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ATA DA DUCENTÉSSIMA OCTAGÉSIMA NONA REUNIÃO DA CONGREGAÇÃO 1 

DA FACULDADE DE FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS DA 2 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. Presidência: Prof. Dr. Modesto Florenzano, Vice-3 

Diretor da Faculdade. Aos vinte e seis dias do mês de agosto de dois mil e dez, no salão nobre 4 

do prédio da Administração da Faculdade, realizou-se em terceira convocação a supracitada 5 

reunião. COMPARECIMENTOS: Professores e Funcionários: Modesto Florenzano, Ana 6 

Lúcia Pastore Schritzmeyer, Marcus Vinicius Mazzari, Sérgio França Adorno de Abreu, José 7 

Rodrigues Seabra Filho, Marina de Mello e Souza, Ailton Lucchiari, Shirlei Lica Ichisato 8 

Hashimoto, Vagner Gonçalves da Silva, Álvaro de Vita, Sylvia Maria Caiuby Novaes, Valéria 9 

de Marcos, Maria Augusta da Costa Vieira, Rosangela Sarteschi, Ivã Carlos Lopes, Ana Paula 10 

Scher, Ieda Maria Alves, Sandra Guardini Teixeira Vasconcelos, Maria Augusta Bernardes 11 

Fonseca, Maria Teresa Celada, Junko Ota, Roberto Bolzani Filho, Daniel Puglia, Vera Lúcia 12 

Amaral Ferlini, Rosane de Sá Amado, Eduardo Vieira Martins e Marlene Petros Angelides. 13 

Como assessores atuaram: Kely Cristine Soares da Silva e Lúciana Roman Lopes (ATAC), 14 

Renata Guarrera Del Corço (ADM), Leonice Maria Silva Farias (ATFN), Ismaerino de Castro 15 

Júnior (ATFN), Augusto César Freire Santiago (ATI), Eliana Bento Amatuzzi de Barros (SCS) 16 

e Sonia Marisa Luchetti (SBD) JUSTIFICATIVAS: Justificaram a ausência os seguintes 17 

membros: Profs. Drs. Madalena Natsuko Hashimoto Cordaro (DLCV), Raquel Glezer (DH), 18 

Valéria de Marco (DLM), Laura Patricia Zuntini Izarra (DLM) e Léa Francesconi (DG). O 19 

Senhor Presidente deu início a sessão e informou que a Professora Doutora Sandra Margarida 20 

Nitrini, Diretora da Faculdade encontrava-se em um Encontro de Dirigentes da USP em Atibaia 21 

agendado pela Reitoria. ATAS: O Senhor Presidente colocou em votação a ata da reunião 22 

ordinária de 27/05/2010, enviada quando do envio da convocação desta sessão. Não houve 23 

manifestações contrárias e a ata foi APROVADA. EXPEDIENTE: 1) O Senhor Presidente 24 

comunicou a designação do Prof. Dr. PEDRO LUIS PUNTONI (DH) para Presidente do 25 

Conselho Supervisor do Sistema Integrado de Bibliotecas da Universidade de São Paulo (SIBi). 26 

2). O Senhor Presidente comunicou a designação da Profa. Dra. MARY MACEDO DE 27 

CAMARGO NEVES LAFER (DLCV) como membro do Conselho Editorial da Edusp. 3) O 28 

Senhor Presidente comunicou a designação dos Profs. Drs. JURANDYR LÚCIANO 29 

SANCHES ROSS (DG) e PABLO RUBEN MARICONDA (DF) como membros da Comissão 30 

de Estudos dos Problemas Ambientais (CEPA). 4). O Senhor Presidente comunicou a 31 

designação dos Profs. Drs. LORENZO MAMMI, MARY MACEDO DE CAMARGO NEVES 32 

LAFER, SÉRGIO MICELI PESSOA DE BARROS, SEDI HIRANO E FRANKLIN 33 
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LEOPOLDO E SILVA como membros do Conselho Deliberativo do Centro Universitário 34 

Maria Antonia (Ceuma). 5). O Senhor Presidente comunicou com pesar o falecimento da Profa. 35 

Dra. Marlyse Madeleine Meyer, Professora Emérita da FFLCH, em 19/07/2010; da Sra. Elise 36 

Ribeiro Ralston, esposa do Professor Colaborador Tiago de Oliveira Pinto do Departamento de 37 

Antropologia, em 16/07/2010 e do Sr. Hideki Yamaoka, pai da funcionária Dorli Hiroko 38 

Yamaoka do Serviço de Comunicação Social, em 20/08/2010. 6). O Senhor Presidente 39 

comunicou a designação da Profa. Dra. ESMERALDA VAILATI NEGRÃO como membro da 40 

Comissão Permanente de Avaliação de Cultura e Extensão Universitária – CPACEX. 7). O 41 

Senhor Presidente comunicou a eleição dos Professores Doutores ANDRÉ VITOR SINGER 42 

(DCP) e LEONARDO GOMES MELO E SILVA (DS) como coordenador e vice-coordenador 43 

respectivamente do Centro de Estudos dos Direitos da Cidadania. 8). O Senhor Presidente 44 

comunicou a designação dos nomes do Prof. Dr. JOSÉ ALCIDES RIBEIRO e dos discentes 45 

GIULIA ELEONORA TADINI (Ciências Sociais) e DÁRIO FERREIRA SOUZA NETO (Pós 46 

Graduação) como membros do Conselho Deliberativo do Museu de Ciências da Universidade. 47 

9). O Senhor Presidente comunicou a recondução por unanimidade da Profa. Dra. ANA 48 

PAULA PASTORE SCHRITZMEYER (DA) como Presidente da Comissão de Pesquisa, em 49 

sessão de 19 de agosto de 2010, no período de 01/09/2010 a 31/08/2012. O Senhor Presidente 50 

sem mais nada a informar passou à palavra ao Representante Titular da Congregação junto ao 51 

Conselho Universitário – Com a palavra, o Professor Doutor Sérgio Adorno informou que a 52 

próxima reunião do Conselho será no dia 14/09/2010 e informou que encaminharia a pauta da 53 

reunião tão logo a recebesse. Comissão de Pós-Graduação - Com a palavra, a Professora Vera 54 

Ferlini passou as seguintes informações: na reunião Conselho de Pós-Graduação (CPG), em 55 

25/08/2010. Está previsto para outubro o início de um processo de descentralização de 56 

procedimentos. Antes havia uma avaliação pelo CPG e em seguida pelas Câmaras de 57 

Avaliação, e agora passarão a ser resolvidos pelas Comissões de Pós-Graduação da Unidade, 58 

principalmente no que diz respeito à inclusão de disciplinas, frequência e licença-maternidade. 59 

Outra deliberação do CPG foi de que não será mais necessária a apresentação de atestado 60 

médico fornecido pelo Hospital Universitário ou qualquer outro órgão público, e que deverão 61 

ser aceitos quaisquer atestados médico apresentados pelo discente para trancamentos de 62 

matrícula. Informou, também, que experimentalmente, seria implantado formulário para 63 

agilizar a solicitação de equivalência de títulos. Tal formulário contemplará todos os itens que 64 

são requisitados para a avaliação do título e se der certo, futuramente, o CPG implantará 65 

também para as solicitações de Reconhecimento de Títulos (nível nacional). A Professora Vera 66 
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Ferlini disse ter considerado interessante para a Faculdade a minuta de Portaria da Pró-Reitoria 67 

de Pós-Graduação, que trata da possibilidade de orientação de um mesmo docente para mais de 68 

10 (dez) alunos, em casos excepcionais, dentro de certas restrições, com o objetivo de evitar 69 

sucessivas transferências. A aprovação da Portaria está prevista para a próxima reunião do 70 

Conselho de Pós-Graduação, em setembro e, caso seja aprovada, entrará em vigor a partir de 71 

outubro. Informou que o Conselho, também, deliberou que o prazo para o aluno fazer a 72 

correção do exemplar de sua tese será de trinta dias. Após os trintas dias, o aluno deverá 73 

entregar o novo exemplar com um termo de aceite assinado pelo orientador e o termo 74 

EXEMPLAR ORIGINAL e em seguida o exemplar poderá seguir para o Serviço de 75 

Bibliotecas. Informou que haverá um modelo de termo de aceite, orientado pelo SIBi. Este 76 

procedimento valerá também para a entrega da tese em versão digital. Informou que tal 77 

procedimento já foi aprovado. Algumas unidades sugeriram procedimentos mais flexíveis. A 78 

Professora Vera Ferlini disse que aconteceu na semana anterior uma oficina de trabalho 79 

coordenada pelo Instituto de Matemática e Estatística da USP, com a participação da grande 80 

maioria dos secretários das CCP's da Universidade e que foram discutidos vários assuntos, 81 

entre eles, o funcionamento da PRPG que antes era mais centralizada, a serem deliberadas por 82 

Câmaras de Pós-Graduação. A Professora Vera Ferlini informou que houve um treinamento 83 

para o novo sistema JANUS e que, em breve, o Sistema FENIX estará inativo, funcionando 84 

somente como instrumento de gestão. Também informou que todos os coordenadores de Pós-85 

