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ATA DA DUCENTÉSIMA VIGÉSIMA NONA REUNIÃO DO CONSELHO TÉCNICO - 1 

ADMINISTRATIVO DA FACULDADE DE FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS DA 2 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. Presidência: Professor Doutor Sergio França Adorno de 3 

Abreu, Diretor da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH). Ao nono dia do 4 

mês de maio do ano de dois mil e treze, no Salão Nobre da Faculdade, realizou-se a 5 

supracitada reunião do Conselho Técnico Administrativo, em terceira convocação. 6 

COMPARECIMENTOS: Professores, Aluno e Funcionário: Sérgio França Adorno de Abreu, 7 

João Roberto Gomes de Faria, Marcelo Cândido da Silva, Marcelo Soares Alves dos Santos, 8 

Ronald Beline Mendes, Reginaldo Gomes de Araújo, Paula Corrêa, Maria Augusta da Costa 9 

Vieira, Viviana Bosi, Brasílio João Sallum Júnior, Osvaldo Frota Pessoa Junior, Marie Marcia 10 

Pedroso, Fernando de Magalhães Papaterra Limongi, Vagner Gonçalves Silva, Milton Meira do 11 

Nascimento, Maurício Cardoso, João Paulo Cândia Veiga, Eduardo Brandão. Como 12 

assessores atuaram: Rosângela Duarte Vicente (ATAC), Leonice Maria Silva de Farias (ATFN), 13 

Eliana Bento da Silva Amatuzzi de Barros (SCS), Maria Aparecida Laet (SBD), Neli Maximino 14 

(ADM). JUSTIFICATIVAS: Justificaram ausência os seguintes membros: André Roberto Martin 15 

(DG) e Antônio Carlos Colângelo (DG). EXPEDIENTE: 1. O Senhor Presidente coloca em 16 

votação a ata da reunião realizada em 07.02.2013, enviada 06.04.2013. Após a votação, a ata 17 

foi APROVADA. 3. O Senhor Presidente comunicou a eleição das Professoras Doutoras 18 

MARGARIDA MARIA TADDONI PETTER e TANIA CELESTINO DE MACEDO como diretora 19 

e vice-diretora do Centro de Estudos Africanos, com mandato a partir de 12.05.2013. 4. O 20 

Senhor Presidente comunicou, com pesar, os falecimentos dos Profs. Drs. Paulo Vanzolini 21 

ocorrido no dia 28 de abril e do Prof. Dr. Leonel Itaussu de Almeida Mello ocorrido no dia 05 22 

de maio de 2013. 5. Criação do Centro de Cultura Chinesa e expansão da Biblioteca e 23 

Construção dos Gabinetes de Letras (Proc. 12.5.365.8.5). 6. Relato da Reunião do Comitê 24 

Gestor. Com a palavra, o Senhor Presidente disse: “Fui comunicado de que aquele empresário 25 

sino-brasileiro, interessado na doação para construção da sede do centro de cultura chinesa, 26 

desistiu da doação. A proposta que foi feita de construção dos gabinetes, com a possibilidade 27 

de ter um andar particularmente dedicado ao centro de cultura não foi aceita pelo empresário. 28 

Como não há possibilidade, pelo menos segundo as informações da SEF, de disponibilidade 29 

de terrenos para construção de novos prédios, a princípio, aquele assunto tal como foi 30 

apresentado está encerrado. Isso não impede de aproveitar o momento para insistirmos na 31 

construção do prédio dos gabinetes, menos avançado comparado ao prédio de pesquisa. A 32 

proposta que me foi apresentada era construir o gabinete de Letras, transferir as secretarias 33 

dos departamentos e os gabinetes dos professores para o novo prédio da Letras. Uma parte 34 

atual do prédio seria demolida para a expansão da biblioteca. Fui informado pela Assistência 35 

Acadêmica que tal proposta havia sido recusada pelo CTA. Se aceitarmos isso, e é o que a 36 

SEF gostaria, levaria 3 anos para construir os prédios dos gabinetes e mais 3 para iniciar o 37 

trabalho de reforma na biblioteca. Antes de passar a palavra, já emendo com outro assunto, 38 

pelo fato de estarem conectados. Fui à reunião do Comitê Gestor do Campus da Capital e o 39 

assunto principal foi a aprovação do plano diretor da USP para os próximos anos. É um plano 40 

que mostra vários problemas: não há mais espaço disponível para construção de novos 41 

prédios; serão necessárias obras para melhorar a circulação no interior da USP; vai se tentar 42 

fazer a articulação entre vias aqui no campus e o serviço de transporte. Foi lamentado, depois 43 

de alguns anos, que não haja uma estação de metrô aqui na USP, e agora sente-se que 44 

deveria ter sido aprovado o projeto de implantação da estação no interior da universidade. 45 

Valeria a pena fazermos uma reunião específica para discutir o assunto da ampliação da 46 

biblioteca, pois se todos tiverem de acordo, fazemos uma proposta e eu entrego ao Reitor. Do 47 

modo como a proposta está sendo realizada, não atende nossas expectativas.”. Com a 48 
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palavra, Prof. Dr. Brasílio João Sallum Júnior disse: “Eu não sabia que o senhor tinha desistido 49 

do recurso. Pedi a palavra, pois eu tinha uma sugestão caso fosse implementada. Talvez seria 50 

conveniente reformar o Prédio de Cultura Japonesa, pois ali tem muito espaço.”. Com a 51 

palavra, o Senhor Presidente respondeu: “Não, lá não é possível mexer, devido a área de 52 

vegetação. A professora Zilda Iokoi fez um projeto para instalar o Diversitas lá, mas a arquiteta 53 

Neide não quer nem ouvir falar, pois não tem jeito de mexer naquele lugar, uma vez que faz 54 

interface com o Instituto Butantã que está inflexível em relação ao espaço.”. Com a palavra, 55 

Prof. Dr. Brasílio João Sallum Júnior disse: “Minha sugestão é que, como existem 4 pátios, 56 

além da casa, o arquiteto que fez aquilo poderia remanejar. Pois, de fato, são áreas que não 57 

tem uso.”. Com a palavra, Senhor Presidente disse: “O que poderíamos fazer, se vocês 58 

estiverem de acordo, é agendarmos um horário para irmos eu e mais 2 ou 3 chefes de 59 

departamento na SEF fazer pressão, mas adianto que a conversa com a Neide não é fácil, ela 60 

tem resposta para tudo. Quando conversei com ela, a minha manifestação referente ao plano 61 

elaborado foi basicamente o fato de ele ser um plano elaborado para USP de hoje, e eu disse 62 

que lamento pois a USP foi criada com a perspectiva de 50 anos na frente, e para o plano deve 63 

ser pensando que a universidade vai crescer em 50 anos. É muito bom viver esse momento da 64 

USP, com disponibilidade de recursos para diversas atividades, no entanto, a infraestrutura não 65 

cresce na mesma proporção. Eu acredito que deveríamos convocar uma reunião especial para 66 

se dedicar a esse assunto, pois, se tomarmos a atitude de ir ao Reitor, quero chegar com uma 67 

proposta irrecusável. Quer dizer, a USP atualmente, se ela quiser expandir o campus da 68 

capital, a alternativa dela é ir para a zona leste.”. 7. O Senhor Presidente comunicou o 69 

recebimento de carta do Prof. Dr. Marcelo Rede do Departamento de História relatando 70 

problema ocorrido no dia 30.04.2013, perturbando as atividades de classe pela utilização de 71 

potentes aparelhos sonoros no Espaço Aquário e pela passagem da bateria da Atlética pelo 72 

pátio. Esta carta foi endereçada à Associação Atlética Acadêmica Oswald de Andrade, com 73 

cópia para esta Direção. Com a palavra, o Senhor Presidente disse: “Isso está virando uma 74 

atividade recorrente. Já recebi diversas reclamações de professores, com a mesma 75 

problemática. Conversei uma vez com os alunos e expliquei que temos de entrar em acordo. 76 

Confesso que muitas vezes me sinto impotente, pois recebo uma reclamação dessa natureza e 77 

na maioria não tenho nem como intervir diretamente, nem como resolver. Pois a resolução 78 

significa um pacto, ou seja, ter um acordo entre nós do que é possível fazer em determinados 79 

momentos e o que não é em outros. Aproveito também para comunicar e colocar em discussão 80 

um problema que reconheço enorme dificuldade, mas que deve ter uma reflexão mais detida. É 81 

o fato de que tenho recebido pedidos para realização atividades aos finais de semana: cursos 82 

de extensão, reuniões, etc. Para eu fazer isso, preciso dispor de recursos adicionais, ou seja, 83 

pessoas responsáveis nos finais de semana que abram e fechem os prédios, além de fiscalizar 84 

as atividades. Estou estudando a possibilidade de ver se há algum tipo de rodízio entre os 85 

funcionários, pois dependendo eu posso tentar liberar do trabalho um funcionário do dia de 86 

semana e colocá-lo para final de semana, quando houver tais eventos, sendo estes avisados 87 

com antecedência. Ainda assim é complicado, pois eu não posso obrigar o funcionário a ficar 88 

final de semana e também implica em gastos com hora extra. Temos que entrar em um acordo, 89 

para conciliar essa ideia de que o espaço deve ser ocupado com as atividades de extensão, 90 

etc, e a administração de tudo isso.”. Com a palavra, Profa. Dra. Maria Augusta da Costa Vieira 91 

disse: “É necessário também levar em consideração as terceirizadas, pois estas fazem a 92 

grande faxina no sábado. No conjunto filosofia-sociais já acontecem cursos extra-curriculares 93 

até o horário do almoço e tem de ser revezado isso, pois senão na segunda-feira de manhã as 94 

salas de aula e os banheiros, principalmente, ficam impraticáveis.”. Com a palavra, Prof. Dr. 95 

Maurício Cardoso disse: “Gostaria de apresentar uma proposta bem concreta. Que 96 
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organizássemos um grupo de negociação com as entidades estudantis para tratar de todos 97 

esses assuntos que não dizem respeito só ao problema do ruído, mas às festas, etc. Ou a 98 

outra alternativa é criar uma relação colegial com eles.  A sua iniciativa de começar essa 99 

conversa, poderia ser reforçada com a presença de uma comissão. O único desafio que vejo, é 100 

que se formos mesmo para a mesa de negociação, temos de ter efetivamente o que negociar, 101 

ou seja, que condições que a gente estabelece para que as atividades estudantis possam 102 

acontecer e, evidentemente garantindo que as aulas e pesquisas se realizem sem que 103 

fiquemos ouvindo bateria na porta da sala de aula.”. Com a palavra, Profa. Dra. Maria Augusta 104 

da Costa Vieira disse: “Estou de pleno acordo com o Maurício, pois lá nas Letras também 105 

temos tido problemas, com festas que vão noite a fora, e muitas complicações colocando em 106 

risco os próprios alunos. Acho que o problema é o que vamos negociar, mas temos de pensar 107 

nisso seriamente. Gostaria também de comentar outra coisa. Pelo menos no prédio da Letras, 108 

há uma oferta constante de cursos, estando com uma ocupação de 18 horas diárias. Temos de 109 

fazer um planejamento das atividades, inclusive oferta de cursos, pois senão fica insustentável. 110 

Toda iniciativa que tivermos para tentar acomodar e resolver a situação, já vira um problema 111 

em seguida, que é um pouco do que tem acontecido na distribuição de salas.”. Com a palavra, 112 

o Senhor Presidente disse: “Estou inteiramente de acordo, em sentar e negociar. Mas para isso 113 

precisamos montar essa comissão. Sobre o que negociar, eu acredito que algumas coisas são 114 

inegociáveis. Atividade fim é inegociável.”. Com a palavra, Prof. Dr. Ronald Beline Mendes 115 

disse: “Se é um problema de espaço, acredito que é uma problemática da USP e não só da 116 

FFLCH. Não são só os alunos da FFLCH que gostam de confraternizar. A Reitoria deveria 117 

garantir um espaço que fosse dos alunos. Toda universidade de renome, inclusive dentro 118 

dessa onda de internacionalização, tem o seu prédio dos alunos. Se a USP quer ser renomada, 119 

vai ter de oferecer isso também. Então, já que temos outra proposta para levar ao Reitor, 120 

coloca esse problema também na mesa dele.”. Com a palavra, o Senhor Presidente disse: “O 121 

Comitê Gestor do Campus começou a trabalhar essa questão das festas e espaços. Quando 122 

fui à primeira reunião no comitê, ano passado, eu li a ata anterior e eles estavam pensando 123 

nisso. Nada impede de entrarmos em contato com o Comitê Gestor. A Poli tem uma 124 

experiência nessa direção, sendo que fez um acordo com os alunos e os mesmos têm 125 

procurado respeitar. Porém, não impediu que, na gincana deles, invadissem o prédio da 126 

biblioteca, criando uma perturbação pela manhã, com perigo de ter, inclusive, danificado alguns 127 

exemplares de livros. Eu, o Diretor da Escola Politécnica, a Diretora da Biblioteca, Maria Laet, e 128 

o aluno vieram aqui pedir desculpas, dizendo que tomam todos os cuidados possíveis, mas 129 

que há essas situações de exagero que eles procuram coibir, etc, etc. Não sou contra 130 

conversar, mas o que temos de amadurecer para entender que há certas coisas que são 131 

inegociáveis. Eu como Diretor, por exemplo, não tenho nem autorização para suspender aula, 132 

pois é calendário oficial. Professora Maria Augusta, eu gostaria que a Faculdade de Filosofia 133 

entrasse um pouco na era do planejamento. Como não existe planejamento, recebo pedidos 134 

picadinhos dos professores para determinada atividade. Os departamentos têm recursos, mas 135 

se não está no seu planejamento próprio e não é prioridade , o Diretor, em função da 136 

disponibilidade da verba, fornece os recursos. Porém, não é assim que tem acontecido. São 137 

raros os documentos que chegam aqui com um ‘de acordo’ da chefia, que é o mínimo. Tive o 138 

dissabor de enviar uma correspondência a certa professora, afirmando que era necessário um 139 

‘de acordo’ do chefe e expliquei todo o procedimento. Houve um entendimento, por parte da 140 

docente, totalmente equivocado do que foi dito e recebi uma resposta que é no mínimo 141 

ofensiva e se fosse levar a alguma coisa séria, no mínimo eu deveria abrir um dossiê e levar ao 142 

comitê de ética. Essas coisas não podem acontecer. O planejamento deve ser algo imperativo 143 

para nós, tanto para o orçamento quanto para as questões dos cursos.”. 8. O Senhor 144 
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Presidente comunicou o agendamento dos seguintes eventos, devidamente aprovados pelos 145 

Conselhos Departamentais. Letras Clássicas e Vernáculas: de 06 e 07 de maio de 2013 – 146 

“Terceira Semana de Estudos Helenísticos”; de 23 a 24 de maio de 2013 – “Malditos nos 147 

Trópicos”; de 06 a 07 de julho de 2013 – “III Simpósio Língua, Discurso e Contexto”. 148 

Geografia: de 03 a 07 de junho de 2013 – “Terra, Alimento e Liberdade: o que você alimenta 149 

quando se alimenta?”; de 16 a 19 de outubro de 2013 – “X Semana de Geografia – Escola e 150 

Universidade: aprendendo juntos”. Com a palavra, o Senhor Presidente comunicou: “Recebi, 151 

na data de 15 de abril, um ofício da chefia do gabinete do Reitor dizendo que, em função da 152 

resolução que criou a sistemática de avaliação da progressão docente, 2 anos após a 153 

execução da avaliação, seria feita uma avaliação do processo para ser aperfeiçoado. No dia 15 154 

mesmo eu despachei para as chefias dos departamentos e CA’s, dizendo que o assunto 155 

entraria em pauta, no aditamento da pauta da congregação (18/04). Quando chegou o dia, 156 

houve uma enorme tensão no assunto, pois a posição que a Faculdade havia estabelecido 157 

anteriormente, era do uso de bancas públicas, proposta que foi encaminhada para o CCAD, 158 

porém não foi aprovada. A proposta aprovada foi a avaliação por intermédio de pareceres. 159 

