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ATA DA DUCENTÉSIMA TRIGÉSIMA QUARTA REUNIÃO DO CONSELHO TÉCNICO 1 

- ADMINISTRATIVO DA FACULDADE DE FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS 2 

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

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

Humanas (FFLCH). Ao sétimo dia do mês de novembro do ano de dois mil e treze, no 5 

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

Administrativo, em terceira convocação. COMPARECIMENTOS: Professores, Alunos e 7 

Funcionários: Sergio França Adorno de Abreu, João Roberto Gomes de Faria, Marcelo 8 

Cândido, Fabio Rigatto de Souza Andrade, Marcelo Rede, Paola Giustina Baccin, José 9 

Antônio Vasconcelos, Vagner Gonçalves da Silva, Caetano Ernesto Platino, Ana Paula 10 

T. Magalhães, Marli Quadros Leite, Maria Aparecida Laet, Reginaldo Gomes de Araújo, 11 

Ronald Beline Mendes, Giliola Maggio, Fernando de Magalhães Papaterra Limongi, 12 

Sylvia Bassetto, Brasílio João Sallum Júnior. Como assessores atuaram: Rosângela 13 

Duarte Vicente (ATAC),Vânia S. de Melo (ADM), Leonice Maria Silva de Farias (ATFN), 14 

Eliana Bento da Silva Amatuzzi de Barros (SCS). EXPEDIENTE: 1. O Senhor Presidente 15 

comunicou o encaminhamento à FAPESP da proposta de utilização dos recursos de 16 

Reserva Técnica. Com a palavra, o Senhor Presidente disse: “Quero agradecer o papel 17 

desempenhado pela Marie nesse processo. E eu já recebi um comunicado da FAPESP 18 

dizendo que está em processamento. Esse recurso pode ser utilizado este ano e ano 19 

que vem.”. 2. O Senhor Presidente comunicou a ampliação da Biblioteca (cenários). Com 20 

a palavra, o Senhor Presidente disse: “Estamos preocupados com a situação da 21 

biblioteca, pois a mesma está chegando em um ponto de saturação, em diversos 22 

aspectos (acervo, atendimento, instalações, etc). Eu pedi à Maria Laet, Diretora da 23 

Biblioteca, que nos fizesse uma informação detalhando o estado atual da biblioteca e me 24 

propondo três cenários possíveis de resolução: a construção de um prédio novo, a 25 

possibilidade de utilizarmos o Museu de Arte Contemporânea quando o mesmo sair do 26 

prédio que ocupa atualmente, e o ‘puxadinho’. Esta última opção é complicada, pois 27 

antes disso é necessário construir os gabinetes dos professores de Letras. A Maria Laet 28 

fez uma descrição que li, mas acho que não temos tempo para tratar esse assunto hoje. 29 

O documento será enviado a todos os chefes e depois colocado na pauta da próxima 30 

reunião do CTA para tomarmos uma decisão quanto à alternativa mais viável. 3. O 31 

Senhor Presidente comunicou a respeito da verba Proed – reforma das salas de aulas 32 

dos prédios de Geografia, História, Filosofia e Ciências Sociais – o informe da 33 

Assistência Financeira sobre a impossibilidade de executar a contratação no presente 34 

exercício. Com a palavra, o Senhor Presidente disse: “Gostaria que a Leo e o professor 35 

Ronald, Presidente da Comissão do Proed, explicassem um pouco melhor do que se 36 

trata.”. Com a palavra, a Sra. Leonice Maria Silva de Farias esclareceu: “Esse processo 37 

da reforma já passou pela primeira fase (contratação do projeto) e agora nos 38 

encontramos na segunda fase (licitação da obra) para reforma das salas. O edital foi 39 

encaminhado para a Procuradoria Geral que fez algumas observações, posteriormente 40 

corrigimos e reenviamos. O fato é que é uma tomada de preço, ou seja, é necessária 41 

uma publicidade de 15 dias. O último dia para empenhamento do orçamento é 25 de 42 

novembro, portanto não temos tempo hábil de empenhar e contratar neste ano. Isso não 43 
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impede que demos continuidade ao processo de licitação e, quando o orçamento abrir 44 

no ano que vem (previsão de 13 de janeiro), que seja um dos primeiros na fila para ser 45 

empenhado para que dia 15 de janeiro o contrato já seja assinado com o vencedor da 46 

licitação. Nesse meio tempo também temos uma possível reposição de aula, então 47 

talvez a obra nem devesse mesmo começar fim de dezembro/início de janeiro.”. Com a 48 

palavra, o Prof. Dr. Ronald Beline Mendes esclareceu: “O Proed vem sendo executado 49 

há mais de um ano. Algumas coisas tiveram de ser refeitas, porque licitações ficaram 50 

emperradas, etc. Isso a que Leo está se referindo diz respeito especificamente à reforma 51 

de espaços didáticos na História, Geografia e Ciências Sociais. São os mesmos entraves 52 

de sempre; quando ocorre qualquer problema o processo volta. O problema é que agora 53 

não temos tempo hábil para fazer a assinatura do contrato de modo que a reforma 54 

começasse ainda esse ano. Para complicar tudo, estamos no impasse a respeito da 55 

greve. O que temos a fazer então é esperar para ver o que vai acontecer daqui para 56 

frente”. Com a palavra, o Senhor Presidente disse: “Quero informar que a partir do 57 

momento em que nomeamos  a Comissão, todas as ações ficaram integradas, um 58 

encadeamento que funcionou. Quero agradecer ao professor Ronald, pois enfrentamos 59 

um problema no meio do caminho todo, pois a verba tinha um prazo para ser utilizada. 60 

Diante disso, houve toda uma negociação, por intermédio do professor Ronald, com a 61 

Pró-Reitoria de Graduação e setor financeiro da Universidade, resultando no aumento do 62 

prazo até fevereiro. Ou seja, se não conseguirmos utilizar até fevereiro perderemos esse 63 

dinheiro.”. Com a palavra, o Prof. Dr. Fernando de Magalhães Papaterra Limongi disse: 64 

“Mas significa que a reforma começa quando tiver aula?”. Com a palavra, o Senhor 65 

Presidente disse: “Não, algumas operações de reforma envolvem a utilização da sala. 66 

Então não dá para fazer só de final de semana. O que significa utilizar a verba? Finalizar 67 

a licitação e assinar o contrato, o que compreende o empenho. Uma vez empenhado o 68 

recurso será utilizado.”. Com a palavra, o Prof. Dr. Ronald Beline Mendes disse: “É 69 

preciso agradecer a Léo também, pois ela foi comigo. Eu preferiria ser menos drástico, 70 

Sérgio. O fato é que a verba do Proed era para ter sido gasta até julho desse ano. O que 71 

aconteceu no caso específico de nossa Faculdade? Fomos a Faculdade que ganhou 72 

mais dinheiro desse projeto, porém, grande parte não foi utilizada nas reformas da 73 

Letras, por exemplo, pois a mesma foi feita com dinheiro oriundo da Reitoria. O que ficou 74 

de impressão na Pró-Reitoria é que éramos ineficientes para gastar dinheiro. 75 

Basicamente nossa negociação foi para dizer que não. E que, na verdade, um grosso de 76 

reformas tinha sido feito com outra verba. Então, o professor Manuel (FAU) entendeu o 77 

problema e autorizou uma extensão do prazo mediante a apresentação de um relatório 78 

dos gastos até então  efetuados. Com a palavra, a Sra. Leonice Maria Silva de Farias 79 

disse: “O prédio de Letras não entra nessa reforma, ou seja, não estaria com impeditivo 80 

de reposição de aulas na Faculdade. A previsão da obra é de 60 dias. Então, se começa 81 

em meados de Janeiro, termina por volta de 15 de março. Na verdade isso precisa ser 82 

pensado, para ver se eu continuo com essa licitação quando o processo voltar.”. Com a 83 

palavra, o Senhor Presidente disse: “Precisamos sentar e conversar. É um fracasso isso. 84 

A última Unidade que ainda não fez nada é a FFLCH.”. Com a palavra, a Profa. Dra. 85 

Sylvia Bassetto complementou: “Entrei em contato com o Professor Manuel, devido a 86 
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outros assuntos, e ele me informou que poderíamos usar o dinheiro com mobílias.”. Com 87 

a palavra a Sra. Leonice Maria Silva de Farias disse: “Ninguém mandou pedido 88 

nenhum.”. Com a palavra, o Senhor Presidente disse: “Alguém quer perguntar algo a 89 

respeito desse assunto?”. Com a palavra, o Prof. Dr. Brasílio João Sallum Júnior disse: 90 

