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A T A S  

ATA APROVADA EM SESSÃO ORDINÁRIA DE 21/03/2019 

Ata da 366a sessão (ordinária) da Congregação, realizada aos 19/04/2018, na Rua do 1 

Lago, 717 - sala 145 - Prédio da Administração da FFLCH - USP, sob a presidência de 2 

Profa. Dra. Maria Arminda do Nascimento Arruda, diretora da faculdade e com a 3 

presença dos membros: Alex de Campos Moura, Alvaro de Vita, Ana Paula Tavares 4 

Magalhães Tacconi, Ana Paula Torres Megiani, Andreas Attila de Wolinsk Miklos, Antonio 5 

Carlos Colangelo, Antonio Gabriel Pontes e Dechiche, Beatriz Perrone Moisés, Edelcio 6 

Gonçalves de Souza, Eduardo Cesar Leão Marques, Eduardo Donizeti Girotto, Elizabeth 7 

Harkot de La Taille, Emerson Galvani, Esmeralda Vailati Negrão, Evani de Carvalho Viotti, 8 

Fernanda Padovesi Fonseca, Gabriela Macedo Pereira de Souza, Homero Silveira Santiago, 9 

João Carlos Borghi Nascimento Bruder, Juliana Pasquarelli Perez, Laiza Santana Oliveira, 10 

Laura Moutinho da Silva, Lenita Maria Rimoli Esteves, Lusine Yeghiazaryan, Manoel 11 

Mourivaldo Santiago Almeida, Marcia Regina de Lima Silva, Marcio Ferreira da Silva, Marcos 12 

Piason Natali, Maria Arminda do Nascimento Arruda, Maria Célia Pereira Lima Hernandes, 13 

Maria Clara Paixao de Sousa, Mario Eduardo Viaro, Misleide Rosa Fernandes, Moacir 14 

Aparecido Amâncio, Osvaldo Luis Angel Coggiola, Paulo Martins, Raquel Reis Fernandes, 15 

Rosangela Sarteschi, Ruy Gomes Braga Neto, Safa Alferd Abou Chahla Jubran, Sandra 16 

Guardini Teixeira Vasconcelos, Sandra Margarida Nitrini, Vanessa Martins do Monte, Wagner 17 

Costa Ribeiro, Waldir Beividas, Wataru Kikuchi. Como assessores atuaram: Eliana Barros da 18 

Silva, Juliana Costa, Maria das Graças Ribeiros dos Santos, Normando Peres, Rosângela 19 

Duarte Vicente. Prof. Paulo Martins: “Boa tarde a todos, eu dou início a 366ª reunião 20 

ordinária da Congregação da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da 21 

Universidade de São Paulo. Antes de qualquer coisa, quero alertar que estou em caráter de 22 

substituição à professora Maria Arminda, que está em trânsito, vindo de Recife para São Paulo. 23 

Antes de dar seguimento aos trabalhos, justifico a ausência dos seguintes membros: Maria 24 

Augusta da Costa Vieira, Breno Baptistin Sebastiani, Mona Mohamed Hawi, Mary Anne 25 

Junqueira, Elias Saliba, Mario Ramos e Veronique Dalet. Dando continuidade, comunico o 26 

resultado da eleição dos representantes dos servidores técnico-administrativos junto à 27 

Congregação, realizada em 28/03 deste ano por sistema de votação eletrônica. Foram eleitos os 28 

funcionários titulares Misleide Rosa Fernandes, Antonio Gabriel Pontes e João Carlos Borghi, 29 

suplente Maria Isabel Pitta, com mandato de um ano a partir de hoje. Comunico o agendamento 30 

da eleição para representantes dos alunos de pós-graduação junto das comissões coordenadoras 31 

de programas de pós-graduação, as CCPs, para o dia 23/05/2018, das 9h30 às 17h, por sistema 32 

eletrônico de votação. As inscrições das candidaturas vão até às 17h do dia 11/05/2018, junto 33 

ao serviço de pós-graduação da faculdade de filosofia, neste edifício.”. I - ORDEM DO DIA. 34 

1 - QUESTÕES TÉCNICAS DE POLÍTICA ACADÊMICA. 1.1 - REVISÃO DA 35 

DELIBERAÇÃO DA CONGREGAÇÃO DE 19/05/2016 EM VIRTUDE DA RESOLUÇÃO 36 

7194, de 27.04.2016 - (VOTAÇÃO ABERTA). DELIBERAÇÃO DA CONGREGAÇÃO DE 37 

19/05/2016 - O DOCENTE MAIS VOTADO, DE CATEGORIA MAIS ELEVADA E EM 38 

EXERCÍCIO NA UNIDADE, SERÁ O PRESIDENTE DA COMISSÃO JULGADORA E EM 39 

CASO DE EMPATE, O PRESIDENTE DA CONGREGAÇÃO FARÁ O DESEMPATE. 40 

Artigo 1º – O artigo 189 do Regimento Geral da USP, baixado pela Resolução nº 3745, de 19 41 

de outubro de 1990, passa a ter a seguinte redação: “Artigo 189 – A presidência da comissão 42 

julgadora caberá ao professor titular, em exercício na Unidade, indicado pela Congregação.” 43 

Artigo 2º – O artigo 193 passa a ter a seguinte redação: “Artigo 193 – A presidência da 44 

comissão julgadora caberá ao professor de categoria mais elevada, em exercício na Unidade, 45 

indicado pela Congregação.”. NOVO CRITÉRIO DE INDICAÇÃO PELA CONGREGAÇÃO: 46 

NAS INDICAÇÔES DAS PRESIDÊNCIAS DE COMISSÕES JULGADORAS EM 47 

CONCURSOS DOCENTES, OBSERVADOS OS ART. 189, 193 DO REGIMENTO GERAL 48 

DA USP, SERÁ RESPEITADA A PROPOSTA ENCAMINHADA PELO CONSELHO 49 

DEPARTAMENTAL. Em discussão. Prof. Paulo Martins: “Esta questão diz respeito à 50 

indicação dos presidentes de banca de concurso público para professor doutor livre docente e 51 
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titular, isto é, a prática corrente entre nós era de que a presidência fosse indicada pela 52 

Congregação, conforme a votação obtida pelos membros dentro daquela votação eletrônica que 53 

nós fazemos: entre os nomes indicados, o mais votado era escolhido o presidente da banca. Nós 54 

achamos por bem estabelecer um novo critério que passa ao departamento e ao conselho 55 

departamental a responsabilidade da indicação deste membro e isto, naturalmente, deverá ser 56 

referendado pela Congregação, mas já para que haja indicação do próprio departamento para a 57 

presidência destas bancas.”. Após discussão, o item foi APROVADO. 1.2 -58 

RECONHECIMENTO INSTITUCIONAL - votação aberta. O DLCV solicita reconhecimento 59 

institucional da revista "PAPIA", do programa de pós-graduação em Filologia e Língua 60 

Portuguesa. Após votação, o item foi APROVADO. 1.3 - PROGRAMA PESQUISADOR 61 

COLABORADOR -  -  Resolução CoPq nº 7413, de 06.10.2017 - (VOTAÇÃO ABERTA). 62 

Art. 3º. A participação no programa será aceita dentro das seguintes condições: I – se for 63 

financiada por qualquer fonte de financiamento; II – se houver concessão de afastamento 64 

remunerado de instituição de pesquisa e ensino ou empresa, ou ainda, se o vínculo empregatício 65 

for em tempo parcial; III – SEM FINANCIAMENTO, a critério da Comissão de Pesquisa ou 66 

Conselho Deliberativo do Museu, Órgão de Integração ou Órgão Complementar. Observação: 67 

art. 6º. Paragrafo 3º. Nas situações elencadas nos incisos II e III do artigo 3º, além da aprovação 68 

da Comissão de Pesquisa ou Conselho Deliberativo, a solicitação deverá ser aprovada também 69 

pela maioria dos membros da Congregação da Unidade. 1.3.1. O Prof. Dr. João Roberto Gomes 70 

de Faria - DLCV encaminha pedido de participação no Programa Pesquisador Colaborador da 71 

pesquisadora ADRIANA DA COSTA TELES, devidamente aprovado pelo CD e Comissão de 72 

Pesquisa (Modalidade: SEM BOLSA) - Proc. 18.1.243.8.5. 1.3.2. A Profa. Dra. Maria Lucia 73 

Mello e Oliveira Cacciola - DF encaminha pedido de participação no Programa Pesquisador 74 