Como não havia possibilidade de nenhum consenso naquele momento e a data limite era 10, 160 

me propus a: recolher as contribuições que vierem; tentar fazer um documento consensual e; 161 

consultar a Secretaria Geral para ver se é possível estender esse prazo até a próxima 162 

congregação. Mas não era possível alongar o prazo porque a reunião do CCAD era dia 14, 163 

então, em princípio teríamos de ter uma posição até o dia 10. Continuei a fazer algumas 164 

consultas, mas o clima de tensão ainda permaneceu. Só recebi a manifestação de um 165 

departamento com propostas. Assim, conversei novamente com a Secretaria Geral, pois eu 166 

precisava discutir novamente esse assunto na congregação. Também fui informado nesse 167 

momento, que os CAS (Comissão de Avaliação Setorial) haviam recebido essa mesma 168 

solicitação e mandaram suas propostas. As sugestões dos CAS não são necessariamente a 169 

posição da congregação. Para que eu tivesse clareza sobre a manutenção da posição da 170 

congregação ou alteração desta posição, eu teria de submetê-la a próxima reunião da 171 

congregação. A resposta da Secretária Geral foi de que eu não ficasse preocupado, pois várias 172 

unidades estavam fazendo a mesma coisa, ou seja, comunicando que as CAS manifestaram 173 

com relação ao operacional e que a posição das CAS não correspondem, necessariamente, a 174 

posição da Congregação da Faculdade. Além disso, alertaram para mim que não se trata de 175 

alterar a Filosofia da avaliação, mas de contribuir para o aperfeiçoamento com sugestões que 176 

possam melhorar o processo. Então, estou transmitindo a este CTA, embora a matéria será 177 

tratada na congregação do dia 23, que estou inclinado a comunicar que os CAS já fizeram sua 178 

parte e a posição do mesmo não coincide necessariamente com a posição da congregação e a 179 

mesma será examinada na reunião ordinária do dia 23. O Secretário Geral disse que não pode 180 

garantir que a CCAD vai aguardar uma nova manifestação, mas que é importante para manter 181 

esse registro.”. O Senhor Presidente passa a palavra ao Vice-Presidente, Prof. Dr. João 182 

Roberto Gomes de Faria: “Gostaria de complementar os informes que o professor Sérgio deu. 183 

A banca pública é uma questão vencida para a CCAD. A mesma não vai discutir uma mudança 184 

no método de avaliação dos professores. Como isso foi decidido no passado e duas etapas já 185 

foram cumpridas, as próximas etapas continuarão pelo processo de avaliação pelos pareceres. 186 

A sugestão que a nossa CAS enviou foi no sentido de fazer um relato de nossa experiência, 187 

onde trouxemos os pareceristas para uma reunião com os membros da CAS e pudemos fazer 188 

uma avaliação mais consensual dos candidatos, embora isso não tenha impedido que 189 

eventualmente possa ter havido uma discrepância no julgamento de 1 item de determinado 190 

candidato. Conseguimos, por exemplo, evitar que a própria CAS tivesse que assumir a 191 

responsabilidade de aprovar ou não o candidato. Na próxima Congregação eu tenho receio que 192 
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se queira bater o pé em função de uma posição que já foi vencida e não me parece que seja 193 

bom a Congregação se manifestar no sentido de enviar um comunicado a CCAD dizendo que 194 

queremos as bancas no processo de avaliação, etc. Parece que é um desgaste desnecessário 195 

para nós.”. Com a palavra, Prof. Dr. Fernando de Magalhães Papaterra Limongi disse: “Na 196 

época foi a professora Sandra que encaminhou isso. Talvez fosse bom trazer o testemunho 197 

dela nisso tudo, para de repente não voltar atrás e reabrir um processo que já foi selado.”.  198 

Expediente da Comissão de Graduação: Com a palavra o presidente da CG, Prof. Dr. 199 

Eduardo Brandão: “Boa tarde a todos. Quero registrar que a questão da reflexão sobre os 200 

espaços da faculdade apareceu ontem na CG. Um informe que veio do CoG é que alguns 201 

cursos estão passando pelo processo de renovação do Conselho Estadual de Educação, onde 202 

a questão da acessibilidade está sendo levada em consideração. Uma última questão que 203 

queria colocar é sobre o SIGA-unidades, pois recebemos um email (que repassei a vocês) da 204 

Reitoria que propôs a adesão da unidade a essa nova plataforma. Pelo que entendi, nós 205 

formularemos questões para nossa própria avaliação através do SIGA. Dessa forma, o email 206 

solicita um posicionamento da faculdade. Na CG, reclamou-se que o prazo de decisão foi muito 207 

exíguo (15 dias) e essa questão foi particularmente tocante, pois a sua gestão cabe à 208 

comissão, personificada no presidente da CG.”. Com a palavra, o Senhor Presidente disse: 209 

“Sobre a renovação do credenciamento do curso de ciências sociais a documentação já foi 210 

encaminhada ou está em preparação?”. Com a palavra, Prof. Dr. Eduardo Brandão disse: 211 

“Estou a pouco tempo na CG e não consegui ‘tomar pé’ disso, mas acho que ainda vai ocorrer 212 

isso. O processo de reconhecimento do curso de filosofia eu participei um pouco e acho que o 213 

próximo é o de ciências sociais.”. Com a palavra, o Senhor Presidente disse: “Se não me 214 

engano o próximo é o de ciências sociais. A minha preocupação é em relação ao prazo, pois 215 

passa por diversas instâncias e vocês se lembram de que recebemos uma chamada pública do 216 

conselho de educação na ocasião da renovação do credenciamento do curso de Letras. O que 217 

aconteceu foi uma coisa muito grave, pois chegou um dado momento que não estava sendo 218 

mais possível expedir diplomas de conclusão de curso aos alunos de Letras, e eu não gostaria 219 

que isso voltasse a se repetir.”. Com a palavra, o Prof. Dr. Eduardo Brandão disse: “Temos de 220 

nos preocupar mesmo  e programarmos melhor em relação aos documentos e visita.”. 221 

Expediente da Comissão de Pós-Graduação: Com a palavra o Prof. Dr. Marcelo Candido da 222 

Silva, Vice-Presidente da CPG: “São dois informes. O primeiro é relativo a um problema que 223 

estamos enfrentando já há algum tempo e trata-se do plágio nas dissertações e teses. É 224 

evidente que com a disponibilização de teses no banco de dados da USP ficou mais fácil 225 

identificar o problema. Então recebemos praticamente todo mês uma denúncia de plágio 226 

encaminhada pela Ouvidoria. Procuramos atuar em 2 sentidos, tanto na tentativa, junto com a 227 

direção, de pensar um procedimento mais correto possível, mas também atuar no front 228 

pedagógico. Gostaria de lembrar que os casos onde se constatou plágio, encaminharam-se no 229 

sentido da cassação do diploma. Nos últimos 2 anos foram 3 diplomas cassados, se não me 230 

engano. Além disso, estamos organizando juntamente com o departamento de filosofia, um 231 

curso de ética na pesquisa aberto a todos os alunos da USP, coordenado pelo professor 232 

Milton, disponibilizado no 2º semestre. A CPG também decidiu organizar no dia 18 de junho 233 

uma mesa redonda sobre o problema do plágio na universidade. O segundo informe, diz 234 

respeito ao regimento, publicado em 20 de abril. A CPG já se reuniu para começar a discutir a 235 

adaptação de suas normas, com o prazo de 150 dias, enquanto as CCP’s têm 90 dias. É muito 236 

importante a participação de todos nesse processo de adequação dos regulamentos da CCP’s 237 

e normas da CPG ao novo regimento. Deve ser lembrado também que nossa unidade obteve 238 

vitórias importantes naquilo que ela encaminhou, mas ainda há pontos delicados, como por 239 

exemplo a questão do voto do orientador. O novo regimento retira-o, mas abre a possibilidade 240 
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dos programas poderem escrever nas suas normas o voto do orientador. O que eu quero 241 

chamar atenção aqui é um problema que pode advir disso, pois caso os programas que 242 

mantiverem o voto do orientador em seus regulamentos, não será mais possível convidar outro 243 

colega do programa nas bancas de mestrado. Ou seja, a maioria dos membros devem ser de 244 

fora do programa. É só um exemplo para mostrar que devemos tomar muito cuidado em como 245 

é que iremos nos adaptar, porque esse regimento novo dá mais autonomia para as unidades e 246 

CCP’s, mas junto à autonomia vem também uma responsabilidade muito grande. No dia 24 247 

haverá uma oficina aqui no campus para todos os coordenadores, e é importante a 248 

participação de todos os orientadores.”. Com a palavra, Prof. Dr. Fernando Limongi  disse: “Na 249 

leitura do regimento novo tem uns problemas terminológicos que precisam ser esclarecidos no 250 

que se refere a composição de bancas. Os termos que são usados ao longo dos artigos 251 

variam. Tem um momento que fala ‘3 examinadores’. Meu raciocínio seria que o orientador não 252 

é examinador de tese, mas pelo parágrafo 1º é. Dependendo do jeito que você defina aqueles 253 

termos, é inexequível.”. Com a palavra, o Prof. Dr. Marcelo Candido da Silva disse: “Vou tentar 254 

esclarecer melhor. O problema é que na nossa unidade o orientador não é e nunca foi 255 

examinador. Mas em outras unidades ele é. Então a retirada do voto do orientador em outras 256 

unidades significa retirar ao mesmo o direito de arguir. Isso talvez dê origem a alguma 257 

confusão, pois para nós, retirar o direito de voto do orientador é apenas uma questão formal. 258 

Então, no novo regimento, orientador não é examinador. Essas bancas, segundo o novo 259 

regimento, seriam compostas por 3+1 e 5+1. É evidente que quando se retira o voto do 260 

orientador, é preciso que os números permaneçam ímpares. Vai aumentar o número de 261 

pessoas na banca 3+1 no mestrado, e 5+1 no doutorado, caso nossa unidade resolva manter o 262 

que está no caput, mas o texto votado pelo CO altera isso, dando possibilidade aos programas 263 

de encaminharem de outra forma. O que é algo complicado porque, a primeira leitura que foi 264 

feita do regimento dizia que cada banca deveria ser encaminhada individualmente, caso o 265 

orientador quisesse votar, o que seria um caos devido a grande quantidade de bancas 266 

realizadas. Assim, a alternativa encontrada foi que os programas possam escrever isso nas 267 

suas normas, simplificando as coisas. Fizemos a transição das regras da CPG, mas a grande 268 

questão que falta decidir é essa a respeito das bancas. Então eu pedi que os coordenadores 269 

discutissem isso nas suas CCP’s antes de tomar uma decisão na CPG. Se dissermos que 270 

queremos o voto do orientador, estaremos escolhendo a opção, segundo a qual, nas bancas 271 

de mestrado não será mais possível convidar colegas do mesmo programa. Também, a 272 

questão do aumento do número de examinadores também traz o custo das bancas.”. Com a 273 

palavra, Prof. Dr. Brasílio João Sallum Júnior disse: “O problema não é só o custo da banca, 274 

mas também a dificuldade de se montar uma banca.”. Com a palavra, o Prof. Dr. Marcelo 275 

Candido da Silva disse: “Sem dúvida nenhuma. A grande vitória que conseguimos nesse 276 

sentido foi a flexibilização dos pareceres escritos. Vamos continuar nos reunindo e ver qual 277 

será a decisão da CPG.”. Expediente da Comissão de Pesquisa: Com a palavra, o 278 

Presidente da CPq, o Prof. Dr. João Paulo Cândia Veiga, informou: “Alguns informes referentes 279 

ao editais do PIC que se encerraram na semana passada. Tivemos um aumento de inscrições 280 

de 249 para 268 e temos também mais 59 iniciações científicas sem bolsa. No total aumentou 281 

o numero de inscrições de 2978 para 3457. Em termos gerais, a USP ainda tem um 282 

engajamento baixo de docentes na iniciação científica, pois somos 6 mil professores, e em 283 

torno de 2500 engajados na IC, o satisfatório seria ter entre 3.500 e 4.000 docentes. Tivemos 284 

ontem o Conselho de Pesquisa na Escola de Engenharia de São Carlos, onde uma boa parte 285 

da discussão foi dedicada ao SIICUSP, e a proposta do Pró-reitor foi a de fortalecer a comissão 286 

do evento desse ano, elegendo mais 4 integrantes com mandatos de 2 anos. Outro informe 287 

importante é que na próxima congregação teremos a participação do nosso colega da 288 
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Faculdade de Odontologia que fará a apresentação do tema ‘ética e pesquisa’. Diante disso 289 

fizemos alguns convites para colegas de outras Unidades para acompanharem, sem 290 

participação oficial. Estou com bastante expectativa que isso traga resultados de uma agenda 291 

sobre ética e pesquisa importante para nós nos próximos anos.”. Com a palavra, Prof. Dr. 292 

Ronald Beline Mendes perguntou: “Tem alguma previsão de quando seria criado um comitê de 293 

ética na faculdade?”. Com a palavra, Prof. Dr. João Paulo Cândia Veiga respondeu: “Então, 294 

isso é uma questão que temos de discutir em reunião. Devemos considerar todos os prós e 295 

contras de algumas escolhas, levando em consideração outras unidades da USP.”. 296 

Expediente da Bancada dos Servidores Não-Docentes: Com a palavra, Sra. Marie Marcia 297 

Pedroso, representante dos funcionários, disse: “Eu só queria retomar o assunto relativo ao 298 

barulho. Vários funcionários, principalmente os que ficam até o período noturno, tem vindo 299 

reclamar que fica insuportável, sendo que o problema não é só da FFLCH, pois tem também a 300 

bateria da química. Eu disse para as pessoas aguardarem até dia 24 que vai ter um grande 301 

festival em São Paulo, denominado ‘Balatucada’. Acredito que seja por isso que eles estão tão 302 

acirrados, anteriormente ensaiavam perto do P2, porém agora em todo canto você encontra 303 

baterias ensaiando.”. Com a palavra, o Senhor Presidente disse: “Só queria relatar um fato 304 

bizarro que ocorreu. Recebi um comunicado da Diretora da Biblioteca que os alunos nas 305 

Ciências Farmacêuticas estavam fazendo barulho antes das 18:30 horas. Devido a isso, liguei 306 

para a Diretora do curso de Ciências Farmacêuticas e informei a respeito da reclamação, etc. 307 

No dia da reunião do Comitê Gestor ela veio falar comigo, dizendo que foi averiguar e são os 308 

alunos da FFLCH que estão fazendo barulho.”. Com a palavra, Prof. Dr. Vagner Gonçalves 309 

Silva disse: “Esse barulho é feito exatamente em frente da ala onde há 2 salas de pesquisa e a 310 

sala do conselho. Eu mesmo já reclamei do barulho. Os próprios alunos dos grupos de 311 

pesquisa me falam que é o pessoal da FFLCH que está lá. Então, de fato, essa afirmação 312 

procede.”. Com a palavra, Sra. Marie Marcia Pedroso disse: “O próximo item vamos discutir 313 

carreira, espero que pela última vez este mês.”. O Senhor Presidente abre a palavra aos 314 

demais membros do Colegiado: Com a palavra, o Prof. Dr. Eduardo Brandão disse: “Vou 315 

retornar o assunto do SIGA. O email, na verdade, abria a possibilidade da Unidade abrir ou não 316 

a possibilidade da Universidade aderir ao SIGA-unidades. Então, a preocupação na CG é em 317 

relação a qual será a posição da Unidade no que concerne essa questão.”. Com a palavra, o 318 