“Logo que o processo voltar, poderíamos marcar uma reunião, pois já saberemos as 91 

consequências da greve.”. 4. O Senhor Presidente fez o relato da Comissão de 92 

Negociações entre a USP (Portaria do Reitor) e os estudantes. Com a palavra, o Senhor 93 

Presidente disse: “Eu e a Professora Margarida Maria Krohling Kunsch estamos nessa 94 

comissão a pedido nosso. Comunicamos ao Reitor e ele aceitou. A comissão foi 95 

constituída pela Presidência do Professor Amadio (Chefe de Gabinete), Valdir Jorge 96 

(coordenador da SAS, antiga CODAGE), Wellington Delly (coordenador do Programa de 97 

Desenvolvimento Sustentável da USP), Margarida (Diretora da ECA), eu e o professor 98 

Maldonado (Prefeito do Campus de São Carlos). Marcamos uma primeira reunião entre 99 

nós para termos contato e, em seguida, agendamos reuniões com os alunos. Como 100 

éramos 6, propusemos a participação de 6 alunos, mas os mesmos não concordaram e 101 

colocaram mais alunos e dois observadores. Fizemos cerca de 6 reuniões com os 102 

estudantes. Na primeira reunião os discentes vieram com um discurso confuso, sobre 103 

eixos e condicionantes. No fundo, propunham 4 eixos para começar a negociação: 104 

democratização da USP (Diretas Já e Estatuinte); permanência estudantil (blocos K e L); 105 

o não uso da força policial na reintegração de posse do Prédio da Reitoria; retorno de 106 

fornecimento de energia elétrica e água encanada. Nós demos respostas para 3 desses 107 

eixos. 1. Estatuinte - dissemos que era possível uma conversa; 2. Questão dos blocos K 108 

e L - dissemos que o compromisso da Reitoria seria mantido, o problema é que seria 109 

necessária a saída da Administração do prédio para iniciar a reforma. Eles queriam 110 

marcar uma data para ocupação em Maio/14, porém o máximo que podemos fazer é 111 

usar essa data para vermos em que pé está o processo de reforma, etc; 3. Restituição 112 

de água e luz – acho que em todos os compromissos de Direitos Humanos onde há 113 

conflito, não se pode impor ao inimigo condições que levem ao limite da sobrevivência. 114 

Então, não acho uma decisão certa cancelar o fornecimento de água e luz. Colocou-se 115 

isso porque os alunos subiram (eles dizem que não) na Torre de Relógio, jogaram 2 116 

latas de tinta e bandeiras no mecanismo elétrico, quebrando-o. Então condicionamos 117 

que eles saíssem do relógio, que retornaria o fornecimento de água encanada e luz. O 118 

argumento dos alunos é que não havia ninguém no relógio. Em as reuniões que foram 119 

feitas no Gabinete da Chefia de Gabinete víamos as pessoas lá em cima. Sobre a 120 

punição dissemos que não dava para rever, e que tinham todo o direito de ir à justiça. 121 

Nesse ínterim, vieram com uma pauta enorme, que inclui o cancelamento do C.O., 122 

imediatamente eleições diretas, Estatuinte, questões relacionadas à moradia, transporte, 123 

etc. Nós nos reunimos para oferecer respostas ponto a ponto e percebemos que a 124 

questão das Diretas Já poderia ser incluída dentro de uma Estatuinte. Por que isso? que 125 

embora o Conselho Universitário, na reunião de 1º de Outubro, não tivesse aprovado 126 

para inclusão a Reforma Estatutária, mesmo assim praticamente metade dos presentes 127 

votaram a favor. Ou seja, não é uma coisa absurda que está fora do horizonte. No fim, 128 

acabaram aceitando. Nesse contexto tivemos uma discussão complicada, pois eles 129 
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vinham com o acordo feito na UNICAMP, entre a Reitoria e estudantes, um texto indigno 130 

de Universidade. Assim, uma das estratégias da Comissão era não cair na armadilha de 131 

reproduzir o texto da UNICAMP. Eles estavam insistindo bastante na questão da não-132 

punição e fechamos que seria não-punição por motivos políticos. Agora, para ações 133 

abusivas que lesam o patrimônio tem que haver responsabilização, pois é um dever do 134 

agente institucional. Os estudantes queriam que o DCE se responsabilizasse pelos 135 

danos patrimoniais; perguntamos se o mesmo tinha personalidade jurídica e patrimônio 136 

para arcar. Aí ouvimos a resposta de que eu estava subestimando a solidariedade entre 137 

os participantes do movimento e instituições que lhe dão apoio. Então eu concordei e 138 

disse que queria ver a fórmula jurídica para responsabilização do DCE. No final, dia 30 139 

de outubro, fechamos um termo de acordo que incluía Estatuinte e várias das propostas 140 

que haviam feito. Eles estavam bastante de acordo. O que aconteceu? Na Assembleia 141 

do dia 31 o documento não foi aprovado na íntegra e voltou à mesa de negociações. 142 

Nessa volta, fomos chamados pelo Reitor dizendo que não assinaria a Estatuinte. O 143 

argumento é que 4 candidatos haviam pressionado o Reitor, pois era uma promissória 144 

que estavam assumindo sem a responsabilidade de assiná-la, e que Diretores estavam 145 

comentando que era um absurdo isso. Discutimos muito essas questões com ele, 146 

mostrei o encadeamento das consequências. Comentando com a Comissão eu disse: 147 

‘Olha, não consigo compreender esse ato. Por que? O Reitor, em julho, abriu espaço 148 

para a chamada democracia da USP para que todos os grupos se mobilizassem e 149 

apresentassem proposta de eleição. Segundo, em várias ocasiões está defendendo 150 

eleições diretas. Então não é possível defender eleições diretas e não se falar em 151 

Estatuinte. Não consigo entender a lógica da ação do Reitor, pois não tem coerência. 152 

Mas não houve jeito, voltamos à negociação e foi uma discussão muito difícil com os 153 

alunos, que consideraram a decisão um retrocesso e classificaram-nos como golpistas. 154 

Quando eles viram que não seria possível fazer nada nessa questão da Estatuinte, 155 

resolveram voltar na questão da punição e propuseram que fosse retirada a 156 

responsabilização do DCE e que fosse inserido, no documento, como conclusão, que as 157 

partes reconheciam o caráter político do movimento e a legitimidade das lideranças. A 158 

fala final do Pedro Serrano, líder do DCE, foi que a assinatura seria no dia posterior às 159 

11h da manhã, sem adiamento, e não podiam assinar na hora, pois teriam de consultar a 160 

Assembleia. E vocês viram o que aconteceu. Minha sensação é que eles não têm 161 

controle e autoridade sobre a Assembleia. Ontem aconteceu algo que o Marcelo 162 

Cândido me contou: uma das meninas que estava nas negociações (aluna desligada da 163 

USP) pareceu defender o acordo, mas depois, na Assembleia, fez um discurso 164 

emocionado, afirmando que estava desligada e não haveria possibilidade de 165 

reintegração. Acredito que essa afirmação virou a mesa, ou seja, muitos que votariam a 166 

favor do acordo, acabaram votando contra. Um impasse foi criado, conversei com o 167 

professor Amadio e comuniquei-o que estava me retirando da Comissão, pois achava 168 

que não havia mais nada que eu pudesse contribuir. Ele e a Margarida me convenceram 169 

que eu deveria ir hoje às 11 horas para ouvir a declaração deles e que teríamos de dizer 170 

que, embora a negociação não estivesse terminada, nossas tarefas estavam concluídas. 171 

Estou aguardando um comunicado, para irmos a reunião com o Reitor e dizer que 172 
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nossas ações estão finalizadas. Hoje vieram com um discurso que respeitam as 173 

decisões da Assembleia, etc, etc. No fundo eu disse que lamentava muito, enquanto o 174 

Pedro Serrano disse que não. Eu disse: ‘estou preocupado com as consequências. 175 

Como não assinamos esse acordo, está no horizonte o cancelamento do curso e todas 176 

as consequências que você conhece. O que é lamentável é que numa Universidade 177 

estamos substituindo a razão pela força. Vocês não discutem na Assembleia 178 

argumentos, vocês discutem uso da força. Onde vão ameaçar mais, onde vão avançar 179 

menos’. Depois ele veio me dizer que isso é um discurso abstrato. Agora eles querem 180 

que a Comissão garanta que não será utilizada força policial para a reintegração de 181 

posse. Isso não podemos fazer, pois é uma decisão da justiça. Não sei se sabem, mas 182 

quando a professora Sueli Vilela não chamou a força policial para a reintegração em 183 

