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Ata da 294a sessão (Ordinária) da Conselho Técnico Administrativo (CTA), realizada aos 1 

07/11/2019, no Salão Nobre do Prédio da Administração da FFLCH, sob a vice-presidência do 2 

Prof. Paulo Martins e com a presença dos membros: Adrian Pablo Fanjul, Adriana Cybele 3 

Ferrari, Betina Bischof, Fernanda Arêas Peixoto, Heitor Frúgoli Junior, João Paulo Candia 4 

Veiga, Mamede Mustafa Jarouche, Mona Mohamad Hawi, Rafael de Bivar Marquese, Ricardo 5 

Ribeiro Terra, Ronald Beline Mendes, Ruy Gomes Braga Neto, Sueli Angelo Furlan, Yuri 6 

Tavares Rocha. Como assessores atuaram: Eliana Bento da Silva Amatuzzi Barros, Juliana 7 

Maria Costa, Normando Peres Silva Moura, Rosangela Duarte Vicente.   Vice-diretor: “I - 8 

EXPEDIENTE: 1. Justificaram a ausência os seguintes membros: Profa. Maria Arminda do 9 

Nascimento Arruda (Diretora) com compromissos acadêmicos no Rio de Janeiro; Prof. Oliver 10 

Tolle (chefe do DF) em concurso de livre-docência; Prof. Luiz Sérgio Repa (vice chefe do DF), 11 

aqui representado pelo decano, o Prof. Ricardo Ribeiro Terra; a Sra. Sandra de Albuquerque 12 

Cunha (representante dos Funcionários) e o Prof. Edelcio Gonçalves de Souza (DF) que 13 

responde pela Comissão de Pós-Graduação da Faculdade. 2. Comunico, com profundo pesar, os 14 

falecimentos: Sr. Julio Shigueyoshi Hikiji, pai da professora Rose Satiko Gitirana Hikiji, do 15 

Departamento de Antropologia da FFLCH, ocorrido no dia 05/11/2019 e Prof. Wanderley 16 

Guilherme dos Santos, Fundador do antigo Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de 17 

Janeiro (Iuperj). 3. Encerram hoje as inscrições dos candidatos à representação discente nos 18 

diversos órgãos colegiados da FFLCH. As eleições serão realizadas nos dias: 26 DE 19 

NOVEMBRO DE 2019, das 9 às 17 horas – por meio de sistema eletrônico de votação e 20 

totalização de votos (PARA OS DIVERSOS ÓRGÃOS COLEGIADOS) e 29 DE 21 

NOVEMBRO DE 2019, das 9 às 17 horas – por meio de sistema eletrônico de votação e 22 

totalização de votos (PARA AS CCPs). II - ORDEM DO DIA 1 - QUESTÕES TÉCNICAS 23 

DE POLÍTICA ACADÊMICA: 1.1 - Prof. Dr. Alvaro Augusto Comin, do Departamento de 24 

Sociologia, propondo a contratação de 10 monitores bolsistas em nível de pós-graduação, com 25 

remuneração num valor superior ao da tabela vigente, a saber: R$ 2.100,00 (dois mil e cem 26 

reais), por 20 horas semanais trabalhadas. Referente ao Convênio FFLCH-USP/Koç University, 27 

Istambul-Turquia: Documento 44951 - Emerging Welfare (Estados de Bem-Estar Emergentes). 28 

Vice-diretor: “A questão desta pauta, presente no CTA, é devido ao fato de que o valor da 29 

bolsa é muito superior àquele valor praticado pela Faculdade e pela Universidade. Acontece 30 

que esse valor a maior não é responsabilidade nossa, e sim da universidade conveniada, ou seja, 31 

o dinheiro foi transferido para cá. A questão que eu coloco aos colegas é saber se este CTA tem 32 

alguma oposição à que o convênio pague esse valor a estes estagiários. Na minha opinião, essa 33 

questão não vai afetar a Faculdade, porque o dinheiro não está no orçamento da Universidade e, 34 
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portanto, é como se ele recebesse de outro lugar e, além disso, trata de um projeto específico a 35 

esse valor.”. Em votação, o item acima foi APROVADO. 2 - AFASTAMENTO DE 36 

DOCENTE E DE SERVIDORES NÃO DOCENTES - (votação aberta, em bloco, sem prejuízo 37 

de pedido de destaque): 2.1 - Pedido do DCP no sentido de que o Prof. Dr. BRUNO 38 