Graduação foram convocados a  participar do Seminário de Avaliação dos Serviços de Pós-86 

Graduação em Águas de Lindóia, previsto para o período de 26 a 29/09/2010, após o resultado 87 

da Avaliação da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). 88 

Ressaltou que a própria avaliação da USP e da CAPES serão temas de discussão no seminário. 89 

Os coordenadores serão dispensados na tarde do dia 29/09/2010, permanecendo até o final do 90 

evento os Presidentes das Comissões de Pós-Graduação (CPG).  A Profa. Vera Ferlini disse que 91 

em reunião com a Direção da Unidade, foi discutido o problema da Pós-Graduação que, 92 

atualmente, se encontra com “déficit” de servidores não-docentes. Como resultado, a Diretoria 93 

encaminhou um pedido geral da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH) 94 

para a Reitoria, e sinalizou que as primeiras vagas concedidas seriam alocadas ao Serviço de 95 

Pós-Graduação. Em aparte, o Prof. Dr. Sérgio Adorno salientou que a divulgação das notas da 96 

CAPES está prevista para 04/09/2010. Os comunicados chegarão até 13/09/2010. Comissão de 97 

Pesquisa (CPq): Com a palavra, Professora Doutora Ana Lúcia Pastore Schritzmeyer passou a 98 

informações relativas às decisões deliberadas em reunião de 11/08/2010, do Conselho de 99 
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Pesquisa (CP) que serão divulgadas para as  comissões e departamentos pela CPq: foi aprovada 100 

e já publicada a nova Resolução do Pós-Doutoramento, disponível no sítio da Pró-Reitoria de 101 

Pesquisa (PRP). A Professora Ana Pastore informou que houve três mudanças: 1) Prazo para 102 

conclusão do pós doutoramento: tempo mínimo para conclusão de três meses e o tempo 103 

máximo de dois anos, com renovação. A Professora Ana Pastore lembrou ao Colegiado que na 104 

Resolução anterior o tempo mínimo era um ano. 2). Exigências para vínculo no pós-105 

doutoramento: Poderão ser aceitos interessados com afastamento parcial, com ou sem 106 

remuneração quer seja, da empresa ou de sua universidade. Também serão aceitos ingressantes 107 

sem nenhum vínculo empregatício ou bolsa em universidade. 3) Trâmite para o ingresso: antes 108 

para passar no pós-doc era necessária a aprovação de um projeto pelo Conselho de 109 

Departamento (CD) e na versão atual o supervisor será quem enviará a  solicitação diretamente 110 

à CPq, que dará encaminhamento à PRP. A Professora Ana Pastore disse considerar delicado 111 

que a CPq fique com essa responsabilidade já que não dispõe de tempo e nem condições de 112 

avaliar o conteúdo de um projeto. Ressaltou, ainda, que a Resolução, indiscutivelmente retirou 113 

a autoridade dos Conselhos de Departamentos, dando total autonomia ao supervisor. Disse 114 

entender que a Pró Reitoria refez a Resolução pensando nos entraves levantados quando da 115 

aprovação de um pedido de estágio. A Professora Ana Pastore sugeriu ao Colegiado que a CPq 116 

poderia enviar aos Departamentos as solicitações enviadas pelo supervisor para um parecer que 117 

pudesse facilitar a deliberação da CPq, reforçando que tal  procedimento não feriria a nova 118 

Resolução em vigor. Reforçou, ainda, que se trata de uma forma de maior embasamento para a 119 

CPq encaminhar os pedidos. A representante dos docentes Titulares, Professora Doutora 120 

Sandra Guardini Teixeira Vasconcelos em aparte, indagou sobre o que significava afastamento 121 

parcial? O que a Reitoria considera parcial? Um dia por semana? Meio período? A 122 

Professora Ana Pastore respondeu que o afastamento parcial terá critérios definidos entre o 123 

pós-doutorando e a equipe a quem ele se reportar. A Professora Sandra Vasconcelos perguntou 124 

se a CPq proporia critérios para este caso, pois o novo procedimento poderia trazer 125 

conseqüências como  a probabilidade de estágios à distância, o que considera inviável. A 126 

Professora Ana Pastore informou que a CPq não pode intervir na Resolução. A Professora 127 

Sandra Vasconcelos salientou que a Resolução é muito bem vinda, mas considerou que esta 128 

flexibilização pode apresentar um perigo. A Professora Ana Pastore concordou com a 129 

colocação da Professora Sandra Vasconcelos e ressaltou que a nova resolução dava total poder 130 

ao supervisor. Considerou ser importante a discussão nos Conselhos de Departamentos para 131 

pensar uma política que viabilize essas novas propostas de ingressantes de pós doutorados, sem 132 
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ferir a resolução em vigor. A Professora Ana Pastore informou que o novo ingressante ao 133 

estágio de pós doutoramento terá os mesmos direitos que os alunos de pós-graduação e 134 

graduação (Cartão de Identificação, utilização do CEPEUSP).  Também informou ao Colegiado 135 

que a Diretora Professora Doutora Sandra Margarida Nitrini autorizou a contratação de um 136 

monitor bolsista para a construção do site da CPq, que já foi finalizado e enfatizou as docentes 137 

que acesessem o novo site com opiniões, como por exemplo: O quê gostaria de encontrar neste 138 

site. Informou que será encaminhado pela CPq  o link do site para a Faculdade. Reforçou a 139 

importância das Comissões Estatutárias pensarem em seus sites concatenados, o que ajudaria 140 

muito aos usuários. Informou, também, que o Conselho de Pesquisa aprovou um edital de 141 

contratação de monitores para reformulação de todos os sites de CPqs para serem visualizados 142 

também na versão em inglês para atendimento ao público exterior. Sugeriu aos departamentos 143 

que estão investindo em seus sites pensar em textos disponibilizados em inglês. A Professora 144 

Ana Pastore trouxe informações relacionadas às bolsas USP: Bolsa ATENA – dois mil, 145 

duzentos e trinta e cinco inscritos e uma mil, novecentos e cinqüenta e quatro solicitações 146 

contempladas. A USP dispõe no Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica 147 

(PIBIC) uma mil, novecentos e cinqüenta e quatro bolsas. Houve muitas recusas de bolsas. No 148 

entanto, considerou a situação da Faculdade muito boa, pois de duzentas e seis solicitações, 149 

foram negadas vinte e três bolsas, por falta de requisitos. As bolsas concedidas foram no total 150 

de uma mil, trezentos e quatro do CNPq, cento e cinquenta bolsas SANTANDER, Pró-Reitoria 151 

de Pesquisa com quinhentas bolsas. O montante contemplou as solicitações da FFLCH – USP. 152 

A Professora Ana Pastore informou que a FFLCH dispõe de trinta e duas bolsas e comunicou 153 

que será aberto edital para contemplar estas bolsas a fim de reajustar aquelas recusadas pelo 154 

PIBIC. Informou aos Chefes de Departamentos que haverá fomentos (auxílio complementar) 155 

aos docentes recém contratados através de projetos apresentados à PRP.  A Professora Ana 156 

Pastore informou que as inscrições para o Simpósio Internacional de Iniciação Científica 157 

(SIICUSP) estão abertas e solicitou atenção dos orientadores aos prazos. Informou que todos os 158 

alunos PIBIC devem apresentar o resultado final de sua pesquisa neste SIICUSP. A Professora 159 

Ana Pastore finalizou dizendo-se honrada e muito satisfeita com a sua recondução como 160 

Presidente da CPq para o próximo biênio. Comissão de Cultura e Extensão Universitária – O 161 

Professor Doutor Ivã Carlos Lopes informou o prazo para encaminhamento de projetos para 162 

solicitação de cursos ou eventos no início de 2011: previsão para 01 de novembro. Assinalou, 163 

também, que considerou excelente o Programa “A Universidade e as Profissões”, com a visita 164 

de estudantes do Ensino Médio à Universidade, que ocorreu no dia 18/08/2010. Agradeceu o 165 
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desempenho dos colegas que se mostraram muito prestativos e engajados no programa. O Prof. 166 

Ivã Lopes registrou agradecimentos à Professora Doutora Maria Aparecida de Aquino que, ao 167 

longo dos anos, liderou o programa e, complementando, informou que este ano não foi possível 168 

contar com a presença da referida docente. Salientou que o bom resultado do programa é mérito 169 

dos esforços da Professora Maria Aparecida de Aquino. Servidores não docentes: A Senhora 170 

Marlene Petros Angelides manifestou-se sobre a suspensão de trinta dias da funcionária 171 