2007, ela foi processada pelo Ministério Público. Bom, é isso que tinha para relatar para 184 

vocês. Sairei por instantes e deixo a Presidência com o Prof. Dr. João Roberto Gomes 185 

de Faria”. Com a palavra, o Senhor Vice-Diretor disse: “Vou passar a palavra para quem 186 

quiser fazer algum comentário, pois assim que o professor Sérgio voltar eu e a Marli 187 

vamos ter que nos retirar, pois estamos em uma banca de livre-docência.”. Com a 188 

palavra, Prof. Dr. Brasílio João Sallum Júnior disse: “Embora o Sérgio não esteja aqui, 189 

tenho a impressão de que ele fez um bom relato das atividades da Comissão e da 190 

participação dele na mesma. É algo que nos honra muito e que devemos agradecer pela 191 

tentativa feita com muito brio e dedicação para tentar repor as coisas aqui nos devidos 192 

lugares. Acho que talvez devêssemos fazer uma menção de louvor ao Sérgio pela sua 193 

atuação nesse episódio, que infelizmente está se encerrando de uma maneira negativa.”. 194 

Com a palavra, o Senhor Vice-Diretor disse: “Então a Rosângela vai registrar a Moção 195 

de Louvor do CTA ao trabalho que o professor Sérgio desempenhou junto a Comissão 196 

negociadora. Após aprovação de todos registrou-se MOÇÃO DE LOUVOR do CTA ao 197 

Prof. Dr. Sergio França Adorno de Abreu pela sua atuação na Comissão de Negociação 198 

entre a USP e os estudantes ocupantes do Prédio da Reitoria. Mais alguém gostaria de 199 

fazer um comentário?”. Com a palavra, o Prof. Dr. Fernando de Magalhães Papaterra 200 

Limongi disse: “Posso fazer uma proposta? Proponho que aprovemos rapidamente o que 201 

tem na pauta e depois suspendemos os trabalhos para fazermos uma reunião informal e 202 

discutirmos os assuntos substantivos do momento, já que estamos numa ‘sinuca’, e 203 

depois, se for o caso, voltamos com uma decisão ao CTA.”. Com a palavra, o Prof. Dr. 204 

Marcelo Candido disse: “Para ajudar a decisão, nós temos 20 processos de 205 

reconhecimento e equivalência que passaram por parecistas da CPG. O volume grande 206 

se deve ao fato de que estamos fazendo um mutirão para dar conta dos processos que 207 

estão em atraso. Então, não se assustem com a quantidade, todos foram avaliados por 208 

pareceristas e, posteriormente, pela CPG.”.  ORDEM DO DIA: 1. QUESTÕES 209 

TÉCNICAS DE POLÍTICA ACADÊMICA: 1.1. PROPOSTA DE CALENDÁRIO DAS 210 

REUNIÕES ORDINÁRIAS DO CTA E DA CONGREGAÇÃO PARA 2014. (v. a parte, 211 

cópia da proposta de calendário). Após votação o item foi APROVADO. 2. 212 

AFASTAMENTO DOCENTE E DE SERVIDORES NÃO DOCENTES - ad referendum 213 

(votação aberta, em bloco, sem prejuízo de pedidos de destaque). 2.1. Pedido do DH no 214 

sentido de que a Profa. Dra. Maria Cristina Correia Leandro Pereira seja autorizada a 215 
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afastar-se por 4 (quatro) dias, de 1º a 04/10/2013, s.p.v. e, das demais vantagens, a fim 216 

de participar da XIV Jornadas Interescuelas, na Universidad Nacional de Cuyo, em 217 

Mendoza, Argentina (Proc. 10.1.3236.8.2). 2.2. Pedido do DH no sentido de que a Profa. 218 

Dra. Ana Paula Torres Megiani seja autorizada a afastar-se por 30 (trinta) dias, de 219 

12/10 a 10/11/2013, s.p.v. e, das demais vantagens a fim de ministrar aulas no Centro de 220 

Estudos Brasileiros, na cidade de Salamanca, Espanha, e por 15 (quinze) dias, de 07 a 221 

21/12/2013, para realizar pesquisa na cidade de Mafra, Portugal (Proc. 03.1.4004.8.0). 222 

2.3. Pedido do DLCV no sentido de que a Profa. Dra. Maria Zilda da Cunha seja 223 

autorizada a afastar-se por 4 (quatro) dias, de 02 a 05/10/2013, s.p.v. e, das demais 224 

vantagens, a fim de participar de Jornadas  Interescuelas e apresentar trabalho na 225 

Universidad Nacional de Cuyo, em Mendoza, Argentina  (Proc. 07.1.2354.8.8). 2.4. 226 

Pedido do DLCV no sentido de que a Profa. Dra. Eliane Robert Moraes seja autorizada 227 

a afastar-se por 15 (quinze) dias, de 19/10 a 02/11/2013, s.p.v. e, das demais 228 

vantagens, a fim de participar de Colóquio e participar de reuniões  em Paris, França e 229 

Lisboa, Portugal  (Proc. 10.1.3744.8.8). 2.5.Pedido do DLM no sentido de que a Profa. 230 

Dra. Maria Teresa Celada seja autorizada a afastar-se por 12 (doze) dias, de 23/03 a 231 

03/04/2014, s.p.v. e, das demais vantagens, a fim de participar de Missão Acadêmica, na 232 

cidade de Lima, Perú (Proc. 92.1.1853.8.6). 2.6. Pedido do DLM no sentido de que a 233 

Profa. Dra. Eliane Gouvêa Lousada seja autorizada a afastar-se por 10 (dez) dias, de 234 

27/09 a 06/10/2013, s.p.v. e, das demais vantagens, a fim de participar de atividades de 235 

pesquisa na Universidade de Provence, França, e por 4 (quatro) dias, de 27 a 236 

30/10/2013, para participar de Colóquio na Universidade  de Los Andes, em Bogotá, 237 

Colômbia (Proc. 09.1.64.8.4). 2.7. Pedido do DLM no sentido de que a Profa. Dra. 238 

Mônica Ferreira Mayrink O’Kuinghttons seja autorizada a afastar-se por 7 (sete) dias, 239 

de 13 a 19/11/2013, s.p.v. e, das demais vantagens, a fim de participar de Congresso e 240 

de reunião em Buenos Aires, Argentina (Proc. 09.1.3722.8.2). 2.8. Pedido do DLM no 241 

sentido de que o Prof. Dr. Pablo Fernando Gasparini seja autorizado a afastar-se por 242 

12 (doze) dias, de 23/03 a 03/04/2014, s.p.v. e, das demais vantagens, a fim de 243 

participar de Missão Acadêmica, na cidade de Lima, Perú (Proc. 12.1.2173.8.9). 2.9. 244 

Pedido do DLCV no sentido de que o Prof. Dr. Ivan Francisco Marques seja autorizado 245 

a afastar-se por 11 (onze) dias, de 08 a 18/10/2013, s.p.v. e, das demais vantagens, a 246 

fim de participar de Colóquio e de realizar pesquisas na França. (Proc. 10.1.2207.8.9). 247 

2.10. Pedido do DCP no sentido de que o Prof. Dr. Amâncio Jorge Silva Nunes de 248 

Oliveira seja autorizado a afastar-se por 4 (quatro) dias, de 10 a 13/11/2013, s.p.v. e, 249 

das demais vantagens, a fim de participar da FAPESP Week North Carolina, Carolina do 250 

Norte, EUA (Proc. 05.1.2981.8.0). 2.11. Pedido do DLM no sentido de que o Prof. Dr. 251 

Lynn Mario Trindade Menezes de Souza seja autorizado a afastar-se por 8 (oito) dias, 252 

de 09 a 16/10/2013, s.p.v. e, das demais vantagens, a fim de participar do World Social 253 

Sciences Forum, em Montreal, Canadá, e por 8 (oito) dias, de 12 a 19/11/2013, para 254 

ministrar palestra na Alemanha (Proc. 89.1.510.8.4). 2.12. Pedido do DF no sentido de 255 

que a funcionária Sra. Marie Márcia Pedroso seja autorizada a afastar-se por 8 (oito) 256 

dias, de 06 a 13/10/2013, s.p.v. e, das demais vantagens, para participar do XVII 257 

Congresso da Sociedade Interamericana de Filosofia – SIF 2013, em Salvador, Bahia  258 
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(Proc. 04.1.4525.8.1). 2.13. Pedido do DG no sentido de que a funcionária Sra. 259 

Waldirene Ribeiro do Carmo seja autorizada a afastar-se por 5 (cinco) dias, de 14 a 260 