WILHELM SPECK seja autorizado a afastar-se, no período de 01/01/2020 a 30/11/2020, s.p.v. 39 

e, das demais vantagens, para realizar pesquisa no Instituto Ibero Americano, em Berlin - 40 

Alemanha. 2.2 - Pedido do DF no sentido de que o Prof. Dr. PEDRO PAULO GARRIDO 41 

PIMENTA seja autorizado a afastar-se, no período de 25/11/2019 a 29/01/2020, s.p.v. e, das 42 

demais vantagens, para realizar pesquisa na Universitè Paris 1 (Panthéon-Sorbonne), em Paris - 43 

França. 2.3 - Pedido do DLO no sentido de que o Prof. Dr. WATARU KIKUCHI seja 44 

autorizado a afastar-se, no período de 08/01/2020 a 01/03/2020, s.p.v. e, das demais vantagens, 45 

para realizar pesquisa na Kokugakuin University, em Tokyo - Japão. Em votação, os itens 46 

acima foram APROVADOS. 3 - DOAÇÕES/TRANSFERÊNCIAS DE DOMÍNIO DE 47 

MATERIAL PERMANENTE (votação aberta, em bloco, sem prejuízo de pedidos de 48 

destaque): 3.1 - Pedido do Prof. Dr. RICARDO RIBEIRO TERRA (DF) no sentido de se 49 

incorporar ao patrimônio da FFLCH, 6 livros, adquiridos com recursos da FAPESP. Os livros 50 

estão no SBD. Proc. 2019.1.4174.8.9. 3.2 - Pedido do Prof. Dr. ALBERTO RIBEIRO 51 

GONÇALVES DE BARROS (DF) no sentido de se incorporar ao patrimônio da FFLCH, 6 52 

livros, adquiridos com recursos da FAPESP. Os livros estão no SBD. Proc. 2019.1.4231.8.2. 53 

3.3 - Pedido da Profa. Dra. NEIDE HISSAE NAGAE (DLO) no sentido de se incorporar ao 54 

patrimônio da FFLCH, 10 livros, adquiridos com recursos da FAPESP. Os livros estão no 55 

SBD. Proc. 2019.1.4328.8.6. 3.4 - Pedido do Prof. Dr. PEDRO PAULO PIMENTA (DF) no 56 

sentido de se incorporar ao patrimônio da FFLCH, 9 livros, adquiridos com recursos da 57 

FAPESP. Os livros estão no SBD. Proc. 2019.1.4458.8.7. 3.5 - Pedido do Prof. Dr. 58 

FERNANDO RODRIGUES JÚNIOR (DLCV) no sentido de se incorporar ao patrimônio da 59 

FFLCH, 1 livro, adquirido com recursos da FAPESP. O livro está no SBD. Proc. 60 

2019.1.4454.8.1. 3.6 - Pedido da Profa. Dra. MARY ANNE JUNQUEIRA (DH) no sentido de 61 

se incorporar ao patrimônio da FFLCH, 01 livro, adquirido com recursos da FAPESP. O livro 62 

está no SBD. Proc. 2019.1.4455.8.8. Em votação, os itens acima foram APROVADOS. 4 - 63 

