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ATA DA DUCENTÉSIMA QUINQUAGÉSIMA SEXTA REUNIÃO DO CONSELHO 1 

TÉCNICO - ADMINISTRATIVO DA FACULDADE DE FILOSOFIA, LETRAS E 2 

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

Doutor João Roberto Gomes de Faria, Vice Diretor da Faculdade de Filosofia, Letras e 4 

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

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

Conselho Técnico Administrativo, em terceira convocação. COMPARECIMENTOS: 7 

Professores, Alunos e Funcionários: João Roberto Gomes de Faria, Safa Alfred Abou 8 

Chahla Jubran, Lenita Maria Rimoli Esteves, Luis Sérgio Repa, Maria Cristina 9 

Fernandes Salles Altman, Marli Quadros Leite, Deborah de Oliveira, Sara Albieri, 10 

Antonio Carlos Colangelo, João Paulo Candia Veiga, Ana Paula Tavares Magalhães 11 

Tacconi. Como assessores atuaram: Rosângela Duarte Vicente (ATAC), Ismaerino de 12 

Castro Junior (ATFN), Eliana Bento da Silva Amatuzzi de Barros (SCS), Vânia Melo 13 

(ATAD), Augusto Santiago (STI), Maria das Graças Santos (SBD), Leonice Farias 14 

(ATFN). JUSTIFICATIVAS: Justificaram ausência os seguintes membros: Ana Lucia 15 

Pastore Schritmeyer, Mário Ramos Francisco Júnior, Jorge Almeida. EXPEDIENTE: 1. 16 

O Senhor Vice Diretor colocou em votação as atas das reuniões das sessões: 246ª, 17 

247ª, 248ª e 249ª, inclusas no sistema Nereu de pauta eletrônica. Após votação, as 18 

atas foram APROVADAS. 2. O Senhor Vice Diretor comunicou a realização de eleição 19 

das categorias docentes e respectivos suplentes junto ao Conselho Universitário, das 8 20 

horas do dia 03 de fevereiro até às 17 horas do dia 04 de fevereiro de 2016, via 21 

sistema eletrônico de votação. 3. O Senhor Vice Diretor comunicou a eleição do 22 

representante dos funcionários junto ao CTA, a ser realizada das 8 horas do dia 23 de 23 

fevereiro até as 17 horas do dia 24 de fevereiro de 2016, via sistema eletrônico de 24 

votação. 4. O Senhor Vice Diretor comunicou a eleição para escolha de chapa para 25 

Presidente e Vice-Presidente da Comissão de Cultura e Extensão Universitária da 26 

FFLCH-USP, a ser realizada na Congregação do dia 25.02.2016. Saliento que as 27 

inscrições das chapas vão até o dia 11.02.2016. em não havendo ao menos duas 28 

chapas inscritas, as inscrições serão prorrogadas até dia 24.02.2016, hipótese em que 29 

poderão ser apresentadas candidaturas compostas por Professores Doutores. 5. O 30 

Senhor Vice Diretor comunicou a eleição dos representantes dos funcionários junto à 31 

Congregação, a ser realizada das 8 horas do dia 08 de março até às 17 horas do dia 32 

09 de março de 2016, via sistema eletrônico de votação. 6. O Senhor Vice Diretor 33 
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comunicou sobre a atual situação financeira da FFLCH. Com a palavra, o Senhor Vice 34 

Diretor, disse: “Algumas informações da situação financeira da nossa Faculdade, por 35 

enquanto são informações preliminares, nós tivemos o saldo dos núcleos de pesquisa 36 

não retornados pela Reitoria, mandamos um e-mail, porque alguns professores 37 

precisam fazer viagens, estes gastos seriam de responsabilidade dos núcleos, 38 

mandamos um e-mail para o Pró Reitor de Pesquisa, mas não tivemos, nenhuma 39 

resposta, ou seja, não sabemos se o dinheiro dos núcleos vai ser devolvido, o 40 

orçamento da nossa Faculdade vai ser discutido proximamente, e vai ser apreciado no 41 

próximo CTA. Por enquanto então é isto, os problemas que estão aparecendo por 42 

conta da falta de dinheiro temos tentando solucionar caso a caso, não está fácil, mas 43 

quando uma verba pode ser transferida para uma outra rubrica a gente tem conseguido 44 

fazer alguma coisa, mas estamos inaugurando um tempo de vacas bem magras.”. 45 

Demais membros do Colegiado: Com a palavra, a Profa. Dra. Sara Albieri, disse: 46 

“Uma curiosidade que me ocorreu quando recebi a correspondência, eleição, abertura 47 

de inscrições de candidatura para Comissão de Cultura e Extensão, achei uma 48 

democratização na Faculdade fantástica, porque as Comissões, embora as pessoas 49 

vejam todos os cargos como um encargo, portanto uma coisa que quanto mais alguém 50 

pegar rápido e for embora com isto melhor, sempre achei que os procedimentos 51 

deveriam ser abertos, as chamadas, os prazos para eleições, o número de 52 

reconduções, todas estas coisas, estranhei que estas comissões, já faz bastante 53 

tempo, parece que não havia esta abertura, as discussões eram feitas internas nas 54 

próprias comissões e acontecia coisas como um todo que a Faculdade poderia não 55 

estar satisfeita com certas decisões neste sentindo. Então, achei estranho, no bom 56 

sentido, que isto acontecesse com a Cultura e Extensão, então gostaria de saber se é 57 

um novo procedimento para todas as comissões, ou se é só um acidente de percurso e 58 

o resto vai continuar como está, só isto.”. Com a palavra, o Senhor Vice Diretor, disse: 59 

“Não é um acidente de percurso, vai ser regra geral a partir de agora.”. Com a palavra, 60 

a Profa. Dra. Sara Albieri, disse: “Fico aliviada.”. Com a palavra, o Senhor Vice Diretor, 61 

disse: “Vamos ter esta eleição para um mandato tampão digamos, porque o nosso 62 

mandato aqui vai até o dia 25 de setembro, então o novo Diretor que vai ser eleito junto 63 

com o Vice vai abrir as eleições para as Comissões, é como se uma nova equipe 64 

começasse a trabalhar, em quatro anos a princípio, porque o mandato é de dois anos, 65 

mas com recondução, não é um acidente de percurso, vai ser assim, só esta Comissão 66 
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até o fim do ano, para acertar o cronograma, isto foi aprovado no Conselho 67 