18/10/2013, s.p.v. e, das demais vantagens, para participar do VIII Colóquio de 261 

Cartografia para Crianças e Escolares, em São João Del Rei, Minas Gerais  (Proc. 262 

02.1.2036.8.1). 2.14. Pedido do DLM no sentido de que a Profa. Dra. Maria Augusta da 263 

Costa Vieira seja autorizada a afastar-se por 7 (sete) dias, de 22 a 28/10/2013, s.p.v. e, 264 

das demais vantagens, a fim de participar de Colóquio, na cidade do México, México 265 

(Proc. 10.1.2581.8.8). 2.15. Pedido do DH no sentido de que a Profa. Dra. Elizabeth 266 

Cancelli seja autorizada a afastar-se por 15 (quinze) dias, de 06 a 20/11/2013, s.p.v. e, 267 

das demais vantagens, a fim de participar de encontro no King’s College em Londres 268 

(Proc. 07.1.2353.8.1). 2.16. Pedido do DH no sentido de que a Profa. Dra. Miriam 269 

Dolhnikoff seja autorizada a afastar-se por 13 (treze) dias, de 14 a 26/10/2013, s.p.v. e, 270 

das demais vantagens, a fim de participar de Workshop e realizar pesquisa nos Estados 271 

Unidos (Proc. 07.1.1204.8.2). 2.17. Pedido do DL no sentido de que o Prof. Dr. Ronald 272 

Beline Mendes seja autorizado a afastar-se por 9 (nove) dias, de 27/10 a 04/11/2013, 273 

s.p.v. e, das demais vantagens, a fim de participar de Simpósio em Grenoble, França 274 

(Proc. 01.1.2698.8.3). 2.18. Pedido do DL no sentido de que o Prof. Dr. Waldir Beividas 275 

seja autorizado a afastar-se por 11 (onze) dias, de 25/10 a 04/11/2013, s.p.v. e, das 276 

demais vantagens, a fim de participar de Congresso no México (Proc. 07.1.3114.8.0). 277 

2.19. Pedido do DS no sentido de que o Prof. Dr. Leonardo Gomes Mello e Silva seja 278 

autorizado a afastar-se por 31 (trinta e um) dias, de 15/07 a 14/08/2013, s.p.v. e, das 279 

demais vantagens, a fim de realizar pesquisa na Universidade de Coimbra, Portugal 280 

(Proc. 97.1.2691.8.4). 2.20. Pedido do DA no sentido de que a Profa. Dra. Ana Lúcia 281 

Pastore Schritzmeyer seja autorizada a afastar-se por 17 (dezessete) dias, de 11 a 282 

27/11/2013, s.p.v. e, das demais vantagens, a fim de participar do Workshop UDL-USP e 283 

de projeto USP COFECUB, ambos na França (Proc. 04.1.37.8.2). 2.21. Pedido do DLM 284 

no sentido de que a Profa. Dra. Heloísa Brito de Albuquerque Costa seja autorizada a 285 

afastar-se por 3 (três) dias, de 28 a 30/10/2013, s.p.v. e, das demais vantagens, a fim 286 

de participar de Colóquio, na cidade de Bogotá, Colombia (Proc. 09.1.1635.8.5). 2.22. 287 

Pedido do DLM no sentido de que a Profa. Dra. Maria Elisa Burgos Pereira da Silva 288 

Cevasco seja autorizada a afastar-se por 16 (dezesseis) dias, de 02 a 17/11/2013, 289 

s.p.v. e, das demais vantagens, a fim de participar de Congresso e de reunião em 290 

Londres, na Inglaterra (Proc. 86.1.54269.1.3). 2.23. Pedido do DLM no sentido de que a 291 

Profa. Dra. Valeria de Marco seja autorizada a afastar-se por 13 (treze) dias, de 22/11 292 

a 04/12/2013, s.p.v. e, das demais vantagens, a fim de participar de Congresso em 293 

Madri, Espanha (Proc. 89.1.1099.8.6). 2.24. Pedido do DLM no sentido de que a Profa. 294 

Dra. Idalia Morejón Arnaiz seja autorizada a afastar-se por 2 (dois) dias, de 17 a 295 

18/10/2013, s.p.v. e, das demais vantagens, a fim de participar da Reunión Binacional de 296 

Coordinadores em Bueno Aires, Argentina (Proc. 12.1.913.8.5). 2.25. Pedido do DLCV 297 

no sentido de que a Profa. Dra. Rejane Vecchia da Rocha e Silva seja autorizada a 298 

afastar-se por 91 (noventa e um) dias, de 1º/09/2014 a 30/11/2014, s.p.v. e, das demais 299 

vantagens, a fim de realizar pesquisa na Université Sorbonne – Paris IV, França (Proc. 300 

09.1.2621.8.8). 2.26. Pedido do DLCV no sentido de que o Prof. Dr. Caio Marcio Poletti 301 
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Lui Glagliardi seja autorizado a afastar-se por 91 (noventa e um) dias, de 1º/04/2014 a 302 

30/06/2014, s.p.v. e, das demais vantagens, a fim de realizar pesquisa na Universidade 303 

de Roma “La Sapienza”, Itália (Proc. 11.1.1989.8.4). 2.27. Pedido do CL no sentido de 304 

que a Educadora Sra. Maria Elizabeth Leuba Salum seja autorizada a afastar-se por 4 305 

(quatro) dias, de 14 a 17/11/2013, s.p.v. e, das demais vantagens, para participar do  X 306 

Consiple - Congresso Internacional da Siple, em Salvador, Bahia  (Proc. 00.1.1905.8.4). 307 

2.28. Pedido do DLM no sentido de que o Prof. Dr. John Milton seja autorizado a 308 

afastar-se por 19 (dezenove) dias, de 02 a 20/12/2013, s.p.v. e, das demais vantagens, 309 

a fim de participar de reunião, ministrar palestra, manter contatos e participar de 310 

congresso na Espanha e Portugal, e por 10 (dez) dias, de 06 a 15/01/2014, para 311 

participar de Colóquio em Hong Kong, China (Proc. 06.1.1741.8.7). 2.29. Pedido do DG 312 

no sentido de que a Profa. Dra. Isabel Aparecida Pinto Alvarez seja autorizada a 313 

afastar-se por 13 (treze) dias, de 03 a 15/11/2013, s.p.v. e, das demais vantagens, para 314 

participar de Congresso, Workshop e realizar pesquisas na Espanha e Holanda  (Proc. 315 

12.1.4706.8.4). 2.30. Pedido do DLCV no sentido de que a Profa. Dra. Paula da Cunha 316 

Corrêa seja autorizada a afastar-se por 4 (quatro) dias, de 28 a 31/10/2013, s.p.v. e, 317 

das demais vantagens, a fim de ministrar conferência e participar  de evento no México 318 

(Proc. 90.1.1430.8.6). 2.31. Pedido do DG no sentido de que a Profa. Dra. Ana Fani 319 

Alessandri Carlos seja autorizada a afastar-se por 15 (quinze) dias, de 03 a 320 

17/11/2013, s.p.v. e, das demais vantagens, para participar de Congresso, Workshop e 321 

de Certames Científicos em Sevilha-Espanha, Holanda e Lyon-França (Proc. 322 

88.1.1051.8.2). 2.32. Pedido do DS no sentido de que a Profa. Dra. Fraya Frehse seja 323 

autorizada a afastar-se por 12 (doze) dias, de 02 a 13/11/2013, s.p.v. e, das demais 324 

vantagens, a fim de participar de reunião e de Jornada na França (Proc. 07.1.1016.8.1). 325 

2.33. Pedido do DLCV no sentido de que o Prof. Dr. Christian Werner seja autorizado a 326 

afastar-se por 12 (doze) dias, de 19 a 30/11/2013, s.p.v. e, das demais vantagens, a fim 327 

de realizar pesquisas bibliográficas e preparação para estágio de pós-doutoramento  na 328 

Alemanha (Proc. 02.1.2883.8.6). 2.34. Pedido do DLCV no sentido de que o Prof. Dr. 329 

Eduardo de Almeida Navarro seja autorizado a afastar-se por 5 (cinco) dias, de 13 a 330 

17/11/2013, s.p.v. e, das demais vantagens, a fim de ministrar conferência e realizar 331 

lançamento de livro em Portugal (Proc. 96.1.21.8.0). 2.35. Pedido do DLCV no sentido 332 

de que o Prof. Dr. Gabriel Antunes de Araújo seja autorizado a afastar-se por 11 333 