Patrícia, do DLO. Disse que “ao mesmo tempo em que o reitor tenta obter apoio dos 172 

professores para a sua gestão, estendendo-lhes benefícios, concedendo-lhes reajuste maior que 173 

o dado aos funcionários e procurando cooptá-los em reuniões como a que está ocorrendo com 174 

diretores de unidades desde ontem em algum hotel-fazenda em Atibaia, para os funcionários o 175 

que ele tem a oferecer é arrocho salarial, nenhuma perspectiva próxima de melhorias na 176 

carreira e perseguição e punição, que se materializam em processos administrativos como o 177 

da funcionária Patrícia”. A representante relatou as circunstâncias em que o processo da 178 

funcionária Patrícia teria sido montado; sublinhou a existência de várias falhas e inverdades 179 

constantes do processo; disse que a punição era claramente política, uma vez que o processo 180 

teria sido montado imediatamente após a greve de 2007; ponderou que sua divulgação 181 

imediatamente após a greve deste ano só reforçava a convicção de que se tratava de punição 182 

política; e afirmou que a demissão da funcionária reivindicada pela CJ da reitoria só foi 183 

transformada em suspensão pelo Reitor porque uma demissão política imediatamente após a 184 

greve criaria problemas também com a nossa Faculdade, coisa que, pelo menos neste momento, 185 

segundo a representante, não interessaria ao Reitor. A representante informou que os 186 

funcionários estão realizando uma campanha em defesa de suas lideranças a esses ataques e 187 

buscando medidas judiciais possíveis. Disse que há um abaixo-assinado sendo passado entre 188 

funcionários, alunos e professores e pediu que os docentes presentes se solidarizassem com a 189 

funcionária e apoiassem a campanha assinando o abaixo-assinado. Lembrou que nossa 190 

Faculdade sempre se destacou pela defesa política de funcionários e professores perseguidos e 191 

punidos de forma autoritária. A Professora Ana Pastore, aparte, pediu a palavra 192 

complementando a informação sobre o financiamento da PRP para a contratação de monitor 193 

visando a construção dos sites de Pesquisas. Informou que este estende-se também aos Núcleos 194 

de Apoio a Pesquisas, e que o edital já está disponível no site da PRP. A bolsa é destinada a 195 

alunos de graduação, 30 horas semanais (presenciais ou não), e o valor é de R$ 500,00 196 

(quinhentos reais). Assistente para Assuntos de Informática: Com a palavra o Senhor Augusto 197 

César Freire Santiago manifestou sua preocupação e informou existir na FFLCH um grupo de 198 
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Trabalho para a Reestruturação do Site da Faculdade. Nas reuniões com o Grupo levantou-se a 199 

preocupação com a possibilidade de um monitor desenvolver este trabalho, pois a bolsa 200 

monitoria tem pouca duração e o desligamento do aluno em curto tempo pode comprometer a 201 

página na web. Informou que o trabalho do Grupo tem gerado bons resultados como, por 202 

exemplo, treinamentos para uso da nova ferramenta para construção do novo site (DRUPAL), 203 

que já dispõe de um turma treinada, uma em andamento e a possibilidade de abrir nova turma, 204 

num total de três turmas, representando uma procura e grande interesse da comunidade na 205 

reestruturação. O Senhor Augusto informou que monitores contratados para construção do site 206 

poderão se inscrever na turma a ser aberta. Com a palavra, o Senhor Presidente informou que a 207 

Profa. Dra. Sandra Vasconcelos, na qualidade de Presidente da Comissão da Biblioteca 208 

Florestan Fernandes encaminhou um documento referente aos serviços essenciais durante a 209 

greve, e indicou este assunto para próxima pauta, ou seja, 30/9/2010. ORDEM DO DIA: item 210 

1.1 REFLEXÃO DA FFLCH SOBRE O RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO EXTERNA – O 211 

Senhor Presidente informou que o relatório foi elaborado por um Grupo de Trabalho formado 212 

por ele, Maria Augusta da Costa Vieira, Vagner Gonçalves da Silva e Ailton Lucchiari. 213 

Acrescentou que dos onze departamentos somente oito enviaram a súmula para compor o 214 

documento. Com a Palavra a Professora Marina de Mello e Souza considerou o tema 215 

importante e dando início à discussão considerou que a FFLCH deveria aproveitar o documento 216 

acerca do Relatório de Avaliação para, a partir do que foi apontado, propor medidas de 217 

aprimoramento do funcionamento da unidade, que reinvidica maior descentralização 218 

administrativa mas depara-se com a precariedade de alguns serviços, como por exemplo a 219 

sistematização de disponibilização de dados frequentemente solicitados para constar em 220 

relatórios e solicitações diversas, o que se relaciona aos dois assuntos já discutidos 221 

anteriormente: a necessidade de qualificação dos funcionários para que eles possam dar conta 222 

da demanda existente e o aprimoramento do acesso à informação a ser feito pelo 223 

aperfeiçoamento dos bancos de dados digitais acessíveis à consulta sempre que necessário. A 224 

Profª. Marina Mello considerou que a Faculdade precisa encontrar formas de ser mais ágil para 225 

enfrentar os problemas encontrados, entre eles, as salas de aulas super lotadas e deu como 226 

exemplo a dificuldade em levantar os dados necessários para a elaboração de um projeto para a 227 

construção do prédio de Pesquisa. Salientou também que a Faculdade tem que se colocar 228 

perguntas como: Quantos de nós estamos envolvidos, de verdade, na discussão dos problemas? 229 

Vamos parar para discutir? Quando? O Senhor Presidente fez um aparte, concordando com a 230 

Professora Marina Mello, mas complementou que a reflexão apresentada pelo Grupo de 231 
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Trabalho foi uma solicitação da Vice-Reitoria que deveria ser respondida até 31/08/2010. Com 232 

a palavra, a Profª Marina Mello ressaltou o inexpressivo envolvimento por parte da comunidade 233 

FFLCH nos problemas a serem enfrentados e a morosidade na implementação de soluções, 234 

dando como exemplo a reconstrução do site cujo processo já leva quase dois anos. Com a 235 

palavra, o Prof. Daniel Puglia, representante dos docentes doutores disse que levando em 236 

consideração todas as atividades que cada um tem, agradeceu o desempenho do Grupo na 237 

redação da reflexão a respeito do Relatório da Avaliação Externa e comentou quatro pontos: 1) 238 

que no Relatório da Avaliação Externa foi destacada a qualidade do Serviço das Bibliotecas, 239 

cabendo, talvez, apenas enfatizar que tal qualidade é fruto do trabalho conjunto da Direção da 240 

Biblioteca e dos servidores que ali exercem suas funções; 2) falou sobre a existência de três 241 

mundos na Faculdade: curso diurno, curso noturno e pós-graduação. Com relação às salas 242 

superlotadas no curso noturno, relatou que gostaria de saber se, de fato, devido ao cumprimento 243 

de uma legislação do Conselho Nacional de Educação, para a USP manter trinta e quatro por 244 

cento de suas vagas no curso noturno, a FFLCH não estaria sendo sobrecarregada; 3) quanto a 245 

morosidade na formação dos alunos,  a idéia de que o aluno estaria ocupando vaga de outro não 246 

é muito clara, pois a FUVEST abre o mesmo número de vagas todo ano. Logo, o tempo de 247 

permanência do aluno em um curso não é impeditivo para abertura de vagas. Discorreu, ainda, 248 

que considera que o tempo de permanência influencia na qualidade do ensino e que isto sim 249 

pode representar um problema e não nas aberturas de vagas; 4) o relatório apontou que a 250 

Faculdade não tem bem definido qual é a sua meta, missão e objetivo. O Prof. Daniel Puglia 251 

sugeriu cuidado com essas expressões que parecem ser forjadas em modelos de gestão 252 

empresarial e que a FFLCH tem princípios, não necessariamente explícitos em documento, mas 253 

que eles existem. A Profª. Sandra Vasconcelos fez um aparte, informando que, ao ler tanto o 254 

Relatório dos Avaliadores quanto a reflexão do Grupo de Trabalho percebeu claramente que o 255 

problema da Faculdade é a Graduação, envolvendo infraestrutura e administração. Com a 256 

palavra, o Prof. Dr. Roberto Bolzani Filho, membro do grupo de Trabalho na elaboração do 257 

documento de reflexão, sugeriu que não caberia ao Colegiado acrescentar itens ao documento, 258 

mas somente enriquecê-lo, e complementou que a comunidade FFLCH precisa ter a dimensão 259 

dos problemas como um todo, e que tinha que se pensar nos problemas apontados no relatório 260 

não com singularidade. Reforçou que no caso da evasão, estava claro que não se tratava de um 261 

problema somente da Faculdade. Como exemplo, explicitou que no Conselho de Graduação foi 262 

discutida a abertura para preenchimento das vagas ociosas (vagas originadas por jubilamento) e 263 

o Instituto de Química (IQUSP) defendeu a abertura de vagas em cem por cento, no entanto 264 
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eles tinham somente uma vaga enquanto que a FFLCH dispunha de centenas de vagas. O Prof. 265 

Roberto Bolzani disse que a FFLCH não tem um levantamento muito claro sobre as vagas 266 

ociosas e sugeriu que talvez com o valor quantificado, se definisse qual é o período ideal e 267 

porquê os alunos ficam no curso por dez anos. O Prof. Roberto Bolzani informou que a 268 

porcentagem de evasão de cinco por cento constante no Relatório não pareceu lhe muito real 269 

e/ou que o cálculo poderia ter sido feito sobre dados pouco claros. Quanto à definição de metas 270 

do ponto de vista quantitativo, poderia se entender: Que tipo de permanência a Faculdade quer 271 

ter? Queremos diminuir a evasão? O Prof. Roberto Bolzani disse acreditar que a Faculdade 272 

precisa fazer um exercício de reconhecimento. Relatou que nos últimos dez anos mais de cem 273 

professores novos foram contratados e grande número de docentes se aposentaram. A 274 