Universitário algum tempo.”. Expediente da Comissão de Pesquisa: Com a palavra, a 68 

Profa. Dra. Ana Paula Tavares Magalhães Tacconi, disse: “Boa tarde, me desculpem o 69 

atraso, estávamos numa reunião na Comissão de Pesquisa justamente, vou falar 70 

rapidamente sobre algumas coisas que estão em curso na Pró Reitoria de Pesquisa, 71 

uma delas é a regulamentação do programa de Pós Doutorado na USP e isto visa criar 72 

uma legislação mais consistente, unificando o Programa de Pós Doutorado na USP, e 73 

a primeira preocupação é justamente definir o que é Pós Doc. e o que se espera dele, 74 

além claro de contemplar as especificidades, entre as mais variadas áreas, na FFLCH 75 

temos algumas normativas muito bem consolidadas a respeito de Pós Doc. e tenho 76 

levado esta experiência aos grupos dos quais eu participo lá na Pró Reitoria na 77 

discussão para elaboração desta proposta, enfim isto esta em curso. A outra questão é 78 

a respeito da regulamentação para atuação do Pós Doc. na Graduação, esta é uma 79 

regulamentação cujo histórico é a elaboração de um documento, este documento foi 80 

elaborado pela primeira vez em agosto e apresentado no Conselho de Pesquisa, com a 81 

presença do Pró Reitor de Graduação que pediu ao Conselho de Pesquisa que votasse 82 

este documento, não mudando para gente radicalmente a atuação do Pós Doc., de 83 

maneira geral já faz tudo aquilo que o aluno PAE da Pós Graduação pode fazer em 84 

relação a Graduação, em relação a Pós Graduação é uma outra história, ele pode co- 85 

ministrar cursos, mas todas as atividades do Pós Doc. que estão regulamentadas 86 

segundo esta resolução, nada disto é novidade aqui na Faculdade, mas queria mesmo 87 

assim fazer algumas ponderações no sentido de alertar os colegas que atividade 88 

didática não é aula, em que é preciso prevenir uma série de abusos, e a resolução 89 

deixa isto muito claro, aula prática e aula teórica, o Pós Doc. pode atuar em aulas 90 

práticas, como ministrante, mas jamais em aulas teóricas como é o caso da grande 91 

maioria das nossas aulas aqui, enfim gostaria então que vocês levassem aos 92 

Conselhos de Departamentos para que inclusive haja ciência a respeito desta 93 

normativa, vou manda-la novamente e assim, lembrar também que a possibilidade de 94 

processo trabalhista sobre a USP continua valendo, ou seja, não houve nenhuma 95 

modificação, ou seja, o Pós Doc. não configura vínculo empregatício, então preciso 96 

atentar para esta realidade para entender na verdade qual a natureza do Pós Doc.. O 97 

edital,  e com isto encerro esta questão, o Edital PIBIC, que nós estamos esperando, 98 

acho que todos estão esperando a publicação, ele ainda não foi publicado, deve ser 99 
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publicado em breve com pequenas alterações em relação ao ano anterior, mas ainda 100 

não temos notícia, em breve teremos este edital para seleção das bolsas PIBIC, e por 101 

fim gostaria de reforçar aqui que vocês levem para seus Departamentos que nós temos 102 

uma Secretária de Pesquisa na Comissão de Pesquisa, este escritório é liderado pela 103 

funcionária Simony dos Anjos e é um escritório que se destina a prestar auxílio, 104 

esclarecimentos, um apoio aqueles pesquisadores de uma forma geral, professores, 105 

pós doutorandos, pós graduandos, enfim que desejem fazer demandas junto a 106 

agências de fomento ou escreverem-se em editais, é um trabalho bastante interessante 107 

e um projeto do Prof. Sérgio que nós colocamos em prática no segundo semestre do 108 

ano passado, obrigada.”. Com a palavra, a Profa. Dra. Marli Quadros Leite, disse: “Só 109 

uma pergunta para Profa. Ana Paula, então esta resolução já está publicada definida 110 

ou é uma discussão ainda? Porque nós recebemos em dezembro e fiquei sem saber se 111 

era a versão definitiva ou não.”. Com a palavra, a Profa. Dra. Ana Paula Tavares 112 

Magalhães Tacconi, disse: “Na verdade, eu falo aqui de duas resoluções, a primeira é a 113 

que regulamenta o Pós Doutorado na USP, esta ainda não esta publicada e amanhã 114 

temos uma reunião para elaborar um texto que deve passar no próximo Conselho de 115 

Pesquisa em março. Agora, esta resolução que trata especificamente da atuação do 116 

Pós Doc. nas atividades docentes da Graduação essa é uma resolução que já está 117 

publicada, ela é de oito de dezembro de dois mil e quinze, ficou tramitando na 118 

Procuradoria Geral desde agosto e ela é resolução 7151, posso passar aqui.”. ORDEM 119 

DO DIA: 1. AFASTAMENTO DOCENTE E DE SERVIDORES NÃO DOCENTES - 120 

(votação aberta, em bloco, sem prejuízo de pedidos de destaque). 1.1. Pedido do DF 121 

no sentido de que o Prof. Dr. Vladimir Pinheiro Safatle seja autorizada a afastar-se, 122 

de 03/02 a 03/03/16, s.p.v. e, das demais vantagens a fim de realizar atividades 123 

acadêmicas, na Inglaterra. 1.2. Pedido do DLCV no sentido de que a Profa. Dra. 124 

Simone Caputo Gomes seja autorizada a afastar-se, de 26/03 a 08/04/16, s.p.v. e, 125 

das demais vantagens a fim de participar de eventos, EUA. 1.3. Pedido do DLM no 126 

sentido de que a Profa. Dra. Paola Giustina Baccin seja autorizada a afastar-se, de 127 