(onze) dias, de 13 a 23/11/2013, s.p.v. e, das demais vantagens, a fim de realizar 334 

atividades de lançamento de dicionário e aplicativo Dicionário Santome/Português em 335 

Santomé e Príncipe. (Proc. 06.1.4442.8.0). 2.36. Pedido do DS no sentido de que o Prof. 336 

Dr. Luiz Carlos Jackson seja autorizado a afastar-se por 14 (quatorze) dias, de 02 a 337 

15/02/2014, s.p.v. e, das demais vantagens, a fim de realizar pesquisa bibliográfica e 338 

entrevistas na Cidade do México (Proc. 06.1.3979.8.0). 2.37. Pedido do DG no sentido 339 

de que o Prof. Dr. Wagner Costa Ribeiro seja autorizado a afastar-se por 15 (quinze) 340 

dias, de 19/10 a 02/11/2013, s.p.v. e, das demais vantagens, para ministrar disciplina na 341 

Universidade de Salamanca, Espanha (Proc. 97.1.626.8.0). 2.38. Pedido do DS no 342 

sentido de que o Prof. Dr. Ruy Gomes Braga Neto seja autorizado a afastar-se por 9 343 

(nove) dias, de 12 a 20/07/2014, s.p.v. e, das demais vantagens, para participar de 344 



395 

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

 

ATAS 

 

ATA APROVADA EM SESSÃO ORDINÁRIA DE 13/03/2014 

Congresso na cidade de Yokohama, Japão (Proc. 04.1.313.8.0). 2.39. Pedido do DH no 345 

sentido de que o Prof. Dr. Francisco Carlos Palomanes Martinho seja autorizada a 346 

afastar-se por 19 (quinze) dias, de 10 a 28/02/2014, s.p.v. e, das demais vantagens, a 347 

fim de realizar pesquisa na Inglaterra (Proc. 10.1.2425.8.6). 2.40. Pedido do DLM no 348 

sentido de que o Prof. Dr. Álvaro Silveira Faleiros seja autorizado a afastar-se por 8 349 

(oito) dias, de 30/11 a 07/12/2013, s.p.v. e, das demais vantagens, a fim de participar de 350 

uma missão de trabalho do Programa PRPG na Universidade Autónoma de Barcelona, 351 

Espanha (Proc. 08.1.4586.8.4). 2.41. Pedido do DF no sentido de que o Prof. Dr. Marco 352 

Antonio de Ávila Zingano seja autorizado a afastar-se por 5 (cinco) dias, de 04 a 353 

08/11/2013, s.p.v. e, das demais vantagens, a fim de participar de Congresso em 354 

Valparaiso, Chile (Proc. 13.1.5270.8.6). 2.42. Pedido do DG no sentido de que o Prof. Dr. 355 

Luis Antonio Bittar Venturi seja autorizado a afastar-se por 124 (cento e vinte e 356 

quatro) dias, de 20/10/2013 a 20/02/2014, s.p.v. e, das demais vantagens, a fim de 357 

participar de pesquisa pós-doutoral em Cambridge, Inglaterra (Proc. 01.1.3245.8.2). 358 

2.43.Pedido do DH no sentido de que o Prof. Dr. Daniel Strum seja autorizado a afastar-359 

se por 10 (dez) dias, de 23/10 a 1º/11/2013, s.p.v. e, das demais vantagens, a fim de 360 

realizar pesquisa bibliográfica e participar de conferência nos Estados Unidos (Proc. 361 

13.1.3578.8.3). 2.44. Pedido do DH no sentido de que o Prof. Dr. Lincoln Ferreira 362 

Secco seja autorizado a afastar-se por 8 (oito) dias, de 04 a 11/11/2013, s.p.v. e, das 363 

demais vantagens, a fim de participar de debate na Universidad de la Republica del 364 

Uruguay, na cidade de Montevidéu Uruguai (Proc. 04.1.4136.8.5). 2.45. Pedido do DLCV 365 

no sentido de que a Profa. Dra. Marli Quadros Leite seja autorizada a afastar-se por 7 366 

(sete) dias, de 08 a 14/02/2014, s.p.v. e, das demais vantagens, a fim de realizar 367 

estudos e estabelecer acordo internavional, na cidade de Québec, Canadá (Proc. 368 

98.1.1921.8.7). 2.46. Pedido do DLO no sentido de que a Profa. Dra. Arlete Orlando 369 

Cavaliere Ruesch seja autorizada a afastar-se por 10 (dez) dias, de 20 a 29/11/2013, 370 

s.p.v. e, das demais vantagens, a fim de participar de Colóquio em Lisboa, Portugal 371 

(Proc. 90.1.815.8.1). 2.47. Pedido do DLO no sentido de que a Profa. Dra. Junko Ota 372 

seja autorizada a afastar-se por 11 (onze) dias, de 10 a 20/12/2013, s.p.v. e, das demais 373 

vantagens, a fim de participar de Simpósio promovido pela Província de Aichi, Japão 374 

(Proc. 99.1.3047.8.3). 2.48. Pedido do DLO no sentido de que a Profa. Dra. Madalena 375 

Natsuko Hashimoto Cordaro seja autorizada a afastar-se por 11 (onze) dias, de 10 a 376 

20/12/2013, s.p.v. e, das demais vantagens, a fim de participar de Simpósio promovido 377 

pela Província de Aichi, Japão (Proc. 92.1.353.8.0). Após votação, os itens foram 378 

APROVADOS. 3. RELATÓRIO DE AFASTAMENTO DOCENTE E DE SERVIDORES 379 

NÃO DOCENTES - ad referendum (votação aberta, em bloco, sem prejuízo de pedidos 380 

de destaque) 3.1. A Profa. Dra. Ana Cecília Arias Olmos (DLM) apresentou relatório de 381 

afastamento ocorrido no período de 19 a 21/05/2013, quando foi autorizada a participar 382 

de Comissão julgadora de mestrado, em Montevideo, Uruguai. 3.2. A Profa. Dra. 383 

Claudia Sibylle Dornbusch (DLM) apresentou relatório de afastamento ocorrido no 384 

período de 24/06 a 07/07/2013, quando foi autorizada a participar de Seminário na 385 

Univerisdade de Leipzig, Alemanha. 3.3. A Profa. Dra. Laura Patrícia Zuntini de Izarra 386 

(DLM) apresentou relatório de afastamento ocorrido no período de 11 a 30/07/2013, 387 
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quando foi autorizada a participar de dois Congressos, um na Universidade de Insbruck, 388 

Áustria e o outro na Queen’s university Belfat, Irlanda do Norte, e de 08 a 18/08/2013, 389 

quando foi autorizada a participar de Congresso na Universidade Nacional de La Pampa, 390 

Argentina. 3.4. A Profa. Dra. Mayumi Denise Senoi Ilari Defina (DLM) apresentou 391 

relatório de afastamento ocorrido no período de 19 a 30/07/2013, quando foi autorizada 392 

a realizar pesquisa, em Glover, Vermont, EUA. 3.5. A Profa. Dra. Sandra Guardini 393 

Teixeira Vasconcelos (DLM) apresentou relatório de afastamento ocorrido no período 394 

de  02 a 11/08/2013, quando foi autorizada a participar de Congresso na Universidade 395 

de Surrey, Inglaterra, e de 31/08 a 08/09/2013, quando foi autorizada a participar de 396 

Colóquio  e realizar pesquisa em Paris, França. 3.6. O Prof. Dr. José da Silva Simões 397 

(DLM) apresentou relatório de afastamento ocorrido no período de 24/05 a 03/06/2013, 398 

quando foi autorizado a participar de Congresso na Universidade de Salamanca, 399 

Espanha, e de 26/07  a  05/08/2013, para participar de Congresso na Freie Universität 400 

Bozen, Itália. 3.7. A Profa. Dra. Eliane Gouvêa Lousada (DLM) apresentou relatório de 401 

afastamento ocorrido no período de 29/05 a 05/06/2013, quando foi autorizada a 402 

participar de Congresso em Victoria, Canadá; de 11 a 16/06/2013, quando foi autorizada 403 

a participar do III Forum Mondial Heracles 2013, na Universidade de Sherbrooke, 404 

Canadá, e de 15 a 30/07/2013, quando foi autorizada a participar de Congresso e de 405 

Encontros na França. 3.8. O Prof. Dr. Antonio Sérgio Alfredo Guimarães (DS) 406 

apresentou relatório de afastamento ocorrido no período de 29 a 31/05/2013, quando foi 407 

autorizado a participar do XXXI Congresso Internacional da Associação de Estudos 408 

Latino-Americanos (LASA), em Washington, Estados Unidos. 3.9. A Profa. Dra. Marcia 409 