CONVÊNIO DE INTERCÂMBIO CULTURAL E CIENTÍFICO/PROTOCOLO DE 64 

INTENÇÕES (votação aberta, em bloco, sem prejuízo de pedidos de destaque): 4.1 - Convênio 65 

entre a FFLCH e o Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF3), com o objetivo de 66 

estabelecer a cooperação técnico-científica, cultural e intercâmbio de conhecimentos, 67 

informações e experiências. Proc. 2019.1.4269.8.0. 4.2 - Convênio entre a FFLCH e a 68 
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Università Cattolica del Sacro Cuore - Milão (Itália). Para compor a coordenação do convênio 69 

foi indicada pela FFLCH-USP, a Profa. Dra. ROBERTA FERRONI e pela Università Cattolica 70 

del Sacro Cuore, a Profa. Dra. SONIA BAILINI. Proc. 2019.1.4220.8.0. 4.3 - Convênio entre a 71 

FFLCH e o Instituto Latino-Americano de Economia, Sociedade e Política da Universidade 72 

Federal da Integração Latino-Americana (ILAESP-UNILA). Para compor a coordenação do 73 

convênio foi indicado pela FFLCH-USP, o Prof. Dr. RAFAEL ANTONIO DUARTE VILLA e 74 

pelo ILAESP-UNILA, o Prof. Dr. MICAEL ALVINO DA SILVA. Proc. 2019.1.4431.8.1. 4.4 - 75 

Convênio entre a FFLCH e a Università degli Studi di Catania - Itália. Para compor a 76 

coordenação do convênio foi indicada pela FFLCH-USP, a Profa. Dra. ELISABETTA 77 

SANTORO e pela Università degli Studi di Catania, a Profa. Dra. IRIDE VALENTI. Proc. 78 

2019.1.4677.8.0. Em votação, os itens acima foram APROVADOS. 5 - PROCESSO 79 

SELETIVO - RELATÓRIO FINAL. 5.1 - DEPARTAMENTO DE HISTÓRIA ÁREA: 80 

HISTÓRIA MODERNA - FLH nº 018/2019 de 02/07/2019. REALIZAÇÃO: 29 a 31 de 81 

outubro de 2019. CANDIDATOS APROVADOS E INDICADOS: Pablo Oller Mont Serrath e 82 

Eduardo Holderle Peruzzo. Em votação, o item acima foi APROVADO. Vice-diretor: “Eu 83 

gostaria de dizer apenas um lembrete para que todos façam circular entre seus professores nos 84 

departamentos, de forma contundente, a carta enviada hoje por e-mail institucional, do 85 

magnífico Reitor, em relação ao fim da CPI das universidades estaduais. O final foi aquele que 86 

já havia sido declarado, antes de ser iniciado a CPI pelo próprio Reitor, dizendo que ela viria só 87 

fazer propaganda para as universidades, ou seja, nada foi encontrado e nada de importante foi 88 

salientado. Parece que são pequenas questões administrativas que podem ser esclarecidas 89 

facilmente, mas é interessante que repassemos aos professores, porque muitos de nós costumam 90 

colocar até no spam essa mala direta institucional. Talvez, colocar um informe na sala dos 91 

professores, porque vale a pena colocarmos em evidência.”. EXPEDIENTE DA COMISSÃO 92 

DE PESQUISA - Profa. Fernanda Arêas Peixoto: “Boa tarde. Queria informar aos colegas 93 

em relação àquele edital PART, do Programa de Atração e Retenção de Talento, que foi aberto 94 

pela Pró-reitoria de pesquisa, cujo resultado sairá agora no dia 8 de novembro. O número de 95 

inscritos, para vocês terem uma ideia, foram 666 inscrições em toda USP, um número 96 

absolutamente importante para 250 vagas. Na última reunião na Pró-reitoria de Pesquisa, a 97 

comissão que vai fazer a seleção desses candidatos estava estabelecendo critérios para ver 98 

como seria feito, porque serão 250 os admitidos no programa, efetivamente. Portanto, o 99 

resultado sai dia 8 de novembro e haverá um período para pedidos de reconsideração até 18 de 100 

novembro, porque a contratação desses candidatos deve ser feita entre 19 de novembro e 19 de 101 

dezembro. Para vocês saberem, na FFLCH tivemos 57 inscritos no mesmo programa, que 102 
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também é um número significativo. Em relação àquele outro programa de apoio aos novos 103 

docentes contratados a partir de 2018, porque foram dois programas que tinham esse mesmo 104 

edital, como haviam poucos docentes contratados nesse período, apenas 36 pedidos chegaram à 105 