Faculdade não pode considerar tal mudança como simples troca de nomes, mas também de 275 

mentalidade. A Faculdade não tem a idéia muito clara de sua identidade e precisa amadurecer a 276 

idéia de Plenária com mais seriedade. O Senhor Presidente fez um aparte, concordando com o 277 

Prof. Roberto Bolzani e disse que a Faculdade deveria fazer um exercício de 278 

autoconhecimento. Com a palavra, a Professora Doutora Valéria de Marcos, representante dos 279 

Doutores, reforçou a colocação do Prof. Roberto Bolzani e reiterou que a idéia de uma Plenária 280 

significa mais trabalho, mas que se deve pensá-la como um encontro de docentes para discutir a 281 

pesquisa, indicar e fazer uma reflexão sobre o que é a Faculdade. Complementou que a falta de 282 

infraestrutura significa falta de Professores e recomendou que se faça relatórios, os quais 283 

indiquem essa problemática, à Reitoria. Com a palavra o Prof. Sérgio Adorno afirmou que, ao 284 

ler o documento e o histórico desta discussão, considerou que há questões de curto e médio 285 

prazo, mas também há iniciativas que precisam de um encaminhamento imediato. Completou 286 

que a Faculdade precisa ter um plano de diagnóstico que identifique a infraestrutura e o 287 

desempenho docente (quantidade de alunos, planta física). Considerou que a Faculdade 288 

historicamente é uma federação de Departamentos, onde todos têm sua legitimidade e por isto 289 

precisa ser construído um espaço de autorreflexão. O Senhor Presidente reiterou que o 290 

Colegiado tinha que pensar em que fazer e questionou se o documento seria aprovado como 291 

estava e fixava-se a responsabilidade da Faculdade para discutir o assunto como Plenária, ou 292 

Comissão. Pediu ao Colegiado que elencassem sugestões de encaminhamento. A Profa. Sylvia 293 

Caiuby fez um aparte, dizendo serem perfeitas as colocações dos Professores Sergio Adorno e 294 

Roberto Bolzani. Propôs que seria interessante a contratação de uma auditoria com 295 

antropólogos e sociólogos. Esta poderia ser formada por pessoas do Departamento, dedicados à 296 

pesquisa e que se propusessem a elaborar projeto de pesquisa com o objetivo de conhecimento 297 
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e que os alunos fossem participantes. Pensou numa pesquisa quantitativa e reforçou que a 298 

Faculdade deveria se propôr a fazer isto. Ressaltou que ou a Faculdade se propõe a fazer isto ou 299 

contrata uma auditoria. O Prof. Roberto Bolzani fez um aparte, afirmando que o projeto de 300 

pesquisa poderia ter uma face educativa e que a Faculdade não teria certeza desse 301 

autoconhecimento. Reconheceu que a Faculdade encontra-se num dilema: Ou aderimos ao 302 

novo (produtivismo) ou ao artesanal (e voltamos ao que éramos). Salientou que a Faculdade 303 

precisa fazer o exercício de entender o que veio para ficar e aquilo que se pode aderir. 304 

Ressaltou, ainda, que a Faculdade não deve desconsiderar o que está acontecendo e que este 305 

assunto não deve ser tratado como extraordinário, mas que o trabalho de autorreflexão tem que 306 

começar a fazer parte da agenda da FFLCH: a Faculdade tem que descobrir o que ela é hoje e 307 

que não se deve ficar numa visão saudosista. Existem duas possibilidades: ou mantém a 308 

tradição ou adapta-se ao novo que se apresenta. Ressaltou que não se deve pensar nos novos 309 

pesquisadores como colegas que querem instaurar uma nova mentalidade na Faculdade. 310 

Considerou que, de modo geral, o processo novo está engessado e a Faculdade precisa verificar 311 

o que é nocivo e o que é bom. Reforçou que autoconhecimento e reflexão devem ser 312 

incorporados à atividade docente.  Com a palavra, o Prof. Dr. Antonio Flávio de Oliveira 313 

Pierucci sugeriu que os problemas apontados no Relatório dos Avaliadores e no documento de 314 

Reflexão elaborado pela Faculdade fossem analisados separadamente. Sugeriu, também, fazer 315 

levantamentos em nível administrativo e, a partir disto, de uma forma empírica, encarar estes 316 

problemas de forma que eles sejam solucionados. Considerou que, ao invés de uma 317 

autorreflexão, cada departamento repensasse no problema que mais foi discutido no relatório, a 318 

graduação como curso, como docência, e levantasse quais são o problemas que se apresentam. 319 

Disse ser preciso identificá-los, elegê-los. Através dos fatos pode-se conseguir chegar a um 320 

norte. Ainda com a palavra, o Prof. Flávio Pierucci comentou sobre a longa ausência de 321 

docentes na Universidade, a falta de controle e escalonamento para os afastamentos como um 322 

dos problemas que seu Departamento enfrentou no inicio do semestre vigente. Afirmou que os 323 

novos docentes têm se preocupado em tornarem-se pesquisadores, porém na linha produtivista. 324 

Relembrou a tradição da Faculdade em que os jovens docentes se dedicavam à docência 325 

enquanto os docentes mais antigos se dedicavam à pesquisa. Mas nos dias de hoje isso mudou e 326 

a Faculdade não está sabendo lidar com esta mudança. Informou a dificuldade da Faculdade 327 

fazer uma autorreflexão sem esbarrar nestes problemas. Sugeriu, ainda, que cada Departamento 328 

sinalizasse seus problemas a fim de encontrar mecanismos que possa facilitar este 329 

autoconhecimento. Concedido o aparte ao Prof. Dr. Álvaro de Vita, Chefe do Departamento de 330 
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Ciência Política, este informou que a Vice Reitoria solicitou apenas uma reflexão da Faculdade 331 

com relação ao Relatório dos Avaliadores Externos, e que o documento discutido naquele 332 

momento poderia ser, no máximo, enriquecido. O Senhor Presidente informou que na reunião 333 

do Grupo de Trabalho foi sugerido que os pedidos estivessem implícitos na Reflexão. No 334 

entanto, considerou que não havia necessidade, pois o Relatório dos Avaliadores apontou com 335 

muita clareza as necessidades da Faculdade. O Senhor Presidente considerou que a Faculdade 336 

precisa, sim, de uma avaliação de autoconhecimento, e que talvez essa avaliação pudesse ser 337 

feita por uma Comissão Externa por considerar que a Faculdade não teria condições de se 338 

autoavaliar por estar com um olhar mergulhado nos seus problemas. Sugeriu que a Comissão 339 

poderia ser externa sem deixar de ser representada pela Faculdade. Sugeriu, também, a votação 340 

da aprovação ou a reformulação do documento dado o adiantado da hora. Concedido o aparte à 341 

Senhora Marlene Petros, esta manifestou-se contrária à última sentença do quarto parágrafo: 342 

“Caberia acrescentar, contudo, que a referida comissão deveria contar com pessoas externas à 343 

Unidade e especialistas em Recursos Humanos, em Gestão/Administração e em Avaliação 344 

Acadêmica”, por considerar que funcionários, docentes e alunos são capazes de pensar sobre os 345 

problemas da Faculdade e encontrar soluções para eles sem a necessidade de assessoria externa. 346 

Lembrou a todos que a Congregação já aprovou a realização de uma Plenária Administrativa 347 

neste semestre, na qual essas discussões poderiam ser inicialmente feitas. Em aparte, o Prof. 348 

Roberto Bolzani relatou que não deveria haver sugestões no documento elaborado e solicitou 349 

supressão do seguinte parágrafo: “Caberia acrescentar, contudo, que a referida comissão 350 

deveria contar com pessoas externas à Unidade e especialistas em Recursos Humanos, em 351 

Gestão/Administração e em Avaliação Acadêmica”. Considerou que, assim, o documento com 352 

este trecho passaria a idéia de que a Faculdade reconhece suas deficiências. Todos concordaram 353 

com a supressão do parágrafo e o documento foi APROVADO. A Profª. Marina Mello solicitou 354 

a indicação de uma Comissão que iniciasse os trabalhos ainda no semestre vigente. Com a 355 

palavra, o Prof. Roberto Bolzani lembrou que deveria haver separação nas comissões, uma de 356 

cunho acadêmico e outra de cunho administrativo. O Colegiado definiu que a Comissão seria 357 

ad hoc, incumbida de trabalhar um plano diagnóstico a fim de estabelecer e organizar 358 

estratégias para o início dos trabalhos de reconhecimento da Unidade. O Senhor Presidente 359 

colocou em votação a criação da Comissão ad hoc. Foi APROVADO POR UNANIMIDADE.  360 

Em seguida o Colegiado indicou para a referida comissão os Professores Doutores Vagner 361 

Gonçalves da Silva, Antonio Flávio de Oliveira Pierucci, Marina de Mello e Souza, Valéria de 362 

