, toda nossa comunicação 67 

esta sendo desviada para um outro e-mail e nosso e-mail esta sendo usado para outras 68 

coisas, inclusive nós não recebemos por conta disso, inúmeras mensagens desde o mês 69 

passado até agora e recebemos milhares de spams diariamente até regularizarmos isto, 70 

até surgiu a sugestão de cancelarmos o flt@usp.br e fazer uma outra conta, estamos 71 

vendo isto, então sugeriria que meus colegas verificassem isto e também há o sumiço de 72 

arquivos importantes, sei que é só uma questão de segurança que envolve o acesso ao 73 

computador, ou remoto ou pessoal, mas gostaria de informa-los e sugerir para meus 74 

colegas que também verificassem isto com o setor de informática, porque é uma coisa 75 

gravíssima, vocês não sabem a complicação que ocorreu no meu Departamento por 76 

conta disso.”. Com a palavra, o Senhor Diretor, disse: “Há alguma suspeita de origem?”. 77 

Com a palavra, o Prof. Dr. Jorge Mattos Brito de Almeida, disse: “Não, nós comunicamos 78 

e foi aberto um inquérito no Setor de Informática, isto minha funcionária Angela pode 79 

responder melhor que esta averiguando, mas já adiantaram que é muito difícil saber e 80 

chegar a uma conclusão da autoria deste rompimento de segurança.”. Com a palavra, o 81 

Senhor Diretor, disse: “Este rompimento de segurança tem a ver com algum controle 82 

nosso, porque em geral quando você tem a ruptura desta barreira, porque os nossos 83 

sistemas não estão dando conta, alguma coisa desta natureza.”. Com a palavra, o Prof. 84 

Dr. Jorge Mattos Brito de Almeida, disse: “Não sei, porque também houve a ocupação do 85 

prédio, e isto também deve ser levado em conta, não estou acusando ninguém, mas 86 

deve se levar em conta.”. Com a palavra, o Senhor Diretor, disse: “Houve um problema 87 

que foi sério, o Augusto esta aqui ele pode explicar melhor, que foi o desligamento do 88 

sistema aqui da Faculdade.”. Com a palavra, o Sr. Augusto Cesar Freire Santiago, disse: 89 

“Boa tarde, acho que não deve ter relação, a conta de e-mail com o desligamento dos 90 

equipamentos, até porque o e-mail da USP fica num servidor fora da Faculdade, que é 91 

do próprio CCE, a questão da alteração da conta também pode ter relação com uma 92 

senha fraca, uma senha que não é composta por números, por letras maiúsculas e 93 

minúsculas, caracteres especiais, uma senha fraca pode ser descoberta mais facilmente, 94 

então pode ter a ver com isto também. Acesso aos micros que preciso verificar melhor, 95 

não sei quem da informática verificou, deve ter sido o Gilberto, porque toda essa 96 

investigação da violação da conta, se é no CCE o servidor eles começam por lá e 97 

quando precisam de alguma coisa eles recorrem a gente aqui.”. Com a palavra, o Prof. 98 

Dr. Jorge Mattos Brito de Almeida, disse: “Agradeço, foi isto que nos foi informado 99 

mailto:flt@usp.br
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inclusive.”. ORDEM DO DIA: 1. QUESTÕES TÉCNICAS DE POLÍTICA ACADÊMICA. 100 

1.1. COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO DOS PEDIDOS DA FFLCH PARA ADMISSÃO 101 

DE NOVOS PROFESSORES DOUTORES. Ofício GR/CIRC/285 de 30.06.2016. Com a 102 

palavra, o Senhor Diretor, disse: “Nós precisamos formar uma nova Comissão aqui no 103 

CTA para sistematizar as informações e isto é uma tarefa que em princípio deveria ser 104 

feita a toque de caixa, porque nós precisaríamos submetê-las a Congregação de dezoito 105 

de agosto, precisamos ter um documento muito bem fundamentado,  as orientações que 106 

a reitoria tem dado é que a prioridade é a Graduação, o que vai ser levado em conta 107 

fundamentalmente é a Graduação, a segunda coisa que é importante é que o documento 108 

aqui da Faculdade de Filosofia tem que estar conciso, tem que ir direto ao ponto, ou 109 

seja, explicar as carências e porque essas carências estão alcançando áreas 110 

estratégicas dos cursos de Graduação, de preferência com alguma elaboração 111 

estatística, quantitativa, porque essa é uma das linguagens que muitos analistas vão 112 

examinar. A outra questão que queria chamar a atenção é que nós teremos que 113 

hierarquizar as prioridades, sei que isto é um problema complicado numa Faculdade 114 

como a nossa que é grande, complexa, que teríamos que priorizar por curso, o ideal 115 

seria priorizar por curso, mas acho que isto não vai poder ser feito, então acho que 116 

precisa uma Comissão pensando muito bem as questões ter uma visão do que está 117 

abaixo da linha do funcional, o que está na linha do funcional e acima, porque se não 118 

tivermos algum critério muito claro, dificilmente nós vamos entrar. Pelo que o Reitor falou 119 

nas duas reuniões não há muitas vagas, ele vai abrir agora, mas não sei quantas vagas 120 

vão ser atendidas de todo modo nós precisamos entrar com um documento competitivo, 121 

porque o risco é outras Unidades passarem na nossa frente. A Rosângela já está 122 

nomeada para Comissão como Assistente Acadêmica, agora eu proponho voluntários 123 

para esta Comissão, seriam três professores, o prazo é curto. Os professores 124 

voluntariados foram a Profa. Marli Quadros Leite, a Profa. Déborah de Oliveira e o Prof. 125 

Luis Sérgio Repa, me coloco a disposição da Comissão se precisar de algum 126 

esclarecimento, para alguma discussão, estarei a disposição. Na verdade aqui terão 127 

mais duas vagas, uma do NEV, uma do CEPID, que é do CEM, mas temos um prazo 128 

maior para apresentar, e o processo é um pouco diferente, pelo que li do documento, 129 

preciso ler de novo, ele sai do Coordenador do Centro dirigido ao Reitor, mas tem que 130 

passar pelo Conselho do Departamento, tem que passar pelo CTA, pela Congregação e 131 

depois que vai para Comissão de Graduação, não sei se vai para Comissão de 132 
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Graduação, mas é algo assim, esse é um caso específico, porque quando nós 133 

competíamos a CEPID a FAPESP exigiu que a USP assinasse um compromisso com a 134 

FAPESP para o que ela iria oferecer, então a FAPESP ofereceu várias coisas, ofereceu 135 

funcionários técnicos que ela cumpriu parcialmente e duas vagas de Doutor alocadas 136 

nos Departamentos, mas alocadas em pesquisa nos CEPIDs ocorre que até agora não 137 

tinha sido contemplado, como está sofrendo muita pressão da FAPESP, e essa pressão 138 

tem uma razão, que é o fato de que o ano que vem é o relatório que vai avaliar se o 139 