Colaborador da pesquisadora ANA CAROLINA SOLIVA SORIA, devidamente aprovado pelo 75 

CD e Comissão de Pesquisa (Modalidade: AFASTAMENTO EMPREGATÍCIO) - Proc. 76 

18.1.649.8.1 1.3.3. O Prof. Dr. Elias Thomé Saliba - DH encaminha pedido de participação no 77 

Programa Pesquisador Colaborador da pesquisadora ANDRÉA DE ARAUJO NOGUEIRA, 78 

devidamente aprovado pelo CD e Comissão de Pesquisa (Modalidade: SEM BOLSA) - Proc. 79 

18.1.610.8.8. 1.3.4. O Prof. Dr. Adrian Gurza Lavalle - DCP encaminha pedido de participação 80 

no Programa Pesquisador Colaborador do pesquisador GUILLAUME FONTAINE, 81 

devidamente aprovado pelo CD e Comissão de Pesquisa  (Modalidade: AFASTAMENTO 82 

EMPREGATÍCIO) - Proc. 18.1.494.8.8. 1.3.5. O Prof. Dr. Márcio Suzuki - DF encaminha 83 

pedido de participação no Programa Pesquisador Colaborador do pesquisador LUIZ 84 

FERNANDES DOS SANTOS NASCIMENTO, devidamente aprovado pelo CD e Comissão de 85 

Pesquisa (Modalidade: AFASTAMENTO EMPREGATÍCIO) - Proc. 18.1.1330.8.9. 1.3.6. A 86 

Profa. Dra. Elizabeth Cancelli - DH encaminha pedido de participação no Programa 87 

Pesquisador Colaborador do pesquisador WANDERSON DA SILVA CHAVES, devidamente 88 

aprovado pelo CD e Comissão de Pesquisa (Modalidade: SEM BOLSA) - Proc. 17.1.4728.8.2. 89 

Após votação, os itens acima foram APROVADOS. 2 - COMISSÃO DE PÓS-90 

GRADUAÇÃO - OBTENÇÃO DO  TITULO DE DOUTOR MEDIANTE  EXAME DE 91 

TÍTULOS, TRABALHOS E PUBLICAÇÕES DE NATUREZA ACADÊMICA  92 

(VOTAÇÃO ABERTA). 2.1 - O Senhor EDMUNDO SEBASTIÃO PANDOLFI DE ABREU 93 

solicita obtenção do titulo de Doutor mediante apresentação de títulos, conforme reza Artigo 8º 94 

do Regimento de Pós Graduação. Ver solicitação do interessado. Indeferimento da CPG. 95 

Parecer CONTRÁRIO ao pedido do relator da Congregação. Em discussão. Prof. Edélcio de 96 

Souza: “Boa tarde a todos. Esse senhor, Edmundo Sebastião Pandolfi de Abreu, solicitou 97 

defesa de doutorado sem participar de programa nenhum. Ele pode fazer isso, pelo regimento 98 

da pós-graduação da universidade, então ele faz essa solicitação. Mas há uma série de 99 

requisitos para que isso possa acontecer, entre outras coisas, que a pessoa tenha produção 100 

acadêmica. Bom, trata-se de uma pessoa ligada ao direito, é um advogado, e ele considera que 101 

todos os pareceres que ele fez seja produção acadêmica. Desta forma, o pedido foi indeferido 102 
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na CPG. Então foi encaminhado para a Congregação, e eu não li o parecer da Congregação, 103 

mas foi o professor Alex que o fez, do meu departamento. Portanto, há no caso uma questão 104 

regimental, mas o indeferimento já saiu da própria Comissão de Pós-Graduação, e eu mesmo 105 

fiz o parecer.”. Prof. Paulo Martins: “Está certo, então, dado o esclarecimento da CPG, pela 106 

informação que o professor Edélcio nos dá, os critérios estabelecidos pela nossa unidade para 107 

que isso seja concedido não foram cumpridos, e tanto o parecer da CPG quanto o parecer desta 108 

Congregação seguem na mesma linha, portanto, coloco em votação.”. Após discussão, o 109 

parecer CONTRÁRIO foi APROVADO. 3 - COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO - 110 

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DE PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO  - votação 111 

aberta. 3.1 - Pedido de alteração do regulamento do programa de Mestrado Profissional em 112 

Letras PROFLETRAS, no item XVII - Exame de Qualificação. Após votação, o item foi 113 

APROVADO. 4 - COMISSÃO DE GRADUAÇÃO - (votação aberta). 4.1 - O Senhor 114 

HUMBERTO JORGE LÓPEZ, solicita, em grau de recurso, reingresso nos cursos de 115 

Bacharelado e Licenciatura - Letras (Proc.: 96.1.710.8.0). Ver solicitação do interessado. 116 

Parecer CONTRÁRIO do Relator da Congregação, Prof. Dr. André Vitor Singer. Em 117 

discussão. Prof. Emerson Galvani: “Eu estou substituindo a professora Mona, não tenho o 118 

processo comigo, mas é um caso de aluno que teve o parecer negado e entrou com recurso na 119 

Congregação, então precisaria olhar o parecer do professor André, que me parece que segue a 120 

mesma linha da Comissão de Graduação, contrária ao pedido.”. Após discussão, o parecer 121 

CONTRÁRIO foi APROVADO. 5 - CONCURSO DOCENTE - TITULAR - RELATÓRIO 122 

FINAL (Votação aberta). 5.1 - DH - ÁREA DE HISTÓRIA E TEORIA- Edital FLH nº 123 

003/2017, de 23/02/2017 (Proc.: 2017.1.556.8.2). CANDIDATOS APROVADOS E 124 

INDICADOS: MARCOS FRANCISCO NAPOLITANO DE EUGENIO E MARCELO 125 

CÂNDIDO DA SILVA. REALIZAÇÃO: De 19 a  22 de março de 2018. 5.2 - DF - ÁREA DE 126 

ESTÉTICA - Edital FLF nº 023/2017, de 24/05/2017 ( Proc.: 2017.1.1559.8.5). CANDIDATO 127 

APROVADO E INDICADO: MARCO AURÉLIO WERLE. REALIZAÇÃO: 11 de abril de 128 

2018. Após votação, os itens foram APROVADOS. 6 - CONCURSO DOCENTE - LIVRE-129 

DOCÊNCIA - RELATÓRIO FINAL (Votação aberta). 6.1 - DF - DISCIPLINA: TEORIA 130 

CIÊNCIAS HUMANAS - Edital FFLCH Nº 004/2015 de 05/03/2015 (Proc.: 15.5.278.8.8). 131 

CANDIDATO APROVADO E INDICADO: LUIZ SÉRGIO REPA. REALIZAÇÃO: De 21 a 132 

23 de março de 2018. 6.2 - DA - ANTROPOLOGIA DAS POPULAÇÕES AFRICANA E 133 

AFRO-BRASILEIRAS. CANDIDATA APROVADA E INDICADA: LAURA MOUTINHO 134 

DA SILVA. REALIZAÇÃO: DE 02 a 04 de abril de 2018. Após votação, os itens foram 135 

APROVADOS. 7 - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - RELATÓRIO FINAL - 136 

PROF. CONTRATADO III (DOUTOR) - VOTAÇÃO ABERTA. 7.1 - ÁREA DE 137 

HISTÓRIA DO BRASIL INDEPENDENTE, DISCIPLINAS DE HISTÓRIA DO BRASIL 138 

INDEPENDENTE I E II - DH - Edital FFLCH/FLH nº 005/2018 de 03/03/2018 (Proc. 139 

18.1.700.8.0). CANDIDATO APROVADO E INDICADO: RODRIGO GOYENA DA 140 

SILVEIRA SOARES. REALIZAÇÃO: De 03 a 06 de abril de 2018. Após votação, o item foi 141 

APROVADO. 8 - CONCURSO DOCENTE - ACEITAÇÃO DE INSCRIÇÕES - 142 

TITULAR (Votação aberta). 8.1 - 17.1.2331.8.8: DLM - ÁREA DE LINGUA, 143 

LITERATURA E CULTURA ITALIANA, DISCIPLINA DE LITERATURA ITALIANA 144 

(Edital FFLCH/FLM Nº 027/2017). Relator: Prof. Dr. Álvaro de Vita - parecer favorável. - 145 

Candidata inscrita: Lucia Wataghin. Relator: Prof. Dr. Álvaro de Vita - parecer desfavorável. - 146 