Marco, Roberto Bolzani Filho e a Senhora Marlene Petros Angelides. Com a palavra o Senhor 363 
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Presidente passou para o item 1.2 PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DA PORTARIA FFLCH 364 

nº 025/2001, REPUBLICADA EM 07/12/2001, QUE REGULAMENTA O USO DE 365 

MICROCOMPUTADORES OU QUALQUER OUTRO MEIO ELETRÔNICO 366 

PROCESSO SELETIVO NA FFLCH, ENCAMINHADA PELO GRUPO DE 367 

TRABALHO. (Proc. 1995.1.1816.8.6).  O Senhor Presidente passou a palavra ao Senhor 368 

Augusto César Freire Santiago, Assistente Técnico de Informática que informou a composição 369 

de grupo de trabalho composto por ele, Prof. Dr. Marcos Lopes, Rosangela Duarte Vicente, 370 

Kely Cristine Soares da Silva, designados pela Profa. Dra. Sandra Margarida Nitrini e 371 

aprovados pela Congregação de 24/06/2010. Em reunião de 15/07/2010, a referente portaria foi 372 

readaptada. Relembrou que a portaria vigente foi aprovada em 2001 e está defasada tanto pelo 373 

tempo quanto pelo seu próprio conteúdo. Em aparte, o Senhor Presidente reiterou que se tratava 374 

somente de um ornamento informático e perguntou se alguém tinha alguma dúvida, e se 375 

haveria problemas para aprová-la. O Senhor Augusto completou que uma das informações que 376 

julgava importante na portaria era o uso do software livre e as intervenções no uso de 377 

tecnologias novas, como acesso sem fio e “bluetooth”, por exemplo. Em aparte, o Prof. Vagner 378 

Silva relatou que o “nobreak” dispõe de cinco minutos para salvamento e que nem sempre 379 

funciona e questionou se a nova Portaria prevê estes casos. O Sr. Augusto informou que o 380 

equipamento a ser usado será o notebook que tem pelo menos uma hora de uso com bateria 381 

para o caso de queda de energia. O Prof. Vagner Silva questionou o que aconteceria se desse  382 

pane no equipamento, reiterando que o candidato deveria ter o máximo de segurança. Em 383 

resposta, a Srta. Kely Cristine informou que na reunião do grupo de trabalho foram levantadas 384 

todas essas dúvidas e que infelizmente o Prof. Marcos Lopes, Vice-Chefe do Departamento de 385 

Lingüística não pôde comparecer à Congregação, mas que conforme artigo 6° da portaria: Os 386 

casos omissos serão resolvidos de plano pela Comissão Julgadora, com base na legislação 387 

vigente, ouvidas a área de informática e a Comissão de Legislação e Recursos da USP, caso 388 

necessário e salientou que as novas tecnologias não prevêem certas fatalidades e que o 389 

candidato ao optar pelo uso do computador está ciente dos riscos. Informou que, em 390 

experiências passadas, houve caso em que o candidato havia perdido seu arquivo e o Serviço de 391 

Informática conseguiu recuperá-lo. Salientou ainda o Artigo 3º -§ II da minuta da portaria 392 

que diz: - Caso o candidato venha a constatar qualquer anomalia no funcionamento do 393 

equipamento, deverá comunicá-la imediatamente à Comissão Julgadora, que providenciará 394 

sua substituição, sendo facultada a continuidade da realização da prova à mão. A Profª Ana 395 

Pastore sugeriu que onde se diz “Os casos omissos serão resolvidos de plano pela Comissão 396 
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Julgadora” fosse substituído por “Os casos omissos serão resolvidos de imediato pela 397 

Comissão Julgadora”. O Prof. Ailton Lucchiari, Vice-chefe do Departamento de Geografia 398 

questionou se a FFLCH não poderia liberar o uso de mídia externa para que o candidato fizesse 399 

uso de “pen drive” para realização de sua prova, já que a portaria em vigor prevê uso de 400 

disquetes. Em resposta, o Sr. Augusto informou que a nova portaria prevê o não acesso a 401 

mídias externas.  Explicou que, uma vez o candidato tenha acesso à entrada USB, ele poderá 402 

usar seu “pen drive” pessoal, o que não é permitido em concursos. Em aparte, o Prof. Vagner 403 

Silva questionou se os “pen drives” não poderiam ser fornecidos pela faculdade? Em aparte, o 404 

Prof. Ailton Lucchiari perguntou se não era possível que fosse permitido ao candidato que 405 

usasse somente “pen drive” fornecido pela Faculdade ou ainda o uso de HD externo? Em 406 

aparte, a Prof.ª Sandra Vasconcellos salientou que se a portaria vigente permite o uso de 407 

disquetes, a nova portaria teria que prever outra forma de o candidato fazer “back-up” externo. 408 

O Prof. Vagner Silva questionou também o quê significava o artigo 2, parágrafo 3º que diz: 409 

“A Comissão Julgadora, de plano, decidirá se o candidato poderá consultar em disquete o que 410 

já lhe é permitido consultar em papel durante os primeiros sessenta minutos da prova”. A Srta. 411 

Kely Cristine informou que o parágrafo citado pelo docente refere-se à Portaria FFLCH n° 412 

025/2001 de 07/12/2001, que foi discutida e aprovada naquela época pela Congregação e pelo 413 

CTA, quando foi criado um grupo de Trabalho e que justamente por essa defasagem de 414 

aproximadamente dez anos é que se fez necessária a reformulação. Reiterou que tal Portaria 415 

deveria ser reformulada de imediato e pontuou que um dos erros gravíssimos contidos nela é a 416 

previsão do uso de “nobreak” - equipamento que a Faculdade nunca disponibilizou. Outro 417 

ponto que levantou foi acerca do acesso a vários “softwares” - o que também a Faculdade não 418 

contempla, já que para redigir a prova escrita é necessário somente redator de texto. Em aparte, 419 

o Prof. Sérgio Adorno explanou que nos concursos o candidato tem uma hora para elaborar 420 

seus apontamentos e depois mais quatro horas para realizar sua prova. Explicou que na antiga 421 

Portaria constava que o candidato poderia trazer essas anotações em disquete, o que não é 422 

permitido pelo Regimento Geral da USP e, diante disto, considera que a nova redação da 423 

portaria está mais correta e legível. Em aparte, o Senhor Presidente questionou se existe um 424 

sistema de auto salvamento? O Senhor Augusto informou que não haveria um sistema de 425 

salvamento externo ao notebook. A Prof.ª Marina Mello questionou se não seria viável o uso 426 

de CD-/ROOM? Em resposta, o Senhor Augusto disse que, neste caso, o dispositivo mais 427 

aplicável seria o “pen drive”. Em aparte, a Srta Kely Cristine relembrou que o acesso dos 428 

candidatos ao uso de pen drive poderia ser aberto, mas deveria ser levado em conta que as 429 



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

 
A T A S  

 14 
 

cinco horas de provas devem ser acompanhadas por membros da Comissão Julgadora. Estes se 430 

sentem constrangidos em fazer este tipo de fiscalização, sem falar nas suspeitas de fraudes já 431 

ocorridas em concursos sem condições de serem comprovadas justamente pela falta de 432 

fiscalização. O uso de “pen drive” aumentaria a possibilidade de fraudes. Com a palavra, o 433 

Senhor Augusto informou que as questões levantadas no Colegiado seriam levadas ao Grupo de 434 

Trabalho e reestudadas. Com a palavra o Senhor Presidente retirou esse item de pauta para 435 

revisão do grupo de trabalho e em seguida passou para o item 1.3 – Indicação de docente para 436 

suplência da representação da Congregação junto ao Conselho Universitário, em virtude 437 

da saída do Prof. Dr. Moacyr Ayres Novaes Filho, cujo mandato é até 04/12/2011 (Proc.: 438 

88.1.177.8.2). O Prof. Sérgio Adorno disse haver uma sugestão, que seria a indicação do nome 439 

do Prof. Roberto Bolzani Filho. Com a palavra, o Senhor Presidente perguntou aos membros da 440 

Congregação se haveriam outros nomes a serem encaminhados. Todos responderam que não. 441 

Feita a votação, foi APROVADA POR UNANIMIDADE a indicação do Professor Roberto 442 

Bolzani Filho. 1.4 – DISCUSSÃO ACERCA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 443 

TRANSPORTE PARA OS TRABALHOS DE CAMPO REALIZADOS PELO 444 

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA E PROVIDÊNCIAS PARA A AQUISIÇÃO DE 445 

NOVO ÔNIBUS. Com a palavra, a Profa. Dra. Valéria de Marcos, representante dos Doutores, 446 

resumiu o relatório encaminhado a este Colegiado que referia a um acidente ocorrido com um 447 

