Reunião Plenária Extraordinária – 12 abril de 2010

Pauta: Plenária FFLCH 1º. SEMESTRE 2010

Rita da início às 18h20 à reunião plenária extraordinária. Recupera as
possíveis demandas:

João: Mais bolsas de pesquisa, mais professores, fim das limitações aos
trabalhos de campo
Marta: Pensar em um projeto coletivo para a faculdade, diante da necessidade
de superar a fragmentação interna
Ma. Elisa: Pensar em um seminário interno sobre a produção da FFLCH
João Victor: maior entrelaçamento das disciplinas
Gloria: necessidade de articular as questões acadêmicas àquela de infraestrutura
Rita apresenta como proposta de encaminhamento 1. discutir as propostas já
apresentadas para apresentar na reunião da segunda e/ou 2. apresentar novas
propostas.

Ma. Elisa (clima) - deseja sugerir uma nova proposta. Argumenta que dentro
do próprio departamento existe também um desconhecimento sobre o que as
pessoas realizam aqui. Sugere então que na linha dos seminários, possa ser
feita essa discussão. Outra proposta é que se pense em articular as disciplinas
academicamente.
Rita questiona a pertinência da proposta à FFLCH e sugere que o seminário
seja realizado no DG, possivelmente como inicio das discussões o PPP
Ma. Elisa (lic) – sugere que a FFLCH promova a acolhida dos eventos que
acontecem na FFLCH. Considera que acontece muita coisa mas que as coisas
são bastante pulverizadas. Sugere que exista um programa pensado de forma
a garantir a participação de todos. Em outras palavras, que os eventos sejam
pensadas para englobar todos e não que seja pulverizado. Propõe então que

sejam realizadas consultas sobre temas que interessem e envolvam todos e
que sejam pensados eventos acadêmicos semestrais para discuti-los. A
perspectiva é que se possa pensar em colaboração entre professores a nível da
FFLCH.
Lucas – considera interessante a realização da plenária mas acha que os
alunos são excluídos. Considera que deva existir uma organização que envolva
os alunos. Reclama que a FFLCH não se dirige aos alunos e solicita assim que
seja providenciada essa inclusão, a exemplo a divulgação do email acontece
FFLCH.
Marta – complementa a proposta ultima da Ma. Elisa argumentando que o
evento aconteça em um semestre e que no outro seja pensado em algo pelos
departamentos. O evento, que poderia se chamar “A FFLCH acontece”, deveria
englobar os três segmentos da faculdade – ensino, pesquisa e extensão – e
que os estudantes possam ser incorporados para a organização do processo.
Lea – avalia que alguns temas são de interesse de todos, outros são de
interesse mais do depto. considera que qto mais se preparar as idéias para a
plenária, mais se poderá ter contribuição. Por exemplo, um projeto conjunto, o
que é? Considera que a necessidade de se conhecer a FFLCH é mais urgente,
principalmente neste momento de renovação da FFLCH. Lembra por exemplo a
existência de um projeto de pesquisa conjunto da faculdade. Seria interessante
recuperar essas informações. Na sua opinião a questão mais abrangente é a
proposta de vincular a questão acadêmica àquela de infra-estrutura. Lembra
também que os alunos têm representação na congregação mas que no
momento eles não estão, sendo assim necessário buscar concretizar isso.
Rita – argumenta que a questão dos trabalhos de campo, considerada por Lea
como não pertinente para uma discussão de plenária, deve ser discutida em
plenária pq as normas foram definidas pela FFLCH.
Hector – considera que há um estigma em relação à FFLCH e considera
importante divulgar o que é feito aqui para outras unidades da USP.
Ma. Elisa (lic) – informa que após a referência da Gloria à aula inaugural do
Prof. Conti, de fev 2007. A prof. recuperou a aula, fez cópia do texto e
distribuiu alguns exemplares para os alunos. Ela foi conversar com o prof.

Conti que lhe disse que nós trabalhamos com conhecimentos que não
necessariamente têm aplicabilidade e ressalta a importância disso. Fala da
missão de pensar as coisas que não são para agora. Sugere a difusão do texto
do prof. Conti como uma primeira reflexão antes da realização da plenária.
Retoma ainda a fala do estudante Lucas para discutir a questão do centro
acadêmicos da faculdade. Relata que alguns alunos de estágio supervisionado
têm declarado que têm tido dificuldade em entrar nas escolas por serem
alunos da USP. Indica que os alunos precisam repensar/recuperar os CAs em
outras bases.
João Victor – questiona se as deliberações da plenária de hoje serão
referendadas pelo conselho amanha. Retoma a questão da Univesp e considera
que seja necessário levar um posicionamento sobre isso para a FFLCH.
Recupera a fala da Gloria da plenária passada sobre o papel social da FFLCH e
indica a necessidade de, em função disso, levar um posicionamento com
relação à UNIVESP.
Alan – questiona a normatização dos gastos de trabalho de campo pelos
professores.
Rita – informa o funcionamento dos procedimentos para trabalho de campo.
Lea – questiona a necessidade de que o depto referende as propostas da
plenária para a plenária FFLCH.
Rita – esclarece a necessidade de votar.
Ma. Elisa (clima) – precisa sair mas sugere que as sugestoes sejam decididas
por consenso.
Ma. Elisa (lic) – quer falar sobre a univesp
Rita – questiona a necessidade de otimizar o tempo. Em votação:

Temas para serem levados à plenária:
1. contratação de professores
2. fim das limitações sobre realização dos trabalhos de campo da
FFLCH – Lea faz um adendo indicando que isso seja feito com professores e
estudantes e solicitando maiores informações inclusive sobre a composição da
comissão de excursão do DG. Ma. Elisa (lic) declara ser favorável a projetos de

excursão sem limites de horário desde que eles estejam com uma justificativa
contida no PPP. Rita retoma a necessidade de votar e de construir uma
argumentação para isso.
3. ampliação do número de bolsas de pesquisa para os estudantes –
Rita faz uma retomada sobre as bolsas já criadas. João Victor sugere que para
os valores das bolsas da FFLCH sejam levados em consideração o salário
mínimo.
4.
Rita encerra a reunião às 19.40