Candidato inscrito: Rodrigo Alberto Toledo (não apresentou prova de que é portador do título 147 

de Livre-Docente outorgado pela USP ou por ela reconhecido). Após votação, os pareceres 148 

foram APROVADOS. 9 - CONCURSO DOCENTE - ACEITAÇÃO DE INSCRIÇÕES - 149 

LIVRE-DOCENTE (Votação aberta). 9.1 - DF - ÁREA: ÉTICA E FILOSOFIA POLÍTICA 150 

I - Edital FFLCH Nº 035/2017 de 21/07/2017 - Prot. 17.5.683.8.1. Relator: Profa. Dra. Sandra 151 

Margarida Nitrini: Parecer Favorável. Candidato inscrito: Sérgio Cardoso. 9.2 - 18.5.89.8.3: 152 
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DCP - DISCIPLINA - TEORIA, MÉTODOS E TÉCNICAS DE PESQUISA EM POLÍTICA 153 

COMPARADA E ECONÔMICA POLÍTICA - EDITAL FFLCH Nº 001/2018 de 03/03/2018 154 

Relator: Prof. Dr. Leopoldo Garcia Pinto Waizbort: Parecer favorável. Candidata inscrita: 155 

Lorena Guadalupe Barberia. 9.3 - DCP - DISCIPLINA: GOVERNO REPRESENTATIVO E 156 

ELEIÇÕES NO BRASIL REPUBLICANO EM PERSPECTIVA COMPARADA - EDITAL 157 

FFLCH Nº 001/2018 de 03/03/2018. Relator: Prof. Dr. Leopoldo Garcia Pinto Waizbort: 158 

Parecer favorável. Candidato inscrito: Bruno Wilhlelm Speck. Após votação, os pareceres 159 

FAVORÁVEIS foram APROVADOS. 10 - CONCURSO DOCENTE - LIVRE DOCENTE 160 

- COMISSÃO JULGADORA - Votação sistema. 10.1 - DEPARTAMENTO DE 161 

FILOSOFIA - ÁREA: ÉTICA E FILOSOFIA POLÍTICA I- Edital FFLCH Nº 035/2017 de 162 

21/07/2017 - candidato inscrito: Sérgio Cardoso - (Prot.: 17.5.683.8.1). DOCENTES 163 

SUGERIDOS PARA COMPOR A COMISSÃO: Titulares: Profs. Drs. Alberto Ribeiro 164 

Gonçalves de Barros (DF/FFLCH, Livre Docente), Marilena de Souza Chauí (DF/FFLCH, 165 

Titular, aposentada), Newton Bignotto de Souza (UFMG, Titular), Danilo Marcondes de Souza 166 

Filho (PUC/RJ, Titular) e Heloísa Maria Murgel Starling (UFMG, Titular). Suplentes: Profs. 167 

Drs. Luiz Fernando Batista Franklin de Matos (DF/FFLCH, Titular), Maria das Graças de 168 

Souza (DF/FFLCH, Titular, aposentada) e Telma de Souza Birchal (UFMG, Titular). 10.2 - 169 

DCP - DISCIPLINA - TEORIA, MÉTODOS E TÉCNICAS DE PESQUISA EM POLÍTICA 170 

COMPARADA E ECONÔMICA POLÍTICA - EDITAL FFLCH Nº 001/2018 de 01/03/2018 171 

de 03/03/208 - candidata inscrita: Lorena Guadalupe Barberia - (Prot. nº 18.5.89.8.3). 172 

DOCENTES SUGERIDOS PARA COMPOR A COMISSÃO: Titulares: Profs. Drs. Fernando 173 

de Magalhães Papaterra Limongi (DCP-FFLCH/USP, Titular), Profa. Dra. Marta Teresa da 174 

Silva Arretche (DCP-FFLCH/USP, Titular), Marcus André Barreto Campelo de Melo (UFPE, 175 

Titular), Adriana Schor (IRI/USP, Livre-Docente) e Sérgio Naruhiko Sakurai (FEA-RP/USP, 176 

Livre-Docente). Suplentes: Maria Hermínia Brandão Tavares de Almeida (DCP-FFLCH/USP, 177 

Titular, aposentada), Álvaro de Vita (DCP-FFLCH/USP, Titular), Marislei Nishijima 178 

(IRI/USP, Livre-Docente) e Fabiana Fontes Rocha (FEA/USP, Titular). 10.3 - DCP - 179 

DISCIPLINA: GOVERNO REPRESENTATIVO E ELEIÇÕES NO BRASIL 180 

REPUBLICANO EM PERSPECTIVA COMPARADA - EDITAL FFLCH Nº 001/2018 de 181 

03/03/2018 - candidato inscrito: Bruno Wilhelm Speck - (Prot. nº 18.5.84.8.1). DOCENTES 182 

SUGERIDOS PARA COMPOR A COMISSÃO: Titulares: Profs. Drs. Fernando de Magalhães 183 

Papaterra Limongi (DCP-FFLCH, Titular), Brasílio João Sallum Junior (DS-FFLCH, Titular, 184 

aposentado), Jairo Cesar Marconi Nicolau (UFRJ, Titular), André Luiz Marenco dos Santos 185 

(UFRGS, Titular) e Yan de Souza Carreirão (UFSC, Titular). Suplentes: Profs. Drs. Marta 186 

Teresa da Silva Arretche (DCP-FFLCH, Titular), José Álvaro Moisés (DCP-FFLCH, Titular, 187 

aposentado), Eduardo Cesar Leão Marques (DCP-FFLCH/USP, Livre-Docente) e Paolo Ricci 188 

(DCP-FFLCH, Livre-Docente) e Sebastião Carlos Velasco e Cruz (UNICAMP, Titular), Maria 189 

da Glória Bonelli (UFSCar, Titular), Denise Paiva Ferreira (UFG, Titular) e Luciana Ferreira 190 

Tatagiba (UNICAMP, livre-docente). VOTAÇÃO NO SISTEMA. 11 - CONCURSO 191 

PÚBLICO - ABERTURA DE EDITAL - TITULAR - Votação aberta. 11.1 - 192 

DEPARTAMENTO DE LETRAS CLÁSSICAS. 11.1.2. - Literatura Brasileira - Proc.: 193 

18.1.1255.8.7. CARGO: 01, RDIDP, MS-6, TITULAR - nº 140821 - cargo mantido em 194 

decorrência da aposentadoria do Prof. Dr. Luiz Dagobert de Aguirra Roncari. Programa:  1. A 195 

narrativa de Graciliano Ramos; 2. O conto de Guimarães Rosa; 3. Guimarães Rosa e a 196 

Alemanha; 4. O conto de Clarice Lispector; 5. A crônica de Clarice Lispector; 6. A narrativa de 197 

Raduan Nassar; 6. A narrativa de Raduan Nassar; 7. A crítica de Anatol Rosenfeld; 8. A 198 

violência na narrativa literária brasileira (1930-1960); 9. A violência na narrtiva literária 199 

brasileira: a ditadura militar; 10. Literatura e cinema o Brasil; 11. O conto brasileiro 200 

contemporâneo. 11.2 - DEPARTAMENTO DE FILOSOFIA. 11.2.1 - Área: História da 201 

Filosofia Medieval Proc.: 18.1.1523.8.1. CARGOS: 02, RDIDP, MS-6 - TITULAR - nº 202 

175.250 e nº 1026224 - cargo novo distribuído na Unidade e cargo mantido em decorrência da 203 
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aposentadoria do Prof. Dr. Milton Meira   (aprovado no CD de 06/04/2018). Programa: 1. 204 

Amor e concupiscência. 2. Liberdade e presciência. 3. Progressão e conversão. 4. Vício, virtude 205 

e pecado. 5. Interioridade e consciência. 6. Lei, verdade e vontade. 7. Ciência, opinião e crença. 206 

8. Sobre ser e essência. 9. Abstração e intuição. 10 Sobre o indivíduo: lógica, ontologia e ética. 207 

11. Providência e gesta na formulação da filosofia política. Após votação, os itens foram 208 

APROVADOS. 12 - CONCURSO DOCENTE - ACEITAÇÃO DAS INCRIÇÕES - 209 

DOUTOR - (votação aberta). 12.1 - DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGIA - ÁREA DE 210 

MÉTODOS E TÉCNICAS DE PESQUISA - Edital FLS Nº 013/2017 de 29/04/2017 - 211 

17.1.897.8.4. Relator: Prof. Dr. Álvaro Silveira Faleiros. Parecer favorável: Tulio Kahn, Paulo 212 

Tadeu de Morais, Irineu Francisco Barreto Junior, Lidiane Maria Maciel, Alexandre Abdal, 213 