28/01 a 13/02/16, s.p.v. e, das demais vantagens a fim de participar de atividades 128 

acadêmicas, na Itália (Proc. 99.1.2609.8.8). 1.4. Pedido do DL no sentido de que a 129 

Profa. Dra. Maria Cristina Fernandes Salles Altman seja autorizada a afastar-se, de 130 

13 a 20/02/16, s.p.v. e, das demais vantagens a fim de participar de Congresso, em 131 

Portugal. 1.5. Pedido do DH no sentido de que a Profa. Dra. Marlene Suano seja 132 
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autorizada a afastar-se, de 25/01 a 02/02/16, s.p.v. e, das demais vantagens a fim de 133 

participar de Congresso, na Itália. (Proc. 82.1.37769.1.8). 1.6. Pedido do DTLLC no 134 

sentido de que a Profa. Dra. Viviana Bosi seja autorizada a afastar-se, de 20 a 135 

28/02/16, s.p.v. e, das demais vantagens a fim de apresentar trabalho de pesquisa e 136 

participar de Congresso, no México. (Proc. 02.1.1511.8.8). 1.7. Pedido do DH no 137 

sentido de que a Profa. Dra. Maria Helena Pereira Toledo Machado seja autorizada a 138 

afastar-se, de 17 a 31/01/16, s.p.v. e, das demais vantagens a fim de participar de 139 

Estágio, na Inglaterra. (Proc. 97.1.637.8.2). 1.8. Pedido do DLM no sentido de que a 140 

Profa. Dra. Maria Cecilia Casini seja autorizada a afastar-se, de 12 a 20/02/16, s.p.v. 141 

e, das demais vantagens a fim de ministrar curso na Ciudad de México-DF, México. 142 

(Proc. 07.1.1820.8.5). 1.9. Pedido do DLM no sentido de que o Prof. Dr. Alexandre 143 

Bebiano De Almeida seja autorizado a afastar-se, de 01/02 a 31/07/16, s.p.v. e, das 144 

demais vantagens a fim de realizar pesquisa de pós-doutorado, na França. (Proc. 145 

10.1.1583.8.7). 1.10. Pedido do DH no sentido de que o Prof. Dr. Rodrigo 146 

Monteferrante Ricupero seja autorizado a afastar-se, de 14 a 23/12/15 e de 03 a 147 

11/02/16, s.p.v. e, das demais vantagens a fim de participar de atividades acadêmicas, 148 

em Lisboa, Portugal. (Proc. 10.1.5275.8.5). 1.11. Pedido do DH no sentido de que o 149 

Prof. Dr. Carlos Alberto De Moura Ribeiro Zeron seja autorizado a afastar-se, de 150 

18/01 a 21/02/16, s.p.v. e, das demais vantagens a fim de participar de atividades 151 

acadêmicas, na França. (Proc. 01.1.2974.8.0). 1.12. Pedido do DLCV no sentido de 152 

que o Prof. Dr. Paulo Fernando Da Motta De Oliveira seja autorizado a afastar-se, de 153 

23/11/15 a 27/02/16, s.p.v. e, das demais vantagens a fim de realizar estágio de pós-154 

doutorado, na França. (Proc. 15.1.4237.8.7). 1.13. Pedido do DLM no sentido de que a 155 

Profa. Dra. Tinka Reichmann seja autorizada a afastar-se, de 22/01 a 03/02/16, s.p.v. 156 

e, das demais vantagens a fim de desenvolver atividades acadêmicas, na Alemanha. 157 

(Proc. 08.1.2961.8.2). 1.14. Pedido do DLM no sentido de que a Profa. Dra. Maria 158 

Teresa Celada seja autorizada a afastar-se, de 14 a 20/02/16, s.p.v. e, das demais 159 

vantagens a fim de participar de eventos, na Argentina. (Proc. 92.1.1853.8.6). 1.15. 160 

Pedido do DLCV no sentido de que a Profa. Dra. Rita De Cássia Natal Chaves seja 161 

autorizada a afastar-se, de 02 a 18/12/15, s.p.v. e, das demais vantagens a fim de 162 

participar de eventos, na Itália. (Proc. 08.1.4585.8.8). 1.16. Pedido do DLM no sentido 163 

de que o Prof. Dr. Paulo Roberto Massaro seja autorizado a afastar-se, de 24 a 164 

26/02/16, s.p.v. e, das demais vantagens a fim de participar de Colóquio, em Porto 165 
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Rico. (Proc. 07.1.1869.8.4). 1.17. Pedido do DCP no sentido de que a Profa. Dra. 166 

Elizabeth Balbachevsky seja autorizada a afastar-se, de 09 a 10/12/15, s.p.v. e, das 167 

demais vantagens a fim de participar de Seminário, em Brasília, DF. 1.18. Pedido do 168 

DLCV no sentido de que o Prof. Dr. Mário César Lugarinho seja autorizado a afastar-169 

se, de 23 a 24/11/15, s.p.v. e, das demais vantagens a fim de participar de evento, 170 

assim como ministrar minicurso, na República Popular da China. (Proc. 12.1.1188.8.2). 171 

Após votação, os itens acima foram APROVADOS. 2. RELATÓRIO DE 172 

AFASTAMENTO DOCENTE E DE SERVIDORES NÃO DOCENTES - (votação aberta, 173 

em bloco, sem prejuízo de pedidos de destaque). 2.1. A Profa. Dra. Laura Moutinho 174 

(DA) apresentou relatório de afastamento ocorrido no período de 28/09 a 03/10/15, 175 

quando foi autorizada a participar de Encontro de Antropologia, na Cidade do México. 176 

2.2. A Profa. Dra. Elizabeth Harkot De La Taille (DLM) apresentou relatório de 177 

afastamento ocorrido no período de 04 a 13/09/15, quando foi autorizada a participar 178 

de Congresso, na Bélgica. 2.3. A Profa. Dra. Adriana Kanzepolsky (DLM) apresentou 179 

relatório de afastamento ocorrido no período de 28/09 a 03/10/15, quando foi 180 

autorizada a participar de Congresso e de missões acadêmicas, na Argentina. 2.4. A 181 