Senhor Presidente disse: “No meu entender, esse assunto tem que ser apreciado na 319 

Congregação. Agora, seria muito bom que houvesse distribuição de documentação mínima 320 

para que a Congregação fosse informada. Pois, muitas vezes, somos bombardeados de 321 

informações e temo que nem todos acabam tendo acesso às informações e chegam sem 322 

conhecimento da pauta. Em outras palavras, se pudermos distribuir junto com a pauta seria 323 

bom.”. Com a palavra, Prof. Dr. Eduardo Brandão disse: “Só insisti no assunto, professor, 324 

porque o email pediu uma decisão até dia 15, e a congregação é dia 23. Então, talvez fosse o 325 

caso de entrar em contato com a Pró-Reitoria e Câmara de Avaliação, para pedir um prazo 326 

maior para discussão da Unidade.”. Com a palavra, o Senhor Presidente disse: “A gente pode 327 

fazer isso. Atualmente, com frequência, essas demandas que implicam em decisões chegam 328 

para gente resolver no prazo de 10 dias. E todo mundo sabe que as Congregações se reúnem 329 

uma vez por mês. Não tenho como tomar uma decisão dessas sem ouvir a Congregação, além 330 

disso, não posso fazer uma reunião extraordinária a cada assunto que é solicitado, afinal 331 

sabemos que todos têm enormes compromissos de trabalho. Aproveitando, haverá nos dias 9, 332 

10 e 11 de junho aquela reunião dos dirigentes de Unidades que será em Águas de Lindóia. 333 

Mas terei um problema em uma dessas datas, pois serei intimado pelo poder judiciário para ser 334 

testemunha no processo que o Antônio Caleari moveu contra o professor João Paulo do 335 

Departamento de História. Outra coisa que quero fazer circular é aquela ata de 13 de 336 
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dezembro, sobretudo entre as pessoas que intervieram, para fazermos uma ata, do ponto de 337 

visto da redação, muito cuidadosa. Pois suspeito que a próxima etapa do processo seja contra 338 

a Congregação da FFLCH.”. Com a palavra, Prof. Dr. Ronald Beline Mendes disse: “Queria 339 

falar sobre a utilização dos prédios aos finais de semana. Vai ser encaminhado para o Senhor 340 

Presidente um pedido para utilizar as dependências do prédio de Letras no domingo, dia 16 de 341 

junho para a realização do exame nacional para ingresso no mestrado profissional. Na 342 

verdade, esse pedido veio do DLCV a mim, por eu ser coordenador da Comissão 343 

Interdepartamental de Letras. Em outras palavras, veio a mim, mas não me sinto na condição 344 

de autorizar ou não autorizar.”. Com a palavra, o Senhor Presidente disse: “Precisamos tomar 345 

muito cuidado, pois há casos complicados. O Centro de Línguas preparou o processo de 346 

proficiência de língua estrangeira, para o Programa de Pós-Graduação em Educação, e houve 347 

um problema na execução. A ECA ofereceu o prédio para realização do concurso, mas a 348 

informação não chegou para os guardas responsáveis por abrir as portas, criando uma certa 349 

tensão e a prova teve de ser inteiramente cancelada. Qual é o problema do cancelamento da 350 

prova? É que as pessoas que vem de fora entram com pedido de ressarcimento dos prejuízos 351 

que tiveram com o cancelamento da prova. O que estou querendo dizer é que se tivermos um 352 

planejamento bem feito, não vejo nenhum problema para a realização do exame. Quanto antes 353 

chegar eu e Vânia sentamos e fazemos o que for possível. Se não for, a importância do evento 354 

é, sem dúvida alguma, grande e a Superior Administração que tem que nos proporcionar o 355 

recurso adicional para esse tipo de iniciativa.”. Ninguém mais desejando fazer uso da palavra, 356 

o Senhor Presidente passou à ORDEM DO DIA: 1. QUESTÕES TÉCNICAS DE POLÍTICA 357 

ACADÊMICA. 1.1. RECURSO APRESENTADO PELA SERVIDORA CLENES COSTA 358 

LOUZEIRO AO COMITÊ DE ANÁLISE CONTRA O RESULTADO DA SEGUNDA 359 

MOVIMENTAÇÃO DA CARREIRA DOS SERVIDORES TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS. (v. 360 

documento a parte) Com a palavra, a Sra. Marie Marcia Pedroso disse: “Como havíamos 361 

informado no último CTA, com a mudança na classificação do grupo da Geografia poderíamos 362 

ter um recurso. A Clenes entrou com recurso, solicitando a revisão e o CA negou o pedido. 363 

Preliminarmente ela não finalizou o consenso com a chefia na época devida, mas quando viu 364 

no resultado que tinha sido classificada acima do esperado não entrou com recurso. Com a 365 

reclassificação ela juntou 2 motivos e entrou com recurso. Como o CA disse e divulgou 366 

anteriormente a lista não é definitiva, só após o DRH finalizar a auditoria do processo. Então 367 

submetemos o parecer contrário da Clenes ao CTA.”. Com a palavra, o Senhor Presidente 368 

perguntou: “Os recursos dos pareceres vão ao DRH?”. Com a palavra, a Sra. Marie Marcia 369 

Pedroso respondeu: “Sim, fazem parte do processo.”. O Senhor Presidente encaminha para 370 

votação o parecer CONTRÁRIO do comitê de análise ao recurso interposto. Após votação o 371 

parecer foi APROVADO com (01) uma abstenção. Com a palavra, o Senhor Presidente disse: 372 

“Nós temos um segundo caso, que resulta de uma solicitação proveniente do Departamento de 373 

Sociologia. Peço ao professor Brasílio que exponha suas razões e depois podemos ler o 374 

relatório do CA.”. Com a palavra, Prof. Dr. Brasílio João Sallum Júnior disse: “Nós fizemos na 375 

Sociologia, como todo mundo, uma avaliação dos funcionários e enviamos ao CA uma 376 

proposta de progressão na carreira. Essa proposta foi orientada em função das 377 

responsabilidades que cada um dos servidores estava cumprindo e, devido a isso, um dos 378 

funcionários que tinha classificação 1B (Vicente) estava responsável pela Secretaria de Pós-379 

Graduação, com o auxílio de outro rapaz. O resultado foi apresentado aos funcionários e 380 

expliquei os critérios adotados e que tínhamos posicionado os funcionários daquela maneira 381 

para que aqueles primeiros pudessem ter classificação vertical e os outros por não sobrar 382 

dinheiro então seria horizontal. Ocorre que o funcionário, um tempo depois, procurou a mim e 383 

ao coordenador de pós-graduação dizendo que sairia da carreira, pois tinha conseguido entrar 384 
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na carreira da Segurança Legislativa, fato que soube na sexta-feira anterior ao resultado da 385 

avaliação e não disse nada. Obviamente considerei inadequada a posição do funcionário, mas 386 

como não tinha muito o que fazer, tentamos resolver o problema, pois como ele tinha tido uma 387 

progressão vertical, obviamente o seguinte não tinha. Assim, enviei uma carta ao CA pedindo 388 

que o Vicente fosse retirado da carreira e, ao mesmo tempo, que colocasse o funcionário 389 

seguinte na classificação para receber a progressão vertical. Isso tem em vista duas coisas: 390 

primeiro, porque na medida que ele recebe a progressão vai embora e o DS perde a verba; 391 

segundo, porque ele não pode aproveitar da carreira. Aí se soube que, eventualmente, ele 392 

poderia pedir o ‘adicional de progressão de carreira’ que receberia nesses 2 meses, março e 393 

abril, em que ainda estaria na USP. Em primeiro lugar achei essa definição estranha, pois 394 

como não foi promulgada a carreira e nem o CTA completou o julgamento, não via muito 395 

sentido nisso. Mas, de todo o jeito, o que mais me parece estranho é que nós mantenhamos a 396 

progressão de alguém que sai da carreira e que sequer foi homologada. Tentei fazer com que 397 

a questão fosse resolvida informalmente, de modo que eventualmente o dinheiro adicional 398 

fosse entregue ao funcionário que receberia de fato a progressão.  Mas houve recusa, então o 399 

funcionário que está saindo não quer que o outro receba promoção e, informalmente, o 400 

dinheiro. Ele quer receber tudo formalmente, de modo que o outro não tenha progressão. O CA 401 

avaliou o caso, sugerindo que fosse mantida a progressão, por 2 meses, do funcionário que se 402 

demitiu e que, posteriormente, esse recurso adicional que recebeu fosse entregue para a 403 

funcionária que imediatamente o segue na avaliação. Parece bastante razoável, mas tem dois 404 

problemas. Primeiro que vai depender da resposta do DRH, se vai ou não permitir. E, segundo 405 

lugar, tem um elemento-chave, que diz respeito a autonomia do CTA, pois afinal, decidimos ou 406 

não aqui? Porque se tudo depende do que o DRH vai dizer, nós não podemos decidir isso dai? 407 

Fico meio espantado, pois cumprimos papel de executar normas, sob as quais não temos 408 

nenhum controle e sequer podemos decidir, nesse plenário, o que é algo razoável.”. Com a 409 

palavra, Sra. Marie Marcia Pedroso  disse: “Entendemos toda a situação e procuramos ver de 410 

que forma seria possível resolver a questão. Por isso que hoje busquei junto a Neli esse e-mail 411 

que já havia sido trocado. O DRH é o da Reitoria, Prof. Brasílio, e não o da FFLCH. Eles 412 

deixaram claro que, se o processo já está em curso, não se pode voltar atrás no caso do 413 

funcionário. Essa semana tivemos uma reunião onde discutimos esse caso.”. Com a palavra, o 414 

Senhor Presidente disse: “Uma funcionária que era da Geografia entrou com recurso dizendo 415 

que havia um erro. O CTA então reconheceu o erro e deu razão a ela. Desse modo, a que 416 

tinha sido beneficiada com a progressão anteriormente, perdeu o benefício e então entrou com 417 

recurso, pois desejava que prevalecesse a primeira decisão. O que acabamos de votar é 418 

manter a decisão do último CTA no sentido de que prevaleceu o parecer do CA, ou seja, dar 419 

provimento a funcionária. Não é o mesmo caso, de fato, Brasílio.”. Com a palavra, Prof. Dr. 420 

Brasílio João Sallum Júnior disse: “Achei razoável o que o CA está propondo, meu único 421 

problema é se vamos ter peso suficiente lá no DRH para que essa solução que o comitê está 422 

propondo seja implementada. Isso parece razoável, o funcionário recebe por 2 meses e depois 423 

as verbas vão para a funcionária seguinte. Estou com um pouco de medo de não ter 424 

estimulado a funcionária seguinte a fazer uma contestação de meu julgamento.”. Com a 425 

palavra, o Senhor Presidente disse: “O procedimento mais adequado era este fato ter vindo ao 426 

conhecimento público durante o período dos recursos. Gostaria de fazer uma observação, em 427 

virtude da minha experiência de estar na CLR, de que os textos legais implicam em múltiplas 428 

interpretações. A posição da CLR é sempre evitar confrontação com o judiciário, pois há 429 

custos, demora, etc. O que me parece um pouco discutível é o segundo parágrafo que você 430 

acabou de ler, porque na verdade a competência do CTA é validar o processo de avaliação. 431 

Agora, o que significa homologação? Significa que o DRH vai verificar se todas as avaliações 432 
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são comparáveis, pois pode acontecer que tenhamos feito uma avaliação muito 433 

flexível/generosa e outros tenham sido muito duros o que pode dar um desequilíbrio na 434 

avaliação geral da progressão da carreira. Não temos autonomia por causa disso, se 435 

tivéssemos, cada unidade faria a avaliação segundo critérios locais. Agora, eu achei seu 436 

parecer muito razoável, o que me parece mais viável nesse momento. Se voltarmos atrás, 437 

qualquer funcionário que não tenha sido beneficiado pode querer anular o processo todo, 438 

porque de alguma maneira por argumentar que um elemento que não estava na regra do jogo 439 

apareceu. Pessoalmente, acho um custo muito arriscado.”. Com a palavra, Prof. Dr. Brasílio 440 

João Sallum Júnior disse: “O CTA e a Direção da Faculdade vão encaminhar dessa maneira? 441 

Se sugere que a funcionária na sequência seja promovida e recebe a promoção a partir do dia 442 

07/05, quando o funcionário se desligou. Ok, concordo. Mas quem vai encaminhar isso aqui?”. 443 

Com a palavra, o Senhor Presidente disse: “Vamos supor, em primeiro lugar, que aprovemos o 444 

parecer aqui. Em segundo lugar, o CTA faz uma recomendação com um adendo subscrevendo 445 

positivamente essa posição. Ou seja, não é só uma aprovação, mas uma forte 446 

recomendação.”. Com a palavra, Sra. Neli Maximino disse: “Queria reforçar o que a Marie falou 447 

professor. A gente fez uma consulta ao DRH e eles responderam isso. Como já está no 448 

sistema, não tem como voltar e é esse o problema. No sistema tem todo o histórico, ou seja, 449 

não há motivo, pois ele ganhou e não houve nenhum recurso. Apesar de ser muito injusto, do 450 

meu ponto de vista, ele ganhar, mas não tem o que fazer por enquanto. Digamos que a gente 451 

resolva fazê-lo sair, eles vão parar todo o processo.”. Com a palavra, Prof. Dr. Brasílio João 452 

Sallum Júnior disse: “Eu entendi isso e achei a solução do CA muito razoável, o problema é 453 

que esta proposta tem que chegar com força.”. Com a palavra, Prof. Dr. Vagner Gonçalves 454 

Silva disse: “Também acho que o parecer está razoável. Não há muito que fazer nesse caso, 455 

por mais que possamos julgar moralmente a atitude do funcionário, ele está respaldado pela 456 

lei. Quer dizer, ele foi julgado do ponto de vista das regras estabelecidas, teve seu 457 

merecimento na promoção, então sua atitude não foi ilegal. Concordo com o encaminhamento 458 

do Sérgio de não só aprovar o parecer, mas que de alguma maneira coloquemos a importância 459 

de ser aceito, já que estamos falando de promoção de carreira e incentivo a uma atitude 460 

positiva dos funcionários e a não aceitação pode ter um impacto muito negativo no 461 

departamento. Um bom argumento é que se a Universidade está querendo de fato uma 462 

melhoria nas condições de trabalho dos funcionários, este fato é um contra-exemplo que 463 

devemos tentar evitar. Em outras palavras, é preciso fazer um reforço a este pedido, insistindo 464 

na necessidade de que esse valor, após a saída do funcionário, volte ao departamento para 465 

beneficiar outros funcionários que merecem.”. O Senhor Presidente submete a votação a 466 

proposta do Comitê de Análise de manter a classificação do Departamento de Sociologia até o 467 

dia 7 de maio e, à partir do dia 8 a atribuição da progressão à Sra. MARIA ÂNGELA FERRARO 468 

DE SOUZA. Após votação, a proposta foi APROVADA. O Senhor Presidente submete em 469 

votação a proposta de elaboração de um ofício adendo reforçando o entendimento do CTA 470 

quanto a proposta do Comitê de Análise. Após votação, a proposta foi APROVADA. Com a 471 

palavra, o Senhor Presidente disse: “Ainda nesse tópico temos de aprovar o RELATÓRIO 472 