Carlos Eduardo Torres Freire, Murillo Marschner Alves de Brito, Elisa Klüger, Flavio Alex de 214 

Oliveira Carvalhaes, Ernani Shoiti Oda, Edison Claudino Bicudo Junior, André Vereta 215 

Nahoum, Felipe Chibás Ortiz, Ricardo Santhiago Correa, Marcelo Batista Nery, Leticia 216 

Junqueira Marteleto, José Paulo Guagliardi Hernandes, Heloisa Pait, Patrícia Tavares de 217 

Freitas, Rafael Salatini de Almeida, Caio Eduardo Teixeira Vasconcellos, Eveline Stella de 218 

Araujo, Gabriela de Oliveira e Adrián Nicolas Albala Young. Parecer contrário: RYAN 219 

SAMUEL LLOYD (não apresentou prova de que é portador do título de Doutor outorgado ou 220 

reconhecido pela USP ou de validade nacional, conforme reza o inciso II do item 1 do edital). 221 

Após votação, os pareceres foram APROVADOS. 13 - CONCURSO DOCENTE - 222 

COMISSÃO JULGADORA - DOUTOR - (votação sistema). 13.1 - ÁREA DE MÉTODOS 223 

E TÉCNICAS DE PESQUISA - DS - (Edital FLS Nº 013/2017). DOCENTES SUGERIDOS 224 

PELO DS PARA COMPOR A COMISSÃO: Titulares: Profs. Drs. Vera da Silva Telles 225 

(DS/FFLCH, Livre Docente), Antonio Sergio Alfredo Guimarães (DS/FFLCH, Titular, 226 

aposentado), Miriam Cristina Marcílio Rabelo (UFBA, Titular), José Alcides Figueiredo Santos 227 

(UFJF, Titular) e Rachel Meneguello (UNICAMP, Titular). Suplentes: Profs. Drs. Marcos 228 

César Alvarez (DS/FFLCH, Livre-Docente), José Reginaldo Prandi (DS/FFLCH, Titular, 229 

aposentado), Alvaro Gabriel Bianchi Mendez (UNICAMP, Livre Docente), Marcelo Siqueira 230 

Ridenti (UNICAMP, Titular) e Jacob Carlos Lima (UFSCar, Titular). VOTAÇÃO NO 231 

SISTEMA. 14 - INGRESSO NO PROGRAMA DE PROFESSOR SÊNIOR (votação 232 

aberta, em bloco, sem prejuízo de pedidos de destaque). 14.1 - O Professor Doutor JOÃO 233 

ROBERTO GOMES DE FARIA encaminha pedido de ingresso no Programa de Professor 234 

Sênior junto ao Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas (Proc.: 18.1.954.8.9) (ad 235 

referendum). 14.2 - 14.1.1624.8.9: O Professor Doutor LELAND EMERSON McLEARY 236 

encaminha pedido de renovação de sua participação no Programa de Professor Sênior junto ao 237 

Departamento de Letras Modernas. Após votação, os itens foram APROVADOS. 238 

EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA DA CONGREGAÇÃO – Prof. Paulo Martins: 239 

“Coloco em apreciação duas atas da Congregação, da 362ª e da 356ª sessões. Coloco em 240 

votação a aprovação destas duas atas.”. Após votação, as atas foram APROVADAS. 241 

EXPEDIENTE DA COMISSÃO DE GRADUAÇÃO – Prof. Emerson Galvani: “Boa tarde 242 

a todos e todas, estou aqui substituindo a professora Mona, que coincidentemente hoje está na 243 

reunião do Conselho de Graduação. O primeiro informe é que todos os nossos cursos da 244 

unidade enviaram ao Conselho Estadual de Educação, via Pró-Reitoria de Graduação, a 245 

documentação referente aos ajustes nas licenciaturas, por força do Parecer 154/2017, que 246 

instituía as práticas como componentes curriculares e a nova redistribuição das horas em 247 

revisão de conteúdos, língua portuguesa e tecnologia de informação e comunicação. Foi um 248 

trabalho grande das coordenações no sentido de ajustar os seus projetos pedagógicos e suas 249 

grades a esse parecer, uma exigência do Conselho Estadual de Educação para as licenciaturas, 250 

então conseguimos enviar dentro do prazo previsto – até com um pouco de antecedência. 251 

Acredito que conseguimos atender esta demanda, e as nossas licenciaturas estão dentro do que 252 

preconiza e determina o Conselho Estadual de Educação. O resultado disso foi a necessidade da 253 

organização, via unidade, via Comissão de Graduação, do seminário de licenciatura da unidade, 254 
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que ainda não foi definida uma data, mas já há uma comissão trabalhando nisso, e previsão é 255 

que este seminário da licenciatura ocorra neste primeiro semestre de 2018. Inclusive nós 256 

contatamos os colegas da Faculdade de Educação e eles também aceitaram participar deste 257 

seminário de licenciatura conosco. Obrigado a todos.”. EXPEDIENTE DA COMISSÃO DE 258 

PÓS-GRADUAÇÃO – Prof. Edélcio de Souza: “Boa tarde a todos novamente. Acabou de 259 

sair os nomes dos coordenadores de área da CAPES, esses nomes foram escolhidos e nós na 260 

CPG estamos fazendo uma avaliação do quanto estas escolhas são ou não favoráveis à 261 

universidade. Os recursos ainda não têm prazo, estamos na expectativa dos recursos que ainda 262 

faltam. O regulamento da pós-graduação foi aprovado no Conselho Universitário, e agora então 263 

a CPG vai ter uma tarefa de reorganizar o regimento da CPG e o regulamento dos programas. A 264 

pró-reitoria vai fazer uma cartilha para ajudar, esclarecendo o que mudou do regimento antigo 265 

para o novo. Nós também já fizemos isso, eu já andei distribuindo um pouco destas mudanças 266 

para os coordenadores. Mas talvez a notícia mais importante seja o edital da CAPES, o ‘CAPES 267 

PrInt’. Em parte, essa Congregação está esvaziada porque muitos coordenadores de pós estão 268 

agora reunidos na FAU com a Pró-Reitoria de Pós-Graduação. Houve uma reunião com os 269 

presidentes na terça-feira e hoje está havendo uma reunião com os programas de pós. Esse 270 

edital é um edital de internacionalização, basicamente. É muito dinheiro que a CAPES vai 271 

colocar, é um edital voltado para programas com doutorado nota mínima 4, e a maior parte do 272 

dinheiro são recursos para bolsas doutorado-sanduíche, ou seja, os programas que participarem 273 

deste edital não vão mais disputar naquele balcão todo ano, aquela coisa toda. Participou do 274 

edital já vai ter aquela bolsa única que tinha, mas os pedidos adicionais vão ser praticamente 275 

garantidos, e isso é uma vantagem muito grande. O ponto é que este edital foi solicitado pela 276 

universidade, não pelos programas. E este projeto gigante será baseado nos projetos que os 277 

programas enviarem. O ponto principal que está sendo discutido agora na FAU é que não será 278 

um projeto por programa, pois é inviável fazer isso, então o que vai acontecer é que a pró-279 

reitoria está fazendo uma proposta de juntar programas afins, e aí fazer projetos por grupos de 280 

programas, então os programas vão ter que de alguma maneira se organizar. Para dar um 281 

exemplo, os programas de letras aqui da faculdade, que são doze, vão enviar três projetos; 282 

filosofia vai enviar um, antropologia também. As pessoas vão ter que se organizar rapidamente, 283 

porque o calendário é mínimo. Eu estou esperando terminar esta reunião para entrar em contato 284 

com os coordenadores para nós elaborarmos alguma estratégia para não perdermos esses 285 

prazos. Obrigado.”. EXPEDIENTE DA COMISSÃO DE PESQUISA – Ana Paula Tacconi; 286 

“Boa tarde a todos, tenho só um informe bem rápido sobre o edital PBIQ do CNPQ, que foi 287 

publicado e aprovado pelo Conselho de Pesquisa, e os prazos para inscrições para pedido de 288 

bolsa de iniciação científica se iniciam no dia 23 de abril, semana que vem, e se encerram no 289 

dia 23 de maio ao meio dia. Atentem para este horário, tem a ver com o período que os 290 

funcionários da pró-reitoria precisam para poder resolver eventuais problemas. Muito 291 

obrigado.”. EXPEDIENTE DA COMISSÃO DE CULTURA E EXTENSÃO – Prof. 292 

Andreas Attila Miklos: “Boa tarde a todos. Ontem teve a reunião da Comissão de Cultura e 293 