Profa. Dra. Sandra Guardini Teixeira Vasconcelos (DLM) apresentou relatório de 182 

afastamento ocorrido no período de 29/10 a 07/11/15, quando foi autorizada a 183 

participar de Colóquio e de Seminário, em Portugal, e na Inglaterra. 2.5. A Profa. Dra. 184 

Elena Nikolaevna Vássina (DLO) apresentou relatório de afastamento ocorrido 185 

período de 14 a 19/09/15, quando foi autorizada a participara de Congresso, na 186 

Espanha. 2.6. A Profa. Dra. Raquel Santana Santos (DL) apresentou relatório de 187 

afastamento ocorrido no período de 05 a 09/10/15, quando foi autorizada a ministrar 188 

curso, na Argentina. 2.7. O Prof. Dr. Jairo Morais Nunes (DL) apresentou relatório de 189 

afastamento ocorrido no período de 25 a 30/10/15, quando foi autorizado a realizar 190 

visita acadêmica em Buenos Aires, na Argentina. 2.8. O Prof. Dr. José Da Silva 191 

Simões (DLM) apresentou relatório de afastamento ocorrido no período de 22 a 192 

31/07/15, quando foi autorizado a realizar atividades acadêmicas, em Portugal, e na 193 

Espanha. 2.9. A Profa. Dra. Monica Muniz De Souza Simas (DLCV) apresentou 194 

relatório de afastamento ocorrido no período de 02/02 a 03/08/15, quando foi 195 

autorizada a participar de atividades acadêmicas, em Macau, China. (Proc. 196 

07.1.953.8.1). 2.10. A Profa. Dra. Lígia Vizeu Barrozo (DG) apresentou relatório de 197 

afastamento ocorrido no período de 15 a 31/10/15, quando foi autorizada a participar 198 
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de evento, em Pequim, na China. Após votação, os itens acima foram APROVADOS. 199 

3. RELATÓRIO DE ATIVIDADES DOCENTES EM RDIDP - (votação aberta, sem 200 

prejuízo de pedidos de destaque). 3.1. A Profa. Dra. Maria Helena De Nobrega lotada 201 

no DLCV, ref. MS-3 apresentou relatório de atividades desenvolvidas durante estágio 202 

probatório em RDIDP. O relatório em questão aprovado pela CERT, que deu por 203 

concluído o período de experimentação da docente no regime de trabalho. (Proc. 204 

94.1.1407.8.8). 3.2. A Profa. Dra. Roberta Ferroni lotada no DLM, ref. MS-3 205 

apresentou relatório de atividades desenvolvidas durante estágio probatório em RDIDP. 206 

Aprovado pela CERT, que deixou registrado que caberá à docente encaminhar novo 207 

relatório trinta dias antes de 17/11/2017. (Proc. 13.1.2790.8.9). 3.3. O Prof. Dr. Luiz 208 

Antônio Lindo lotado no DLCV, ref. MS-3 apresentou relatório de atividades 209 

desenvolvidas durante estágio probatório em RDIDP. O relatório em questão aprovado 210 

pela CERT, que deu por concluído o período de experimentação do docente no regime 211 

de trabalho. (Proc. 02.1.2080.8.0). Após votação, os itens acima foram APROVADOS. 212 

4. RELATÓRIO DE ATIVIDADES - PESQUISADOR VISITANTE INTERNACIONAL 213 

(votação aberta, em bloco, sem prejuízo de pedidos de destaque). 4.1. O Prof. Dr. 214 

Hervé Emilien René Théry (DG) apresentou relatório de atividades desenvolvidas 215 

durante o período de setembro/2010 a agosto/2011. (Proc. 10.1.3415.8.4). Após 216 

votação, o item acima foi APROVADO. 5. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO 217 

PROEX (CAPES) - para cadastramento junto ao Sistema Mercúrio WEB (votação 218 

aberta, em bloco, sem prejuízo de pedidos de destaque). 5.1. Concessão de auxílio 219 

financeiro ao Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social, sob a coordenação 220 

da Profa. Dra. Heloisa Buarque De Almeida do Departamento de Antropologia. (Proc. 221 

15.1.3682.8.7). Após votação, o item acima foi APROVADO. 6. CONVÊNIO DE 222 

INTERCÂMBIO CULTURAL E CIENTÍFICO/PROTOCOLO DE INTENÇÕES (votação 223 

aberta, em bloco, sem prejuízo de pedidos de destaque). 6.1. Convênio entre a FFLCH-224 

USP e a Postgraduate School of Research Centre of the Slovenian Academy od 225 

Sciences and Arts (PGS ZRC SAZU), Eslovênia, visando o intercâmbio de docentes, de 226 

pesquisadores, de estudantes e membros da equipe técnico-administrativo. Para 227 

compor a coordenação do convênio foi indicado pela FFLCH-USP, o Prof. Dr. Vladimir 228 

Pinheiro Safatle, e pelo PGS ZRC SAZU, a Profa. Dra. Jelica Sumic Riha. (Proc. 229 

15.1.4312.8.9). 6.2. Convênio entre a FFLCH-USP e a Université de Versailles Saint-230 

Quentin-em-Yvelines, Université Sorbonne-Nouvelle Paris 3 e FAPESP, para a 231 
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execução do projeto de pesquisa intitulado dicionário de história cultural transatlântica, 232 

sécs XVIII-XXI. Para compor a coordenação do convênio foi indicado pela FFLCH-USP, 233 

a Profa. Dra. Gabriela Pellegrino Soares, e pela Université de Versailles Saint-Quentin-234 

em-Yvelines, a Profa. Dra. Anais Fláchet. (Proc. 15.1.4492.8.7). Após votação, os itens 235 

acima foram APROVADOS. 7. DOAÇÕES/TRANSFERÊNCIAS DE DOMÍNIO DE 236 

MATERIAL PERMANENTE (votação aberta, em bloco, sem prejuízo de pedidos de 237 

destaque). 7.1. Pedido do Prof. Dr. Adone Agnolin (DH) no sentido de se incorporar 238 

ao patrimônio da FFLCH, 1 Câmera digital, 1 Bolsa para câmera digital e 1 Mesa 239 

estativa adquiridos com recursos da FAPESP. Os equipamentos encontram-se no DH. 240 