Centro passa para ter uma renovação de mais cinco anos ou não, nós inclusive do 140 

núcleo já fomos chamados para uma reunião na FAPESP, para eles inclusive anunciar 141 

os problemas que eles observaram nas avaliações e eles insistiram que nós devemos 142 

fazer pressão sobre a USP, deram a entender que este cumprimento é parte da próxima 143 

avaliação de permanência ou não, então por esta razão o reitor está fazendo esforço 144 

também, ele vai dar uma vaga só para cada Centro, não duas e tem uma especificidade, 145 

já comecei a conversar com a Chefia de Departamento, porque, por exemplo, os 146 

concursos no Departamento de Sociologia em geral tem um programa que supõe que 147 

todo professor possa dar aula na Graduação em qualquer das disciplinas básicas, 148 

independente da sua área pesquisa, salvo exceções, Marcos pode falar melhor, raro 149 

abrir uma vaga para uma área específica, neste caso não vamos poder fugir da 150 

especialização, porque se o candidato for aprovado pode ter uma área de pesquisa que 151 

não tem nada a ver com que estamos fazendo, então tem uma certa singularidade. 152 

Então, é seguinte, há mais uma oportunidade, não sei se o edital já está aberto, 153 

precisamos olhar, vou fazer isto entre hoje e amanhã, porque isto também é urgente, 154 

porque eles vão dar bolsas para quem reivindicar com condições determinadas, sobre a 155 

forma de bolsa para Pesquisador e Doutor nos Departamentos, mas tem uma série de 156 

singularidades, é uma bolsa que de alguma maneira seria com um edital universal, mas 157 

ia preparando para que os candidatos se tornassem competitivos para os próximos 158 

concursos aqui da USP, preciso passar isso para vocês urgente, porque acho que não 159 

podemos perder esta oportunidade, a terceira oportunidade é a CAPES, não sei se 160 

vocês sabem, mas a CAPES assinou ano passado um contrato com a USP que iria 161 

fornecer sessenta bolsas de Pós Doc para Doutores e que permitiria de alguma maneira 162 

também suprir temporariamente as necessidades do Departamento, e posteriormente 163 

estes candidatos poderiam também a vir fazer concurso, a CAPES anunciou que não vai 164 

poder dispor das sessenta bolsas agora, mas vai dispor de quinze, é pouco, mas acho 165 
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que devemos competir.”. 1.2. COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO SOLICITA 166 

AVALIAÇÃO DA POSSIBILIDADE DE LIBERAR UMA PARTE DO MONTANTE 167 

RESERVADO PARA A REALIZAÇÃO DE BANCAS DE MESTRADO, DOUTORADO E 168 

CONCURSOS PARA OS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO. Com a palavra, a Sra. 169 

Leonice Maria Silva de Farias, disse: “A Profa. Rita entrou em contato comigo e pediu 170 

que encaminhasse para o CTA a solicitação, não sei se vocês vão lembrar, no CTA de 171 

orçamento que foi em março, houve um pedido da Pós Graduação que fosse destinado 172 

aos programas de Pós Graduação parte da verba de bancas que atende Mestrado e 173 

Doutorado e também os Concursos em razão da extinção dos pagamentos de pró labore 174 

dos professores, isto aconteceu ano passado e foi estendido para este ano também e o 175 

que ficou decidido naquela oportunidade é que nós faríamos uma avaliação desta verba 176 

e no segundo momento avaliaríamos a possibilidade de destinar algum recurso, então 177 

nós fizemos o levantamento dos gastos de até vinte e sete de julho, por alínea tem as 178 

diárias com as bancas, Mestrado, Doutorado e Apoio Acadêmico são os Concursos, pró 179 

labore de bancas do Apoio Acadêmico, que também são os concursos e os pró labores 180 

para Concurso permanecem, eles não foram suspensos, as despesas com táxi, 181 

passagens aéreas, ainda é o maior item, o INSS, isto incide sobre os pró labores, então 182 

temos uma despesa com INSS e refeições no COSEAS que é o Clube dos Professores, 183 

com um total de gastos de trezentos e setenta e um, e as cotas repassadas como toda 184 

verba da Faculdade ela é dividida em doze parcelas, nos nossos recursos entraram 185 

quatrocentos e trinta e um mil, então há um saldo positivo de cinquenta e quatro mil 186 

trezentos e trinta e dois. Mensalmente recebemos uma cota de sessenta e um mil 187 

seiscentos e sessenta e seis, até novembro, se as cotas forem de fato repassadas, 188 

porque ano passado fomos surpreendidos com o contingenciamento da Reitoria, não sei 189 

se isto vai acontecer este ano, mas se até novembro eles cumprirem com o orçamento 190 

previsto teremos novos ingressos no total de duzentos e quarenta e seis, não estou 191 

contando dezembro, porque o orçamento se encerra em novembro, é uma cota que não 192 

existe, não há previsão fiel ou esporádica de quantas bancas vão ser até o final do ano, 193 

não recebi nada da Pós Graduação, não foi encaminhado nada, e dos Concursos 194 

também não há uma previsão, porque não são só os ingressos, que agora são quase 195 

nulos, mas entra alínea docência e professor titular, e ai precisaria de um planejamento 196 

geral de quantos concursos entraria ainda este ano, para ter uma avaliação mais 197 

precisa, então é difícil saber se irá sobrar ou faltar recursos, fizemos um cenário, vamos 198 
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dizer que os gastos acompanhem nesse primeiro semestre, o que acontece é que foi 199 

gasto 78%, mas são dados hipotéticos teremos um saldo de trinta e um mil, fora os 200 

cinquenta e quatro que já sobrou, mas enfim é muito difícil ter isto precisamente aqui, 201 

então é isto, os recursos que entraram, o saldo que temos, a previsão de recursos que 202 

vão entrar, de fato quanto gastaremos com estes concursos, também com as bancas, 203 

com diárias, eventuais passagens, refeições, enfim.”. Com a palavra, o Senhor Diretor, 204 

disse: “Só uma pergunta este saldo de trinta e um mil seria tanto para as bancas de 205 

Doutorado e Mestrado quanto Concurso?”. Com a palavra, a Sra. Leonice Maria Silva de 206 