Extensão, mas eu não estive, pois fui à primeira reunião da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão 294 

Universitária. Esta foi a primeira reunião da pró-reitora, a professora Maria Aparecida 295 

Machado, da área da saúde – ela é odonto-pediatra –, e ela abriu a reunião dizendo que a pró-296 

reitoria já realizaria de imediato um censo, um levantamento em todas as unidades, dos projetos 297 

de cultura e extensão e, com isso, faria uma redistribuição de verbas. Foi uma reunião muito 298 

rápida, extraordinária, e ela não colocou as diretrizes da gestão 2018-19 em discussão, ela quis 299 

já passar para a votação da ordem do dia e a apresentação dela e da pró-reitora adjunta, 300 

professora Margarida Kunsch, que foi diretora da ECA. Em seguida, a pró-reitora apresentou e 301 

passou a palavra para os assessores técnicos, e os dois assessores são especialistas em 302 

administração pública, são gestores, e ambos são de Ribeirão Preto. Um é o professor João 303 

Passador, administrador da Fundação Getúlio Vargas e bacharel em direito pela São Francisco. 304 

O outro assessor técnico da pró-reitoria é o professor Thiago Manara, que foi assistente técnico 305 
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de gabinete na SECAE, e é professor de direito administrativo, com foco em administração 306 

pública. Eu achei curioso desta reunião não se colocar em discussão as diretrizes, as mudanças 307 

na política administrativa da Cultura e Extensão, mas isso está tudo disponível no site. Houve a 308 

votação de uma pauta que diz respeito à abertura de cargos de diretoria e de vice-diretoria para 309 

gestores de fora da USP, o que não foi aprovado.”. EXPEDIENTE DA COMISSÃO DE 310 

DIREITOS HUMANOS – Profa. Elizabeth de La Taille: “Só gostaria de avisar que nós 311 

tivemos a primeira reunião da nova gestão na semana passada. A comissão tem um ano, então 312 

ainda estamos aprendendo o que fazer, o que pode ser acolhido. A variação de denúncias que 313 

recebemos é muito grande, desde alunos descontentes com notas até questões criminais, então 314 

uma coisa que é forte para nós é que precisamos trabalhar no sentido de divulgar novamente o 315 

que são os direitos humanos. É embrionário ainda, mas nós estamos pensando em uma mostra 316 

artística para o segundo semestre, ou algo do tipo, ligando artes e direitos humanos aqui na 317 

faculdade. É só isso, obrigado.”. EXPEDIENTE DA REPRESENTAÇÃO FUNCIONAL – 318 

João Borghi: “Boa tarde. Em primeiro lugar eu gostaria de dar as boas vindas aos meus 319 

colegas, os novos representantes dos funcionários aqui na Congregação, o Gabriel e a Misleide, 320 

que foram eleitos recentemente junto comigo. Gostaria também de denunciar algo que está 321 

acontecendo no bandejão central da USP. Parte do bandejão central foi terceirizada – a parte da 322 

lavagem de louças – e nós recebemos a denúncia, e já realizamos dois atos em torno disso, de 323 

que estes funcionários terceirizados do bandejão central estavam sofrendo uma segregação lá 324 

dentro, proibidos de usar o mesmo vestiário que os trabalhadores efetivos e proibidos de comer 325 

a comida produzida no bandejão, o que é de praxe, pois os funcionários efetivos comem a 326 

comida do bandejão. Isso é um verdadeiro absurdo. Já houve dois atos e duas reuniões de 327 

negociação com o diretor da SAS a respeito desta situação, mas ainda não foi solucionada, 328 

então gostaria de pedir o apoio de todos os colegas professores para estarem atentos e nos 329 

apoiarem contra este absurdo que está acontecendo no bandejão central. Mas também trago esta 330 

questão aqui no sentido de que o fenômeno da terceirização tem avançado muito na 331 

universidade, sobretudo com o congelamento das contratações de funcionários efetivos já há 332 

alguns anos – desde a gestão Zago -, e este tipo de arbitrariedade que estão sofrendo os 333 

terceirizados no bandejão hoje sofrem também os terceirizados de todas as unidades da USP. 334 

Então, além de terem salários muito mais baixos, trabalham muito mais e com muito menos 335 

direitos. Os terceirizados não têm direito, por exemplo, sequer ao ‘BUSP’, que é o bilhete que 336 

usamos para nos transportar aqui dentro da universidade. Os funcionários, estudantes e 337 

professores recebem, mas os trabalhadores terceirizados não recebem esse direito mínimo e 338 

comum a todos nós, de locomoção dentro do campus. Desta maneira, trouxe isso no sentido de 339 

expressar mais uma vez o que significa a terceirização dentro da universidade, que é a 340 

precarização cada vez maior dos postos de trabalho aqui dentro, e eu acho que é importante que 341 

esta Congregação esteja atenta a isso, inclusive dentro de nossa própria unidade: como que nós 342 

podemos fazer, dentro das possibilidades, para atenuar e conceder aos terceirizados aqui da 343 

faculdade o mínimo de direitos em comum dos trabalhadores efetivos, para que não se 344 

encontrem em uma situação de super exploração e precarização do trabalho cada vez maior, 345 

além de nos apoiar, claro, a cada movimentação que fazemos em torno da necessidade de 346 

abertura de concurso público e retomada das contratações por meio de funcionários USP aqui 347 

dentro. Outro ponto que eu queria tocar é que estamos começando nossa campanha salarial, 348 

tanto docentes quanto funcionários, nossa data base é agora em maio, e eu acho que essa pauta 349 

é sensível para todos, mas acho que para nós funcionários mais, por conta dos salários mais 350 

baixos. O arrocho vem corroendo nosso poder de compra de forma bastante veloz nos últimos 351 

anos; ainda que a inflação deste último ano tenha sido um pouco mais baixa, o acúmulo das 352 

perdas é gigantesco. Se pegarmos a gestão Zago, um funcionário básico já perdeu mais de dez 353 

mil reais por conta da corrosão e inflação, então nossa categoria vem sofrendo um 354 

empobrecimento a passos largos. Nossos benefícios, vale-alimentação e vale-transporte, estão 355 

congelados já há bastante tempo também, então perdemos mais da metade do poder de compra 356 
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desses benefícios, em relação ao que recebíamos anos atrás. Então é uma situação bastante 357 

grave, reflexo de todo o desmonte da universidade, o que inclui a depreciação de nosso 358 

processo de trabalho e um empobrecimento bastante grande da nossa categoria, que incide 359 

diretamente na qualidade dos serviços prestados na universidade também. Portanto, estamos em 360 

campanha salarial, e trago isso nessa Congregação no sentido também de um apoio deste 361 

colegiado, dos colegas docentes, para a mobilização que esperamos conseguir construir para 362 

defender os nossos salários e nossos direitos dentro desta universidade no próximo período.”. 363 

EXPEDIENTE DA REPRESENTAÇÃO DISCENTE – Raquel Reis: “Boa tarde a todos, eu 364 

sou representante discente do curso de ciências sociais. Em primeiro lugar, eu gostaria de 365 

comunicar a vocês sobre algo e pedir também uma ajuda. Na próxima semana irá acontecer um 366 

acampamento da ‘Terra Livre’, uma organização que reúne povos indígenas do Brasil todo e 367 

também de outros países, e eles vão acampar em frente ao Planalto Central. Nos últimos anos 368 

sempre houve vários enfrentamentos com o governo, inclusive com a polícia, e um conjunto de 369 

estudantes aqui da faculdade está buscando apoio para ir a esse acampamento. Eu acho que 370 

apesar de não ser um evento acadêmico, eu gostaria de saber algum meio de podermos 371 

contribuir com isso. Amanhã nós teríamos uma reunião entre o centro acadêmico das ciências 372 

sociais e a diretoria e esta seria uma das questões que nós gostaríamos de pontuar. Com o 373 

tempo que me resta, gostaria de falar que eu acho que nós temos que prestar muita atenção no 374 

processo que está acontecendo nos bandejões. A terceirização atinge todos os bandejões, e é um 375 

avanço muito perigoso dentro da USP, e a tendência é que isso cresça cada vez mais, então 376 

acho que nossa Congregação não pode deixar de se posicionar sobre isso, até porque, como foi 377 

relatado aqui, é uma situação desumana não comer a comida que você próprio cozinhou... Mas 378 

enfim, gostaria só de salientar meu desejo por algumas ideias que possam ajudar no 379 

acampamento da ‘Terra Livre’, que já é semana que vem.”. EXPEDIENTE DA 380 

REPRESENTAÇÃO DISCENTE – Gabriela Macedo: “Boa tarde a todas e a todos, meu 381 

nome é Gabriela e sou representante discente da filosofia. Primeiro eu queria comentar um 382 

pouco o que o professor Andreas disse sobre o que aconteceu no Conselho de Cultura e 383 