(Proc. 15.1.4460.8.8). 7.2. Pedido do Prof. Dr. Osvaldo Frota Pessoa Júnior (DF) no 241 

sentido de se incorporar ao patrimônio da FFLCH, 6 livros adquiridos com recursos da 242 

FAPESP. Os livros encontram-se no SBD. (Proc. 15.1.4459.8.0). 7.3. Pedido da Profa. 243 

Dra. Heloisa Buarque De Almeida (DA) no sentido de se incorporar ao patrimônio da 244 

FFLCH, 11 livros adquiridos com recursos da FAPESP. Os livros encontram-se no 245 

SBD. (Proc. 15.1.4461.8.4). 7.4. Pedido do Prof. Dr. Sérgio França Adorno De Abreu 246 

(DS) no sentido de se incorporar ao patrimônio da FFLCH, 1 Computador Dell Modelo 247 

Optiplex, 1 Monitor Widescreen, 1 Roteador, 1 Sistema comutador e 2 livros adquiridos 248 

com recursos da FAPESP. Os livros encontram-se no SBD e os equipamentos no NEV. 249 

(Proc. 14.1.3353.8.2). 7.5. Doação da SmartWave Networks do Brasil Ltda para se 250 

incorporar ao patrimônio da FFLCH, 1 Controlador para rede sem fio - Ruckus Wireles - 251 

Zone diretor ZD1100. O equipamento encontra-se no STI. (Proc. 15.1.4458.8.3). 7.6. 252 

Pedido do Prof. Dr. Ricardo Ribeiro Terra (DF) no sentido de se incorporar ao 253 

patrimônio da FFLCH, 21 livros e 1 CD adquiridos com recursos da FAPESP. Os livros 254 

e o CD encontram-se no SBD. (Proc. 16.1.164.8.6). 7.7. Pedido do Prof. Dr. Dario 255 

Horácio Gutiérrez Gallardo (DH) no sentido de se incorporar ao patrimônio da 256 

FFLCH, 1 Computador HP, 1 Impressora Samsung e 1 Office Home and Student 2013 257 

adquiridos com recursos da FAPESP. Os equipamentos encontram-se no CEDHAL. 258 

(Proc. 16.1.161.8.7). 7.8. Pedido do Prof. Dr. Bernardo Ricupero (DCP) no sentido de 259 

se incorporar ao patrimônio da FFLCH, 2 livros adquiridos com recursos da FAPESP. 260 

Os livros encontram-se no SBD. (Proc. 16.1.163.8.0). 7.9. Pedido da Profa. Dra. Maria 261 

Sílvia Betti (DLM) no sentido de se incorporar ao patrimônio da FFLCH, 2 livros 262 

adquiridos com recursos da FAPESP. Os livros encontram-se no SBD. (Proc. 263 

16.1.162.8.3). 7.10. Pedido do Prof. Dr. Adyr Balastreri Rodrigues (DG) no sentido 264 
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de se incorporar ao patrimônio da FFLCH, 7 livros adquiridos com recursos da 265 

FAPESP. Os livros encontram-se no SBD. (Proc. 16.1.216.8.6). Após votação, os itens 266 

acima foram APROVADOS. 8. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA - COMISSÃO DE 267 

GRADUAÇÃO (votação aberta, em bloco, sem prejuízo de pedidos de destaque). 8.1 - 268 

Klara Bachurkova solicita revalidação de seu Diploma de Bacharel em Letras 269 

Habilitação em Português e Espanhol, expedido pela Universidade Palackého em 270 

Olomouc, República Tcheca. (Proc. 15.1.14374.1.0). (v., no anexo, cópia do parecer 271 

FAVORÁVEL da Comissão de Graduação). 8.2. Julia Di San Marzano Pereira Leite 272 

solicita revalidação de seu Diploma de Bacharel em Ciências Sociais, expedido pela 273 

Università degli Studi di Milano, Itália. (Proc. 15.1.2410.1.6). (v., no anexo, cópia do 274 

parecer FAVORÁVEL da Comissão de Graduação). 8.3. Pedro Paulo Martins Serra 275 

solicita revalidação de seu Diploma de Bacharel em Ciências Sociais, expedido pela 276 

Universite Paris III Sorbonne Nouvelle, França. (Proc. 14.1.17324 .1.2). (v., no anexo, 277 

cópia do parecer FAVORÁVEL da Comissão de Graduação). Após a votação, os 278 

pareceres foram APROVADOS. 9. RECONHECIMENTO DE TÍTULO - PÓS-279 

GRADUAÇÃO (votação aberta, em bloco, sem prejuízo de pedidos de destaque). 9.1. 280 

Paulo Roberto De Souza Dutra solicita reconhecimento de diploma de Doutor, 281 

concentração em Língua Espanhola e Literatura Espanhola e Hispano-Americana, 282 

expedido pela Purdue University, EUA. (Proc. 15.1.3251.1.9). (v.no anexo, cópia do 283 

parecer FAVORÁVEL da Comissão de Pós-Graduação). Após a votação, o item foi 284 

APROVADO. 10. EQUIVALÊNCIA DE TÍTULO - PÓS-GRADUAÇÃO (votação aberta, 285 

em bloco, sem prejuízo de pedidos de destaque). 10.1. Sandra Dugo solicita 286 

equivalência do Título de Mestre em Língua, Literatura e Cultura Italianas, expedido 287 

pela Università degli Studi di Roma 'Tor Vergata', Itália ao expedido por esta 288 

Faculdade. (Proc. 15.1.3472.8.2). (v., no anexo, cópia do parecer CONTRÁRIO da 289 