Farias, disse: “Isto ai é uma hipótese se os gastos se comportarem da mesma forma que 207 

no primeiro semestre, então é um percentual, que aconteceu isto até julho, se 208 

acontecesse o mesmo percentual teremos trinta e um mil, mas de fato no primeiro 209 

semestre há um saldo de cinquenta e quatro mil até novembro, esses recursos vão 210 

entrar paulatinamente até novembro, então tenho a cota mensal, em agosto entrou 211 

sessenta e um mil, setembro, outubro e novembro, então se houver alguma distribuição 212 

de recurso há de se observar que não será disponibilizado tudo ao mesmo tempo, nós 213 

não temos o recurso, ele vai entrando paulatinamente.”. Com a palavra, a Profa. Dra. 214 

Maria Cristina Fernandes Salles Altman, disse: “Só para confirmar, ao todo são oitenta e 215 

cinco mil, porque se até vinte e sete de julho sobraram cinquenta e quatro, a previsão é 216 

que novembro sobre até trinta e um, então no “bolso” temos cinquenta e quatro com 217 

grandes possibilidades de ter oitenta e cinco.”. Com a palavra, a Sra. Leonice Maria Silva 218 

de Farias, disse: “É isto, mas o que eu gostaria de saber, não sei se a Rosângela 219 

poderia dizer, que a Profa. Rita não está, se poderia ter uma previsão mais próxima da 220 

realidade dos gastos do segundo semestre, de Doutorado, Mestrado e Concursos, 221 

sobretudo, porque com este último os gastos são maiores, entram todos os gastos, 222 

passagens aéreas, hospedagem, no caso das bancas a maioria tem sido feitas por 223 

videoconferência, então isto reduz muito o custo.”. Com a palavra, o Senhor Diretor, 224 

disse: “Nós estamos reequipando as salas das bancas, mas houve um problema na 225 

licitação, da compra dos notebooks no ano passado, está melhorando a qualidade 226 

técnica da transmissão. Bom, está em discussão, nós precisamos lembrar sempre o 227 

seguinte, que não é só da Pós Graduação, tem o problema das eventuais bancas de 228 

Professor Titular, isto que precisamos saber, não sei se seria o caso de ao invés de 229 

passar esse recurso é que mês a mês a CPG nos mande qual a previsão dela de 230 

necessidade e nós aqui de alguma maneira estabelecemos o que podemos dar, para 231 
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podermos ter um monitoramento deste gasto.”. Com a palavra, a Sra. Leonice Maria 232 

Silva de Farias, disse: “Podemos mandar para a Comissão de Pós Graduação para que 233 

no próximo CTA apresentem as demandas, é bom que encaminhe as demandas para o 234 

financeiro avaliar.”. Com a palavra, o Senhor Diretor, disse: “Na verdade não dá para 235 

fazer semestralmente, pode se ter uma previsão de que candidatos terão que apresentar 236 

a tese, mas você não sabe a composição da banca, não tem como prever isso, o que se 237 

poderia, de alguma maneira fazer é mandar uma relação de qual seria a necessidade e 238 

nós negociamos se dá ou dá.”. Com a palavra, a Sra. Leonice Maria Silva de Farias, 239 

disse: “Eu tinha entendido que viria também a demanda dos programas.”. Com a 240 

palavra, o Senhor Diretor, disse: “Não, eu entendo que o que tá aqui é a demanda das 241 

defesas de tese de Doutorado e Mestrado.”. Com a palavra, a Sra. Leonice Maria Silva 242 

de Farias, disse: “Não eles querem recursos para outras despesas que não sejam 243 

bancas.”. Com a palavra, a Profa. Dra. Sara Albieri, disse: “O ano passado quando 244 

houve aquelas restrições com bancas o que nós negociamos na ocasião com a Direção 245 

foi que este valor que iria aproximadamente para cobrir estes convidados para bancas, 246 

os externos que deixaram de receber apoio seria partilhado entre os programas e foi, 247 

cada programa recebeu uma verbinha que cada programa decidiu para apoiar um 248 

visitante, viajar, este ano seria o mesmo, o cálculo é sobre o que seria gasto em bancas, 249 

mas cada programa decide se vai gastar em bancas ou não.”. Com a palavra, o Senhor 250 

Diretor, disse: “São vinte e seis programas, então se dividir vai dar dois mil para cada 251 

um.”. Com a palavra, a Sra. Leonice Maria Silva de Farias, disse: “Ano passado o CTA 252 

destinou um montante e a própria Comissão de Pós Graduação fez a distribuição e nos 253 

mandou, uma proposta mais cautelosa seria a distribuição destes cinquenta e quatro e 254 

depois a avaliação em setembro, para ver se a contratação do segundo semestre está 255 

neste patamar, menor ou maior, porque é pouco recurso, então é fácil de gastar pelos 256 

programas, acredito que eles tem demanda para gastar imediatamente.”. Com a palavra, 257 

a Profa. Dra. Sylvia Cauby, disse: “Só uma pergunta, vi que são vinte mil reais de táxi, a 258 

Faculdade não pode usar o UBER, sai 40% mais barato, cairia para doze ao invés de 259 

vinte mil reais, porque não podemos usar o UBER?”. Com a palavra, a Sra. Leonice 260 

Maria Silva de Farias, disse: “Atualmente a USP fez uma licitação unificada da qual a 261 

Faculdade faz parte, eles contrataram uma cooperativa de táxi, é a Use Táxi, não sei se 262 

foi divulgado, mas isto começou a operar agora, esse gasto de vinte mil nem foi gasto 263 

com licitação da USP, os professores tinham liberdade de pedir os táxis, depois 264 
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mandavam o recibo para reembolso, a partir deste mês que entrou esta cooperativa que 265 

foi uma licitação unificada da Reitoria da qual a Faculdade faz parte, não sabemos se o 266 

custo vai aumentar ou diminuir.”. Com a palavra, o Senhor Diretor, disse: “Então a 267 

proposta é que estes cinquenta e quatro mil nós destinemos a Comissão de Pós 268 

Graduação e eles façam o mesmo critério que foi adotado.”. Após a votação, o item 269 

acima foi APROVADO. Com a palavra, o Prof. Dr. Alvaro de Vita, disse: “Posso voltar um 270 

instante para o item anterior, só para enfatizar, disse que o Departamento não ia fazer 271 

nenhuma demanda para esta distribuição de cargos, considerando que é uma 272 

distribuição ordinária, não é para repor aposentadoria, nós temos as demandas de 273 

aposentadoria que não foram repostas, aposentadorias que vão ocorrer nos próximos 274 

períodos, mas estamos considerando que neste momento são necessidades 275 

urgentíssimas da Graduação, acho que a Comissão deve enfatizar este caráter.”. Com a 276 

palavra, o Senhor Diretor, disse: “São duas coisas, o que deixei bastante claro que é o 277 

que o Prof. Alvaro esta falando, é um plano de reposição de quadros, mas priorizando a 278 