FINAL DA SEGUNDA MOVIMENTAÇÃO DA CARREIRA DOS FUNCIONÁRIOS, TÉCNICOS E 473 

ADMINISTRATIVOS. O documento foi distribuído a todos e há apenas algumas notas que 474 

merecem esclarecimento.”. Com a palavra, Sra. Marie Marcia Pedroso disse: “Só um 475 

esclarecimento. O relatório final não necessariamente precisa passar no CTA, mas nós, desde 476 

o início do trabalhos, passamos, a cada fase cumprida do processo, um documento para o 477 

colegiado. Estamos em fase de finalização e precisamos incluir ainda os dois recursos 478 

apontados hoje. Pois esse documento se fecha junto ao CA e a Direção da Unidade, mas 479 

procuramos sempre trazer aqui para vocês estarem a par da situação.”. Com a palavra, o 480 
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Senhor Presidente perguntou: “Então não é necessário submeter a aprovação?”. Com a 481 

palavra Sra. Marie Marcia Pedroso respondeu: “Não.”. Com a palavra, o Senhor Presidente 482 

disse: “Esse assunto está então encerrado, pelo menos a segunda etapa. Eu farei todo 483 

empenho para que nós, na terceira etapa da carreira, possamos trazer ao CTA os problemas 484 

observados na fase atual, de modo a buscar solução para eles.”. 1.2. GRUPO DE TRABALHO 485 

PARA ELABORAR SUGESTÕES PARA DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - USP 2014. (v. 486 

anexo ofício da Assistência Financeira). Com a palavra, o Senhor Presidente disse: “O que 487 

precisamos decidir é o chefe do departamento que representará o curso de Ciências Sociais no 488 

GT.”. Com a palavra, Prof. Dr. Brasílio João Sallum Júnior disse: “Sugiro o professor Vagner, 489 

que tem mais experiência nessa questão.”. Com a palavra, Prof. Dr. Vagner Gonçalves Silva 490 

disse: “Agradeço a sugestão, Brasílio. O problema é que estou saindo da chefia em 491 

outubro/13.”. Com a palavra, o Senhor Presidente disse: “Mas não tem problema, a data final 492 

para entrega dos nomes é 15 de junho. Então o professor Vagner fica representando o curso 493 

de Ciências Sociais. E para o curso de Letras?”. Com a palavra, Prof. Ronald Beline Mendes 494 

disse: “Como tem algumas chefias se aproximando do fim, e a minha é a única que perdura até 495 

o final do ano que vem, eu me candidato.”. Com a palavra, o Senhor Presidente disse: “Dois 496 

representantes de Comissões Estatutárias (Graduação, Pós-graduação, Cultura e Extensão e 497 

Pesquisa). Quem se habilita?”. Com a palavra, Prof. Dr. Eduardo Brandão disse: “Estou 498 

sempre disposto a colaborar, mas na Comissão de Graduação já estou com um número 499 

enorme de atribuições.”. Com a palavra, Sra. Leonice Maria Silva de Farias disse: “Essa 500 

composição não é estática. Então, se o CTA decidir por 1 representante da Comissão 501 

Estatutária não tem problema. Pois foi o CTA que decidiu, há 2 ou 3 anos atrás, essa 502 

composição.”. Com a palavra, o Senhor Presidente disse: “Vamos manter então só 1, pode 503 

ser? Fica a professora Giliola Maggio como representante. E, claro, os presidentes das 504 

comissões se entendam com a professora Giliola no sentido de indicar as sugestões e 505 

recomendações que gostariam de ver atendidas como diretrizes para o orçamento.”. Com a 506 

palavra, Senhor Presidente disse: “Para Representante dos Funcionários no CTA fica a Sra. 507 

Marie Marcia Pedroso e para Representante dos Alunos no CTA fica o aluno Marcelo Soares 508 

Alves dos Santos. Podemos então considerar aprovada comissão?  O Senhor Presidente, 509 

encaminha o item acima para votação e o mesmo foi APROVADO.”. 1.3. RECOMPOSIÇÃO 510 

DO GRUPO DE TRABALHO PARA ELABORAR SUGESTÕES PARA ATUALIZAÇÃO DO 511 

REGIMENTO DA FFLCH-USP. (v. anexo composição atual do GT). Com a palavra, o Senhor 512 

Presidente disse: “A professora Sandra havia baixado uma portaria, designando um Grupo de 513 

Trabalho para elaborar sugestões de atualizações do regimento. Sendo composto do Prof. Dr. 514 

Fernando de Magalhães Papaterra Limongi, Profa. Dra. Sara Albieri e Sra. Kely Cristine Soares 515 

da Silva.”. Com a palavra, o Prof. Dr. Fernando de Magalhães Papaterra Limongi  disse: “A 516 

maior parte das sugestões partiu da Kely. Como a Sara e a Kely saíram, acabamos não 517 

encaminhando nada. Então acho que a comissão deveria ser recomposta para que o trabalho 518 

possa ser encerrado. Quando foi constituído o grupo, havia uma expectativa de que se poderia 519 

mudar o regimento, ganhando maior serenidade e eficiência, mas é pouco mutável, pois está 520 

tudo no regimento USP.”. Com a palavra, o Senhor Presidente perguntou: “Esta comissão teria 521 

de ser aprovada pela Congregação, Rosângela?”. Com a palavra, Sra. Rosângela Duarte 522 

Vicente (ATAC) disse: “É o GT que irá apresentar o trabalho a congregação.”. Com a palavra o 523 

Senhor Presidente perguntou: “Professor Fernando, o senhor continuaria nessa comissão?”. 524 

Com a palavra, Prof. Dr. Fernando de Magalhães Papaterra Limongi respondeu: “Com todo o 525 

prazer.”. Com a palavra, o Senhor Presidente disse: “Para encaminhar e encerrar o processo. 526 

Professor Maurício, você não gostaria de entrar nesse grupo, juntamente com a Assistente 527 

Acadêmica, Sra. Rosângela? Com isso encerramos esse trabalho e essa tarefa vai ser 528 
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encaminhada à Congregação. O Senhor Presidente encaminha a proposta acima para votação 529 

e a mesma foi APROVADA.”. 2. AFASTAMENTO DOCENTE E DE SERVIDORES NÃO 530 

DOCENTES encaminhados ad referendum (votação aberta, em bloco, sem prejuízo de pedidos 531 

de destaque).”. 2.1. Pedido do DA no sentido de que a Profa. Dra. Ana Claudia Duarte Rocha 532 

Marques seja autorizada a afastar-se por 07 (sete) dias, de 02 a 08/03/2013, s.p.v. e, das 533 

demais vantagens, a fim de dar prosseguimento a reuniões de trabalho com a Professora Maya 534 

Mayblin, com vistas à elaboração de um projeto conjunto, a ser encaminhado à agência de 535 

fomento REUK e a FAPESP, na Universidade de Edinburgh, Escócia (Proc. 05.1.4953.8.4). 536 

2.2. Pedido do DLO no sentido de que o Prof. Dr. Bruno Barretto Gomide seja autorizado a 537 

afastar-se por 07 (sete) dias, de 03/05 a 05/06/2013, s.p.v. e, das demais vantagens, a fim de 538 

participar da Conferência Anual da Associação Canadense de Eslavistas, na Universidade de 539 

Victória, Canadá (Proc. 07.1.2556.8.0). 2.3. Pedido do DCP no sentido de que a Profa. Dra. 540 

Lorena Guadalupe Barberia seja autorizado a afastar-se por 04 (quatro) dias, de 10 a 541 

13/04/2013, s.p.v. e, das demais vantagens, a fim de participar do Encontro da MPSA – 542 

Midwest Political Science Association, em Chicago, EUA (Proc. 13.1.1489.8.3). 2.4. Pedido do 543 

DG no sentido de que a Especialista de Laboratório Marisa de Souto Matos Fierz, seja 544 

autorizada a afastar-se por 11 (onze) dias, de 08 a 18/04/2013, s.p.v. e, das demais 545 

vantagens, a fim de participar do Encontro de Geógrafos da América Latina, em Lima, Peru 546 

(Proc. 99.1.1949.8.0). 2.5. Pedido do CL no sentido de que a Educadora Paola de Souza 547 

Mandalá, seja autorizada a afastar-se por 07 (sete) dias, de 05 a 11/05/2013, s.p.v. e, das 548 

demais vantagens, a fim de participar do II Congreso Internacional de Profesores de Lenguas 549 

Oficiales del MERCOSUR (CIPLOM), em Buenos Aires, Argentina (Proc. 13.1.1535.8.5). 2.6. 550 

Pedido do CL no sentido de que a Educadora Larissa Fostinone Locoselli, seja autorizada a 551 

afastar-se por 05 (cinco) dias, de 06 a 10/05/2013, s.p.v. e, das demais vantagens, a fim de 552 

participar do II Congresso Internacional de Professores de Línguas Oficiais do Mercosul, em 553 

Buenos Aires, Argentina (Proc. 13.1.1535.8.5). 2.7. Pedido do DLCV no sentido de que a Profa. 554 

Dra. Maria aparecida Correia Ribeiro Torres Morais seja autorizado a afastar-se por 183 555 

(cento e oitenta e três) dias, de 1º/07 a 30/12/2013, s.p.v. e, das demais vantagens, a fim de 556 

realizar pesquisa de pós-doutorado na University of Souther California, em Los Angeles, EUA. 557 

2.8. Pedido do DCP no sentido de que o Prof. Dr. João Paulo Cãndia Veiga seja autorizado a 558 

afastar-se por 05 (cinco) dias, de 03/04 a 04/05/2013, s.p.v. e, das demais vantagens, a fim de 559 

participar de evento na Universidade de Califórnia, San Diego, EUA (Proc. 07.1.3650.8.0). 2.10. 560 

Pedido do DF no sentido de que o Prof. Dr. Moacyr Ayres Novaes Filho seja autorizado a 561 

afastar-se por 06 (seis) dias, de 14 a 19/04/2013, s.p.v. e, das demais vantagens, a fim de 562 

participar da delegação da Universidade de São Paulo no World Class Meeting, no Baruch 563 

College, de City University of New York, EUA (Proc. 98.1.2629.8.8). 2.11. Pedido do DLO no 564 

sentido de que o Prof. Dr. Luis Sérgio Krausz seja autorizado a afastar-se por 08 (oito) dias, 565 

de 25/04 a 02/05/2013, s.p.v. e, das demais vantagens, a fim de participar da apresentação do 566 

seu livro recém publicado: Desterro. Memórias em Ruínas, no Jüdisches Museum Wien, 567 

Alemanha (Proc. 11.1.3954.8.3). 2.12. Pedido do DCP no sentido de que o Prof. Dr. André 568 

Vitor Singer seja autorizado a afastar-se por 07 (sete) dias, de 07 a 13/04/2013, s.p.v. e, das 569 

demais vantagens, a fim de participar do Lula + 10: achievements, directions and challenges of 570 

the social transformations in Brazil, organizado pela University of Oslo, Noruega (Proc. 571 

91.1.1485.8.6). 2.13. Pedido do DLM no sentido de que o Prof. Dr. Adrián Pablo Fanjul seja 572 

autorizado a afastar-se por 12 (dez) dias, de 1º a 12/05/2013, s.p.v. e, das demais vantagens, 573 

a fim de participar do II CIPLOM – Congresso Internacional de Professores de Línguas Oficiais 574 

do MERCOSUL, em Buenos Aires, Argentina (Proc. 02.1.3988.8.6). 2.14. Pedido do DLM no 575 

sentido de que o Prof. Dr. Álvaro Silveira Faleiros seja autorizado a afastar-se por 10 (dez) 576 
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dias, de 21 a 30/03/2013, s.p.v. e, das demais vantagens, a fim de participar do Concerto e da 577 

aula previstos no Projeto Panamérica Canção “Programa de intercâmbio e de Atividades de 578 

Cultura e Extensão”, na Carleton University e ministrar palestra na Universidade de Ottawa, 579 

Canadá (Proc. 08.1.4586.8.4). 2.15. Pedido do DTLLC no sentido de que o Prof. Dr. Marcus 580 

Vinicius Mazzari seja autorizado a afastar-se por 11 (onze) dias, de 10 a 20/04/2013, s.p.v. e, 581 

das demais vantagens, a fim de participar do Congresso Internacional “Fenomenologia, história 582 

e antropologia da viagem, na Universidade Estatal de São Petersburgo, Rússia e realizar 583 

levantamento bibliográfico em Londres, Inglaterra (Proc. 98.1.1876.8.1). 2.16. Pedido do DCP 584 

no sentido de que o Prof. Dr. Rafael Antonio Duarte Villa seja autorizado a afastar-se por 07 585 

(sete) dias, de 1º a 07/04/2013, s.p.v. e, das demais vantagens, a fim de participar da 586 

Convenção Anual da ISA – International Studies Association, na Cidade de San Francisco, 587 

EUA (Proc. 02.1.1470.8.0). 2.17. Pedido do DLCV no sentido de que o Prof. Dr. Mário 588 

Eduardo Viaro seja autorizado a afastar-se por 08 (oito) dias, de 14 a 21/05/2013, s.p.v. e, 589 

das demais vantagens, a fim de participar do IX Encuentro de Morfología em Cádiz, Espanha 590 

(Proc. 04.1.3907.8.8). 2.18. Pedido do DLCV no sentido de que o Prof. Dr. Luiz Antonio da 591 

Silva seja autorizado a afastar-se por 17 (dezessete) dias, de 28/04 a 14/05/2013, s.p.v. e, 592 

das demais vantagens, a fim de participar de reuniões nas cidades de Valencia, na Espanha e 593 

em Lisboa, Portugal (Proc. 96.1.1078.8.6). 2.19. Pedido do DL no sentido de que o Prof. Dr. 594 

Ronald Beline Mendes seja autorizado a afastar-se por 11 (onze) dias, de 12 a 22/04/2013, 595 

s.p.v. e, das demais vantagens, a fim de participar do 43 rd Linguistic Symposium on Romance 596 

Languages (LSRL43), na Cuny – City University of New York, e realizar visita acadêmica à New 597 

York University, ambos em Nova Yorque, EUA (Proc. 01.1.2698.8.3). 2.20. Pedido do DG no 598 

sentido de que o Prof. Dr. Yuri Tavares Rocha seja autorizado a afastar-se por 08 (oito) dias, 599 

de 07 a 14/04/2013, s.p.v. e, das demais vantagens, a fim de participar do 14º Encontro de 600 

Geógrafos da América Latina, em Lima, Peru (Proc. 09.1.2369.8.7). 2.21. Pedido do DLM no 601 

sentido de que o Prof. Dr. Marcos César de Paula Soares seja autorizado a afastar-se por 06 602 

(seis) dias, de 25 a 30/04/2013, s.p.v. e, das demais vantagens, a fim de participar do First 603 

Congresso of Historical Materialism – NY, na Universidade de Nova York, EUA (Proc. 604 

04.1.2967.8.7). 2.22. Pedido do DLO no sentido de que o Prof. Dr. Koichi Mori seja autorizado 605 

a afastar-se por 06 (seis) dias, de 15 a 20/05/2013, s.p.v. e, das demais vantagens, a fim de 606 

participar da reunião anual dos diretores dos centros de estudos japoneses, em Los Angeles, 607 

Califórnia (Proc. 03.1.4210.8.0). 2.23. Pedido do DH no sentido de que o Prof. Dr. Pedro Luís 608 

Puntoni seja autorizado a afastar-se por 15 (quinze) dias, de 11 a 25/05/2013, s.p.v. e, das 609 

demais vantagens, a fim de participar de reuniões, ministrar aulas e palestras, bem como 610 

realizar pesq1uisas, em Salamanca, na Espanha (Proc. 00.1.3117.8.3). 2.24. Pedido do DH no 611 

sentido de que o Prof. Dr. Carlos Roberto Figueiredo Nogueira seja autorizado a afastar-se 612 

por 10 (dez) dias, de 06 a 15/05/2013, s.p.v. e, das demais vantagens, a fim de ministrar 613 

conferência no Centro de História da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, Portugal 614 