ônibus fretado através da Empresa São Nicolau Viação. Solicitou que fosse pensada outra 448 

forma de contratar estes serviços e evitar que empresa como a Nicolau continue prestando 449 

serviços à Universidade. Sugeriu uma comissão, e se colocou à disposição para que esta 450 

comissão tenha o trabalho de repensar formas de otimizar o encaminhamento das solicitações 451 

dos trabalhos de campo. Solicitou, ainda, que os Departamentos de Antropologia e Sociologia 452 

pudessem fazer parte desta Comissão, já que também se utilizam deste trabalho. Salientou que 453 

há demora nas respostas às solicitações, e que a Faculdade precisa urgentemente efetuar a 454 

compra de um novo ônibus. Complementou que a Comissão proposta fosse composta por 455 

servidores da área administrativa e financeira. Relatou, ainda, que mesmo com o 456 

encaminhamento para aquisição de um novo ônibus e uma proposta de contratação para 457 

serviços de fretamentos, o Departamento de Geografia dispõe de vários trabalhos de campo já 458 

agendados, e não tem idéia de como serão atendidos esses trabalhos, pois tanto a assinatura do 459 

contrato quanto a aquisição não se resolveram a tempo de atender essas solicitações. Informou 460 

que o Departamento de Geografia aguarda o retorno do Prof. Dr. Jurandyr Lúciano Sanches 461 

Ross para agendar uma reunião na qual gostaria de poder contar com a participação dos 462 
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Departamentos de Antropologia e Sociologia e, também, um funcionário da Área 463 

Administrativa e do Serviço de Compras, para tentar entender a rotina administrativa destas 464 

solicitações para melhor atendimento. Esclareceu que a idéia de uma reunião com todos aqueles 465 

envolvidos, direta ou indiretamente, na execução dos trabalhos de campo, tornaria muito mais 466 

fácil diagnosticar as falhas. Informou que, desde janeiro, encaminhou carta ao Serviço de 467 

Compras para a aquisição de novo ônibus, explicando quais as reais necessidades da Faculdade. 468 

A Comissão proposta poderá definir melhor quais as necessidades de cada Departamento e a 469 

participação de um funcionário do Serviço de Veículos seria, neste caso, primordial. Reforçou 470 

que é necessário sair da discussão teórica e passar à prática, ressaltando que o trabalho de 471 

campo é fundamental para melhorar a Graduação. Com a palavra, a Senhora Renata Guarrera 472 

Del Corço, Assistente para Assuntos Administrativos, concordou com a Professora Valéria de 473 

Marcos e ressaltou que um dos problemas na execução dos trabalhos de campo é a 474 

comunicação. Quanto aos ônibus da Faculdade informou que gostaria de participar da 475 

Comissão e considera que devem ser levadas em conta, nessas discussões, as leis trabalhistas, 476 

pois a Reitoria exige que elas sejam respeitadas. A sugestão de fretamento partiu da própria 477 

Reitoria para que fosse cumprida a Consolidação das Leis de Trabalho (CLT). Em aparte, o 478 

Prof. Vagner Silva questionou se os trabalhos de campo não poderiam ser contratados? Com a 479 

palavra, a Senhora Leonice Maria de Farias, Assistente para Assuntos Financeiros, comentou 480 

que a contratação já está em discussão com a equipe financeira e que um dos entraves são as 481 

esferas diferenciadas que causam um desgastes para se chegar a uma solução. Concordou com 482 

a proposta de uma comissão feita pela Profa. Valéria de Marcos e complementou ser necessária 483 

uma discussão de forma mais planejada. Informou desde maio discute-se a contratação de um 484 

serviço de fretamento, e que a proposta de aquisição de um ônibus ainda não foi encaminhada. 485 

Disse que foi solicitado ao Departamento de Geografia informar qual era a demanda de 486 

trabalhos de campo, para a elaboração um contrato.  Como não havia recebido, solicitou uma 487 

pesquisa superficial de qual era a demanda ao Serviço de Veículos. A Sra. Leonice salientou 488 

que, através de uma pesquisa, descobriu que a Escola Politécnica (EP) dispunha de um contrato 489 

de fretamento válido por um ano e a partir dele iniciou a redação de um contrato dentro das 490 

necessidades da Faculdade. Também informou que a programação do Departamento de 491 

Geografia chegou às suas mãos somente em agosto. Disse que fez a minuta do contrato no 492 

modelo da Poli, já aprovado pela Consultoria Jurídica (CJ) e que, ao adequar o documento às 493 

necessidades da Faculdade, é necessária nova apreciação da CJ. Complementou que 494 

encaminharia a minuta deste contrato aos Departamentos interessados. Em aparte, o Prof. 495 
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Vagner Silva questionou se existe um valor montante do contrato da FFLCH? Em resposta a 496 

Sra. Leonice informou que cálculo a ser pago é feito por uma estimativa de quilometragem 497 

rodada e que enquanto o contrato não é firmado a Faculdade tem que trabalhar com fretamento 498 

avulso. Em aparte a Profª Sylvia Caiyubi reafirmou a importância do trabalho e que este 499 

assunto deve ser amplamente discutido. Relatou que solicitou um veículo para buscar um 500 

professor visitante ao aeroporto de Guarulhos e teve uma série de justificativas que finalizou no 501 

não atendimento da solicitação. A justificativa do Serviço de Veículos para o não atendimento 502 

era para que não houvesse crescimento nesta demanda pelos demais departamentos, o que 503 

inviabilizaria o atendimento às questões trabalhistas. Finalizou informando que a Faculdade 504 

dispõe de oito motoristas que alegam desvio de função e legislação trabalhistas. O Senhor 505 

Presidente disse compreender a indignação da Profa. Sylvia Caiuby, mas relatou ter vivenciado 506 

o mesmo problema quando da visita dos membros da Comissão Externa de Avaliadores, 507 

convidados pela Faculdade e que locomoveram-se de táxi. Em aparte, o Prof. Dr. Vagner Silva 508 

questionou qual é a função dos motoristas? Se não é melhor a contratação de uma empresa? 509 

Com a palavra, a Professora Valéria de Marcos salientou que há vários serviços terceirizados 510 

na UNESP e na UNICAMP e que, no entanto, temos necessidades diferentes e a Faculdade, 511 

com brevidade, precisa pensar nessa problemática. Salientou, também, que é necessária uma 512 

abertura na forma de pensar na burocracia da Reitoria. Reforçou que a Faculdade tem que 513 

repensar em como sanar os problemas dos motoristas com escalonamento e/ou pagamento de 514 

horas extras, ressaltou que não há como fazer trabalhos de campo virtual. Em aparte, a Senhora 515 

Marlene Petros sugeriu que, a esse respeito, os professores envolvidos convidassem todos os 516 

motoristas para uma conversa e, juntos, procurassem solucionar os problemas apontados. O 517 

Senhor Presidente colocou em votação a proposta de uma Comissão sugerida pela Professora 518 

Valéria de Marcos e a proposta foi APROVADA POR UNANIMIDADE. Ato contínuo, o 519 

Senhor Presidente passou ao item 1.5. ELEIÇÃO PARA VICE-CHEFE DE 520 

DEPARTAMENTO: o Departamento de Filosofia elegeu para vice-chefe do Departamento o 521 

Professor Doutor Márcio Suzuki, a contar de 16/08/2010 a 15/08/2012. APROVADO. 2. 522 

RELATÓRIO FINAL – CONCURSO DOCENTE – 2.1 – No dia 06 de agosto de 201º foi 523 

realizado o concurso público para provimento de um cargo de Professor Titular do 524 

Departamento de História, disciplina Brasil Independente, conforme Edital FFLCH/FLH nº. 525 

037/2009 de 09/12/2009 (Proc. 2009.1.5557.8.9), no qual foi indicada a Professora Doutora 526 

Zilda Márcia Gricoli Iokoi. Em regime de votação secreta, foram obtidos 24 (vinte e quatro) 527 

votos favoráveis, um voto em branco e nenhum voto nulo, para a aceitação do relatório final. 528 
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Portanto, o Relatório Final da Comissão Julgadora foi ACEITO e o concurso público 529 

HOMOLOGADO. 2.2. No dia 19 de agosto de 2010 foi realizado o concurso público para 530 

provimento de um cargo de Professor Titular do Departamento de Letras Clássicas e 531 

Vernáculas, área de Filologia e Língua Portuguesa, especialidade Fonética e Fonologia, 532 

conforme Edital FFLCH/FLC nº. 036/2009 de 09/12/2009 (Proc. 2009.1.5665.8.6), no qual foi 533 

indicado e aprovado o Prof. Dr. Waldemar Ferreira Netto. Em regime de votação secreta, foram 534 

obtidos 24 (vinte e quatro) votos favoráveis, um voto em branco e nenhum voto nulo, para a 535 

aceitação do relatório final. Portanto, o Relatório Final da Comissão Julgadora foi ACEITO e o 536 

concurso público HOMOLOGADO. 2.3. Nos dias 28 de junho a 1º de julho de 2010 foi 537 

realizado o concurso público para provimento de um cargo de Professor Doutor junto à divisão 538 

Científica, área temática de Geografia do Instituto de Estudos Brasileiros – IEB/USP, conforme 539 

Edital IEB nº. 030/2009 de 18/12/2009 (Proc. 2009.1.255.31.9), no qual foi aprovado e 540 

indicado o Prof. Dr. Jaime Tadeu Oliva. Em regime de votação secreta, foram obtidos 24 (vinte 541 

e quatro) votos favoráveis, um voto em branco e nenhum voto nulo, para a aceitação do 542 

relatório final. Portanto, o Relatório Final da Comissão Julgadora foi ACEITO e o concurso 543 

público HOMOLOGADO. 2.4. De 02 a 05 de agosto de 2010 foi realizado o concurso público 544 

de títulos e provas para a obtenção do título de Livre-Docente do Museu de Arqueologia e 545 