Graduação, priorizando as áreas mais críticas, o DLM tem mostrado isto, tem áreas que 279 

vão ficar inviáveis, então o raciocínio é este, agora claro, entendi perfeitamente a 280 

posição do DCP, nada impede deste Departamento entrar e a prioridade dele ficar para 281 

trás, se ele achar que não é neste momento, mas ele marcar que existe essa demanda 282 

também, só isto que estou colocando, esta claro, porque acho que neste momento 283 

espero que a Comissão faça um raciocínio, claro que nenhuma hierarquia aqui vai ser 284 

satisfatória, acho que a Comissão deve avaliar a zona de maior risco.”. Com a palavra, o 285 

Prof. Dr. Antonio Carlos Colangelo, disse: “Desculpe o atropelo, é que fui pego de 286 

surpresa, também não tinha entendido muito bem, na minha mente estava claro que nós 287 

tínhamos pedido quatro claros de professores que se aposentaram, na verdade a 288 

situação é de uma espécie de ampliação do quadro com justificativas em áreas críticas, 289 

agora ficou claro para mim, fui pego de supetão e ainda misturei com a questão do cargo 290 

de Titular, mas realmente no caso desta situação, talvez na aula de Pedologia podemos 291 

fazer o pedido de mais um professor, porque realmente há uma sobrecarga, mas enfim, 292 

neste caso nós não tínhamos encaminhado, porque entendíamos que não tínhamos uma 293 

situação deste jeito, desculpe o mal entendido.”. Com a palavra, o Senhor Diretor, disse: 294 

“Acabo de receber, a pedido do Pró Reitor de Graduação, o Prof. Dr. Antonio Carlos 295 

Hernandez, informando que o sistema Jupiter Web foi reaberto para cadastro da primeira 296 

e segunda avaliação do primeiro semestre de dois mil e dezesseis, a primeira avaliação 297 
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até dia doze de setembro de dois mil e dezesseis e a segunda avaliação até trinta de 298 

setembro de dois mil e dezesseis, vai ser feita a comunicação geral para todos.”. 2. 299 

AFASTAMENTO DOCENTE E DE SERVIDORES NÃO DOCENTES - (votação aberta, 300 

em bloco, sem prejuízo de pedidos de destaque). 2.1. Pedido do DCP no sentido de que 301 

o Prof. Dr. Bruno Wilhelm Speck seja autorizado a afastar-se, de 27 a 30/05/16, s.p.v., 302 

e das demais vantagens a fim de participar de Conferência em Santiago, Chile. 2.2. 303 

Pedido do DLCV no sentido de que o Prof. Dr. Caio Márcio Poletti Lui Gagliardi seja 304 

autorizado a afastar-se, de 17 a 30/06/16, s.p.v., e das demais vantagens a fim de 305 

realizar pesquisa, em Portugal. 2.3. Pedido do DH no sentido de que a Profa. Dra. 306 

Marlene Suano seja autorizada a afastar-se, de 22 a 25/07/16, s.p.v., e das demais 307 

vantagens a fim de Congresso de reunião em Campobasso, Itália. 2.4. Pedido do DLM 308 

no sentido de que o Prof. Dr. Helmut Paul Erich Galle seja autorizado a afastar-se, de 309 

19/07 a 12/08/16, s.p.v., e das demais vantagens a fim de realizar pesquisa em Münster-310 

NW, Alemanha. (Proc. 01.1.2230.8.1). 2.5. Pedido do DLCV no sentido de que o Prof. 311 

Dr. Christian Werner seja autorizado a afastar-se, de 01 a 30/07/16, s.p.v., e das 312 

demais vantagens a fim de realizar pesquisa bibliográfica a ser apresentada em 313 

Colóquio. (Proc. 02.1.2883.8.6). 2.6. Pedido do DLM no sentido de que o Prof. Dr. 314 

Marcos César De Paula Soares seja autorizado a afastar-se, de 20 a 28/07/16, s.p.v., e 315 

das demais vantagens a fim de participar de Congresso em Viena-W, Áustria. (Proc. 316 

04.1.2967.8.7). 2.7. Pedido do DG no sentido de que o Prof. Dr. Wagner Costa Ribeiro 317 

seja autorizado a afastar-se, de 29/04 a 07/05/16, s.p.v., e das demais vantagens a fim 318 

de participar de Colóquio em Barcelona-CT, Espanha. (Proc. 97.1.626.8.0). 2.8. Pedido 319 

do DG no sentido de que a Profa. Dra. Sueli Angelo Furlan seja autorizada a afastar-320 

se, de 27/07 a 05/08/16, s.p.v., e das demais vantagens a fim de participar de certames 321 

culturais, em Portugal e Espanha. (Proc. 94.1.1162.8.5). 2.9. Pedido do DH no sentido 322 

de que o Prof. Dr. Osvaldo Luis Angel Coggiola seja autorizado a afastar-se, de 02 a 323 

07/06/16, s.p.v., e das demais vantagens a fim de ministrar conferências em Roma, 324 

Itália. (Proc. 86.1.52150.1.9). 2.10. Pedido do DF no sentido de que o Prof. Dr. Paulo 325 

Roberto Arruda De Menezes seja autorizado a afastar-se, de 04 a 16/07/16, s.p.v., e 326 

das demais vantagens a fim de participar de certames culturais, na Itália e na Áustria. 327 

(Proc. 86.1.54271.1.8). 2.11. Pedido do DLM no sentido de que a Profa. Dra. Maria 328 

Augusta Da Costa Vieira seja autorizada a afastar-se, de 09 a 17/07/16, s.p.v. e, das 329 

demais vantagens a fim de participar de Congresso em Münster-NW, Alemanha. (Proc. 330 
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10.1.2581.8.8). 2.12. Pedido do DLM no sentido de que a Profa. Dra. Claudia Consuelo 331 

Amigo Pino seja autorizada a afastar-se, de 12 a 18/07/16, s.p.v. e, das demais 332 

vantagens a fim de participar de Colóquio, na França. (Proc. 06.1.494.8.6). 2.13. Pedido 333 

do DLM no sentido de que a Profa. Dra. Heloisa Brito De Albuquerque Costa seja 334 

autorizada a afastar-se, de 19/06 a 05/07/16, s.p.v. e, das demais vantagens a fim de 335 

participar de reuniões referentes ao Edital AUCANI - 496 Projeto de dupla titulação entre 336 

o Curso de Letras Francês/Português e o Curso de Letras Modernas da Universidade de 337 

Lyon, França (Proc. 09.1.1635.8.5). 2.14. Pedido do DLM no sentido de que a Profa. 338 

Dra. Eliane Gouvêa Lousada seja autorizada a afastar-se, de 09 a 21/07/16, s.p.v. e, 339 

das demais vantagens a fim de participar de Congresso e de reuniões de trabalho em 340 