Comissão de Pós- Graduação). Após a votação, o parecer foi APROVADO, sendo o 290 

pedido indeferido pelo CTA. 11. PROCESSO SELETIVO - INSCRIÇÕES, COMISSÃO 291 

JULGADORA e RELATÓRIO FINAL (votação aberta). 11.1. INSCRIÇÃO no processo 292 

seletivo simplificado para contratação de um docente por prazo determinado, como 293 

Professor Contratado III (Doutor), em jornada de 12 horas semanais de trabalho, junto 294 

ao DLO, área de Língua e Literatura Coreana (EDITAL FFLCH/FLO nº 016/2015 de 295 

24/09/2015, Proc. 15.1.2543.8.3). Candidata Inscrita: Yun Jung Im Park. COMISSÃO 296 

JULGADORA do processo seletivo simplificado para contratação de um docente por 297 
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prazo determinado, como Professor Contratado III (Doutor), em jornada de 12 horas 298 

semanais de trabalho, junto ao DLO, área de Língua e Literatura Coreana (EDITAL 299 

FFLCH/FLO nº 016/2015 de 24/09/2015). Titulares: Professores Doutores Safa Alferd 300 

Abou chahla Jubran (DLO-FFLCH), Jung Mo Sung (Universidade Metodista) e Gilmar 301 

Masiero (FEA-USP). Suplentes: Professores Doutores Shirlei Lica Ichisato Hashimoto 302 

(DLO-FFLCH) e Alexandre Ratsuo Uehara (FIRB e NUPRI-USP). RELATÓRIO FINAL 303 

do processo seletivo simplificado para contratação de um docente por prazo 304 

determinado, como Professor Contratado III (Doutor), em jornada de 12 horas 305 

semanais de trabalho, junto ao DLO, área de Língua e Literatura Coreana (EDITAL 306 

FFLCH/FLO nº 016/2015 de 24/09/2015). Candidata Inscrita: Yun Jung Im Park. (v. 307 

anexo, cópia do relatório final do processo seletivo, realizado de 02 a 04/12/2015, 308 

tendo sido aprovada e indicada a Profa. Yun Jung Im Park. 11.2. INSCRIÇÃO no 309 

processo seletivo para contratação de dois docentes por prazo determinado 310 

(temporário) como Professor Contratado III (Doutor), em jornada de 12 horas semanais 311 

de trabalho, junto ao DLM, área de Estudos Linguísticos e Literários em Inglês, 312 

disciplina de Língua Inglesa (EDITAL FFLCH/FLM nº 017/2015 de 09/10/2015, Proc. 313 

15.1.2463.8.0). Candidatas Inscritas: Maria Dolores Wirts Braga, Fabiana Valeria Da 314 

Silva Tavares, Ana Paula Faria e Érika Paula De Matos. COMISSÃO JULGADORA 315 

do processo seletivo para contratação de dois docentes por prazo determinado 316 

(temporário) como Professor Contratado III (Doutor), em jornada de 12 horas semanais 317 

de trabalho, junto ao DLM, área de Estudos Linguísticos e Literários em Inglês, 318 

disciplina de Língua Inglesa (EDITAL FFLCH/FLM nº 017/2015 de 09/10/2015). 319 

Titulares: Professores Doutores Walkyria Maria Monte Mór (DLM-FFLCH), Carlos 320 

Renato Lopes (UNIFESP) e Souzana Mizan (UNIFESP). Suplentes: Professores 321 

Doutores Anna Maria Grammatico Carmagnani (DLM-FFLCH), Paula Duboc (FE-USP) 322 

e Álvaro Hattnher (UNESP-SJRP). RELATÓRIO FINAL do processo seletivo para 323 

contratação de dois docentes por prazo determinado (temporário) como Professor 324 

Contratado III (Doutor), em jornada de 12 horas semanais de trabalho, junto ao DLM, 325 

área de Estudos Linguísticos e Literários em Inglês, disciplina de Língua Inglesa 326 

(EDITAL FFLCH/FLM nº 017/2015 de 09/10/2015). Candidatas Inscritas: Maria Dolores 327 

Wirts Braga, Fabiana Valeria Da Silva Tavares, Ana Paula Faria E Érika Paula De 328 

Matos. (v. anexo, cópia do relatório final do processo seletivo, realizado de 08 a 329 

10/12/2015, tendo sido aprovadas e indicadas as Profas. Maria Dolores Wirts Braga 330 
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e Ana Paula Faria. 11.3. INSCRIÇÃO no processo seletivo para contratação de um 331 

docente por prazo determinado (temporário) como Professor Contratado III (Doutor), 332 

em jornada de 12 horas semanais de trabalho, junto ao DL, área de Historiografia 333 

Linguística (EDITAL FFLCH/FLL nº 019/2015 de 22/12/2015, Proc. 15.1.4066.8.8). 334 

Candidatos Inscritos: Jorge Viana De Moraes e Carolina Lindenberg Lemos. 335 

COMISSÃO JULGADORA do processo seletivo para contratação de um docente por 336 

prazo determinado (temporário) como Professor Contratado III (Doutor), em jornada de 337 

12 horas semanais de trabalho, junto ao DL, área de Historiografia Linguística (EDITAL 338 

FFLCH/FLL nº 019/2015 de 22/12/2015). Titulares: Professores Doutores Waldemar 339 

Ferreira Neto (DLCV-FFLCH), Ana Paula Scher (DL-FFLCH) e Elizabeth Harkot de la 340 

Taille (DLM-FFLCH). Suplente: Professora Lusine Yeghiazaryan (DLO-FFLCH). 341 

RELATÓRIO FINAL do processo seletivo para contratação de um docente por prazo 342 

determinado (temporário) como Professor Contratado III (Doutor), em jornada de 12 343 

horas semanais de trabalho, junto ao DL, área de Historiografia Linguística (EDITAL 344 

FFLCH/FLL nº 019/2015 de 22/12/2015). Candidatos Inscritos: Jorge Viana De Moraes 345 

e Carolina Lindenberg Lemos. (v. anexo, cópia do relatório final do processo seletivo, 346 

realizado de 19 a 21/01/2016, tendo sido aprovada e indicada a Profa. Carolina 347 