Extensão, pois sou representante discente de graduação lá também. Acho importante que isso 384 

seja pelo menos mencionado entre os professores, porque muitas vezes esse tipo de 385 

acontecimento nestas reuniões burocráticas da universidade, onde se aprovam regras e estatutos 386 

que irão reger tudo que acontecerá aqui dentro, como por exemplo, o que estava sendo votado 387 

no Conselho de Cultura e Extensão, são feitas de maneira que um viés, no contexto atual da 388 

universidade, privatista seja colocado de maneira a aprovar medidas que são muito perigosas 389 

para a autonomia da universidade, então eu achei muito importante a reflexão trazida pelo 390 

professor Andreas. Em segundo lugar, gostaria de fazer uma pergunta para a direção, porque na 391 

última Congregação foi dito que após o adiamento da ordem de desocupação do espaço dos 392 

trabalhadores informais aqui da FFLCH seria estabelecido um diálogo para conseguirmos 393 

pensar em um processo de regularização deles nestes espaços, então eu gostaria de saber como 394 

está esse processo, se está andando, o que a diretoria conseguiu fazer sobre isso.”. Prof. Paulo 395 

Martins: “O processo está em andamento, e nós estamos fazendo todos os esforços para 396 

cadastrar, conversar com cada um dos ocupantes, e nós vamos chegar a um acordo, eu tenho 397 

certeza.”. EXPEDIENTE DA REPRESENTAÇÃO DISCENTE – Laiza Santana: “Boa 398 

tarde a todos que estão aqui hoje, eu sou a Laiza, representante discente da pós-graduação, do 399 

programa de história social do departamento de história. Na verdade, eu não vim fazer nenhum 400 

informe, só gostaria de tirar uma dúvida, porque na terça-feira nós da pós recebemos um email 401 

do setor de comunicação, repassado pela assistência acadêmica para nós, sobre novas eleições 402 

para representantes discentes, e isso gerou certa confusão, porque para alguns representantes o 403 

mandato já acabaria normalmente em maio, mas para outros estava só começando, então ficou 404 

essa dúvida de se todos os representantes discentes terão que sair para que entrem novos, ou só 405 

os que saíram em maio.”. Prof. Paulo Martins: “Laiza, para isso a Rosângela vai passar um 406 

informe preciso, porque realmente ficou dúbio o email, portanto ela vai esclarecer.”. Rosângela 407 
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Vicente: “O edital que publicamos é acerca da eleição dos representantes discentes de pós-408 

graduação junto às comissões coordenadoras de programa, as CCP’s. Isso não foi feito ainda na 409 

unidade, porque desde que a reitoria deliberou que as eleições devem ser, obrigatoriamente, 410 

eletrônicas, nós não tínhamos feito. Nós fizemos ano passado para todos os colegiados da 411 

unidade, com exceção das CCP’s, que nós não sabíamos que tínhamos que fazer também, e por 412 

isso não fizemos. Já fui perguntada sobre o assunto e eu falei para o professor Paulo que iria 413 

dar um esclarecimento por escrito para todos os programas. Mesmo as pessoas que têm 414 

mandato, este mandato não está válido, porque não foi feito no formato eletrônico. Nós da 415 

assistência acadêmica estávamos cobrando a organização de um edital porque quando fosse dar 416 

andamento na pós-graduação, nas questões da representação, não haveria valor porque a eleição 417 

não foi válida. Aproveitando o ensejo, nós vamos divulgar também o edital da eleição dos 418 

outros colegiados – Congregação, CTA, conselhos de todos os departamentos – da mesma 419 

forma que fizemos no ano passado, na qual o mandato é até agosto. Nós queremos publicar este 420 

edital entre abril e maio, para realizar as eleições no primeiro semestre e passar nos trâmites 421 

burocráticos da reitoria obrigatoriamente, para que tenha validade. Mas de fato, das CCP’s não 422 

houve eleição. As últimas que devem ter ocorrido, acredito eu, foi no formato antigo, que não é 423 

reconhecido, infelizmente. Então uma sugestão minha é que os representantes discentes entre 424 

vocês eleitos façam inscrição neste formato, para que tenha validade, porque este é um 425 

problema burocrático que nós temos que realizar.”. Prof. Paulo Martins: “Passo a palavra 426 

agora à professora Maria Arminda, que chegou e assume agora a nossa Congregação.”. 427 

Diretora: “Boa tarde, obrigada pela compreensão. Não pude chegar a tempo, mas fiz questão 428 

de vir para nossa Congregação. Eu não vou usar a palavra porque o Paulo é muito melhor do 429 

que eu na Congregação, então eu passo a palavra para ele continuar presidindo.”. Prof. Paulo 430 

Martins: “Convém lembrar que amanhã teremos um evento na faculdade em homenagem ao 431 

professor Paul Singer. Era já um evento que estava previamente estabelecido, mas com o 432 

falecimento do professor nós resolvemos estender o evento como uma homenagem ao 433 

professor. Então, amanhã às 18h no auditório Nicolau Sevcenko nós teremos um evento bem 434 

grande, com fala de diversos professores da faculdade discutindo a questão dos dilemas da 435 

democracia. Dentro desta conjuntura atual em que nós assistimos atônitos determinados 436 

eventos relativos aos riscos que nossa frágil democracia está correndo, nós achamos por bem, 437 

dentro da faculdade de filosofia, abrirmos um debate mais franco, aberto, dentro da própria 438 

universidade e para fora dela também, acerca destes riscos que estamos correndo na 439 

atualidade.”. Diretora: “Eu só queria lembrar que essa direção considera fundamental que a 440 

faculdade entre no debate da agenda nacional. Então nós tínhamos programado já um evento 441 

que tinha como título ‘Dilemas da Democracia Brasileira’, e com o falecimento do professor 442 

Paul Singer nós decidimos fazer uma homenagem no evento também.”. Prof. Paulo Martins: 443 

“Com o fim do expediente, abro a palavra aos demais membros da Congregação, mas antes de 444 

tudo peço ao professor Márcio, do departamento de antropologia, que se pronuncie a respeito 445 

da comissão que foi criada pela Congregação à respeito dos claros de doutores, e das reuniões 446 

que já foram feitas.”. Prof. Marcio Ferreira: “Boa tarde a todos, os trabalhos estão em curso. 447 

Eu não vou adiantar nenhuma informação porque o tema dos claros é o tema mais explosivo, e 448 

é o único tema em que o número ou é exato ou não presta, e um problema que tivemos, sendo 449 

uma surpresa gigantesca para todos nós, é que há uma brutal inconsistência flagrada no 450 

confronto de documentos oficiais, produzidos por setores diferentes. Para começar, a comissão 451 

é anárquica, no melhor sentido do termo: ela não tem um presidente. Então eu falo como 452 

qualquer outro colega falaria em nome desta comissão, e é nesse sentido que eu queria fazer 453 

alguns registros. Em primeiro lugar, ela conta com assessores que nos ajudaram 454 

extraordinariamente a pensar a questão, e além dos assessores nomeados, também funcionários 455 

do setor de pessoal e do setor de informática nos deram todo apoio, então eu queria aproveitar, 456 

em nome de todos os membros da comissão, para agradecer. Nós tivemos duas reuniões 457 

presenciais, os princípios que nortearam foram primeiro, a ideia de construir critérios 458 
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universais, para que as especificidades dos departamentos fossem reveladas a partir de critérios 459 

universais, e não de critérios específicos; segundo, a criação de critérios solidários, quer dizer, 460 

que transformem um jogo de guerra em uma tarefa solidária, de apoio recíproco; e terceiro, 461 

critérios que fossem duradouros – não nos pareceu que devíamos apresentar como resultado um 462 

critério que valesse apenas para o próximo lote de claros -; e quarto e último, que o tema do 463 

corpo docente fosse inextrincavelmente imbricado com o tema dos projetos acadêmicos, pois 464 

acreditamos que só é possível dizer o que será feito ao longo dos próximos cinco anos se 465 