Bruxelas, Bélgica. (Proc. 09.1.64.8.4). 2.15. Pedido do DH no sentido de que a Profa. 341 

Dra. Gabriela Pellegrino Soares seja autorizada a afastar-se, de 26/06 a 03/07/16, 342 

s.p.v., e das demais vantagens a fim de participar de reunião do Comitê Editorial do 343 

Projet de Recherche Collaborative ANR-FAPESP, na França. (Proc. 06.1.180.8.1). 2.16. 344 

Pedido do DLCV no sentido de que a Profa. Dra. Marilza De Oliveira seja autorizada a 345 

afastar-se, de 08 a 14/06/16, s.p.v. e, das demais vantagens a fim de participar de 346 

Congresso, na Áustria. (Proc. 01.1.4807.8.4). 2.17. Pedido do DLCV no sentido de que a 347 

Profa. Dra. Márcia Santos Duarte De Oliveira seja autorizada a afastar-se, de 27/06 a 348 

18/07/16, s.p.v. e, das demais vantagens a fim de realizar pesquisa de campo, em 349 

Libolo-KS, Angola. (Proc. 05.1.4700.8.9). 2.18. Pedido do DLCV no sentido de que a 350 

Profa. Dra. Valéria Gil Condé seja autorizada a afastar-se, de 24 a 29/07/16, s.p.v. e, 351 

das demais vantagens a fim de participar de certames culturais, em Santiago de 352 

Compostela-CO, Espanha. (Proc. 07.1.3115.8.7). 2.19. Pedido do DTLLC no sentido de 353 

que o Prof. Dr. Marcelo Pen Parreira seja autorizado a afastar-se, de 18/05 a 16/07/16, 354 

s.p.v. e, das demais vantagens a fim de realizar pesquisa de pós-doutoramento nas 355 

universidades de Berkeley e de Harvard - EUA. (Proc. 11.1.160.8.6). 2.20. Pedido do DH 356 

no sentido de que o Prof. Dr. Daniel Strum seja autorizado a afastar-se, de 13/06 a 357 

15/07/16, s.p.v., e das demais vantagens a fim de participar de certames culturais e 358 

realizar pesquisa na Universidade de Valência - Espanha. (Proc. 13.1.3578.8.3). 2.21. 359 

Pedido do DLM no sentido de que a Profa. Dra. Maria Cecilia Casini seja autorizada a 360 

afastar-se, de 21 a 27/06/16, s.p.v. e, das demais vantagens a fim de participar de 361 

Congresso, em Roma-LZ, Itália. (Proc. 07.1.1820.8.5). 2.22. Pedido do DLCV no sentido 362 

de que a Profa. Dra. Luise Marion Frenkel seja autorizada a afastar-se, de 24/06 a 363 
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02/08/16, s.p.v., e das demais vantagens a fim de realizar estágio de pesquisa no St. 364 

Edmund's College e participar de conferência, na Inglaterra e Bélgica. (Proc. 365 

14.1.1270.8.2). 2.23. Pedido do DF no sentido de que o Prof. Dr. Marco Aurélio Werle 366 

seja autorizado a afastar-se, de 28/04 a 30/06/16, s.p.v., e das demais vantagens a fim 367 

de realizar pesquisa na Ruhr Universität Bochum, participar de Congresso e proferir 368 

palestra, na Alemanha. (Proc. 02.1.2847.8.0). 2.24. Pedido do DLM no sentido de que o 369 

Prof. Dr. Helidoro De Moraes Branco Tavares seja autorizado a afastar-se, de 28/06 a 370 

23/12/16, s.p.v., e das demais vantagens a fim de realizar pesquisa em Berlim, 371 

Alemanha. (Proc. 14.1.3003.8.1). 2.25. Pedido do DH no sentido de que a Profa. Dra. 372 

Maria Cristina Correia Leandro Pereira seja autorizada a afastar-se, de 03 a 15/09/16, 373 

s.p.v., e das demais vantagens a fim de realizar pesquisa bibliográfica em Paris, França. 374 

2.26. Pedido do DLM no sentido de que a Profa. Dra. Juliana Pasquarelli Perez seja 375 

autorizada a afastar-se, de 01/10/16 a 31/03/17, s.p.v., e das demais vantagens a fim de 376 

realizar pesquisa de pós-doutoramento, na Universidade de Oxford, na Inglaterra e na 377 

Universidade de Stuttgart, Alemanha. 2.27. Pedido do DH no sentido de que o Prof. 378 

João Paulo Garrido Pimenta seja autorizado a afastar-se, de 29/07 a 08/08/16, s.p.v., e 379 

das demais vantagens a fim de ministrar aulas na Ciudad de México-DF, México. 2.28. 380 

Pedido do DA no sentido de que o Prof. Dr. Renato Sztutman seja autorizado a afastar-381 

se, de 10 a 20/08/16, s.p.v., e das demais vantagens a fim de participar de Colóquio e 382 

proferir palestra, em Lima-PL, Peru. 2.29. Pedido do DS no sentido de que a Profa. Dra. 383 

Angela Maria Alonso seja autorizada a afastar-se, de 05 a 13/07/16, s.p.v., e das 384 

demais vantagens a fim de participar de certames culturais em Madrid-MD, Espanha. 385 

(Proc. 09.1.1455.8.7). 2.30. Pedido do DS no sentido de que a Profa. Dra. Paula Regina 386 

Pereira Marcelino seja autorizada a afastar-se, de 30/07 a 07/08/16, s.p.v., e das 387 

demais vantagens a fim de participar de Congresso em Buenos Aires, Argentina. (Proc. 388 

12.1.3209.8.7). 2.31. Pedido do DS no sentido de que o Prof. Dr. Gustavo Venturi 389 

Junior seja autorizado a afastar-se, de 11 a 15/07/16, s.p.v., e das demais vantagens a 390 

fim de participar do VIII Encuentro Internacional de Estudios Sociorreligiosos, em 391 

Havana, Cuba. (Proc. 16.1.28.8.5). Após a votação, os itens acima foram APROVADOS. 392 

3. RELATÓRIO DE AFASTAMENTO DOCENTE E DE SERVIDORES NÃO DOCENTES 393 

- (votação aberta, em bloco, sem prejuízo de pedidos de destaque). 3.1. A Profa. Dra. 394 

Elaine Cristine Sartorelli (DLCV) apresentou relatório de atividades desenvolvidas de 395 

setembro a dezembro de 2015, período em que realizou pós-doutorado, na Université 396 
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Bordeaux-Montaigne, França. 3.2. A Profa. Dra. Larissa Mies Bombardi (DG) 397 

apresentou relatório de atividades desenvolvidas de 03/07//2014 a 28/02/2015, período 398 

em que realizou pós-doutorado, na Universidade Federal Fluminense, RJ. (Proc. 399 