Maria de Arruda Franco (DLCV) apresentou relatório de afastamento ocorrido no 410 

período de 01 a 28/02/2012, quando foi autorizada a prestar serviço referente ao projeto 411 

PLI/UC/USP em Portugal; de 11 a 27/04/2012, quando foi autorizada a participar de 412 

Congresso em Braga e Ponta Delgada/Açores, e de 26/06 a 24/07/2013, quando foi 413 

autorizada a participar de Congresso em Oxford. 3.10. A Profa. Dra. Heloísa Brito de 414 

Albuquerque Costa (DLM) apresentou relatório de afastamento ocorrido no período de 415 

09 a 18/07/2013, quando foi autorizada a realizar Atividades de implantação do Projeto 416 

CAPES – PLI-França “Projeto de Licenciatura Internacional”, entre a USP e a 417 

Universidade de Paris-Sorbonne, em Paris, na França. 3.11. A Profa. Dra. Maria Teresa 418 

Celada (DLM) apresentou relatório de afastamento ocorrido no período de 02 a 419 

11/05/2013, quando foi autorizada a participar de Congresso em Buenos Aires, 420 

Argentina. 3.12. A Profa. Dra. Verónica Galíndez Jorge (DLM) apresentou relatório de 421 

afastamento ocorrido no período de 10 a 24/07/2013, quando foi autorizada a participar 422 

de Congresso na Universidade de Paris – Sorbonne, França. 3.13. A Profa. Dra. 423 

Margarida Maria Taddoni Petter (DL) apresentou relatório de afastamento ocorrido no 424 

período de 05 a 29/07/2013, quando foi autorizada a realizar pesquisa de campo no 425 

Quanza Sul, em Angola. 3.14. O Prof. Dr. Reinaldo Paul Pérez Machado (DG) 426 

apresentou relatório de afastamento ocorrido no período de 02 a 12/08/2013, quando foi 427 

autorizado a participar da Conferência Regional promovida pela União Geográfica 428 

Internacional em Quioto, no Japão. 3.15. A Sra. Waldirene Ribeiro do Carmo, técnica 429 

de Laboratório do (DG) apresentou relatório de afastamento ocorrido no período de 430 
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20/08 a 1º/09/2013, quando foi autorizada a participar da International Cartographic 431 

Conference da ICA, Alemanha. 3.16. O Prof. Dr. Wataru Kikuchi (DLO) apresentou 432 

relatório de afastamento ocorrido no período de 13 a 17/08/2013, quando foi autorizado 433 

a participar do XIV Congresso Internacional de ALADAA, na Universidad Nacional de La 434 

Plata, Argentina. 3.17. A Profa. Dra. Junko Ota (DLO) apresentou relatório de 435 

afastamento ocorrido no período de 13 a 17/08/2013, quando foi autorizada a participar 436 

do XIV Congresso Internacional de ALADAA, na Universidad Nacional de La Plata, 437 

Argentina. 3.18. O Prof. Dr. Bruno Barreto Gomide (DLO) apresentou relatório de 438 

afastamento ocorrido no período de 30/05 a 05/06/2013, quando foi autorizado a 439 

participar da Conferência Anual da Canadian Association of Slavistics no Canadá. 3.19. 440 

A Profa. Dra. Maria de Fátima Bianchi (DLO) apresentou relatório de afastamento 441 

ocorrido no período de 09 a 17/07/2013, quando foi autorizada a participar do GT da  X 442 

Reunião de Antropologia do Mercosul, em Córdoba, Argentina. 3.20. A Profa. Dra. Ana 443 

Claudia Duarte Rocha Marques (DA) apresentou relatório de afastamento ocorrido no 444 

período de 10 a 14/07/2013, quando foi autorizada a participar do Simpósio da 445 

International Dostoevsky Society, realizado em Moscou, na Rússia. Após votação, os 446 

itens acima foram APROVADOS. 4. RELATÓRIO DE AFASTAMENTO 447 

“PESQUISADOR VISITANTE INTERNACIONAL”: 4.1. O Prof. Dr. Didier Sheila Jean 448 

Marie Demolim (DL) apresentou relatório de atividades desenvolvidas durante o período 449 

18 de fevereiro a 17 de agosto de 2013. (Proc. 2013.1.1428.1.7). Após votação, o item 450 

acima foi APROVADO. 5. SOLICITAÇÃO DE 2ª VIA DE DIPLOMA – GRADUAÇÃO 451 

(votação aberta, em bloco, sem prejuízo de pedidos de destaque) 5.1. A Sra. Vania 452 

Regina Parma, bacharel em Letras-Linguística, solicita emissão de 2ª via de diploma, 453 

em virtude de extravio da via original. O curso foi concluído em 1994. A colação de grau 454 

foi realizada em 25/02/1997 (Proc. 2013.1.4912.8.4). 5.2. O Sr. Uiran Gebara da Silva, 455 

bacharel em História, solicita emissão de 2ª via de diploma, em virtude de extravio da via 456 

original. O curso foi concluído em 2003. A colação de grau foi realizada em 27/01/2004 457 

(Proc. 2013.1.4942.8.0). 5.3. A Sra. Cláudia Roberta de Oliveira Silva, bacharel em 458 

Letras-Português, solicita emissão de 2ª via de diploma, em virtude de extravio da via 459 

original. O curso foi concluído em 2008. A colação de grau foi realizada em 10/11/2008 460 

(Proc. 2013.1.5061.8.8). Após votação, os itens foram APROVADOS. 6. SOLICITAÇÃO 461 

DE 2ª VIA DE DIPLOMA – PÓS-GRADUAÇÃO (votação aberta, em bloco, sem prejuízo 462 

de pedidos de destaque). 6.1. O Sr. Rodison Roberto Santos, Mestre em Filosofia 463 

solicita emissão de 2ª via de diploma, em virtude de extravio da via original. A defesa foi 464 

realizada em 17/12/2007. O diploma foi expedido em 12/03/2008 (Proc. 01.1.2364.8.8). 465 

6.2. O Sr. Cristiano Rosalino Braule Pinto, Mestre em Letras solicita emissão de 2ª via 466 

de diploma, em virtude de alteração de gênero e dados civis. A defesa foi realizada em 467 

15/06/2009. O diploma foi expedido em 14/07/2010 (Proc. 06.1.1429.8.3). Após votação, 468 

os itens acima foram APROVADOS. 7. CONVÊNIO DE INTERCÂMBIO CULTURAL E 469 

CIENTÍFICO/PROTOCOLO DE INTENÇÕES – ad referendum (votação aberta, em 470 

bloco, sem prejuízo de pedidos de destaque) 7.1. Proposta de Acordo específico de 471 

concessão de Bolsa de Estudos para o International Summer School in Irish Studies 472 

of University College Cork, que visa a seleção de um aluno para cursar a Escola 473 
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Internacional de Verão em Estudos Irlandeses da University College Cork, sob 474 

coordenação técnica e administrativa da Profa. Dra. Laura Patrícia Zuntini de Izarra, 475 

pela FFLCH-USP e pela University of College Cork, a Profa. Dra. Lisa Brett (Proc.: 476 

13.1.5014.8.0). Após votação, o item acima foi APROVADO. 8.  477 

DOAÇÕES/TRANSFERÊNCIAS DE DOMÍNIO DE MATERIAL PERMANENTE (votação 478 

aberta, em bloco, sem prejuízo de pedidos de destaque) 8.1. Pedido do Prof. Dr. Bruno 479 

Barreto Gomide (DLO) no sentido de se incorporar ao patrimônio da FFLCH, 5 (cinco) 480 

livros adquiridos com recursos da FAPESP (Proc. 13.1.5031.8.1). (Os livros encontram-se 481 

no SBD). 8.2. Pedido da Profa. Dra. Maria Lúcia Mello e Oliveira Cacciola (DF) no 482 

sentido de se incorporar ao patrimônio da FFLCH, 17 (dezessete) livros adquiridos com 483 

recursos da FAPESP (Proc. 13.1.5204.8.3). (Os livros encontram-se no SBD). 8.3. Pedido 484 

da Profa. Dra. Sônia Maria Furian Dias (DG) no sentido de se incorporar ao patrimônio 485 

da FFLCH, 1 Microcomputador HP Core i3 3.10 GHZ, 1 Multifuncional HP Officejet 486 

J4660, Monitor de vídeo Samsung Syncmaster SA550 23 polegadas, 1 Monitor de vídeo 487 