Lindenberg Lemos. Após votação, os itens acima foram APROVADOS. 348 

ADITAMENTO: 1. AFASTAMENTO DOCENTE E DE SERVIDORES NÃO 349 

DOCENTES - (votação aberta, em bloco, sem prejuízo de pedidos de destaque). 1.1. 350 

Pedido do DH no sentido de que a Profa. Dra. Zilda Márcia Grícoli Iokoi seja 351 

autorizada a afastar-se, de 30/01 a 13/02/16, s.p.v. e, das demais vantagens a fim de 352 

realizar curso em San Antonio de los Baños, em Cuba. (Proc. 88.1.583.8.0). 1.2. 353 

Pedido do DLCV no sentido de que a Profa. Dra. Fabiana Buitor Carelli seja 354 

autorizada a afastar-se, de 15/02 a 15/08/16, s.p.v. e, das demais vantagens a fim de 355 

realizar estágio de pesquisa, em Lisboa, Portugal. 1.3. Pedido do DLCV no sentido de 356 

que a Profa. Dra. Marli Quadros Leite seja autorizada a afastar-se, de 06 a 22/02/16, 357 

s.p.v. e, das demais vantagens a fim de participar de eventos e proferir conferência, na 358 

França. (Proc. 98.1.1921.8.7). 1.4. Pedido do DLCV no sentido de que a Profa. Dra. 359 

Rosana De Sá Amado seja autorizada a afastar-se, de 13/02 a 05/03/16, s.p.v. e, das 360 

demais vantagens a fim de participar de atividades e ministrar curso, em Havana, 361 

Cuba. (Proc. 08.1.3656.8.9). 1.5. Pedido do DH no sentido de que a Profa. Dra. Iris 362 

Kantor seja autorizada a afastar-se, de 10 a 27/02/16, s.p.v. e, das demais vantagens 363 
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a fim de participar de atividades acadêmicas, em Portugal. 1.6. Pedido do DCP no 364 

sentido de que a Profa. Dra. Elizabeth Balbachevsky seja autorizada a afastar-se, de 365 

07 a 20/02/16, s.p.v. e, das demais vantagens a fim de participar de atividades 366 

acadêmicas, na Finlândia. Após votação, os itens acima foram APROVADOS. 2. 367 

CONVÊNIO DE INTERCÂMBIO CULTURAL E CIENTÍFICO/PROTOCOLO DE 368 

INTENÇÕES (votação aberta, em bloco, sem prejuízo de pedidos de destaque). 2.1. 369 

Convênio entre a FFLCH-USP e o Groupe D´Etudes Orientales de L´Université de 370 

Strasbourg, França visando o intercâmbio de docentes, de pesquisadores, elaboração 371 

conjunta de projetos de pesquisa, organização conjunta de eventos científicos e 372 

culturais; intercâmbio de informações e publicações acadêmicas; cursos e disciplinas 373 

compartilhados. Para compor a coordenação do convênio foi indicado pela FFLCH-374 

USP, os Profs. Drs. Reginaldo Gomes De Araujo e Madalena Natsiko Hashimoto 375 

Cordaro, e pela IE, a Profa. IRINI TSAMADOU-JACOBERGER. (Proc. 14.1.3225.8.4). 376 

2.2. Acordo de Subvenção entre a FFLCH-USP e o Korea Foundation, Coréia, visando 377 

renovar a participação da atual Visitante, Nahyun Lee e também apoiar algumas 378 

disciplinas da grade do Curso de Coreano. (Proc. 16.1.309.8.4). 2.3. Acordo de 379 

Subvenção entre a FFLCH-USP e o Korea Foundation, Coréia, visando renovar a 380 

participação da atual Visitante, Yun Jung Im Park e também apoiar algumas disciplinas 381 

da grade do Curso de Coreano (16.1.317.8.7). Após votação, os itens acima foram 382 

APROVADOS. 3. BOLSA PARA PROFESSOR VISITANTE INTERNACIONAL 383 

(votação aberta, sem prejuízo de pedidos de destaque). 3.1. O Departamento de 384 

Linguística encaminha pedido para renovação da permanência do Prof. Dr. Philip 385 

Miller, como Professor Visitante Internacional, que vem representando junto à AUCANI 386 

o consórcio de universidades francesas denominado USPC (Université Sorbonne Paris 387 

Cité, França) durante o período de fevereiro de 2016 a fevereiro de 2017 (Proc. 388 

15.1.344.1.6). Após votação, o item acima foi APROVADO. Com a palavra, a Profa. 389 

Dra. Maria Cristina Fernandes Salles Altman, disse: “Talvez não seja a mais indicada 390 

para os detalhes, mas a parte que presenciei no Departamento é a seguinte: por uma 391 

iniciativa da AUCANI na Reitoria é que foi feito este acordo, o Prof. veio então pela 392 

Reitoria e pela AUCANI, mas todo professor que vem precisa se alojar em algum 393 

Departamento, como linguística era a área do Prof. ele se alojou conosco e no caso 394 

específico deste Prof. ele acabou se integrando a equipe de uma maneira muito 395 

positiva, ele deu um curso de inglês na nossa Pós Graduação, o que ia de encontro 396 
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com a nossa meta de internacionalizar também o curso de Pós, ele deverá dar uma 397 

optativa na Graduação em inglês, nós só não podemos confirmar isto, porque não 398 

sabemos se é legal, então ele vai dar também, ele participou de bancas de colegas do 399 

próprio Departamento, ou seja, foi uma felicidade ele se integrar como ele se integrou 400 

efetivamente, não foi só proforma, e manifestar inclusive um interesse em ficar, ele 401 

ficou um ano e vai ficar mais um, esse dinheiro não sai do Departamento e nem da 402 

FFLCH, mas ele tem alguma coisa com a AUCANI e a Reitoria, esta verba, é um 403 

acordo da Universidade, apenas aconteceu da especialidade dele ser da Linguística.”. 404 