(Proc. 79.1.1829.1.7). 2.25. Pedido do DG no sentido de que o Prof. Dr. Júlio César Suzuki 615 

seja autorizado a afastar-se por 08 (oito) dias, de 05 a 12/04/2013, s.p.v. e, das demais 616 

vantagens, a fim de participar do 14º Encontro de Geógrafos da América Latina, em Lima, Peru 617 

(Proc. 06.1.4227.8.2). 2.26. Pedido do DLM no sentido de que a Profa. Dra. Maria Elisa 618 

Burgos Pereira da Silva Cevasco seja autorizada a afastar-se por 05 (cinco) dias, de 17 a 619 

21/04/2013, s.p.v. e, das demais vantagens, a fim de participar do Congresso Gramsci in the 620 

world, EUA (Proc. 86.1.54269.1.3). 2.27. Pedido do DLM no sentido de que a Profa. Dra. Maria 621 

Teresa Celada seja autorizada a afastar-se por 10 (dez) dias, de 02 a 11/05/2013, s.p.v. e, 622 

das demais vantagens, a fim de participar do II CIPLOM – Congresso Internacional de 623 

Professores de Línguas Oficiais do MERCOSUL, em Buenos Aires, Argentina (Proc. 624 
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92.1.1853.8.6). 2.28. Pedido do DLM no sentido de que a Profa. Dra. Maria Zulma Moriondo 625 

Kulikowski seja autorizada a afastar-se por 08 (oito) dias, de 05 a 12/05/2013, s.p.v. e, das 626 

demais vantagens, a fim de participar do II CIPLOM – Congresso Internacional de Professores 627 

de Línguas Oficiais do MERCOSUL, em Buenos Aires, e por 13 (treze) dias, de 13 a 628 

25/05/2013 para participar de uma missão de trabalho do Convênio Centros Associados na 629 

Universidade Nacional de Córdoba, ambos na Argentina (Proc. 95.1.1937.8.8). 2.29. Pedido do 630 

DLM no sentido de que a Profa. Dra. Elizabeth Harkot de La Taille seja autorizada a afastar-631 

se por 13 (treze) dias, de 07 a 19/06/2013, s.p.v. e, das demais vantagens, a fim de 632 

desenvolver várias atividades acadêmicas na Bélgica e na França (Proc. 07.1.2065.8.6). 2.30. 633 

Pedido do DLM no sentido de que a Profa. Dra. Adriana Kanzepolsky seja autorizada a 634 

afastar-se por 19 (dezenove) dias, de 23/04 a 11/05/2013, s.p.v. e, das demais vantagens, a 635 

fim de participar do III Congresso Internacional “Cuestiones críticas”, e ministrar disciplina, na 636 

Universidade de Rosário, Argentina (Proc. 09.1.2767.8.2). 2.31. Pedido do DTLLC no sentido 637 

de que a Profa. Dra. Ana Paula Sá e Souza Pacheco seja autorizada a afastar-se por 07 638 

(sete) dias, de 23 a 29/04/2013, s.p.v. e, das demais vantagens, a fim de participar de 639 

Congresso nos EUA (Proc. 06.1.4027.8.3). 2.32. Pedido do DLO no sentido de que a Profa. 640 

Dra. Arlete Orlando Cavaliere seja autorizada a afastar-se por 07 (sete) dias, de 11 a 641 

17/05/2013, s.p.v. e, das demais vantagens, a fim de participar de Conferência, na 642 

Universidade Estadual Politécnica de São Petersburgo, Rússia (Proc. 90.1.815.8.1). 2.33. 643 

Pedido do DLCV no sentido de que a Profa. Dra. Márcia Santos Duarte de Oliveira seja 644 

autorizada a afastar-se por 28 (vinte e oito) dias, de 06/07 a 02/08/2013, s.p.v. e, das demais 645 

vantagens, a fim de participar de Projeto, em Angola (Proc. 05.1.4700.8.9). 2.34. Pedido do 646 

DLCV no sentido de que a Profa. Dra. Maria Lúcia da Cunha Victório de Oliveira seja 647 

autorizada a afastar-se por 10 (dez) dias, de 25/05 a 03/06/2013, s.p.v. e, das demais 648 

vantagens, a fim de participar de Congresso, na Espanha (Proc. 05.1.4700.8.9). 2.35. Pedido 649 

do DLCV no sentido de que a Profa. Dra. Maria Zilda da Cunha seja autorizada a afastar-se 650 

por 13 (treze) dias, de 12 a 14/05/2013, s.p.v. e, das demais vantagens, a fim de participar do 651 

XXXV Convegno Internazionale di Americanistica, em Perúgia, Itália, e do III Encontro anual da 652 

AIM, em Coimbra, Portugal (Proc. 07.1.2354.8.8). 2.36. Pedido do DLCV no sentido de que a 653 

Profa. Dra. Patrícia de Jesus Carvalhinhos seja autorizada a afastar-se por 14 (quatorze) 654 

dias, de 30/04 a 13/05/2013, s.p.v. e, das demais vantagens, a fim de participar de 655 

Conferências e realizar visitas técnicas, em Hungria e Romênia (Proc. 11.1.2805.8.4). 2.37. 656 

Pedido do DLCV no sentido de que a Profa. Dra. Marcia Maria de Arruda Franco seja 657 

autorizada a afastar-se por 29 (vinte e nove) dias, de 26/06 a 24/07/2013, s.p.v. e, das demais 658 

vantagens, a fim de participar de Congresso e realizar pesquisas, na Universidade de Oxford, 659 

Inglaterra (Proc. 04.1.229.8.9). 2.38. Pedido do DLCV no sentido de que a Profa. Dra. Maria 660 

Célia Pereira Lima-Hernandes seja autorizada a afastar-se por 03 (três) dias, de 03 a 661 

05/05/2013, s.p.v. e, das demais vantagens, a fim de participar do II Encontro Mundial sobre o 662 

Ensino de Português, em Fort Lauderdale, EUA (Proc. 04.1.1736.8.1). 2.39. Pedido do DLCV 663 

no sentido de que a Profa. Dra. Mônica Muniz de Souza Simas seja autorizada a afastar-se 664 

por 08 (oito) dias, de 06 a 13/05/2013, s.p.v. e, das demais vantagens, a fim de participar do 665 

Congresso Narrativas de Macau, no Museu do Oriente, em Lisboa, Portugal (Proc. 666 

07.1.953.8.1). 2.40. Pedido do DG no sentido de que a Profa. Dra. María Mónica Arroyo seja 667 

autorizada a afastar-se por 05 (cinco) dias, de 08 a 12/04/2013, s.p.v. e, das demais 668 

vantagens, a fim de participar do XVI EGAL Encontro de Geógrafos da América Latina, em 669 

Lima, Peru (Proc. 03.1.3409.8.7). 2.41. Pedido do DS no sentido de que a Profa. Dra. Nadia 670 

Araújo Guimarães seja autorizada a afastar-se por 30 (trinta) dias, de 16/03 a 14/04/2013, 671 

s.p.v. e, das demais vantagens, a fim de realizar pesquisa no CRESPPA – Centre de 672 
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Recherches Sociologiques et Politiques de Paris, França (Proc. 08.1.1243.8.9). 2.42. Pedido do 673 

DS no sentido de que a Profa. Dra. Paula Regina Pereira Marcelino seja autorizada a afastar-674 

se por 09 (nove) dias, de 11 a 19/05/2013, s.p.v. e, das demais vantagens, a fim de participar 675 

do 2º Colóquio Internacional Strikes and Social Conflicts na Maison des Sciences de l’Homme 676 

de Dijon, França (Proc. 12.1.3209.8.7). 2.43. Pedido do DA no sentido de que a Profa. Dra. 677 

Fernanda Arêas Peixoto seja autorizada a afastar-se por 04 (quatro) dias, de 04 a 678 

07/04/2013, s.p.v. e, das demais vantagens, a fim de participar de reunião do Projeto “Arenas 679 

culturales: para uma historia cultural urbana sudamericana, na Universidade de Quilmes, 680 

Argentina (Proc. 02.1.58.8.8). 2.44. Pedido do DA no sentido de que a Profa. Dra. Laura 681 

Moutinho da Silva seja autorizada a afastar-se por 06 (seis) dias, de 21 a 26/02/2013, s.p.v. 682 

e, das demais vantagens, a fim de participar de seminário e de reuniões de convênio entre a 683 

USP e a Universidade de Princeton, EUA (Proc. 07.1.849.8.0). 2.45. Pedido do DH no sentido 684 

de que a Profa. Dra. Iris Kantor seja autorizada a afastar-se por 02 (dois) dias, de 31/05 a 685 

1º/06/2013, s.p.v. e, das demais vantagens, a fim de participar do Colóquio Internacional na 686 

Birkbeck, Universide de Londres, Inglaterra, e por 06 (seis) dias, de 20 a 25/06/2013 para 687 

participar do Colóquio Internacional na École Française de Rome, Itália (Proc. 03.1.4164.8.8). 688 

2.46. Pedido do DH no sentido de que a Profa. Dra. Gabriela Pellegrino Soares seja 689 

autorizada a afastar-se por 09 (nove) dias, de 25/05 a 02/06/2013, s.p.v. e, das demais 690 

vantagens, a fim de participar da Escola Doutoral USP-Universidade de Paris, França (Proc. 691 

06.1.180.8.1). 2.47. Pedido do DH no sentido de que a Profa. Dra. Ana Paula Torres Megiani 692 

seja autorizada a afastar-se por 28 (vinte e oito) dias, de 24/06 a 21/07/2013, s.p.v. e, das 693 

demais vantagens, a fim de participar de Congresso e realizar pesquisas em Salamanca/Madri, 694 

na Espanha e em Lisboa, Portugal (Proc. 03.1.4004.8.0). 2.48. Pedido do DL no sentido de que 695 

a Profa. Dra. Margarida Maria Taddoni Petter seja autorizada a afastar-se por 25 (vinte e 696 

cinco) dias, de 05 a 29/07/2013, s.p.v. e, das demais vantagens, a fim de realizar pesquisas 697 

em Luanda, Angola (Proc. 96.1.1174.8.5). 2.49. Pedido do DLM no sentido de que a Profa. Dra. 698 

Mônica Ferreira Mayrink O’Kuinghttons seja autorizada a afastar-se por 09 (nove) dias, de 699 

24/05 a 1º/06/2013, s.p.v. e, das demais vantagens, a fim de participar de atividades 700 

acadêmicas na Universidade Nacional de Córdoba, Argentina (Proc. 09.1.3722.8.2). 2.50. 701 

Pedido do DTLLC no sentido de que o Prof. Dr. Fábio Rigatto de Souza Andrade seja 702 

autorizado a afastar-se por 10 (dez) dias, de 19 a 28/07/2013, s.p.v. e, das demais vantagens, 703 

a fim de participar de Congresso em Barcelona, Espanha (Proc. 05.1.4145.8.5). 2.51. Pedido 704 

do DS no sentido de que o Prof. Dr. Antonio Sérgio Alfredo Guimarães seja autorizado a 705 

afastar-se por 28 (vinte e oito) dias, de 17/03 a 13/04/2013, s.p.v. e, das demais vantagens, a 706 

fim de realizar pesquisas, ministrar curso e realizar atividades de intercâmbio, na França (Proc. 707 

08.1.4115.8.1). Após a votação, os itens acima foram APROVADOS, com exceção do item 2.9 708 

que foi retirado de pauta porque o docente desistiu do afastamento. 3. RELATÓRIO DE 709 

AFASTAMENTO DOCENTE E DE SERVIDORES NÃO DOCENTES: encaminhados ad 710 

referendum (votação aberta, em bloco, sem prejuízo de pedidos de destaque) 3.1. A Profa. 711 

Dra. Adriana Kanzepolsky (DLM) apresentou relatório de afastamento ocorrido no período de 712 

03 a 17/11/2012, quando foi autorizada a ministrar curso de pós-graduação, na Universidad 713 

Nacional de Mar del Plata, na Argentina. 3.2. A Profa. Dra. Maria Teresa Celada (DLM) 714 

apresentou relatório de afastamento ocorrido no período de 03 a 19/11/2012, quando foi 715 

autorizada a ministrar curso de pós-graduação, na Facultad de Humanidades Universidad de la 716 

República e realizar pesquisa na Biblioteca Naciona, em Buenos Aires, na Argentina. 3.3. A 717 

Profa. Dra. Mônica Ferreira Mayrink O’Kuinghttons (DLM) apresentou relatório de 718 

afastamento ocorrido no período de 11 a 16/09/2012, quando foi autorizada a participar do IV 719 

Coloquio Internacional sobre Investigación em Lenguas Extranjeras (4th Internacional 720 
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Colloquium on Research in Foreign Languages), em Bogotá, Colômbia. 3.4. A Profa. Dra. 721 

Sandra Guardini Teixeira Vasconcelos (DLM) apresentou relatório de afastamento ocorrido 722 

no período de 08 a 16/12/2012, quando foi autorizada a participar da IV World Literature 723 

Conference, na Universidade de Londres, Inglaterra, e, de 10 a 24/02/2013, quando foi 724 

autorizada a participar de atividades relativas ao convênio com a Universidade de Surrey e 725 

realizar pesquisa bibliográfica na Biblioteca Britânica em Londres, Inglaterra. 3.5. A Profa. Dra. 726 

Walkyria Maria Monte Mór (DLM) apresentou relatório de afastamento ocorrido no período de 727 

10 a 23/10/2012, quando foi autorizada a participar de dois workshops no contexto do projeto 728 

“Knowledge Exchange: Developping Transnational Literacies”, realizados na Universidade de 729 

York, Toronto, e nas Universidades de Manitoba, Winnipeg, ambos no Canadá. 3.6. O Prof. Dr. 730 

Helmut Paul Erich Galle (DLM) apresentou relatório de afastamento ocorrido no período de 06 731 

a 11/12/2012, quando foi autorizado a participar do III Congreso Internacional de Filosofia de la 732 

Historia, na Universidade de Buenos Aires, Argentina. 3.7. O Prof. Dr. Waldir Veividas (DL) 733 

apresentou relatório de afastamento ocorrido no período de 24/10 a 02/11/2012, quando foi 734 

autorizado a participar do Colloque Lire Le Résumé Le Louis Hjelmslev, em Liège, Bélgica, e, 735 

de 02 a 18/12/2012, quando foi autorizado a participar da Missão de Trabalho pelo acordo 736 

CAPES/WBI – projeto 006/10, em Paris, França. 3.8. O Prof. Dr. Emerson Galvani (DG) 737 

apresentou relatório de afastamento ocorrido no período de 15 a 28/10/2012, quando foi 738 

autorizado a participar de missão acadêmica à Oregon State University (OSU), no Estado de 739 

Oregon, Estados Unidos da América. 3.9. O Prof. Dr. Jurandyr Luciano Sanches Ross (DG) 740 

apresentou relatório de afastamento ocorrido no período de 15 a 28/10/2012, quando foi 741 

autorizado a participar de missão acadêmica à Oregon State University (OSU), no Estado de 742 

Oregon, Estados Unidos da América. 3.10. O Prof. Dr. Luis Antonio Bittar Venturi (DG) 743 

apresentou relatório de afastamento ocorrido no período de 15 a 28/10/2012, quando foi 744 

autorizado a participar de missão acadêmica à Oregon State University (OSU), no Estado de 745 

Oregon, Estados Unidos da América. 3.11. A Profa. Dra. Maria Elisa Siqueira Silva (DG) 746 

apresentou relatório de afastamento ocorrido no período de 15 a 28/10/2012, quando foi 747 

autorizada a participar de missão acadêmica à Oregon State University (OSU), no Estado de 748 