Etnologia, área de Arqueologia Clássica, conforme Edital MAE Nº 014/2009. (Proc. 546 

10.1.138.71.3), no qual foi aprovada e indicada a Professora Doutora Elaine Farias Veloso 547 

Hirata. Em regime de votação secreta, foram obtidos 23 (vinte e três) votos favoráveis, um voto 548 

em branco e um voto nulo, para a aceitação do relatório final. Portanto, o Relatório Final da 549 

Comissão Julgadora foi ACEITO e o concurso público HOMOLOGADO. 3. DOCUMENTO 550 

DISTRIBUÍDO A RELATOR: EXAME FORMAL DA DOCUMENTAÇÃO 551 

APRESENTADA PELO(S) CANDIDATO(S) NO ATO DA INSCRIÇÃO PARA 552 

CONCURSO DOCENTE: 3.1. Relatora: Profa. Dra. Esmeralda Vailati Negrão (DL) - 553 

Concurso público para o provimento de um cargo de Professor Titular, em RDIDP, ref. MS-6, 554 

no Departamento de Antropologia, área de Antropologia da Imagem, conforme Edital 555 

FFLCH/FLA nº. 005/2010, em 05.01.2010. Candidata Inscrita: Profa. Dra. Sylvia Maria 556 

Caiuby Novaes (Proc: 2010.1.2589.8.9). DOCUMENTAÇÃO EM ORDEM. 4. ACEITAÇÃO 557 

DE INSCRIÇÃO EM CONCURSO E COMISSÃO JULGADORA – votação secreta - 4.1. 558 

Concurso público para o provimento de um cargo de Professor Titular, em RDIDP, ref. MS-6, 559 

no Departamento de Antropologia, área de Antropologia da Imagem, conforme Edital 560 

FFLCH/FLA nº. 005/2010, em 05.01.2010.(Proc: 2009.1.5806.8.9). Comissão Julgadora do 561 
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citado concurso, os nomes dos Profs. Drs. TITULARES: Profs. Drs. John Cowart Dawsey 562 

(DA-FFLCH, Titular), Maria Manuela Ligeti Carneiro da Cunha (DA-FFLCH, Titular, 563 

aposentada), Ana Maria de Moraes Belluzzo (FAU-USP, Titular), Etienne Ghislain Samain 564 

(UNICAMP, Titular) e Domingos Tadeu Chiarelli (ECA – USP, Titular). SUPLENTES: 565 

Ulpiano Bezerra Toledo de Meneses (DH-FFLCH, Titular, aposentado), Paula Montero (DA-566 

FFLCH, Titular), Maria Dora Genis Mourão (ECA-USP, Titular) e Ismail Norberto Xavier 567 

(ECA-USP, Titular).  5. TERMO DE COLABORAÇÃO E PERMISSAO DE USO PARA 568 

COLABORADOR SENIOR. 5.1. A Professora Doutora MARIA LUIZA TUCCI CARNEIRO 569 

(DH) encaminha o termo de Colaboração e de Permissão de Uso na condição de Colaborador 570 

Permissionário (Proc.: 2010.1.3067.8.6). O Senhor Presidente colocou em votação aberta e em 571 

bloco e o pedido da docente foi APROVADO POR UNANIMIDADE. 6. ABERTURA DE 572 

EDITAL – PROFESSOR DOUTOR - 6.1 - O DLM solicita abertura de Edital para concurso 573 

público para provimento de um cargo de Professor Doutor, claro/cargo nº 1095617, no 574 

Departamento de Letras Modernas, área de Língua e Literatura Alemã, disciplina de Língua 575 

Alemã (Proc.: 2009.1.4692.8.0). O Senhor Presidente colocou em votação aberta e em bloco e 576 

o pedido da de abertura de concurso público foi APROVADO POR UNANIMIDADE 7. 577 

COMISSÃO DE GRADUAÇÃO – Recursos. 7.1. FLÁVIO PENTEADO FRAGOSO, ex-578 

aluno do Curso de Filosofia, em grau de recurso, o pedido de reingresso ao curso (Proc.: 579 

1996.1.1186.8.3). A Comissão de Graduação  acatou o parecer desfavorável  da Comissão de 580 

Especialistas em reunião de em 15/07/2010. Sendo assim, o Senhor Presidente encaminhou a 581 

solicitação para votação e, por unanimidade, o recurso foi INDEFERIDO.  8. COMISSÃO DE 582 

BIBLIOTECA - 8.1. O Departamento de Filosofia elegeu os Professores Doutores Pedro Paulo 583 

Garrido Pimenta e José Carlos Estevão para representante junto à Comissão de Biblioteca, 584 

como titular e suplente, respectivamente O Conselho do Departamento de Filosofia aprovou 585 

realizou a eleição na reunião de reunião em 13/08/2010. O Senhor Presidente encaminhou o 586 

resultado da eleição para votação e, por unanimidade, ele foi APROVADO. 9. COMISSÃO DE 587 

CULTURA E EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA 9.1. O Departamento de Filosofia elegeu o 588 

Professor Doutor Oswaldo Pessoa Frota Júnior para representante titular junto à Comissão de 589 

Cultura e Extensão Universitária. O Conselho do Departamento de Filosofia aprovou realizou a 590 

eleição na reunião de reunião em 13/08/2010. O Senhor Presidente encaminhou o resultado da 591 

eleição para votação e, por unanimidade, ele foi APROVADO. ADITAMENTO: 1. 592 

QUESTÕES TÉCNICAS DE POLÍTICA ACADÊMICA: 1.1. Resposta ao Of. GR 571 de 593 

02/08/2010 – solicitando a indicação de docentes dos cursos de História, Geografia e Ciências 594 
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Sociais junto ao CONDEPHAAT. (A indicação dos nomes foi encaminhada ad eferendum). 595 

Curso de História: Profs. Drs. Francisco Cabral Alambert Júnior, Iris Kantor e Gabriela 596 

Pellegrino Soares. Curso de Geografia: Profªs. Drªs. Cleide Rodrigues, Ligia Vizeu Barroso e 597 

Simone Scifoni e o Curso de Ciências Sociais: Prof. Dr. Bernardo Ricupero (indicação de um 598 

nome). O Senhor Presidente colocou as indicações em votação aberta e em bloco e ela foi 599 

APROVADA POR UNANIMIDADE. 2. RELATÓRIO FINAL – CONCURSO DOCENTE – 600 

votação secreta - 2.1 – De 23 a 25/08/2010 foi realizado o concurso público de títulos e provas 601 

para obtenção do título de Livre-Docência, no Departamento de Sociologia, área de Sociologias 602 

da Cidade, conforme Edital FFLCH nº. 006/2010 de 26/02/2010 (Proc. 2010.1.1434.8.1). no 603 

qual foi aprovada e indicada a Professora Doutora Vera da Silva Telles. Em regime de votação 604 

secreta, foram obtidos 24 (vinte e quatro) votos favoráveis, nenhum voto contrário, nenhum 605 

voto em branco e/PI voto nulo, para a aceitação do relatório final. Portanto, o Relatório Final da 606 

Comissão Julgadora foi ACEITO e o concurso público HOMOLOGADO. 2.2 - nos dias 23 a 607 

25/08/2010 foi realizado o concurso público para provimento de um cargo de Professor Doutor 608 

do Departamento de Filosofia, disciplina de História da Filosofia Moderna II, conforme Edital 609 

FFLCH/FLF nº. 003/2010 de 05/01/2010 (Proc. 2009.1.5807.8.5) no qual foi aprovado e 610 

indicado o Professor Doutor Mauricio Cardoso Keinert. Em regime de votação secreta, foram 611 

obtidos 22 (vinte e três) votos favoráveis, 01(um) voto em branco e 01 (um) voto nulo, para a 612 

aceitação do relatório final. Portanto, o Relatório Final da Comissão Julgadora foi ACEITO e o 613 

concurso público HOMOLOGADO. 3.  DOCUMENTO DISTRIBUÍDO A RELATOR: 614 

EXAME FORMAL DA DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA PELO(S) CANDIDATO(S) 615 

NO ATO DA INSCRIÇÃO PARA CONCURSO DOCENTE: 3.1. Relatora: Profa. Dra. Marina 616 

de Mello e Souza (DH) - Concurso público para provimento de um cargo de Professor Doutor, 617 

em RDIDP, ref. MS-3 para o Departamento de Sociologia, área de Sociologia Clássica e 618 

Contemporânea, conforme Edital FFLCH/FLS nº. 008/2010, publicado em 01/05/2010, (Proc.: 619 

2010.1.1929.8.0). Candidatos Inscritos: Profa. Dra. Samira Feldman Marzochi (Proc: 620 

2010.1.2339.8.2), Profa. Dra. Paula Regina Pereira Marcelino (Proc: 2010.1.2363.8.0), Prof. 621 