Com a palavra, a Profa. Dra. Marli Quadros Leite, disse: “Só para falar um pouquinho 405 

deste consórcio, porque eu por exemplo estou integrada numa equipe lá e já tivemos 406 

duas vezes um financiamento de projeto pelo Université Sorbonne Paris Cité, mas com 407 

solicitação de lá, acho que há várias chamadas, uma chamada é para bolsa, outra 408 

chamada é para projetos e missões de estudo, como é o meu caso, agora por exemplo, 409 

eu vou no dia seis exatamente por este conglomerado, com a verba deles lá, os 410 

colegas de lá, da mesma Universidade do Prof., solicitaram, então é um consórcio da 411 

Université Sorbonne Paris Cité, para também internacionalização deles com as 412 

Universidades, então funciona tudo muito bem, é fácil.”. Com a palavra, a Sra. Leonice 413 

Farias, disse: “Esse pedido está sendo encaminhado para AUCANI para o recurso vir? 414 

Porque nós tivemos problema para o pagamento da bolsa este mês.”. Com a palavra, a 415 

Profa. Dra. Maria Cristina Fernandes Salles Altman, disse: “Não sei, porque quem fez 416 

toda a tramitação foi o Marcos Lopes, o que ele me pediu era que confiasse na 417 

papelada que ele estava anexando para dar tempo de entrar no CTA hoje, então eu 418 

confiei no Marcos Lopes, precisa ver agora Léo, o que o Marcos deixou de entregar.”. 419 

Com a palavra, a Sra. Leonice Farias, disse: “Não é questão do que deixou de entregar 420 

ou não, esta espécie de aprovação aqui é o encaminhamento para renovação e os 421 

órgãos centrais irão aprovar e passar recurso.”. Com a palavra, a Profa. Dra. Maria 422 

Cristina Fernandes Salles Altman, disse: “Inclusive o que o Marcos me disse é que vou 423 

ter que fazer o mesmo no Conselho de Departamento, o Conselho é depois desse 424 

CTA, até estranhei esta inversão, mas talvez por uma questão de datas, o fato é que 425 

esta renovação só acontece lá se for aprovado nestas duas instâncias.”. Com a 426 

palavra, a Sra. Rosângela Duarte Vicente, disse: “Um esclarecimento Professora, a 427 

documentação chegou com a aprovação ad referedum do seu Conselho, por isto que o 428 

Colegiado tem que aprovar ou não e não pode referendar, e já tem verba de acordo 429 
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com o Reitor, de acordo com renovação da bolsa deste docente, aprovando o relatório 430 

do ano passado.”. Com a palavra, a Sra. Leonice Farias, disse: “Como os recursos não 431 

voltaram nenhum saldo, inclusive este instrui a contabilidade de pedir por e-mail, mas 432 

como mandamos com cópia para AUCANI eles voltaram atrás e mandaram o 433 

pagamento deste mês, por isto minha preocupação depois de todo período.”. Com a 434 

palavra, a Sra. Rosângela Duarte Vicente, disse: “Com a aprovação de hoje, se for o 435 

caso, dou uma cópia para você Léo, porque tem uma autorização do Reitor, agora tem 436 

que cobrar de qualquer forma a verba.”. Com a palavra, a Profa. Dra. Maria Cristina 437 

Fernandes Salles Altman, disse: “Entendi a urgência do Prof. Marcos Lopes, se não 438 

libera aqui, não libera lá, não libera a verba e o Prof. não recebe. Obrigada Rosângela, 439 

chegou hoje as onze e meia, agora está explicado o porquê.”. Com a palavra, o Prof. 440 

Dr. João Paulo Candia Veiga, disse: “Quando o Prof. Álvaro pediu que eu 441 

comparecesse ao CTA ele mencionou uma questão ligada ao orçamento de 2016, que 442 

haveria algum informe, alguma colocação a este respeito, inclusive ele mencionou que 443 

era esta a maior preocupação.”. Com a palavra, a Sra. Leonice Farias, disse: “Os 444 

saldos orçamentários, todos eles, não voltaram, foram retidos na Reitoria, o que voltou 445 

foram só os saldos de receita, mesmo NAPs, projetos, alguns tem projetos com Cultura 446 

e Extensão, nas Pró Reitorias, todos estes saldos voltaram, inclusive compras em 447 

andamento que nós tínhamos, só esperando um saldo para empenhar nós tivemos que 448 

voltar atrás e cancelar todos os processos de licitação e eles não mandaram nada por 449 

escrito dizendo que não vão devolver ou talvez vamos devolver, mas por telefone a 450 

notícia que eles nos dão quando indagados, como o Prof. já disse dos núcleos, não 451 

obtivemos resposta, porque ainda temos bolsas em andamento, porque uma coisa é 452 

uma licitação que você não breca, você não empenha, então você suspende e quando 453 

você tem monitor bolsista, como faz para dar continuidade ao trabalho? Então, temos 454 

alguns casos nesta situação tanto de núcleos, como de projetos, o orçamento foi 455 

liberado, como todo ano, ele é liberado em doze parcelas, quando os saldos voltam isto 456 

não é sentido por nós, porque temos o acúmulo, então não sentimos este pingo do 457 

orçamento, nós estamos sentindo bastante disto, a ponto de ter que esperar algumas 458 

despesas, porque não tem saldo disponível na Faculdade e a verba também foi 459 

reduzida em 20%, então nosso orçamento deste ano é 20% menor que 2015, não sei 460 

se vocês lembram, para quem é Chefe de Departamento, houve uma redução de 20% 461 

no final do ano, em outubro. Acredito que possa vir, porque o governador do estado fez 462 
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um congelamento de repasse, além do ICMS estar caindo bruscamente, o governador 463 

bloqueou 3,3 dos repasses, isto influenciou nossos repasses também, então se a USP 464 

não recebe o repasse do ICMS, por escrito nós não temos, mas provavelmente pode 465 

vir a acontecer isto.”. Ninguém mais desejando fazer uso da palavra, o Vice Presidente 466 

encerrou a sessão. E, para constar, eu, Rosângela Duarte Vicente, Assistente Técnica 467 

de Direção para Assuntos Acadêmicos, redigi a presente ata que assino juntamente 468 

com o Senhor Presidente. São Paulo, 04 de fevereiro de 2016. 469 