11.1.2610.8.9). 3.3. A Profa. Dra. Rosane De Sá Amado (DLCV) apresentou relatório 400 

de atividades desenvolvidas de 29/02 a 18/03/2016, período em que participou do Curso 401 

de Português Língua Estrangeira no Programa Mais Médicos para o Brasil, em Havana, 402 

Cuba. 3.4. A Profa. Dra. Ana Fani Alessandri Carlos (DG) apresentou relatório de 403 

atividades desenvolvidas de 30/04 a 09/05/2016, período em que participou do XIV 404 

Colóquio Internacional de Geocrítica, em Barcelona. 3.5. A Profa. Dra. Glória Da 405 

Anunciação Alves (DG) apresentou relatório de atividades desenvolvidas de 30/04 a 406 

08/05/2016, período em que participou do XIV Colóquio Internacional de Geocrítica, em 407 

Barcelona. 3.6. O Prof. Dr. Wagner Costa Ribeiro (DG) apresentou relatório de 408 

atividades desenvolvidas de 29/04 a 07/05/2016, período em que participou do XIV 409 

Colóquio Internacional de Geocrítica, em Barcelona. Após a votação, os itens acima 410 

foram APROVADOS. 4. CONVÊNIO DE INTERCÂMBIO CULTURAL E 411 

CIENTÍFICO/PROTOCOLO DE INTENÇÕES (votação aberta, em bloco, sem prejuízo de 412 

pedidos de destaque). 4.1. (Enviado ad referendum do CTA) Proposta de Termo aditivo 413 

ao Convênio entre a FFLCH-USP e a Embaixada da Irlanda para alteração da redação 414 

da cláusula 1ª do acordo original (Proc. 15.1.3730.8.1). 4.2. Convênio entre a FFLCH-415 

USP e a Faculty of Arts, University of Ljubljana - Eslovênia, para fins de intercâmbio de 416 

docentes/pesquisadores e estudantes de pós-graduação, estudantes de graduação (com 417 

reconhecimento mútuo de estudos) e membros da equipe técnico- administrativo das 418 

respectivas instituições.Para compor a coordenação do convênio é indicado pela 419 

FFLCH-USP, o Prof. Dr. Antonio José Bezerra De Menezes Junior e pela University of 420 

Ljubljana, a Profa. Leitora Blazka Muller Pograjc. (Proc. 16.1.1571.8.4). 4.3. Convênio 421 

entre a FFLCH-USP e a Université du Quebec à Chicoutimi (Canadá), para fins de 422 

intercâmbio de docentes/pesquisadores e estudantes de pós-graduação, estudantes de 423 

graduação (com reconhecimento mútuo de estudos) e membros da equipe técnico- 424 

administrativo das respectivas instituições.Para compor a coordenação do convênio são 425 

indicados pela FFLCH-USP, a Profa. Dra. Rose Satiko Gitirana Hikuji, e pela Université 426 

du Quebec à Chicoutimi, o Sr. Marc Gravel, Secrétaire exécutif du Comité de gestion de 427 

l'internacional. (Proc.: 16.1.1607.8.9). 4.4. Convênio entre a FFLCH-USP e a University 428 

of Nottingham - Reino Unido, visando o intercâmbio de docentes e pesquisadores; 2 429 
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elaboração conjunta de projetos de pesquisa; 3 organização conjunta de eventos 430 

científicos e culturais; 4 intercâmbio de informações e publicações acadêmicas; 5 431 

intercâmbio de estudantes; 6 intercâmbio de membros da equipe técnico-administrativo e 432 

7 cursos e disciplinas compartilhados. Para compor a coordenação do convênio é 433 

indicado pela FFLCH, o Prof. Dr. Vladimir Pinheiro Safatle, e pela University of 434 

Nottingham, o Pro-Vice Chancellor Global Engagement. (Proc. 16.1.1568.8.3). Após a 435 

votação, os itens acima foram APROVADOS. 5. RELATÓRIO DE ATIVIDADES 436 

DOCENTES EM RDIDP (votação aberta, sem prejuízo de pedidos de destaque). 5.1. A 437 

Profa. Dra. Dorthe Uphoff lotada no DLM, ref. MS-3 apresentou relatório de atividades 438 

desenvolvidas durante estágio probatório em RDIDP. O relatório em questão aprovado 439 

pelo Conselho Departamental e pela CERT. Nessa oportunidade, a Comissão deixou 440 

registrado que caberá à docente encaminhar novo relatório trinta (30) dias antes de 441 

01/01/2018. (Proc. 11.1.4466.8.2). Após a votação, o item acima foi APROVADO. 6. 442 

DOAÇÕES/TRANSFERÊNCIAS DE DOMÍNIO DE MATERIAL PERMANENTE (votação 443 

aberta, em bloco, sem prejuízo de pedidos de destaque). 6.1. Pedido do Prof. Dr. Hélio 444 

Seixas Guimarães (DLCV) no sentido de se incorporar ao patrimônio da FFLCH, 1 livro 445 

e 1 Notebook Sansung adquiridos com recursos da FAPESP. O livro encontra-se no 446 

SBD e o Notebook encontra-se no Serviço de Patrimônio da FFLCH. (Proc. 447 

16.1.1573.8.7). 6.2. Pedido da Profa. Dra. Marilena de Souza Chauí (DF) no sentido de 448 

se incorporar ao patrimônio da FFLCH, 15 livros e 1 periódico adquiridos com recursos 449 

da FAPESP, e que se encontram no SBD. (Proc. 16.1.1572.8.0). 6.3. Pedido da Profa. 450 

Dra. Rose Satiko Gitirana Hikiji (DA) no sentido de se incorporar ao patrimônio da 451 

FFLCH, 2 livros adquiridos com recursos da FAPESP, e que se encontram no SBD. 452 

(Proc. 16.1.1750.8.6). 6.4. Pedido do Prof. Dr. Ailton Luchiari (DG) no sentido de se 453 

incorporar ao patrimônio da FFLCH, 1 Computador e 1 Roteador adquiridos com 454 

recursos da FAPESP. Os equipamentos encontram-se no DG. (Proc. 16.1.428.8.3). Após 455 

a votação, os itens acima foram APROVADOS. 7. EQUIVALÊNCIA DE TÍTULO - PÓS-456 

GRADUAÇÃO (votação aberta, em bloco, sem prejuízo de pedidos de destaque). 7.1. 457 

Rodolfo Iván Quiroz Rojas solicita equivalência do Título de MESTRE, concentração em 458 

Humanidades, obtido na Universidad de Chile, Facultad de Filosofia y Humanidades. 459 

(Proc. 16.1.1118.8.8). (v. no anexo, cópia do parecer FAVORÁVEL da Comissão de Pós-460 