Pró-reitoria, sendo 2 da Faculdade. Também queria dar o informe sobre a etapa internacional 106 

do SIICUSP, em que 42 alunos da FFLCH foram indicados para essa etapa, já ocorrida com 107 

muito êxito. Para finalizar, eu gostaria de informar e agradecer a direção da Faculdade que 108 

concedeu 70 bolsas de iniciação científica. Por outro lado, sabemos que estamos vivendo um 109 

momento de cortes de bolsas e houve um corte do ponto de vista das bolsas de iniciação 110 

científica. Dessa forma, a direção resolveu conceder, como haviam feito nos anos anteriores, 111 

essas 70 bolsas emergências, que são fundamentais para a manutenção de um número 112 

minimamente razoável de alunos pesquisando durante a iniciação científica.”. Vice-diretor: 113 

“Em relação às Pibic, houve algum corte? ”. Profa. Fernanda Arêas Peixoto: “Em tinha 114 

comentado numa outra Congregação, mas foram 54 bolsas Pibic. O que aconteceu foi que o 115 

CNPq fechou o sistema um dia antes sem avisar e as bolsas que foram aprovadas não puderam 116 

ser implementadas, infletindo toda USP. No caso da FFLCH foram 7 alunos e o que estamos 117 

tentando fazer é que eles possam entrar nessa leva de cota.”. Prof. Ronald Beline Mendes: 118 

“Eu só queria pedir à Profa. Fernanda se tem algum informe sobre o comitê de ética da 119 

Faculdade.”. Profa. Fernanda Arêas Peixoto: “Na verdade, tem uma novela ocorrendo dentro 120 

desse comitê, em relação a reunião de documentos ao atendimento das demandas que a Conep 121 

faz para que possamos submeter o comitê de ética da FFLCH. O Prof. João Paulo Candia Veiga 122 

acompanhou e conhece um pouco dessa história. Cumprimos todas as etapas e íamos para o 123 

último cumprimento exigido, que era a realização de uma reunião com os membros, que já 124 

aceitaram participar. Fizemos essa reunião, elegemos o coordenador e o vice do comitê e 125 

submetemos à Conep ainda neste ano. Iríamos fazer essa reunião no mês passado, mas nós 126 

fomos informados de última hora que, devido ao tamanho do nosso comitê, necessitaríamos de 127 

um outro representante dos usuários, que é mais uma exigência da Conep. Nós havíamos 128 

conseguido eleger um e eles exigiram um segundo representante e agora conseguimos a 129 

indicação desse segundo. Em geral, são dois representantes do conselho de idosos ligados à 130 

secretaria da saúde e se esse último convite for implementado, nós devemos fazer essa reunião 131 

no dia 12 de dezembro e, imediatamente, submeter o pedido de aprovação. Submetendo-o, 132 

dessa forma, ficamos à espera de algum pedido de esclarecimento, pois sempre há algum 133 

imprevisto nesses trâmites, mas nós estamos andando com muito empenho. Como disse o vice 134 

da comissão de pesquisa, é como se já tivéssemos a linha do horizonte e pensamos que estamos 135 

colocando a mão nela, mas ela escapa de nós. Eu creio que vai ser possível fazer essa reunião 136 
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em dezembro, porque isso mostra que a situação está caminhando bem, na medida do 137 

possível.”. EXPEDIENTE DA COMISSÃO DE CULTURA E EXTENSÃO – Prof. Yuri 138 

Tavares Rocha: “Boa tarde a todas e a todos. Primeiro, quero agradecer à direção pela 139 

renovação do contrato do estagiário Júlio, que é muito importante. Em relação à diminuição de 140 