Oregon, Estados Unidos da América. 3.12. A funcionária Waldirene Ribeiro do Carmo (DG) 749 

apresentou relatório de afastamento ocorrido no período de 20 a 29/08/2012, quando foi 750 

autorizada a participar do “GENERACIÓN DE CARTOGRAFÍA TÁCTIL Y MATERIAL 751 

DIDÁCTICO PARA LA COMPRENSIÓN DEL CALENTAMIENTO GLOBAL Y SU RELACIÓN 752 

COM EVENTOS NATURALES”, em Santiago do Chile. 3.13. A Profa. Dra. Eliza Atsuko 753 

Tashiro Perez (DLO) apresentou relatório de afastamento ocorrido no período de 19 a 754 

31/03/2013, quando foi autorizada a participar de reuniões com vistas a estabelecer um 755 

intercâmbio entre a FFLCH e a Universidade de Hiroshima, Japão. 3.14. A Profa. Dra. Lusine 756 

Yeghiazaryan (DLO) apresentou relatório de afastamento ocorrido no período de 06 a 757 

08/11/2012, quando foi autorizada a participar da IX conferência internacional de Linguística 758 

Armênia em São Petersburgo, na Rússia. 3.15. A Profa. Dra. Mona Mohamad Hawi (DLO) 759 

apresentou relatório de afastamento ocorrido no período de 27/02 a 02/03/2013, quando foi 760 

autorizada a participar do IV Congresso Latino-Americano de Formação de Professores de 761 

Língua, na Universidade de Brasília. 3.16. A Profa. Dra. Mamede Mustafa Jarouche(DLO) 762 

apresentou relatório de afastamento ocorrido no período de 05 a 08/03/2013, quando foi 763 

autorizado a participar do 2º Congreso de Literatura Fantástica na Universidade Federal de 764 

Pernambuco. 3.17. A Profa. Dra. Ana Lúcia Pastore Schritzmeyer (DA) apresentou relatório 765 

de afastamento ocorrido no período de 03 a 29/01/2013, quando foi autorizada a participar de 766 

atividades referentes a projeto na área de Antropologia do Direito em colaboração com o 767 

Centre de Recherche Individus Épreuves Sociétés (CeRIES) da Universide Charles De Gaule 768 
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Lille 3, em Lille e Paris. 3.18. A Profa. Dra. Beatriz Perrone-Moisés (DA) apresentou relatório 769 

de afastamento ocorrido no período de 04 a 11/11/2012, quando foi autorizada a participar do 770 

GT do III Congresso da Associação Latinoamericana de Antropologia, em Santiago, Chile. 771 

3.19. A Profa. Dra. Maria Célia Lima-Hernandes (DLCV) apresentou relatório de afastamento 772 

ocorrido no período de 23 a 31/01/2013, quando foi autorizada a participar de Congresso, bem 773 

como realizar visita técnica à Universidade de Sichuan e trabalho de campo em Chongqing, 774 

China. 3.20. A Profa. Dra. Giuliana Ragusa de Faria (DLCV) apresentou relatório de 775 

afastamento ocorrido no período de 31/07/2012 a 03/02/2013, quando foi autorizada a realizar 776 

projeto de pós-doutorado, na Universidade de Wisconsin , EUA. (Proc. 06.1.2302.8.7). 3.21. O 777 

Prof. Dr. Carlos Alberto de Moura Ribeiro Zeron (DH) apresentou relatório de afastamento 778 

ocorrido no período de 31/12/2012 a 24/02/2013, quando foi autorizado a proferir palestras na 779 

École des Hautes Études Sciences Sociales, na França (Proc. 01.1.2974.8.0). 3.22. O Prof. Dr. 780 

Gabriel Antunes de Araújo (DLCV) apresentou relatório de afastamento ocorrido no período 781 

de 1º/03/2012 a 31/10/2012, quando foi autorizado a realizar pesquisa para o pós-782 

doutoramento, na Universidade de Lisboa, Portugal (Proc. 06.1.442.8.0). 3.23. O Prof. Dr. Lynn 783 

Mario Trindade Menezes de Souza (DLM) apresentou relatório de afastamento ocorrido no 784 

período de 12/03/2012 a 30/06/2012, quando foi autorizado a realizar pesquisa, na 785 

Universidade de Goa, na ìndia (Proc. 89.1.510.8.4). 3.24. A Profa. Dra. Fraya Frehse (DS) 786 

apresentou relatório de afastamento ocorrido no período de 09 a 16/09/2012, quando foi 787 

autorizada a participar do Workshop “Decentering Urban Studies in and from Latin America” em 788 

Berlim, Alemanha. 3.25. A Profa. Dra. Ana Paula Scher (DL) apresentou relatório de 789 

afastamento ocorrido no período de 15/09/2011 a 14/08/2012, quando foi autorizada a realizar 790 

estágio de pós-doutorado, na UniversiTY College London , Inglaterra. (Proc. 99.1.1369.8.3). 791 

Após votação, os itens acima foram APROVADOS. 4. RELATÓRIO DE AFASTAMENTO 792 

“PESQUISADOR VISITANTE INTERNACIONAL”: 4.1. A Profa. Dra. Luiza Franco Moreira 793 

(DH) apresentou relatório de atividades desenvolvidas durante o período de agosto de 2012 a 794 

janeiro de 2013. Após votação, o item acima foi APROVADO. 5. RELATÓRIO DE 795 

ATIVIDADES DOCENTES EM RDIDP – encaminhados ad referendum (votação aberta, sem 796 

prejuízo de pedidos de destaque). 5.1. A Profa. Dra. Antônia Terra de Calazans Fernandes 797 

lotada no DH, ref. MS-3 apresentou relatório de atividades desenvolvidas durante estágio 798 

probatório em RDIDP. O relatório de atividades em RDIDP foi aprovado pelo Conselho 799 

Departamental e pela CERT. Nessa oportunidade, a Comissão deixou registrado que caberá à 800 

docente encaminhar novo relatório em trinta (30) dias antes de 28/07/2014. (Proc. 801 

08.1.2397.8.0). 5.2. A Profa. Dra. Eliane Gouvea Lousada lotada no DLM, ref. MS-3 802 

apresentou relatório de atividades desenvolvidas durante estágio probatório em RDIDP. O 803 

relatório de atividades em RDIDP foi aprovado pelo Conselho Departamental e pela CERT. 804 

Nessa oportunidade, a Comissão deixou registrado que caberá à docente encaminhar novo 805 

relatório em trinta (30) dias antes de 17/12/2014. (Proc. 08.1.3003.8.5). 5.3. A Profa. Dra. 806 

Mayumi Denise Senoi Ilari Defina lotada no DLM, ref. MS-3 apresentou relatório de atividades 807 

desenvolvidas durante estágio probatório em RDIDP. O relatório de atividades em RDIDP foi 808 

aprovado pelo Conselho Departamental e pela CERT, esperando a consolidação do perfil de 809 

publicações. Nessa oportunidade, a Comissão deixou registrado que caberá à docente 810 

encaminhar novo relatório em trinta (30) dias antes de 08/03/2015. (Proc. 09.1.105.8.2). 5.4. O 811 

Prof. Dr. Rodrigo Bacellar da Costa e Silva lotado no DLM, ref. MS-3 apresentou relatório de 812 

atividades desenvolvidas durante estágio probatório em RDIDP. O relatório de atividades em 813 

RDIDP foi aprovado pelo Conselho Departamental e pela CERT. Nessa oportunidade, a 814 

Comissão deixou registrado que caberá ao docente encaminhar novo relatório em trinta (30) 815 

dias antes de 14/10/2014. (Proc. 08.1.3212.8.3). 5.5. O Prof. Dr. Gustavo Venturi Junior 816 
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lotado no DS, ref. MS-3 apresentou relatório de atividades desenvolvidas durante estágio 817 

probatório em RDIDP. O relatório de atividades em RDIDP “ad referendum” do Conselho 818 

Departamental e aprovado pela CERT. Nessa oportunidade, a Comissão deixou registrado que 819 

caberá ao docente encaminhar novo relatório em trinta (30) dias antes de 03/09/2014. (Proc. 820 

06.1.816.8.3). 5.6. O Prof. Dr. Robson Tadeu Cesila lotado no DLCV, ref. MS-3 apresentou 821 

relatório de atividades desenvolvidas durante estágio probatório em RDIDP. O relatório de 822 

atividades em RDIDP foi aprovado pelo Conselho Departamental e pela CERT. Nessa 823 

oportunidade, a Comissão deixou registrado que caberá ao docente encaminhar novo relatório 824 

em trinta (30) dias antes de 24/03/2015. (Proc. 09.1.386.8.1). 5.7. O Prof. Dr. Ricardo de 825 

Souza Carvalho lotado no DLCV, ref. MS-3 apresentou relatório de atividades desenvolvidas 826 

durante estágio probatório em RDIDP. O relatório de atividades em RDIDP foi aprovado pelo 827 

Conselho Departamental e pela CERT. Nessa oportunidade, a Comissão deixou registrado que 828 

caberá ao docente encaminhar novo relatório em trinta (30) dias antes de 12/02/2015. (Proc. 829 

09.1.21.8.3). 5.8. A Profa. Dra. Paola Poma lotada no DLCV, ref. MS-3 apresentou relatório de 830 

atividades desenvolvidas durante estágio probatório em RDIDP. O relatório de atividades em 831 

RDIDP foi aprovado pelo Conselho Departamental e pela CERT, que deu por concluído o 832 

período de experimentação da docente no regime de trabalho. (Proc. 06.1.2433.8.4). Após 833 

votação, os itens acima foram APROVADOS. 6. EQUIVALÊNCIA DE TÍTULO – PÓS-834 

GRADUAÇÃO (votação aberta, em bloco, sem prejuízo de pedidos de destaque) 6.1. 835 

CHANTAL PARPETTE solicita equivalência de seu titulo de Doutor Letras-Francês, obtido na 836 

Universite Lumiere Lyon 2, França, ao expedido por esta Faculdade (Proc. 2013.1.776.8.9). (v., 837 

no anexo, cópia do parecer FAVORÁVEL da Comissão de Pós-Graduação, em 23/04/2013) 838 

6.2. NAZIR AHMED CAN solicita equivalência de seu titulo de Mestre Letras-Teoria Literária e 839 

Literatura Comparada, obtido na Universitat Autònoma de Barcelona, Espanha, ao expedido 840 

por esta Faculdade (Proc. 2013.1.582.8.0). (v., no anexo, cópia do parecer FAVORÁVEL da 841 

Comissão de Pós-Graduação, em 23/04/2013) 6.3. THIAGO NEUENSCHWANDER GALERY 842 

solicita equivalência de seu titulo de Doutor em Linguística, obtido na University College 843 

London, ao expedido por esta Faculdade (Proc. 2012.1.5469.8.6). (v., no anexo, cópia do 844 

parecer FAVORÁVEL da Comissão de Pós-Graduação, em 23/04/2013). Após votação, os 845 

pareceres da CPG acima foram APROVADOS. 7. RECURSO - EQUIVALÊNCIA DE TÍTULO – 846 

PÓS-GRADUAÇÃO (votação aberta, em bloco, sem prejuízo de pedidos de destaque) 7.1. 847 

MAYUMI SHIMIZU solicita, em caráter de recurso à Câmara Curricular, equivalência de seu 848 

titulo de Mestre em Geografia, obtido na Scholl of Public Policy, University of Tokio, Japão, ao 849 

expedido por esta Faculdade (Proc. 2011.5.1031.8.2). (v., anexos, cópia do parecer 850 

DESFAVORÁVEL da Câmara Curricular de 06.03.2013, cópia dos pareceres FAVORÁVEIS da 851 

CCP e da Comissão de Pós-Graduação). Com a palavra, Prof. Dr. Marcelo Cândido da Silva 852 

disse: “Este é um caso em que houve divergência entre a Câmara Curricular e a CCP/CPG. 853 

Portanto não se trata de reconhecimento, mas equivalência para fins de ingresso no doutorado. 854 

O parecer da CCP, aprovado pelo CPG, é quanto ao mérito do trabalho que é positivo. Na 855 

avaliação da Câmara Curricular o que pesou no parecer contrário, foi o fato de que nas 856 

informações que o parecerista obteve no site da universidade, tudo indicava que o mestrado 857 

em questão era não-acadêmico, em outras palavras, havia dúvidas quanto a equivalência do 858 

curso em relação ao nosso mestrado. A interessada entrou com recurso, e este volta a Câmara 859 

Curricular, depois de ter passado pela CPG. Só uma observação nesse sentido, a Pró-Reitoria 860 

recebeu uma carta do Reitor questionando o resultado da avaliação da Câmara Curricular 861 

como sendo negativo. Quando a Universidade recusa, ou dá um parecer negativo em relação a 862 

um pedido de equivalência ou reconhecimento, ela não está colocando em xeque a 863 

Universidade que emitiu o diploma, nem o curso. Ela está de fato lançando um parecer a 864 
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respeito da equivalência daquele trabalho, em relação ao desenvolvido na nossa Universidade. 865 

Por exemplo, se um aluno defendeu numa Universidade conceituada lá fora, mas o trabalho 866 

não passou por uma banca, ou não foi avaliado, considera-se que não há equivalência. Desse 867 

modo, essas avaliações são específicas, caso a caso. Não existem listas das universidades 868 

que não aceitamos diploma. Apesar do fato de que temos algumas Universidades da América 869 

Latina, das quais temos recebido constantemente solicitações que são recusadas, pois o curso 870 

é semi-presencial ou não-presencial, por exemplo. Nesse caso específico da aluna Mayumi há 871 

uma divergência, e esta será avaliada na Câmara Curricular. Esperamos que o resultado seja 872 

satisfatório e que preserve a qualidade da pós-graduação.”. Com a palavra, o Senhor 873 

Presidente disse: “Lendo aqui os pareceres, acho que a divergência é razoável. Pois sendo um 874 

curso de ‘Public Policy’, não se pode imaginar que o trabalho seja puramente acadêmico, é um 875 

trabalho lastreado em pesquisa com finalidades práticas. Então ele não é equivalente ao nosso 876 

se considerarmos que não temos essa tradição. Para sustentar a ideia da CPG, teríamos de 877 

contrapor o parecer dos especialistas que analisaram.”. Com a palavra, Prof. Dr. Marcelo 878 

Cândido da Silva disse: “Na Câmara, onde assumi a coordenação em março, a orientação que 879 

temos tido é de que o elemento essencial da avaliação seja a qualidade do trabalho. Tivemos 880 

reunião da Câmara ontem, onde passou um recurso de um processo da FFLCH de 10 anos 881 

atrás (de reconhecimento de diploma), que havia sido aprovado na CPG e CCP, mas recebeu 882 

parecer negativo da Câmara Curricular em 2004 pois havia suspeitas quanto a estrutura do 883 

curso que havia emitido o diploma. O parecer da Câmara ao recurso foi então positivo, no 884 

sentido de que o trabalho era de qualidade, desenvolvido no interior de uma universidade 885 

conceituada. Em outras palavras, a Câmara, 8 anos após ter dado um parecer negativo, 886 

reformou sua decisão tendo em vista a qualidade do trabalho.”. Com a palavra, Prof. Dr. 887 

Brasílio João Sallum Júnior disse: “Queria chamar a atenção para uma questão. Há muitos 888 

trabalhos feitos, mesmo na Faculdade de Filosofia, que tem implicações práticas. Imagino que 889 

algumas dissertações ou teses que sejam produzidas em Letras, por exemplo, tenham 890 

implicações do ponto de vista prático. Temos uma área de Políticas Públicas nas Ciências 891 

