PPGLC – reunião de 27/ago/12

Quanto ao primeiro item da pauta, relativo ao processo seletivo em curso, decidiu-se que:
As bancas para as provas de proficiência em língua grega e latina, a serem aplicadas no dia
11/set/12, serão compostas respectivamente pelos seguintes colegas:
Grego: Profs. Adriano Machado, Adriane Duarte e André Malta;
Latim: Profs. Alexandre Hasegawa, Elaine Sartorelli e Paulo Martins.
Os Profs. Jaa Torrano e Pablo Frydman foram indicados como suplentes para o caso de eventual
impossibilidade de algum dos titulares.
Para a segunda fase da seleção, relativa à análise dos projetos e entrevistas, que ocorrerão nos dias
15-16/out/12, ressaltou-se que a participação é aberta a todos os docentes do programa. Quanto a
isso, a CCP sugeriu a seguinte alteração no edital dos próximos processos seletivos:
2. Entrevista com a Comissão de Seleção: a entrevista será realizada nos dias ..., a partir
das ..., no Prédio de Letras da FFLCH/USP, em sala a ser determinada. Os candidatos serão arguidos
pelos docentes do Programa sobre aspectos específicos de seus Projetos de Pesquisa ou de seus
Currículos LATTES ou similar para estrangeiro. O resultado da avaliação do projeto e do currículo
será divulgado em …, pelo site ...

Para participar das entrevistas os docentes deverão solicitar as cópias dos projetos na secretaria de
pós a partir do dia 01/out/12.
Decidiu-se que cada docente arguidor atribuirá ao projeto e ao Lattes os conceitos “insuficiente” (=
5), “bom” (= 7) ou “muito bom” (= 10), e a aprovação ou reprovação será por maioria. Em caso de
empate a decisão será pela nota da proficiência em língua grega ou latina.

Sobre o segundo item da pauta, informou-se que o PPG dispõe atualmente de cerca de R$50 mil
(verba Proap 2012), tendo sido reservados R$19.300,00 para publicações.
Decidiu-se que, dessa parcela para publicações, serão reservados cerca de R$6 mil para a
publicação da Letras Clássicas nº 12 (obs.: a nº 11 será paga com valor empenhado da remessa
anterior). O valor restante deverá ser aplicado na publicação de dois trabalhos de conclusão
(dissertação ou tese), que tenham recebido da banca indicação para publicação. Esses trabalhos
deverão ser indicados pelos docentes orientadores, por e-mail à CCP (jelohner@usp.br), com a ata
de defesa, em anexo, sugerindo a publicação, até o dia 14/set/12, 6a-feira. Em seguida, a escolha

será feita por votação de todos os docentes até 28/set/12.
Sobre a solicitação do discente Guilherme G. Flores (doutorando) para apoio a sua participação em
evento internacional (Seatle – EUA, em jan/13), observou-se que o evento ocorrerá em data ulterior
ao prazo de uso da atual remessa da verba Proap (dez/2012), e que ele poderá obter financiamento
na Pró-reitoria de Pós-graduação.
Os Profs. Paulo Martins e Paula Correa ficaram de verificar a possibilidade de compra de assinatura
do TLL e das revistas Ramus e MD. Não se ponderou se tais compras se enquadram nos itens
financiáveis da verba Proap, conforme Portaria 64 (a se verificar).

Informou-se que a construção do novo sítio do PPGLC (ppglc.fflch.usp.br) está em andamento, com
entrada no ar prevista para até 28/set/12.
Propôs-se que os docentes e discentes visitem o novo endereço e enviem sugestões (obs.: até o
momento inseriu-se um conteúdo provisório, selecionado e transferido da página anterior, e que
passará por revisão). Propôs-se também que, depois de pronta a página, dada a facilidade de
operação, cada docente deverá se encarregar de atualizar os dados relativos a suas atividades, para o
que serão fornecidas senhas de acesso; a atualização das demais informações do programa deverá
ficar a cargo da CCP. Decidiu-se que a página terá uma versão em inglês, paga com verba do PPG.
Por fim, ressaltou-se a importância de todos atentarem nas alterações do Regimento de Pós,
conforme quadro comparativo já enviado, as quais estão atualmente em análise pelo CoPGr.