Graduação, em 12/07/2016). Após a votação, o item acima foi APROVADO. 8. 461 

RECONHECIMENTO DE TÍTULO - PÓS-GRADUAÇÃO (votação aberta, em bloco, sem 462 
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prejuízo de pedidos de destaque). 8.1. Vinicius Menezes Rangel De Sá solicita 463 

reconhecimento de diploma de MESTRE, concentração em Ciência Política, expedido 464 

pela Université Paris II, França. (Proc. 15.1.20511.1.5). (v. no anexo, cópia do parecer 465 

CONTRÁRIO da Comissão de Pós-Graduação, em 12/07/2016). Após votação o parecer 466 

do item acima foi APROVADO. ADITAMENTO: 1. AFASTAMENTO DOCENTE E DE 467 

SERVIDORES NÃO DOCENTES - (votação aberta, em bloco, sem prejuízo de pedidos 468 

de destaque). 1.1. Pedido do DLCV no sentido de que a Profa. Dra. Maria Célia Pereira 469 

Lima Hernandes seja autorizada a afastar-se, de 06 a 10/09/16, s.p.v., e das demais 470 

vantagens a fim de participar de Congresso, na França. 1.2. Pedido do DLCV no sentido 471 

de que a Profa. Dra. Lilian Jacoto seja autorizada a afastar-se, de 08/08 a 07/12/16, 472 

s.p.v., e das demais vantagens a fim de realizar pesquisas de pós doutoramento, em 473 

Portugal. 1.3. Pedido do DA no sentido de que o Prof. Dr. Marcio Ferreira Da Silva seja 474 

autorizado a afastar-se, de 16 a 23/10/2016, s.p.v. e, das demais vantagens a fim de 475 

participar de Seminário em Lima-PL, Peru. 1.4. Pedido do DLCV no sentido de que o 476 

Prof. Dr. Ricardo Mendes Antas Junior seja autorizado a afastar-se, de 01 a 15/10/16, 477 

s.p.v., e das demais vantagens a fim de participar de Congresso, na França. 1.5. Pedido 478 

do DLCV no sentido de que o Prof. Dr. Paulo Fernando Da Motta De Oliveira seja 479 

autorizado a afastar-se, de 01 a 10/08/16, s.p.v., e das demais vantagens a fim de 480 

realizar pesquisa, na França. 1.6. Pedido do DLCV no sentido de que o Prof. Dr. Breno 481 

Battistin Sebastiani seja autorizado a afastar-se, de 23 a 26/09/2016, s.p.v. e, das 482 

demais vantagens a fim de participar de Workshop em Córdoba, Argentina. 1.7. Pedido 483 

do DLCV no sentido de que o Prof. Dr. José Alcides Ribeiro seja autorizado a afastar-484 

se, de 01/08/2016 a 31/01/2017, s.p.v. e, das demais vantagens a fim de realizar pós-485 

doutoramento em Paris, França. 1.8. Pedido do DLCV no sentido de que o Prof. Dr. 486 

José Horácio De Almeida Nascimento Costa seja autorizado a afastar-se, de 18/06 a 487 

01/07/2016 e de 02 a 18/09/2016, s.p.v. e, das demais vantagens a fim de participar de 488 

certames culturais, em Portugal e no México. 1.9. Pedido do DLCV no sentido de que a 489 

Profa. Dra. Luise Marion Frenkel seja autorizada a afastar-se, de 03 a 23/08/2016, de 490 

02 a 18/09/2016 e de 30/11/2016 a 13/03/2017, s.p.v. e, das demais vantagens a fim de 491 

participar de conferências e realizar pesquisa de pós-doutorado e estágio de pesquisa 492 

em Birmingham e Cambridge, Inglaterra, Grã-Bretanha e Berlin-BR, Alemanha. 1.10. 493 

Pedido do DCP no sentido de que o Prof. Dr. Jean François Germain Tible seja 494 

autorizado a afastar-se, de 11 a 19/06/2016, s.p.v. e, das demais vantagens a fim de 495 
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participar de Workshop em Beijing, China. 1.11. Pedido do DCP no sentido de que o 496 

Prof. Dr. Patricio Tierno seja autorizado a afastar-se, de 04 a 30/06/2016, s.p.v. e, das 497 

demais vantagens a fim de participar de pesquisa de pós-doutorado em City of London-498 

GL, Inglaterra. 1.12. Pedido do DCP no sentido de que o Prof. Dr. Eduardo Cesar Leão 499 

Marques seja autorizado a afastar-se, de 20 a 29/07/2016, s.p.v. e, das demais 500 

vantagens a fim de participar de Congresso na Ciudad de México-DF, México. 1.13. 501 

Pedido do DCP no sentido de que a Profa. Dra. Elizabeth Balbachevsky seja 502 

autorizada a afastar-se, de 16 a 22/07/2016, s.p.v. e, das demais vantagens a fim de 503 

participar de Workshop em Birmingham-WM, Inglaterra. 1.14. Pedido do DG no sentido 504 

de que o Prof. Dr. Reinaldo Paul Pérez Machado seja autorizado a afastar-se, de 13 a 505 

26/08/16, s.p.v., e das demais vantagens a fim de participar de Conferência, em Xangai, 506 

na China. 1.15. Pedido do DG no sentido de que a Profa. Dra. Rita De Cassia Ariza Da 507 

Cruz seja autorizada a afastar-se, de 13 a 27/08/16, s.p.v., e das demais vantagens a 508 

fim de participar de eventos em Xangai, na China. 1.16. Pedido do DLM no sentido de 509 

que a Profa. Dra. Roberta Ferroni seja autorizada a afastar-se, de 30/08 a 03/09/16, 510 

s.p.v., e das demais vantagens a fim de participar de Congresso, em Budapeste, 511 

Hungria. 1.17. Pedido do DS no sentido de que o Prof. Dr. Leonardo Gomes Mello E 512 

Silva seja autorizado a afastar-se, de 02 a 07/08/16, s.p.v., e das demais vantagens a 513 

fim de participar de Congresso em Buenos Aires, Argentina. (Proc. 97.1.2691.8.4). 1.18. 514 

Pedido do DG no sentido de que a Profa. Dra. Larissa Mies Bombardi seja autorizada 515 

a afastar-se, de 15/07/2016 a 15/07/2017, s.p.v., e das demais vantagens a fim de 516 

realizar estágio pós-doutoral na Escócia, Reino Unido. Após a votação, os itens acima 517 

foram APROVADOS. 2. RELATÓRIO DE ATIVIDADES DOCENTES EM RDIDP 518 

(votação aberta, sem prejuízo de pedidos de destaque). 2.1. A Profa. Dra. Vanessa 519 