Políticas daqui da FFLCH. Esses trabalhos, necessariamente, além de seu mérito de produção 892 

de novos conhecimentos podem ser aplicáveis. Então, não me surpreendo que o trabalho 893 

dessa moça, possa ter implicações práticas, seria até bom que tivesse. Desse modo, tenho 894 

impressão de que esse argumento da Câmara Curricular tem em vista um concepção de 895 

‘pureza’ na produção de conhecimento, como se não devesse ter aplicações práticas.”. Com a 896 

palavra, Prof. Dr. Marcelo Cândido da Silva disse: “A decisão da Câmara Curricular, negando o 897 

pedido em primeira instância, não se deveu ao fato do trabalho ter implicações práticas, e sim 898 

por haver dúvidas se o curso, no qual o trabalho foi desenvolvido, era de pesquisa ou próximo 899 

ao lato sensu.”. Com a palavra, Prof. Dr. João Paulo Cândia Veiga perguntou: “Só para 900 

entender, quer dizer que não sabemos se é lato ou stricto sensu o programa?”. Com a palavra, 901 

Prof. Dr. Marcelo Cândido da Silva respondeu: “Os documentos anexados ao processo, 902 

afirmam que se trata de um curso stricto sensu.”. Com a palavra, Prof. Dr. Brasílio João Sallum 903 

Júnior disse: “Vamos convir que cada país tem uma certa maneira de organizar a pós-904 

graduação. Um mestrado nos EUA não é stricto sensu, nunca foi, é um trabalho final de 905 

aproveitamento. Aqui mesmo no Brasil, na área de Ciências Sociais, você tem vários cursos de 906 

pós-graduação que tem uma quantidade imensa de disciplinas e pouco aproveitamento, tanto 907 

que alguns cursos de pós-graduação sequer competem com mestrados nos concursos anuais. 908 

Esse tipo de coisa é um ranço detestável, pois coloca um requisito bobinho, e no fundo muito 909 

nativo, para julgar a organização da universidade do Japão.”. Com a palavra, Prof. Dr. Marcelo 910 

Cândido da Silva disse: “Nós não esperamos que as universidades estrangeiras tenham a 911 

mesma estrutura que a nossa. A questão, quando me referi ao tipo do curso é a seguinte: trata-912 
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se de um curso presencial? Tem uma estrutura curricular comparável a nossa? Essas são 913 

questões fundamentais. Temos recusado diplomas de máster, por exemplo, pois são 914 

equivalentes a TCC’s. Em minha opinião pessoal, o que deve ser levado em conta é que 915 

devemos ter como norte a qualidade do trabalho. Se a comissão de especialistas diz que é um 916 

trabalho de qualidade, relevante e traz contribuição, isso é o essencial. Recebemos vários 917 

trabalhos da Alemanha que não passaram por uma defesa pública, mas tem uma avaliação 918 

escrita, o que para nós é suficiente. Então existe sim uma avaliação que é flexível.”. Com a 919 

palavra, o Senhor Presidente disse: “Agora temos que votar o parecer da CCP e CPG, 920 

favoráveis ao recurso e, portanto contrário ao entendimento da Câmara Curricular.”. Após 921 

votação, o parecer FAVORÁVEL da CCP e CPG foi APROVADO. 8. RECONHECIMENTO DE 922 

TÍTULO – PÓS-GRADUAÇÃO (votação aberta, em bloco, sem prejuízo de pedidos de 923 

destaque) 8.1. MARIA VITÓRIA AGUIAR MOREIRA MIRÓ MEDEIROS solicita 924 

reconhecimento do Diploma de Mestre, concentração em História Social, pela Universidade 925 

Nacional Estatal de Pesquisa da Cidade de Belgorod, Rússia ao expedido por esta Faculdade 926 

(Proc. 2013.1.2371.1.9). (v., no anexo, cópia do parecer CONTRÁRIO da Comissão de Pós-927 

Graduação, em 23/04/2013) 8.2. MARILDA PINHEIRO COSTA solicita reconhecimento do 928 

Diploma de Doutor, concentração em Língua Espanhola e Literaturas Espanhola e Hispano-929 

Americana, pela Universidade Granada, Espanha ao expedido por esta Faculdade (Proc. 930 

2012.1.28027.1.2). (v., no anexo, cópia do parecer CONTRÁRIO da Comissão de Pós-931 

Graduação, em 23/04/2013) 8.3. CAMILA LONGMAN CAMPOS BRASILIANO solicita 932 

reconhecimento do Diploma de Mestre, concentração em Antropologia Social, pela 933 

Universidade Autònoma de Barcelona, Espanha ao expedido por esta Faculdade (Proc. 934 

2012.1.227999.1.0). (v., no anexo, cópia do parecer FAVORÁVEL da Comissão de Pós-935 

Graduação, em 23/04/2013) 8.4. GABRIELA STROZENBERG LONGMAN solicita 936 

reconhecimento do Diploma de Mestre, concentração em Sociologia, pela Écoles Des Hautes 937 

Études Em Sciences Sociales, França ao expedido por esta Faculdade (Proc. 938 

2011.1.26650.1.3). (v., no anexo, cópia do parecer FAVORÁVEL da Comissão de Pós-939 

Graduação, em 23/04/2013) 8.5. ALCELI RIBEIRO ALVES solicita reconhecimento do Diploma 940 

de Mestre, concentração em Geografia Humana, pela University of London, Inglaterra ao 941 

expedido por esta Faculdade (Proc. 2012.1.9018.1.1). (v., no anexo, cópia do parecer 942 

FAVORÁVEL da Comissão de Pós-Graduação, em 23/04/2013) 8.6. ANDREIA INAMORATO 943 

DOS SANTOS solicita reconhecimento do Diploma de Mestre, concentração em Geografia 944 

Humana, pela University of London, Inglaterra ao expedido por esta Faculdade (Proc. 945 

2012.1.27257.1.4). (v., no anexo, cópia do parecer FAVORÁVEL da Comissão de Pós-946 

Graduação, em 23/04/2013) 8.7. JACILENE FELIX DE MOURA solicita reconhecimento do 947 

Diploma de Mestre, concentração em Literatura Brasileira, pela Université Paris 8, França ao 948 

expedido por esta Faculdade (Proc. 2012.1.4698.1.4). (v., no anexo, cópia do parecer 949 

FAVORÁVEL da Comissão de Pós-Graduação, em 23/04/2013) 8.8. MARINA AMENDOLA 950 

PINHEIRO solicita reconhecimento do Diploma de Mestre, concentração em Ciência Política, 951 

pelo The Graduate Institute, Suiça ao expedido por esta Faculdade (Proc. 2012.1.26557.1.4). 952 

(v., no anexo, cópia do parecer FAVORÁVEL da Comissão de Pós-Graduação, em 953 

23/04/2013) 8.9. DOMIRA FERNANDES DE ARAUJO solicita reconhecimento do Diploma de 954 

Doutor, concentração em Cultura e Informação, pela Universidad De Las Palmas de Gran 955 

Canaria, Espanha ao expedido por esta Faculdade (Proc. 2012.1.2701.1.8). (v., no anexo, 956 

cópia do parecer FAVORÁVEL da Comissão de Pós-Graduação, em 23/04/2013) 8.10. INARA 957 

LUISA MARIN VOIROL solicita reconhecimento do Diploma de Doutor, concentração em 958 

Filosofia, pela Université Paris VII, França ao expedido por esta Faculdade (Proc. 959 

2012.1.28023.1.7). (v., no anexo, cópia do parecer FAVORÁVEL da Comissão de Pós-960 
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Graduação, em 23/04/2013) 8.11. EWERTON RIBEIRO MACIEL solicita reconhecimento do 961 

Diploma de Mestre, concentração em Filosofia, pela Université Paris 8, França ao expedido por 962 

esta Faculdade (Proc. 2012.1.8158.1.4). (v., no anexo, cópia do parecer FAVORÁVEL da 963 

Comissão de Pós-Graduação, em 23/04/2013) 8.12. MAURO DE SOUZA RIBEIRO solicita 964 

reconhecimento do Diploma de Mestre, concentração em Literatura Portuguesa, pela 965 

Universidade de Lisboa, Portugal ao expedido por esta Faculdade (Proc. 2012.1.30336.1.9). 966 

(v., no anexo, cópia do parecer FAVORÁVEL da Comissão de Pós-Graduação, em 967 

23/04/2013) 8.13. MARCOS NAKANO DANIEL solicita reconhecimento do Diploma de Mestre, 968 

concentração em Filosofia, pela Université Paris 1 – Panthéon - Sorbonne, França ao expedido 969 

por esta Faculdade (Proc. 2012.1.5107.1.0). (v., no anexo, cópia do parecer FAVORÁVEL da 970 

Comissão de Pós-Graduação, em 23/04/2013). Com a palavra, Prof. Dr. Marcelo Cândido da 971 

Silva esclareceu: “Nós temos um grande número de processos que passaram agora, pois havia 972 

atraso e estamos fazendo esforço para limpar essa pauta. Porque disso depende o combate, 973 

no Congresso Nacional, à aprovação de uma medida que prevê o reconhecimento automático 974 

dos diplomas do Mercosul. Então, para nós, é muito importante esse esforço e peço aos 975 

colegas que participem também.”. Após votação, todos os PARECERES foram APROVADOS. 976 

9. RECONHECIMENTO DE TÍTULO – PÓS-GRADUAÇÃO – encaminhado ad referendum 977 

(votação aberta, em bloco, sem prejuízo de pedidos de destaque) 9.1. RICARDO JOSÉ ROSA 978 

GUALDA solicita reconhecimento do Diploma de Doutor em Letras-Língua Espanhola e 979 

Literaturas Espanhola e Hispano-Americana obtido pelo Senhor, junto à The University of 980 

Texas, Estados Unidos da América (Proc. 2012.1.25630.1.0). (Parecer FAVORÁVEL da CPG). 981 

Após votação, o PARECER foi APROVADO. 10. CONVÊNIO DE INTERCÂMBIO CULTURAL 982 

E CIENTÍFICO/PROTOCOLO DE INTENÇÕES (votação aberta, em bloco, sem prejuízo de 983 

pedidos de destaque) 10.1. Convênio entre a Universidade de São Paulo, através da FFLCH e 984 

o The Hebrew University-Israel, para fins de intercâmbio de docentes/pesquisadores, 985 

estudantes de pós-graduação e graduação e membros da equipe técnico-administrativa das 986 

respectivas instituições, sob coordenação da Profa. Dra. Suzana Chwarts, pela FFLCH-USP e 987 

Profa. Dra. Ruth Fine, pelo The Hebrew University-Israel (Proc. 13.1.1858.8.9). 10.2. Convênio 988 

entre a Universidade de São Paulo, através da FFLCH e a Université Toulouse II Le Miral - 989 

França, para fins de intercâmbio de docentes/pesquisadores, estudantes de pós-graduação e 990 

graduação e membros da equipe técnico-administrativa das respectivas instituições, sob 991 

coordenação do Prof. Dr. Marcelo Rede, pela FFLCH-USP e Prof. Dr. Pascal Payen, pela 992 

Université Toulouse II Le Miral - França (Proc. 13.1.1859.8.5). 10.3. Convênio entre a 993 

Universidade de São Paulo, através da FFLCH e o Centro Studi Americanistici “Circolo 994 

Amerindiano” Ondus - Itália, visando o intercâmbio de docentes e pesquisadores; 2 995 

elaboração conjunta de projetos de pesquisa; 3 organização conjunta de eventos científicos e 996 

culturais; 4 intercâmbio e elaboração conjunta de informações e publicações acadêmicas; 5 997 

intercâmbio de estudantes; 6 intercâmbio de membros da equipe técnico-administrativo e 7 998 

cursos e disciplinas compartilhados. Para compor a coordenação do convênio são indicados 999 

pela FFLCH-USP, a Profa. Dra. Sylvia Caiuby Novaes, e pelo Centro Studi Americanistici 1000 

“Circolo Amerindiano” Ondus - Itália, o Prof. Dr. Romolo Santoni (Proc. 13.1.1857.8.2). Após 1001 

votação, os itens foram APROVADOS. 11. DOAÇÕES/TRANSFERÊNCIAS DE DOMÍNIO DE 1002 

MATERIAL PERMANENTE (votação aberta, em bloco, sem prejuízo de pedidos de destaque) 1003 

11.1. Pedido da Profa. Dra. Maria Aparecida Torrs Morais (DLCV) no sentido de se incorporar 1004 

ao patrimônio da FFLCH, 01 (um) livro adquirido com recursos da FAPESP (Proc. 1005 

13.1.1620.8.2). (O livro encontra-se no SBD). 11.2. Pedido da Profa. Dra. Ieda Maria Alves 1006 

(DLCV) no sentido de se incorporar ao patrimônio da FFLCH, 01 Notebook Compaq HP Dual 1007 

core, 3Gb, 320 Gb HD, Window 7 Home Basic, 01 HD externo Western Digital My Passport 320 1008 
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Gb e 10 (dez) livros adquiridos com recursos da FAPESP (Proc. 13.1.1621.8.9). (Os 1009 

equipamentos encontram-se na Pós-Graduação do DLCV e os livros no SBD). 11.3. Pedido da 1010 

Profa. Dra. Ligia Vizeu Barrozo (DG) no sentido de se incorporar ao patrimônio da FFLCH, 02 1011 

Computadores (UPD core 15 2500/4GB DDR3 1333MHZ, memoria 2 GB DDR3 1333MHZ 1012 

Kingston, estabilizador mono PT, teclado mult/internet PT, mouse scroll óptico PT, monitor 20” 1013 

LED Sansung BX2031N, Windows 7 Professional 64 bits) adquiridos com recursos da FAPESP 1014 

(Proc. 12.1.471.8.2). (Os equipamentos encontram-se no Departamento de Geografia). 11.4. 1015 

Pedido do Prof. Dr. Fábio Rigattto de Souza Andrade (DTLLC) no sentido de se incorporar ao 1016 

patrimônio da FFLCH, 01 Notebook Saony VAIO Modelo SVE14A25CBW BR4 e 01 Impressora 1017 

Multifuncional Modelo HP Photosmart D110a, adquiridos com recursos da FAPESP (Proc. 1018 

13.1.1879.8.6). (Os equipamentos encontram-se no DTLLC). 11.5. Pedido da Profa. Dra. Ana 1019 

Lúcia de Paula Muller (DL) no sentido de se incorporar ao patrimônio da FFLCH, 01 1020 

computador tipo Notebook Marca Acer Modelo Ultrabook e 01 impressora Marca HP Modelo 1021 

Deskjet 2000, adquiridos com recursos da FAPESP (Proc. 13.1.2263.8.5). (Os equipamentos 1022 

encontram-se no DL). Após votação, os itens foram APROVADOS. 12. CREDENCIAMENTO 1023 

JUNTO A CERT – encaminhado ad referendum (votação aberta, em bloco, sem prejuízo de 1024 

pedidos de destaque) 12.1. A Profa. Dra. Cleusa Rios Pinheiro Passos lotada no DTLLC, 1025 

apresentou pedido de credenciamento junto a CERT, para coordenar o Curso de difusão 1026 

cultural: Aspectos do romance em autores de geração de 30 no Brasil: Rachel de Queiroz, José 1027 

Lins do Rego e Graciliano Ramos, a ser ministrado no primeiro semestre de 2013. O presente 1028 

credenciamento é válido no período de 04.03.2013 a 04.03.2015 (Proc. 13.1.290.8.9). Após 1029 

votação, o item foi APROVADO. 13. SOLICITAÇÃO DE AUXILIO FINANCEIRO A ALUNO – 1030 

encaminhado ad referendum (votação aberta, em bloco, sem prejuízo de pedidos de destaque) 1031 