uso de estagiários no serviço, eu não sei se a direção exige essa questão, mas o serviço de 141 

cultura e extensão sim. Hoje estamos com mais de 8 mil alunos e isso mostra que aumentou 142 

mais de 1500 do total de alunos que tivemos no ano passado, ou seja, há uma demanda, sem 143 

mencionar que o serviço fica aberto durante o horário de almoço e, portanto, eu agradeço 144 

novamente essa renovação. Quero lembrar que até dia 25 de novembro temos as inscrições para 145 

os interessados na ministração da primeira edição dos cursos de verão da FFLCH, que 146 

ocorrerão nas duas primeiras semanas de fevereiro e os coordenadores, junto com os 147 

ministrantes, irão definir as datas que ocorrerão nessas duas primeiras semanas. Outra boa 148 

notícia que eu gostaria de anunciar, é que a Pró-reitoria de Cultura e Extensão está 149 

implantando, em algumas unidades, para os cursos de difusão, que não haja mais circulação das 150 

pastas amarelas, ou seja, tudo vai ser feito online. Isso é um avanço que, com o passar do 151 

tempo, esse procedimento será aplicado às outras modalidades de cursos de extensão. A última 152 

notícia é que eu fui convidado, hoje de manhã e eu não sei se vai efetivar, a participar de uma 153 

comissão de sindicância que estudará a questão do curso de educação a distância. Eu não sei se 154 

vocês acompanharam pela imprensa, mas o processo seletivo desses cursos foi cancelado, na 155 

Faculdade de Saúde Pública, pela manifestação de uma deputada estadual, que estava 156 

criticando algumas das questões. Eu penso que é importante a nossa Faculdade particpar nesse 157 

tipo de ação, para discutir essa tendência que se confirmou na existência da CPI, cujo relatório 158 

não concretizou. Eu espero também que essa sindicância possa esclarecer à sociedade e ao 159 

poder legislativo a importância da universidade pública gratuita e um panteão da expressão do 160 

conhecimento mais para este sentido. Obrigado.”. EXPEDIENTE DA CTAT – Prof. Ruy 161 

Gomes Braga Neto: “Só queria fazer um comunicado sobre o programa de acolhimento dos 162 

estudantes cotistas. Eu não fiz esse comunicado oficial ainda, mas houve uma mudança na 163 

coordenação do programa de acolhimento ao estudante cotista e eu havia me comprometido 164 

com a Diretora a ficar por em torno de um ano, porque isso iria variar um pouco com a duração 165 

das bolsas de estágios do início do programa. Como houve a renovação das bolsas e o processo 166 

seletivo, que selecionou os novos bolsistas que são nossos monitores, eu comuniquei a Diretora 167 

que haveria uma mudança na coordenação e a indicação foi feita para a Profa. Marcia Regina 168 

de Lima Silva, do Departamento de Sociologia. Como já finalizamos o processo de renovação e 169 

de contratação de novos monitores, eu comunico oficialmente que não serei mais o 170 
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coordenador do programa e a Profa. Marcia Lima é quem vai coordenar o programa a partir de 171 

agora.”. Vice-diretor: “Em nome da direção, eu quero cumprimentar o brilhante trabalho, pela 172 

idealização e pela coordenação dessa comissão de acolhimento da Faculdade, que foi 173 

absolutamente diferenciada em relação às outras unidades da USP. Parabéns Prof. Ruy e muito 174 

obrigado pela sua colaboração. Aproveito também para cumprimentar a Profa. Marcia por 175 

assumir essa tarefa importante.”. Ninguém mais desejando fazer uso da palavra, o Senhor Vice-176 

diretor encerrou a sessão. E, para constar, eu, Rosângela Duarte Vicente, Assistente Técnica de 177 

Direção para Assuntos Acadêmicos, redigi a presente ata que assino juntamente com a Senhora 178 

Presidente. São Paulo, 07 de novembro de 2019.   179 