Samsung 20 polegadas e 1 Projetor de Multimídia Epson Powerlite X10, 1 Poltrona para 488 

escritório Mesh Presidente, 1 Cadeira para escritório Work, Worflex, 2 Cadeiras para 489 

escritório Work c/ braços, 1 Multifuncional HP Phosmart C4700, 1 Medidor de PH Hana 490 

Instruments HI98150 portátil, 1 Sistema de posicionamento global (GPS) Holux M241, 1 491 

Medidor de oxigênio dissolvido Hanna HI9146-04, 1 Medidor de atividade de água Hanna 492 

HI98703, 1 Notebook marca LG, 2 Monitores de vídeo marca LG, 1 Impressora laser 493 

marca HP, 1 Gerador de gasolina marca Toyama e 2 Condutivimetro marca Geonics 494 

adquiridos com recursos da FAPESP (Prot. 11.5.783.8.0, Proc. 10.1.2362.8.4 e 495 

Proc.11.1.3459.8.2). (Os equipamentos encontram-se no DG e no Laboratório Didático do DG). 496 

8.4. Pedido da Profa. Dra. Sandra Lencioni (DG) no sentido de se incorporar ao 497 

patrimônio da FFLCH, 1 Microcomputador portátil com tela de 14” Dell Inspiron 14Z, 1 498 

Sistema Operacional Windows 8 em português brasileiro pré instalado, 1 Software 499 

McAfee 11 licença de 15 meses e 1 Software adicional pré instalado adquiridos com 500 

recursos da FAPESP (Proc. 13.1.5202.8.0). (Os equipamentos encontram-se no Laboratório 501 

de Estudos Regionais do DG). 8.5. Pedido da Profa. Dra. Eliane Soares de Lima (DL) no 502 

sentido de se incorporar ao patrimônio da FFLCH, 1 Iris Can Book 2 (escâner portátil) e 503 

18 (dezoito) livros adquiridos com recursos da FAPESP (Proc. 13.1.5203.8.7). (Os livros 504 

encontram-se no SBD  e o  equipamento encontra-se no DL). 8.6. Pedido do Prof. Dr. 505 

Eduardo César Leão Marques (DG) no sentido de se incorporar ao patrimônio da 506 

FFLCH, 8 Computadores da marca Dell, modelo Vostro 270s e componentes, a saber, 507 

monitor Dell 18,5 polegadas, tela plana, mouse óptico Dell USB, software Windows 7 508 

professional português sem mídia LAC, software adicional para Vostro, software 509 

Microsoft office home and student 2013 e mouse sem fio adquiridos com recursos da 510 

FAPESP (Proc. 13.1.1997.8.9). (Os equipamentos encontram-se na sala 2 – 2º andar do 511 

DCP). Após votação, os itens foram APROVADOS. 9. RECONHECIMENTO DE TÍTULO 512 

– PÓS-GRADUAÇÃO  (votação aberta, em bloco, sem prejuízo de pedidos de destaque)  513 

9.1. João Francisco Cortes Bustamante solicita reconhecimento do Diploma de 514 

Mestre, concentração em Ciência Política pela Universidad de Navarra, Espanha ao 515 

expedido por esta Faculdade (Proc. 2010.1.28532.1.7). (v., no anexo, cópia do parecer 516 



399 

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

 

ATAS 

 

ATA APROVADA EM SESSÃO ORDINÁRIA DE 13/03/2014 

Contrário da Comissão de Pós-Graduação, em 17/09/2013) 9.2. Pedro Adrião da Silva 517 

Junior solicita reconhecimento do Diploma de Doutor, concentração em Língua 518 

Espanhola e Literaturas Espanhola e Hispano-Americana pela Universidad de 519 

Salamanca, Espanha ao expedido por esta Faculdade (Proc. 2013.1.19117.1.3). (v., no 520 

anexo, cópia do parecer Contrário da Comissão de Pós-Graduação, em 22/10/2013) 9.3. 521 

Micaely Garose Prando solicita reconhecimento do Diploma de Mestre, concentração 522 

em Língua Espanhola e Literaturas Espanhola e Hispano-Americana pela Universidad de 523 

Oviedo, Espanha ao expedido por esta Faculdade (Proc. 2013.1.23720.1.2). (v., no 524 

anexo, cópia do parecer Contrário da Comissão de Pós-Graduação, em 22/10/2013). 525 

9.4.Simone Cristine da Cunha solicita reconhecimento do Diploma de Mestre, 526 

concentração em Sociologia pela Universidade Nova de Lisboa, Portugal ao expedido 527 

por esta Faculdade (Proc. 2013.1.16729.1.8). (v., no anexo, cópia do parecer Favorável da 528 

Comissão de Pós-Graduação, em 22/10/2013) 9.5. Aline Khoury solicita reconhecimento do 529 

Diploma de Mestre, concentração em Antropologia Social pela Université Paris 5, França 530 

ao expedido por esta Faculdade (Proc. 2013.1.17581.1.4). (v., no anexo, cópia do parecer 531 

Favorável da Comissão de Pós-Graduação, em 22/10/2013) 9.6. Anna Carolina Botelho 532 

Takeda solicita reconhecimento do Diploma de Mestre, concentração em Estudos 533 

Comparados de Literaturas de Língua Portuguesa pela Université de la Sorbonne 534 

Nouvelle, França ao expedido por esta Faculdade (Proc. 2013.1.17580.1.8). (v., no anexo, 535 

cópia do parecer Favorável da Comissão de Pós-Graduação, em 22/10/2013) 9.7. Bollettin 536 

Paride solicita reconhecimento do Diploma de Doutor, concentração em Antropologia 537 

Social pela Università degli Studi di Siena, Itália ao expedido por esta Faculdade (Proc. 538 

2013.1.13335.1.9). (v., no anexo, cópia do parecer Favorável da Comissão de Pós-Graduação, 539 

em 22/10/2013) 9.8. Fernando Tadeu Rocha solicita reconhecimento do Diploma de 540 

Mestre, concentração em Geografia Humana pela Université Paris 4, França ao 541 

expedido por esta Faculdade (Proc. 2013.1.2115.1.2). (v., no anexo, cópia do parecer 542 

Favorável da Comissão de Pós-Graduação, em 22/10/2013) 9.9. Ernani Shoiti Oda solicita 543 

reconhecimento do Diploma de Doutor, concentração em Sociologia pela Kyoto 544 

University, Japão ao expedido por esta Faculdade (Proc. 2013.1.13221.1.3). (v., no 545 

anexo, cópia do parecer Favorável da Comissão de Pós-Graduação, em 22/10/2013)  9.10. 546 

Paulo Edgar da Rocha Resende solicita reconhecimento do Diploma de Doutor, 547 

concentração em Ciência Política pela Universitat Autònoma de Barcelona, Espanha ao 548 

expedido por esta Faculdade (Proc. 2013.1.18050.1.2). (v., no anexo, cópia do parecer 549 

Favorável da Comissão de Pós-Graduação, em 22/10/2013). Após votação, os pareceres da 550 

CPG foram APROVADOS. 10. EQUIVALÊNCIA DE TÍTULO – PÓS-GRADUAÇÃO 551 

(votação aberta, em bloco, sem prejuízo de pedidos de destaque) 10.1. Simon Enrique 552 

Noriega Olmos solicita equivalência de seu titulo de Mestre em Filosofia, obtido na 553 

Princeton University, EUA, ao expedido por esta Faculdade (Proc. 2013.1.3601.8.5).  (v., 554 

no anexo, cópia do parecer Contrário da Comissão de Pós-Graduação, em 22/10/2013) 10.2. 555 

Simon Enrique Noriega Olmos solicita equivalência de seu titulo de Doutor em 556 

Filosofia, obtido na Princeton University, EUA, ao expedido por esta Faculdade (Proc. 557 

2013.1.3603.8.8).  (v., no anexo, cópia do parecer Favorável da Comissão de Pós-558 

Graduação, em 22/10/2013) 10.3. Alice Susann Jahn solicita equivalência de seu titulo de 559 
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Mestre em Estudos Árabes, obtido na Universidade de Leipzig, Alemanha, ao expedido 560 

por esta Faculdade (Proc. 2013.1.3799.8.0).  (v., no anexo, cópia do parecer Favorável da 561 

Comissão de Pós-Graduação, em 22/10/2013) 10.4. Anna Carolina Botelho Takeda solicita 562 

equivalência de seu titulo de Mestre em Estudos Comparados de Literaturas de Língua 563 

Portuguesa, obtido na Université de la Sorbonne-Nouvelle  Paris III, França, ao expedido 564 

por esta Faculdade (Prot. 2012.5.560.8.2). (v., no anexo, cópia do parecer Favorável da 565 