13.1. O DL solicita auxílio financeiro a estudante de iniciação científica Aline de Lima 1032 

Benevides, para participar do IV Seminário de Ciência da Fala, na Universidade Federal de 1033 

Minas Gerais, no período de 06 a 08 de maio de 2013. O auxílio foi aprovado pelo Conselho 1034 

Departamental e pela Comissão de Graduação. Após votação, o item foi APROVADO. 14. 1035 

SOLICITAÇÃO DE 2ª VIA DE DIPLOMA – PÓS-GRADUAÇÃO (votação aberta, em bloco, 1036 

sem prejuízo de pedidos de destaque) 14.1. O Sr. João Luiz Peçanha Couto, Mestre em 1037 

Letras – área de Estudos Comparados de Literaturas de Língua Portuguesa solicita emissão de 1038 

2ª via de diploma, em virtude de extravio da via original. A defesa foi realizada em 13/05/2011. 1039 

O diploma foi expedido em 26/01/2012 (Proc.: 08.1.774.8.0). 14.2. A Sra. Patricia Della Posta 1040 

de Azevedo, Mestre em Letras – área de Linguística solicita emissão de 2ª via de diploma, em 1041 

virtude de extravio da via original. A defesa foi realizada em 12/12/2002. O diploma foi 1042 

expedido em 20/05/2004 (Proc.: 96.1.2298.8.0). Após votação, os itens acima foram 1043 

APROVADOS. ADITAMENTO: 1. AFASTAMENTO DOCENTE E DE SERVIDORES NÃO-1044 

DOCENTES (votação aberta, em bloco, sem prejuízo de pedidos de destaque) 1.1. Pedido do 1045 

DLCV no sentido de que o Prof. Dr. Emerson da Cruz Inácio seja autorizado a afastar-se por 1046 

213 (duzentos e treze) dias, de 1º/08/2013 a 1º/03/2014, s.p.v. e, das demais vantagens, a fim 1047 

de realizar estágio de pós-doutorado na Universidade do Porto, Portugal  (Proc. 12.1.5589.8.1). 1048 

1.2. Pedido do DLCV no sentido de que o Prof. Dr. Ricardo da Cunha Lima seja autorizado a 1049 

afastar-se por 303 (trezentos e três) dias, de 1º/02/2014 a 30/11/2014, s.p.v. e, das demais 1050 

vantagens, a fim de realizar estágio de pós-doutorado na Universidade Paris IV – Sorbonne, 1051 

França (Proc.05.1.2444.8.5). 1.3. Pedido do DLCV no sentido de que a Profa. Dra. Marli 1052 

Quadros Leite seja autorizada a afastar-se por 34 (trinta e quatro) dias, de 23/01 a 1053 

25/02/2013, s.p.v. e, das demais vantagens, a fim de participar do Colloque da société 1054 

d’Histoire et Épistémologie des Sciences du Language – SHESL e realizar pesquisa 1055 

bibliográfica em Paris, França  (Proc. 98.1.1921.8.7). 1.4. Pedido do DLCV no sentido de que a 1056 
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Profa. Dra. Sheila Vieira de Camargo Grillo seja autorizada a afastar-se por 184 (cento e 1057 

oitenta e quatro) dias, de 1º/07/2013 a 31/12/2013, s.p.v. e, das demais vantagens, a fim de 1058 

realizar pesquisa de pós-doutorado no Instituto das Literaturas do Mundo, em Moscou, Rússia 1059 

(Proc.05.1.1878.8.1). 1.5. Pedido do DG no sentido de que o Especialista em Laboratório 1060 

Marcos Roberto Pinheiro, seja autorizada a afastar-se por 09 (nove) dias, de 09 a 1061 

24/05/2013, s.p.v. e, das demais vantagens, a fim de participar do XIV Simpósio Nacional de 1062 

Estudos Tectônicos / VIII International Symposium on Tectonics (Proc. 13.1.1907.8.0). 1.6. 1063 

Pedido do DS no sentido de que o Prof. Dr. Ricardo Musse seja autorizado a afastar-se até 1064 

31/12/2013, s.p.v. e, das demais vantagens, a fim de atuar na Coordenação de Projetos 1065 

Culturais da Secretaria Municipal de Cultura, da Prefeitura do Município de São Paulo. Com a 1066 

palavra, o Senhor Presidente perguntou: “Algum destaque?”. Com a palavra, o Prof. Dr. 1067 

Brasílio João Sallum Júnior disse: “Eu tenho, o item 1.6. Já autorizei o afastamento porque 1068 

tradicionalmente, no nosso departamento, a gente autoriza quando há um pedido das 1069 

instituições públicas. Ocorre que o departamento tem sofrido vários pedidos desse tipo e temos 1070 

bastante gente fora. Assim, não pretendemos mudar essa orientação, mas acho que 1071 

deveríamos fazer algo no que se refere ao modo como esses afastamentos se dão. A 1072 

Universidade tem contemplado os departamentos com professores temporários para ficar no 1073 

lugar dos afastados. Mas o salário dos temporários é muito baixo, e temos tido grande 1074 

dificuldade para manter nossas obrigações didáticas. Só para dar um exemplo: temos um 1075 

professor que tem de ser selecionado todo ano para ir para o Instituto de Relações 1076 

Internacionais, então nós contratamos uma pessoa que ganha R$1.000,00-R$1.400,00 por 1077 

mês e, enquanto está lá, faz algum outro concurso e vai embora. Agora o João Paulo está nos 1078 

ajudando a contratar um 3º professor para dar o mesmo curso. Então, tenho a impressão de 1079 

que a gente precisa se movimentar um pouco.”. Com a palavra, Prof. Dr. Fernando de 1080 

Magalhães Papaterra Limongi disse: “Quando fomos falar com o Reitor, ele disse que ia mudar 1081 

isso.”. Com a palavra, Prof. Dr. Brasílio João Sallum Júnior disse: “Pois é, mas acontece que 1082 

temos de fazer uma pressão em dois sentidos. Em primeiro lugar, esses afastamentos tem que 1083 

ser com prejuízo de remuneração, de maneira que a Unidade que recebe o funcionário pague 1084 

por isso. O que acontece é que o professor continua recebendo a remuneração da USP no 1085 

período de afastamento. Eu não tenho nada contra, desde que pudéssemos contratar alguém 1086 

com um salário razoável para preservarmos os temporários. Em segundo lugar, temos de 1087 

pressionar de alguma maneira para que o professor temporário não seja contratado na carreira. 1088 

Eles estão pagando R$1.400,00. A Universidade de Brasília paga R$ 4600,00 para o 1089 

temporário.”. Com a palavra, o Senhor Presidente disse: “Normalmente, até onde eu entendo, 1090 

os docentes quando são convidados para essas atividades preferem manter o salário da 1091 

Universidade, ou porque muitas vezes é financeiramente melhor ou porque o afastamento com 1092 

prejuízo de vencimentos não recolhe a contribuição para aposentadoria.”. Com a palavra, o 1093 

Prof. Dr. Reginaldo Gomes de Araújo (55:32) disse: “Talvez fosse importante lembrar da 1094 

reunião que o Fernando falou, pois o Reitor prometeu rever isso. Então eu acho que é uma 1095 

questão da gente cobrar ele.”. O Senhor Presidente encaminha os itens acima para votação e 1096 

os mesmos foram APROVADOS. 2. RELATÓRIO DE ATIVIDADES DOCENTES EM RDIDP – 1097 

encaminhados ad referendum (votação aberta, sem prejuízo de pedidos de destaque). 2.1. A 1098 

Profa. Dra. Adriana Iozzi Klein lotada no DLM, ref. MS-3 apresentou relatório de atividades 1099 

desenvolvidas durante estágio probatório em RDIDP. O relatório de atividades em RDIDP foi 1100 

aprovado pelo Conselho Departamental e pela CERT, dando por encerrado o período de 1101 

experimentação da docente no regime de trabalho. (Proc. 06.1.1833.8.9). 2.2. A Profa. Dra. 1102 

Marta Kawano lotada no DTLLC, ref. MS-3 apresentou relatório de atividades desenvolvidas 1103 

durante estágio probatório em RDIDP. O relatório de atividades em RDIDP “ad referendum” do 1104 
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Conselho Departamental e aprovado pela CERT, dando por concluído o período de 1105 

experimentação da docente no regime de trabalho. (Proc. 06.1.4455.8.5). 2.3. O Prof. Dr. Edu 1106 

Teruki Otsuka lotada no DTLLC, ref. MS-3 apresentou relatório de atividades desenvolvidas 1107 

durante estágio probatório em RDIDP. O relatório de atividades em RDIDP “ad referendum” do 1108 

Conselho Departamental e aprovado pela CERT, dando por concluído o período de 1109 

experimentação da docente no regime de trabalho. (Proc. 06.1.4456.8.1). 2.4. A Profa. Dra. 1110 

Ana Paula Belém Hey lotada no DS, ref. MS-3 apresentou relatório de atividades 1111 

desenvolvidas durante estágio probatório em RDIDP. O relatório de atividades em RDIDP “ad 1112 

referendum” do Conselho Departamental e aprovado pela CERT, cumprimentando a docente 1113 

pelo conjunto de suas atividades. Nessa oportunidade, a Comissão deixou registrado que 1114 

caberá à docente encaminhar novo relatório em trinta (30) dias antes de 16/02/2015. (Proc. 1115 

08.1.4791.8.7). Após votação, os itens acima foram APROVADOS. 3. RELATÓRIO DE 1116 

AFASTAMENTO DOCENTE E DE SERVIDORES NÃO DOCENTES: encaminhados ad 1117 

referendum (votação aberta, em bloco, sem prejuízo de pedidos de destaque) 3.1. O Prof. Dr. 1118 

João Roberto Gomes de Faria (DLCV) apresentou relatório de afastamento ocorrido no 1119 

período de 31/07/2012 a 03/02/2013, quando foi autorizado a Estágio Sênior na Universidade 1120 

do Wisconsin, campus de Madison, EUA. Após votação, o item acima foi APROVADO. 4. 1121 

CREDENCIAMENTO JUNTO A CERT – ad referendum (votação aberta, em bloco, sem 1122 

prejuízo de pedidos de destaque) 4.1. A Profa. Dra. Nadya Araujo Guimarães lotada no DS, 1123 

apresentou pedido de credenciamento junto a CERT, para intercâmbio de Atividades de 1124 

Cultura e Extensão de Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária da USP. O presente 1125 

credenciamento é válido, em caráter excepcional, no período de 1º/10/2012 a 1º/10/2014 (Proc. 1126 

12.1.5493.8.4). Após votação, o item acima foi APROVADO. 5. CONVÊNIO DE 1127 

INTERCÂMBIO CULTURAL E CIENTÍFICO/PROTOCOLO DE INTENÇÕES (votação aberta, 1128 

em bloco, sem prejuízo de pedidos de destaque) 5.1. Termo Aditivo ao Convênio entre a 1129 

Universidade de São Paulo, através da FFLCH e a Korea Foundation - Coréia, para fins de 1130 

pagamento de professor visitante para ministrar aulas de coreano na habilitação recém-criada 1131 

em Letras (Proc. 11.1.1795.8.5). Após votação, o item acima foi APROVADO. 6. 1132 

DOAÇÕES/TRANSFERÊNCIAS DE DOMÍNIO DE MATERIAL PERMANENTE (votação 1133 

aberta, em bloco, sem prejuízo de pedidos de destaque) 6.1. Pedido do Prof. Dr. Fredric 1134 

Michael Litto (DH) no sentido de se incorporar ao patrimônio da FFLCH, 01 (um) Netbook 1135 

2gb/320gb/w7s npn150bd1br pr biv Samsung e 07 (sete) livros adquiridos com recursos da 1136 

FAPESP (Proc. 13.1.435.8.7). (Os livros encontram-se no SBD e o equipamento encontra-se 1137 

no DH). Com a palavra, o Senhor Presidente esclareceu: “O professor Litto não é da FFLCH, 1138 

ele é da ECA. Porém, orientou um aluno do DH que teve bolsa da FAPESP e, com isso, está 1139 

pedindo para incorporar ao patrimônio da Faculdade.”. Após votação, o item acima foi 1140 

APROVADO. 7. COMISSÃO DE GRADUAÇÃO - ESTRUTURA CURRICULAR – 2014 1141 

(votação aberta, em bloco, sem prejuízo de pedidos de destaque). 7.1. CURSO DE CIÊNCIAS 1142 

SOCIAIS: PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE DISCIPLINA: FSL0526 – 1143 

Estágio Supervisionado em Ciências Sociais. CRIAÇÃO DE DISCIPLINAS OPTATIVAS 1144 

ELETIVAS: FLA0386 – Teorias Antropológicas Modernas da Religião (II); FLA0387 – 1145 

Antropologia das Emoções: modos de (re)construção e de regularização da vida social; 1146 

FSL0651 – Prática de Pesquisa em Sociologia. 7.2. CURSO DE GEOGRAFIA: ALTERAÇÃO 1147 

EM DISCIPLINAS OPTATIVAS ELETIVAS: FLG0573 – Teoria e método em 1148 

geoprocessamento. 7.3. INSTITUTO DE ASTRONOMIA, GEOFÍSICA E CIÊNCIAS 1149 

ATMOSFÉRICAS: ALTERAÇÃO EM DISCIPLINAS OPTATIVAS ELETIVAS – ALTERAÇÃO 1150 

DAS NORMAS DE RECUPERAÇÃO: AGA0210 – Introdução à Astronomia. 7.4. FACULDADE 1151 

DE EDUCAÇÃO: ALTERAÇÃO EM DISCIPLINAS OPTATIVAS ELETIVAS: EDF0289 – 1152 
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ATAS 

 

ATA APROVADA EM SESSÃO ORDINÁRIA DE 03/10/2013 

Introdução aos Estudos da Educação: Enfoque Sociológico. Com a palavra, Prof. Dr. Eduardo 1153 

Brandão disse: “A CG examinou essas mudanças ontem em reunião, que eram referentes: aos 1154 

professores responsáveis; introdução de um item de avaliação especificando como ela era 1155 

feita; mudanças na bibliografia; e os critérios de avaliação foram mantidos.”. Após a votação, 1156 

os itens acima foram APROVADOS. 8. RELATÓRIO DE AFASTAMENTO “PESQUISADOR 1157 

VISITANTE INTERNACIONAL”: 8.1. O Prof. Dr. Alejandro Blanco (DS) apresentou relatório 1158 

de atividades desenvolvidas durante o período de 12 de janeiro a 10 de fevereiro de 2013. 1159 

Após votação, o item acima foi APROVADO. 9. BOLSA PARA PROFESSOR VISITANTE 1160 

INTERNACIONAL (votação aberta, em bloco, sem prejuízo de pedidos de destaque). 9.1. O 1161 

DLCV encaminha pedido para contratação do Prof. Dr. Piero Ceccucci (Faculdade de Letras 1162 

da Universidade de Florença), como Professor Visitante Internacional, pelo período de 02 de 1163 

agosto a 20 de outubro de 2013, para ministrar aulas e proferir palestras junto aos Laboratórios 1164 

LEPEM e LIA, com base na Resolução nº 6.519 de 25.03.2013. (Proc. 13.1.2101.8.9) (v. anexo 1165 

plano de trabalho, devidamente aprovado ad referendum do Conselho do DLCV). Após 1166 

votação, o item acima foi APROVADO. Ninguém mais desejando fazer uso da palavra, o 1167 

Senhor Presidente encerrou a sessão. E, para constar, eu, Rosângela Duarte Vicente, 1168 

Assistente Técnica de Direção para Assuntos Acadêmicos, redigi a presente ata que assino 1169 

juntamente com o Senhor Presidente. São Paulo, 09 de Maio de 2013.  1170 