Dr. Luís Antonio Groppo (Proc: 2010.1.2391.8.4), Profa. Dra. Maria Clara Lopes Saboya 622 

(Proc: 2010.1.2394.8.3), Profa. Dra. Brenda Maribel Carranza Dávila (Proc: 2010.1.2395.8.0), 623 

Prof. Dr. Edison Ricardo Emiliano Bertoncelo (Proc: 2010.1.2396.8.6), Profa. Dra. Luci Silva 624 

Ribeiro (Proc: 2010.1.2399.8.5), Prof. Dr. Alexandre Bergamo Idargo (Proc: 2010.1.2400.8.3), 625 

Profa. Dra. Maria Lúcia Bueno Ramos (Proc: 2010.1.2401.8.0) DOCUMENTAÇÃO EM 626 

ORDEM. 3.2.  Relatora: Profa. Dra. Esmeralda Vailati Negrão. Concurso público para 627 
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provimento de um cargo de Professor Titular, em RDIDP, ref. MS-6 para o Departamento de 628 

Geografia, área Geografia, conforme Edital FFLCH/FLG nº. 004/2010, publicado em 629 

05/01/2010 (Proc.: 2009.1.5837.8.1). Candidatos Inscritos: Prof. Dr. Antonio Carlos Colangelo 630 

(Proc.: 2010.1.2612.8.0) e Prof. Dr. Wagner Costa Ribeiro (Proc.: 2010.1.2621.8.0) 631 

DOCUMENTAÇÃO EM ORDEM. 4. ACEITAÇAO DE INSCRIÇAO EM CONCURSO E 632 

COMISSÃO JULGADORA: 4.1. Os Professores Doutores Samira Feldman Marzochi, Paula 633 

Regina Pereira Marcelino, Luís Antonio Groppo, Maria Clara Lopes Saboya, Brenda Maribel 634 

Carranza Dávila, Edison Ricardo Emiliano Bertoncelo, Luci Silva Ribeiro, Alexandre Bergamo 635 

Idargo e Maria Lúcia Bueno Ramos apresentam requerimento de inscrição para o concurso 636 

público para provimento de um cargo de Professor Doutor, em RDIDP, ref. MS-3 para o 637 

Departamento de Sociologia, área de Sociologia Clássica e Contemporânea, conforme Edital 638 

FFLCH/FLS nº. 008/2010, publicado em 01/05/2010 (Proc.: 2010.1.1929.8.0). Em votação 639 

secreta, as inscrições dos docentes acima citados foram ACEITAS com 24 votos a favor, apesar 640 

de um voto nulo. 4.2. Os Professores Doutores Antonio Carlos Colangelo e Wagner Costa 641 

Ribeiro apresentam requerimento de inscrição para o concurso público para provimento de um 642 

cargo de Professor Titular, em RDIDP, ref. MS-6 para o Departamento de Geografia, área 643 

Geografia, conforme Edital FFLCH/FLG nº. 004/2010, publicado em 05/01/2010 (Proc.: 644 

2009.1.5837.8.1). Em votação secreta, as inscrições dos docentes acima citados foram 645 

ACEITAS com 24 votos a favor, apesar de um voto nulo. 4. COMISSÃO JULGARDORA DE 646 

CONCURSO DOCENTE – votação secreta - 4.1. Concurso público para provimento de um 647 

cargo de Professor Doutor, em RDIDP, ref. MS-3 para o Departamento de Sociologia, área de 648 

Sociologia Clássica e Contemporânea, conforme Edital FFLCH/FLS nº. 008/2010, publicado 649 

em 01/05/2010, (Proc.: 2010.1.1929.8.0). Em votação secreta, obteve-se o seguinte resultado: 650 

Titulares: Profs. Drs. Ângela Maria Alonso (DS-FFLCH, Doutora) = 22 votos, Paulo Roberto 651 

Arruda de Menezes (DS-FFLCH, Livre Docente) = 21 votos, José Vicente Tavares dos Santos 652 

(UFRGS, Titular) = 23 votos, Renan Springer de Freitas (UFMG, Titular) = 22 votos e Cesar 653 

Barreira (UFCe, Titular) = 21 votos. Suplentes: Profs. Drs. Marcos César Alvarez (DS-FFLCH, 654 

Doutor) = 2 votos, Gustavo Venturi Júnior (DS-FFLCH, Doutor) = 1 voto, Elide Rugai dos 655 

Santos (UNICAMP, Titular) = 2 votos e Maria José Fontelas Rosado Nunes (PUC-SP, 656 

Doutora) = 1 voto. .4.2. Concurso público para provimento de um cargo de Professor Titular, 657 

em RDIDP, ref. MS-6 para o Departamento de Geografia, área Geografia, conforme Edital 658 

FFLCH/FLG nº. 004/2010, publicado em 05/01/2010 (Proc.: 2009.1.5837.8.1). Em votação 659 

secreta, obteve-se o seguinte resultado: Titulares: Profs. Drs. Antonio Carlos Robert de Moraes 660 
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(DG-FFLCH, Titular) = 23 votos, José Pereira de Queiroz Neto (DG-FFLCH, Titular, 661 

aposentado) = 21 votos, Ana Luiza Coelho Neto (UFRJ, Titular) = 23 votos, José Eli da Veiga 662 

(FEA-USP, Titular) = 22 votos e Cesar Ades (IP-USP, Titular) = 21 votos. Suplentes: Profs. 663 

Drs. Adilson Avansi Abreu (DG-FFLCH, Titular) = 1 voto, Magda Adelaide Lombardo (DG-664 

FFLCH, Titular, aposentada) = 1 voto, Pedro Roberto Jacobi (FE-USP, Titular) = 2 votos, Leila 665 

da Costa Ferreira (UNICAMP, Titular) = 1 voto e Archimedes Perez Filho (UNICAMP, 666 

Titular) = 1 voto.  5. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA – COMISSÃO DE GRADUAÇÃO - 667 

5.1. O Senhor JOSÉ ALICIO DE SOUZA solicita revalidação do diploma estrangeiro de 668 

bacharel no curso de História, obtido na University of Califórnia, EUA, ao expedido por esta 669 

Faculdade (Proc. 10.1.1.6751.1.8). O pedido obteve parecer favorável de Comissão de 670 

Especialistas e foi aprovado pela Comissão de Graduação. Sendo assim, o Senhor Presidente 671 

encaminhou a solicitação para votação e, por unanimidade, ela foi APROVADA. 5.2. O Senhor 672 

JOHN ALFRED LAUDENBERGER solicita revalidação do diploma estrangeiro de bacharel 673 

no curso de História, obtido na Columbia University, em Nova Iorque, ao expedido por esta 674 

Faculdade (Proc. 10.1.1.6725.1.7). A Comissão de Especialistas recomendou ao requerente 675 

realizar as adaptações curriculares mencionadas às folhas 23 do processo de solicitação e foi 676 

aprovado pela Comissão de Graduação. Sendo assim, o Senhor Presidente encaminhou a 677 

recomendação para votação e, por unanimidade, ela foi APROVADA. 6. COMISSÃO DE 678 

PESQUISA - Proc.: 2006.1.3768.8.0 - 6.1. O DLM indica os Professores Doutores Elizabeth 679 

Harkot de La Taille e Daniel Puglia como membros representantes, titular e suplente, 680 

respectivamente. (v. anexo, cópia, com aprovação do Conselho do Departamento em reunião de 681 

09/08/2010). 6.2. O DCP indica a recondução do Professor Doutor João Paulo Cândia Veiga 682 

como membro representante titular. (v. anexo, cópia, com aprovação do Conselho do 683 

Departamento). 6.3. O DA indica a Professora Doutora Marta Rosa Amoroso como membro 684 

representante suplente. (v. anexo, cópia, com aprovação do Conselho do Departamento em 685 

reunião de 12/08/2010). 6.4. O DH indica, por unanimidade, os Professores Doutores Marco 686 

Francisco Napolitano Eugênio e Elizabeth Cancelli como membros representantes, titular e 687 

suplente, respectivamente. (v. anexo, cópia, com aprovação do Conselho do Departamento em 688 

reunião (v. anexo, cópia, com aprovação do Conselho do Departamento em reunião de 689 

09/08/2010). 6.5. O DLCV indica a recondução, dos Professores Doutores Rosangela Sarteschi 690 

e Osvaldo Humberto Leonardi Ceschin como membros representantes, titular e suplente, 691 

respectivamente. (v. anexo, cópia, com aprovação do Conselho do Departamento em reunião 692 

(v. anexo, cópia, com aprovação do Conselho do Departamento em reunião de 03/08/2010). O 693 
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Senhor Presidente colocou as indicações em votação aberta, e todas foram unanimemente 694 

APROVADAS. Ninguém mais desejando fazer uso da palavra, o Senhor Presidente agradeceu 695 

a presença de todos e declarou encerrada a sessão. E, para constar, eu, Kely Cristine Soares da 696 

Silva, Assistente Técnica de Direção para Assuntos Acadêmicos em exercício, redigi a presente 697 

ata que assino juntamente com o Senhor Presidente. São Paulo, 26 de agosto de 2010. 698 