Comissão de Pós-Graduação, em 22/10/2013) 10.5. Stefan Alexandru solicita equivalência 566 

de seu titulo de Doutor em Filosofia, obtido na University of Oxford, Reino Unido, ao 567 

expedido por esta Faculdade (Proc. 2013.1.3594.8.9).  (v., no anexo, cópia do parecer 568 

Favorável da Comissão de Pós-Graduação, em 22/10/2013) 10.6. Roberto Polito solicita 569 

equivalência de seu titulo de Doutor em Filosofia, obtido na University of Cambridge, 570 

Reino Unido, ao expedido por esta Faculdade (Proc. 2013.1.3655.8.8). (v., no anexo, 571 

cópia do parecer Favorável da Comissão de Pós-Graduação, em 22/10/2013) 10.7. Luca 572 

Pitteloud solicita equivalência de seu titulo de Doutor em Filosofia Antiga, obtido na 573 

Université de Fribourg, Suiça, ao expedido por esta Faculdade (Proc. 2013.1.3424.8.6). 574 

 (v., no anexo, cópia do parecer Favorável da Comissão de Pós-Graduação, em 575 

22/10/2013) 10.8. Nicholas P. Riegel solicita equivalência de seu titulo de Doutor em 576 

Filosofia, obtido na Universidade de Toronto, Canadá, ao expedido por esta Faculdade 577 

(Proc. 2013.1.3602.8.1).  (v., no anexo, cópia do parecer Favorável da Comissão de Pós-578 

Graduação, em 22/10/2013) 10.9. Robert Laurence Gallagher solicita equivalência de seu 579 

titulo de Doutor em Filosofia, obtido na Ohio State University, Estados Unidos, ao 580 

expedido por esta Faculdade (Proc. 2013.1.3803.8.7).  (v., no anexo, cópia do parecer 581 

Favorável da Comissão de Pós-Graduação, em 22/10/2013) 10.10. Stamatios 582 

Gerogiorgakis solicita equivalência de seu titulo de Doutor em Filosofia, obtido na 583 

Ludwig-Maximilians-Universität München, Alemanha, ao expedido por esta Faculdade 584 

(Proc. 2013.1.3595.8.5).  (v., no anexo, cópia do parecer Favorável da Comissão de Pós-585 

Graduação, em 22/10/2013). Após votação, os pareceres da CPG foram APROVADOS. 586 

ADITAMENTO: 1. AFASTAMENTO DOCENTE E DE SERVIDORES NÃO DOCENTES - ad 587 

referendum (votação aberta, em bloco, sem prejuízo de pedidos de destaque) 1.1. Pedido do 588 

DH no sentido de que a Profa. Dra. Mary Anne Junqueira seja autorizada a afastar-se por 11 589 

(onze) dias, de 31/12/2013 a 10/01/2014, s.p.v. e, das demais vantagens, a fim de participar de 590 

Congresso em Washington, EUA (Proc. 04.1.3481.8.0). 1.2. Pedido do DH no sentido de que a 591 

Profa. Dra. Maria Helena Pereira Toledo Machado seja autorizada a afastar-se por 04 (quatro) 592 

dias, de 02 a 05/01/2014, s.p.v. e, das demais vantagens, a fim de participar de Congresso em 593 

Washington, EUA (Proc. 97.1.637.8.2). 1.3. Pedido do DLM no sentido de que a Profa. Dra. 594 

Cristina Moerbeck Casadei Pietraróia seja autorizada a afastar-se por 05 (cinco) dias, de 595 

31/12/2013 a 10/01/2014, s.p.v. e, das demais vantagens, a fim de participar de Colóquio na 596 

Universidade do Algarve, na cidade de Faro, Portugal (Proc. 98.1.493.8.1). 1.4. Pedido do DLM 597 

no sentido de que o Prof. Dr. Helmut Paul Erich Galle seja autorizado a afastar-se por 09 598 

(nove) dias, de 04 a 12/01/2014, s.p.v. e, das demais vantagens, a fim de participar de evento 599 

na Universidade do Chile, em Santiago, Chile (Proc. 01.1.2230.8.1). 1.5. Pedido do DLM no 600 

sentido de que o Prof. Dr. Paulo Roberto Massaro seja autorizado a afastar-se por 4 (quatro) 601 

dias, de 10 a 13/12/2013, s.p.v. e, das demais vantagens, a fim de participar de Colóquio na 602 

cidade de Faro, Portugal, e por 5 (cinco) dias, de 03 a 07/02/2014, para ministrar palestra na 603 
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Alemanha (Proc. 07.1.1869.8.4). Após votação, os itens foram APROVADOS. 2. 604 

RELATÓRIO DE AFASTAMENTO DOCENTE E DE SERVIDORES NÃO DOCENTES: ad 605 

referendum (votação aberta, em bloco, sem prejuízo de pedidos de destaque) 2.1. O Sr. Marcio 606 

Azevedo Vianna Filho, funcionário do (NAP-Brasil-África) apresentou relatório de afastamento 607 

ocorrido no período de 19 a 30/08/2013, quando foi autorizado a participar de curso de tradução 608 

da língua holandesa para a língua portuguesa do Brasil, na Universidade de Utreque, Países 609 

Baixos. (Proc. 13.1.3851.8.1). Após votação, o item acima foi APROVADO. 3. CONVÊNIO DE 610 

INTERCÂMBIO CULTURAL E CIENTÍFICO/PROTOCOLO DE INTENÇÕES ad referendum  611 

(votação aberta, em bloco, sem prejuízo de pedidos de destaque) 3.1. Acordo de subvenção 612 

entre a Universidade de São Paulo, através da FFLCH e a Korea Foundation, Coréia visando a 613 

concessão, por parte da Korea Foundation, Coréia, de $7.400 (sete mil e quatrocentos dólares) 614 

para apoiar a organização do “Concurso de Artigos e Seminário em Estudos Coreanos” (Proc.: 615 

13.1.5226.8.7). 3.2. Convênio entre a Universidade de São Paulo, através da FFLCH e o 616 

European Commission Research Executive Agency, (FP-7). Para compor a coordenação do 617 

convênio é indicada pela FFLCH-USP, a Profa. Dra. Laura Patrícia Zuntini de Izarra (Proc. 618 

13.1.5481.8.7). 3.3. Convênio entre a Universidade de São Paulo, através da FFLCH e a 619 

Universidad Nacional Autónoma de México-México, para fins de intercâmbio de 620 

docentes/pesquisadores, estudantes de pós-graduação e membros da equipe técnico-621 

administrativa das respectivas instituições. Para compor a coordenação do convênio é indicada 622 

pela FFLCH-USP, a Profa. Dra. Ana Fani, e pela UNAM, a Profa. Dra. Naxhelli Ruiz Rivera (Proc. 623 

13.1.5482.8.3,).  3.4. Convênio entre a Universidade de São Paulo, através da FFLCH e o EF 624 

Education First-Suiça, para que as partes possam cooperar para estimular o conhecimento e 625 

pesquisas nas áreas do aprendizado, ensino e avaliação de idiomas, a fim de aprofundar a 626 

compreensão e promover o aperfeiçoamento do ensino de idiomas. Para compor a coordenação 627 

do convênio é indicada pela FFLCH-USP, a Profa. Dra. Stella Esther Ortweiler Tagnin, e pela EF 628 

Education First-Suiça, o Prof. Dr. Christopher McCormick (Proc. 13.1.5483.8.0). 3.5. Convênio 629 

entre a Universidade de São Paulo, através da FFLCH e o Higher School of Economics - Nizhny 630 

Novgorod-Rússia, para fins de intercâmbio de docentes/pesquisadores; 2) elaboração conjunta 631 

de projetos de pesquisa; 3) organização conjunta de eventos científicos e culturais; 4) 632 

intercâmbio e elaboração conjunta de informações e publicações acadêmicas; 5) intercâmbio de 633 

estudantes; 6) intercâmbio de membros da equipe técnico-administrativo e 7) cursos e disciplinas 634 

compartilhados. Para compor a coordenação do convênio é indicada pela FFLCH-USP, a Profa. 635 

Dra. Elena Vassina, e pela Higher School of Economics, o Prof. Dr. Valery Susman (Proc. 636 

13.1.5503.8.0). Após votação, os itens acima foram APROVADOS. Ninguém mais desejando 637 

fazer uso da palavra, o Senhor Presidente encerrou a sessão. E, para constar, eu, Rosângela 638 

Duarte Vicente, Assistente Técnica de Direção para Assuntos Acadêmicos, redigi a presente ata 639 

que assino juntamente com o Senhor Presidente. São Paulo, 07 de novembro de 2013.  640 