houver uma garantia da equipe. Estes são os pontos que nós decidimos. Gostaria de agradecer 466 

muito alguns departamentos que nos enviaram dados, mas por uma questão metodológica, nós 467 

não vamos usar os dados generosamente enviados pelos departamentos, mas apenas os dados 468 

da reitoria – do Departamento Geral dos Recursos Humanos – e do Setor de Pessoal da 469 

faculdade de filosofia. Por último, nós tivemos mais três trabalhos: coleta dos dados, confronto 470 

dos dados e estabilização dos mesmos. E isso nos obrigou – e por isso demoramos um pouco – 471 

a fabricar listas nominais para cada número que nós temos, que estão em arquivos de excell, e 472 

todos estarão em anexados ao relatório que vamos entregar. Esse período de tarefas já foi 473 

vencido, agora nós estamos submetendo a testes ‘popperianos’, mas de qualquer maneira há 474 

uma primeira versão destes números e estamos agora desenhando um critério para criar 475 

prioridades. Esse critério ainda não ficou pronto, existem algumas propostas na mesa, alguns 476 

problemas metodológicos a serem vencidos, mas, em minha opinião, eu acho que basta 477 

somente mais uma reunião presencial para batermos o martelo. Então eu gostaria de perguntar à 478 

direção e à Congregação o que vocês querem que nós façamos. Porque há uma questão 479 

suplementar: há números que não mudam mais, por exemplo, o tamanho de um dado 480 

departamento no ano de 2013 ou 2015 – isso não vai mudar. Mas o fluxo contínuo de 481 

aposentadorias e desligamentos faz com que, semanalmente, os números mudem.”. Diretora: 482 

“Márcio, essa comissão deve apresentar critérios sobre a contratação de claros e ao mesmo 483 

tempo sugere números para departamentos, em função da análise que ela faz. Agora, eu queria 484 

perguntar a vocês se têm discutido as portarias da reitoria sobre concessão de cargos de 485 

titulares e claros docentes, no nível de doutores. Evasão conta negativamente, avaliação da pós-486 

graduação conta muito negativamente, portanto, por mais que nós façamos um trabalho correto, 487 

desejável, naturalmente é preciso que tenha agregado ao documento trechos nos quais se faça 488 

referência a isso, porque isso é decisão, e nem é de agora, já tem cerca de três anos. Eu tenho 489 

falado isso, conversei com o professor Edélcio: é preciso repensar a questão da pós, porque 490 

segundo o pró-reitor, nota quatro é nota baixa, e a relação entre claros e avaliação da pós, 491 

evasão e também produção intelectual foi assunto do Conselho Universitário, e foi aprovado já 492 

há uns três anos.”. Prof. Marcio Ferreira: “Ok, vamos por partes então. Na última reunião, 493 

tivemos acesso a um documento com o título ‘Diretrizes para criação de novas vagas de 494 

Doutor’. Eu tomei o cuidado de perguntar para a Rosângela se isso estava valendo ou se era 495 

uma minuta, e a informação da Rosângela foi de que o documento havia sido produzido pela 496 

CERT, corria no interior da CAA sem prazo para aprovação. Então nós entendemos este 497 

documento como uma minuta. Este documento é o mesmíssimo documento que circulou, e que 498 

é oficial, em relação aos cargos de titular...”. Em aparte, a Diretora: “Na verdade, eu estou 499 

preocupada com essa informação a Rosângela, porque esse documento foi aprovado quando se 500 

aprovou os novos formatos da CAE, CAD e CAA.”. Prof. Marcio Ferreira: “Tudo bem, mas 501 

tem dois pontos importantes de ressaltar aqui. Em primeiro lugar, independente de este 502 

documento estar valendo ou não, ele é rigorosamente idêntico ao documento que citei 503 

anteriormente. O outro ponto é que é precisamente por isso que eu afirmei logo no começo de 504 

minha fala que essa comissão é inextrincavelmente ligada ao tema dos projetos acadêmicos, 505 

porque, como você bem lembra, todas estas coisas estão ponderadas neste documento, que 506 

agora acabei de saber que é oficial. O principal é que eu li o documento e nele tudo se passa 507 

como se o tamanho do corpo docente fosse uma questão de merecimento do departamento em 508 

um ano anterior, e eu queria defender, através de nossa comissão, a tese de que o tamanho de 509 
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um corpo docente é condição, e não merecimento.”. Prof. Osvaldo Coggiola: “Eu quero 510 

anunciar sobre algumas coisas antes da próxima Congregação. A primeira coisa é que nós 511 

vamos fazer um evento sobre 1968, de 06 a 08 de junho no departamento de história, com 512 

aproximadamente oitenta mesas redondas e conferências, uma enorme quantidade de pessoas 513 

que participarão; professores de praticamente todos os departamentos da FFLCH. Dentro deste 514 

evento, que já está sendo amplamente divulgado, vamos fazer homenagens a professores. À 515 

professora Emilia Viotti da Costa, porque ela foi cassada em 1968 na USP. Ao professor 516 

Florestan Fernandes, porque ele foi cassado em 1968 também na USP. Ao professor Theotônio 517 

dos Santos, porque ele foi cassado em 1968 na UnB. E ao professor Muniz Bandeira, porque 518 

ele foi cassado em 1968 também na UnB. A segunda coisa que quero fazer, aproveitando este 519 

espaço, já que não há muito mais coisas para se discutir, é que nos dias 09 e 10 de maio haverá 520 

uma eleição de caráter sindical, e embora aqui não seja um ambiente sindical, boa parte dos que 521 

estão aqui são filiados à ADUSP, que por sua vez é filiada a um sindicato nacional, que se 522 

chama Andes. Haverá uma eleição de conselhos de representantes da USP e do sindicado 523 

nacional Andes. Como estão as coisas neste país, eu acho que é muito importante a presença de 524 

todos que possam, para que nossa democracia não se enfraqueça mais do que já está 525 

enfraquecida. Obrigado.”. Diretora: “Obrigada professor. Acabou de chegar à Congregação a 526 

nossa diretora do IEB, a professora Sandra Nitrini, ela havia pedido alguns minutos para falar. 527 

Professora, a casa é sua, o microfone está aberto, é uma honra recebe-la na Congregação.”. 528 

Prof. Sandra Nitrini: “Muito obrigada, eu agradeço muito a acolhida, e esses minutos que me 529 

serão permitidos são para fazer um esclarecimento. O que me traz aqui é minha obrigação 530 

como diretora do Instituto de Estudos Brasileiros de fazer aqui, no coração da Faculdade de 531 

Filosofia, Letras e Ciências Humanas, um desmentido a respeito de uma possível recusa do IEB 532 

no que se refere à biblioteca do professor Antônio Cândido. Esta notícia saiu na Folha de São 533 

Paulo, no título, dizendo que a USP recusou a biblioteca do Antônio Cândido. Não é verdade, o 534 

processo está lá à disposição, vocês sabem que, pela lei da transparência, qualquer cidadão 535 

pode pedir qualquer processo. Mas eu me sinto à vontade de trazer para cá dois documentos 536 

que eu assinei como diretora do Instituto de Estudos Brasileiros. Primeiro, a carta de 537 

encaminhamento do parecer do Conselho do IEB. A carta foi dirigida às filhas do professor 538 

Antônio Cândido, com as quais o IEB mantém o maior diálogo e respeito, independentemente 539 

deste desagradável acontecimento: ‘Prezadas senhoras, tenho o prazer de encaminhar-lhes o 540 

parecer do Conselho Deliberativo do Instituto de Estudos Brasileiros sobre a proposta de 541 

aquisição da biblioteca Antônio Cândido, aprovada na reunião de 14 de dezembro de 2017. 542 

Cabe-me ainda informa-las que o parecer do Conselho, baseado no laudo técnico da CSA 543 

também obteve apoio da CAC, após consulta eletrônica. O IEB sente-se honrado e feliz com a 544 

perspectiva da incorporação da biblioteca Antônio Cândido ao seu acervo e envidará todos os 545 

esforços no âmbito da USP e junto à FAPESP para tê-la entre nós o mais rápido possível. 546 

Comprometo-me a acompanhar de perto e ciosamente todo desenvolvimento deste processo, e 547 

a mantê-las informadas passo a passo. Cordialmente, Sandra Nitrini, diretora do Instituto de 548 

Estudos Brasileiros.’. Agora eu faço questão também de ler o parecer do Conselho Deliberativo 549 

do IEB: ‘Considerando que o laudo da CSA a respeito do acervo formado pela biblioteca que 550 

pertenceu a Antônio Cândido constitui uma descrição técnica sem conclusão definitiva, o 551 