Martins Do Monte lotada no DLCV, ref. MS-3 apresentou relatório de atividades 520 

desenvolvidas durante estágio probatório em RDIDP. O relatório em questão aprovado 521 

pelo Conselho Departamental e pela CERT. Nessa oportunidade, a Comissão deixou 522 

registrado que caberá à docente encaminhar novo relatório trinta (30) dias antes de 523 

29/05/2018. (Proc. 05.1.4922.8.1). 2.2. O Prof. Dr. Luiz Bernardo Murtinho Pericás 524 

lotado no DH, ref. MS-3 apresentou relatório de atividades desenvolvidas durante estágio 525 

probatório em RDIDP. O relatório em questão aprovado pelo Conselho Departamental e 526 

pela CERT. Nessa oportunidade, a Comissão deixou registrado que caberá à docente 527 

encaminhar novo relatório trinta (30) dias antes de 27/01/2018. (Proc. 13.1.4520.8.9). 528 
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2.3. O Prof. Dr. Felipe Venâncio Barbosa lotado no DL, ref. MS-3 apresentou relatório 529 

de atividades desenvolvidas durante estágio probatório em RDIDP. O relatório em 530 

questão aprovado pela CERT, que deu por concluído o período de experimentação da 531 

docente no regime de trabalho. (Proc. 09.1.5563.8.9). Após a votação, os itens foram 532 

APROVADOS. 3. CONVÊNIO DE INTERCÂMBIO CULTURAL E 533 

CIENTÍFICO/PROTOCOLO DE INTENÇÕES (votação aberta, em bloco, sem prejuízo de 534 

pedidos de destaque). 3.1. Convênio entre a FFLCH-USP e a Faculty of Arts and 535 

Humanities da University of York - Reino Unido, para fins de intercâmbio de 536 

docentes/pesquisadores e estudantes de pós-graduação, estudantes de graduação (com 537 

reconhecimento mútuo de estudos). Para compor a coordenação do convênio é indicado 538 

pela FFLCH-USP, o Prof. Dr. Vladimir Pinheiro Safatle e pela Faculty of Arts and 539 

Humanities da University of York - Reino Unido, o Presidente do Serviço de Relações 540 

Internacionais. (Proc. 16.1.1877.8.6). 3.2. Convênio entre a FFLCH-USP e o Serviço 541 

Alemão de Intercâmbio Acadêmico (DAAD), para fins de intercâmbio de docentes e 542 

pesquisadores. Constitui a coordenação técnica e administrativa do convênio pela 543 

FFLCH-USP, o Prof. Dr. Helmut Paul Erich Galle e pelo Serviço Alemão de Intercâmbio 544 

Acadêmico (DAAD), o Senhor Christian Müller. (Proc. 16.1.1916.8.5). 3.3. Convênio 545 

entre a FFLCH-USP e a Université de Poitiers, França, para fins de intercâmbio de 546 

docentes e pesquisadores, estudantes de pós-graduação, estudantes de graduação e 547 

membros da equipe técnico-administrativa das respectivas instituições. (Proc. 548 

16.1.1915.8.5). 3.4. Convênio entre a FFLCH-USP e a Osaka Prefecture University - 549 

Japão, visando o intercâmbio de docentes e pesquisadores; 2 intercâmbio de 550 

estudantes; 3 elaboração conjunta de projetos de pesquisa; 4 intercâmbio e elaboração 551 

conjunta de informações e publicações acadêmicas; 5 outras atividades acordadas entre 552 

as partes. Para compor a coordenação do convênio é indicado pela FFLCH, o Prof. Dr. 553 

KOICHI MORI, e pela Osaka Prefecture University - Japão, o Prof. Dr. Isao Santo. (Proc. 554 

16.1.1901.8.4). Após votação, os itens acima foram APROVADOS. 4. COMISSÃO DE 555 

GRADUAÇÃO - ESTRUTURA CURRICULAR 2016 (votação aberta, em bloco, sem 556 

prejuízo de pedidos de destaque). 4.1. Proposta de inclusão das disciplinas obrigatórias 557 

FLO0187 Cultura Chinesa I e FLO0188 Cultura Chinesa II, nos bacharelados Simples e 558 

Duplos da Área de Língua e Literatura Chinesa. 4.2. Proposta de criação da disciplina 559 

FLC1461 - Metodologia do Trabalho Científico. Após votação, os itens acima foram 560 

APROVADOS. 5. SOLICITAÇÃO DE 2ª VIA DE DIPLOMA - GRADUAÇÃO (votação 561 
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aberta, em bloco, sem prejuízo de pedidos de destaque). 5.1. A Sra. Maria Teresa 562 

Vianna Van Acker, bacharel em História solicita emissão de 2ª via de diploma, em virtude 563 

de extravio. O curso foi concluído em 1979. A colação de grau foi realizada em 564 

31/08/1979. (Proc. 16.1.1902.8.0). Após votação, o item acima foi APROVADO. Com a 565 

palavra, o Senhor Diretor, disse: “Só quero lembra-los que encaminhei aos 566 

Departamentos uma solicitação aventando a possibilidade de convênio com o 567 

Departamento Histórico da Prefeitura Municipal, eles estão propondo o acesso, alguns 568 

me mandaram sugestões de professores que tem interesse de participar deste convênio, 569 

pediria para me mandar o quanto antes, porque estou querendo fazer uma reunião 570 

provavelmente na próxima semana com os professores que tem interesse, a Diretora do 571 

Departamento virá aqui fazer a exposição e a ideia é que nós possamos até setembro 572 

elaborar o convênio para ser aprovado e a ideia do convênio seria de inicialmente no 573 

primeiro ano trabalhar um projeto detalhado, eles tem vários acervos, de memória da 574 

cidade, a maior parte dos acervos tem a ver com a cidade, tem também os acervos dos 575 

museus de cultura africana, cultura brasileira, o que eles estão preocupados, eles tem 576 

este acervo, o acervo está organizado, mas não tem como dá publicidade a este acervo, 577 

porque eles não tem pessoal de pesquisa, então a ideia é mobilizar alunos de Mestrado, 578 

Doutorado, Docentes e Pós Doutorados que queiram trabalhar com projetos específicos 579 

e que possam dar visibilidade, já existe um acordo entre a USP e o Patrimônio Histórico 580 

da Prefeitura, mas este seria um convênio específico.”. Ninguém mais desejando fazer 581 

uso da palavra, o Senhor Presidente encerrou a sessão. E, para constar, eu, Rosângela 582 

Duarte Vicente, Assistente Técnica de Direção para Assuntos Acadêmicos, redigi a 583 

presente ata que assino juntamente com o Senhor Presidente. São Paulo, 04 de agosto 584 

de 2016. 585 