Conselho do IEB vem por meio deste parecer se posicionar favoravelmente à aquisição da 552 

mesma, fundamentando-se nas seguintes nas seguintes considerações: primeiro, um dos 553 

princípios fundamentais que norteiam a política de acervos do IEB é o da indissociabilidade 554 

do acervo, como se vê no guia do IEB 2010, página 33-34: 1º Diretrizes que orientam a 555 

política de ampliação dos acervos do IEB, 5º Preservarem a integralidade do acervo, 556 

mantendo a indissociabilidade entre as suas diferentes partes; segundo, o professor emérito 557 

Antônio Cândido foi um dos principais expoentes não apenas da USP, mas da intelectualidade 558 

brasileira e latino-americana à partir dos anos 1940, constituindo o seu acervo um patrimônio 559 

de valor incomensurável; terceiro, a biblioteca Antônio Candido é particularmente importante 560 
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em termos de pesquisa, na medida em que dialoga diretamente com os demais acervos do IEB 561 

e especialmente com o arquivo pessoal de Antônio Cândido que acaba de ser doado ao 562 

Instituto – são inúmeras pois as possibilidades de estudo da biblioteca vinculadas ao perfil e à 563 

trajetória intelectual do titular; quarto, a biblioteca, à despeito de representar apenas uma 564 

parte da biblioteca do total que Antônio Cândido formou ao longo da vida, constitui fração 565 

extremamente significativa e decantada, à qual o titular manteve em sua residência particular; 566 

quinto, essa ‘última biblioteca’ do professor reúne as leituras que, ao que tudo indica, ele mais 567 

apreciava, atestando laços intelectuais, políticos e de amizades nos exemplares por ele 568 

reunidos, parte dos quais preserva dedicatórias de escritores intelectuais de renome e 569 

amplamente reconhecidos dentro e fora do Brasil; sexto, há perspectivas amplas e fecundas de 570 

estudo da biblioteca integral do professor Antônio Cândido, na medida em que são de fácil 571 

acesso os dados acerca das outras instituições para as quais foram encaminhados os demais 572 

conjuntos que perfazem a totalidade do acervo formado pelo titular ao longo de sua vida. 573 

Neste ponto, e reforçando a diretriz da indissociabilidade dos acervos pessoais do IEB, 574 

destaca-se a bem sucedida experiência em curso, e que em breve será disponibilizada ao 575 

público pelo Instituto, de incorporação da biblioteca do casal de intelectuais Mário e Émile 576 

Chami, para a qual foi desenvolvida plataforma de dados que reúne virtualmente, de forma 577 

referencial, a integralidade de seus títulos. Tal plataforma está pronta, preparada e disponível 578 

para receber imediatamente, após a recepção da biblioteca Antônio Cândido, os dados dos 579 

livros entregues pelo professor Cândido em vida a outras instituições, já que durante sua longa 580 

trajetória, o intelectual doou parcelas de sua biblioteca relacionando meticulosamente as 581 

peças doadas às instituições públicas onde trabalhou. O resultado será um grande catálogo 582 

referencial virtual totalmente acessível pela internet, no qual estarão refletidos o pensamento e 583 

os interesses do professor. Esse projeto, pioneiro na área de humanidades digitais, mais uma 584 

vez reforçará a expertise do trabalho com acervos pessoais de intelectuais, seja em relação ao 585 

seu tratamento técnico, seja em sua extroversão, tanto pelo IEB quanto pela USP. Em sétimo 586 

lugar, são ainda extraordinárias as possibilidades museugráficas e de estudo da biblioteca 587 

decorrentes do importantíssimo de ela preservar a organização dada em vida pelo titular. A 588 

criação do Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo, em 1962, é um dos 589 

capítulos da história de parcerias estabelecidas entre Antônio Cândido e Sérgio Buarque de 590 

Holanda, em suas discussões a respeito da criação de plataformas interdisciplinares voltadas 591 

aos estudos sobre o Brasil. Antônio Cândido, membro do Conselho da FAPESP na década de 592 

1960, e entre os primeiros representantes da área das humanidades no quadro desta fundação, 593 

inaugura ‘na universidade brasileira o estudo das bibliotecas de autores...’, segundo 594 

rememora Telê Porto Ancona Lopez para a Revista USP n°113. Ao justificar a atribuição de 595 

bolsas de pesquisa a duas de suas jovens pesquisadoras, ele escreveu: ‘no quadro das 596 

tentativas (estamos empenhados) de trazer a pesquisa humanística no Brasil a um nível já 597 

alcançado nas ciências físicas e biológicas, estou certo de que o projeto agora apresentado 598 

merece consideração, pela matéria inusitada e pela qualidade das duas investigadoras.’ 599 

Glosando respeitosamente o professor, podemos dizer que ‘no quadro das tentativas de trazer 600 

a pesquisa humanística no Brasil a um nível já alcançado nas ciências físicas e biológicas’ 601 

estamos certos de que a incorporação da biblioteca de Antônio Cândido ao acervo do IEB 602 

deve ser realizada, pela matéria inusitada e por reestabelecer as pontes que unem as histórias 603 

institucionais da FAPESP, do IEB e de porção expressiva dos estudos literários no século XX. 604 

Para nós, é indubitável o fato de que Antônio Cândido está na base das políticas de 605 

preservação dos acervos de nossos intelectuais, quando são revigorados na área de literatura 606 

os estudos sobre a fonte manuscrita. Seria, portanto, inconcebível para nós, membros do 607 

Conselho do IEB, que não se organizasse em torno da biblioteca dele um movimento para 608 

salvaguarda de sua coleção. Por todos estes motivos, este conselho recomenda vivamente a 609 

aquisição para o IEB da biblioteca do professor Antônio Cândido.’. Eu acho que a melhor 610 

resposta a uma notícia falsa veiculada em um jornal que tanto desrespeita a nossa universidade 611 
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e a nossa faculdade são esses documentos. Nada mais a dizer. Muito obrigada, professora, pela 612 

disponibilidade, pela atenção, por abrir este espaço, e à atenção de vocês todos.”. Diretora: 613 

“Professora Sandra, eu quero cumprimenta-la pela iniciativa, pela consideração que a senhora 614 

teve com a nossa Congregação, por vir aqui esclarecer a respeito da biblioteca do professor 615 

Antônio Cândido. Agradeço muitíssimo a sua presença.”. Prof. Waldir Beividas: 616 

“Primeiramente gostaria de parabenizar a professora Sandra pela brilhante defesa da aprovação 617 

deste acervo. A minha pergunta é a seguinte: não haveria chance da universidade, através de 618 

suas instâncias jurídicas, mover uma ação forte de reparação de danos materiais e morais contra 619 

um jornal que frequentemente, com a maior irresponsabilidade, ataca sob quaisquer flancos 620 

tudo que pode fazer contra a USP? Se essa reparação não vem, não sei se os jornalistas ou a 621 

diretoria das editorações se sentiram punidas, se não isso vai se repetir ad eternum. Eu votaria, 622 

não sei de que maneira exatamente, uma proposta de que a própria reitoria tomasse o encardo 623 

de defender a USP perante este jornal, e não silenciar. Obrigado.”. Diretora: “Professor, isso é 624 

uma coisa que foge à alçada da faculdade. Eu sei que a reitoria se manifestou, a professora 625 

Sandra deve ter informações mais apuradas que eu.”. Profa. Sandra Nitrini: “A própria 626 

assessoria de imprensa da USP entrou em contato com a Folha de São Paulo, mandou minhas 627 

manifestações, tanto é que o jornalista que escreveu entrou em contato comigo, mas por mais 628 

que eu diga e que informe tudo que vos informei, não saiu nenhuma revisão a esse respeito. 629 

Mas pra mim era muito importante trazer essa manifestação aqui, como representante do IEB. 630 

E nós pedimos, e eu vou reiterar, para todas as unidades que tem representação no nosso 631 

conselho deliberativo que isso seja lido nas congregações. Pelo menos que isso se esclareça 632 

entre nós.”. Ninguém mais desejando fazer o uso da palavra, a Senhora Presidente encerrou a 633 

sessão. E, para constar, eu, Rosângela Duarte Vicente, assistente técnica de direção para 634 

assuntos acadêmicos, redigi a presente ata que assino juntamente com a Senhora Presidente. 635 

São Paulo, 19 de abril de 2018.  636 


