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A Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras,  hoje

Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas,

foi criada em 1934, juntamente com a USP. Antes

da criação da primeira universidade do Estado de

São Paulo, havia algumas escolas superiores, com

formatos diferentes, que vinham atuando com gran-

des contribuições para o país  nos seus respectivos

campos. A Faculdade de Direito desde 1827, a Es-

cola Politécnica desde 1894, a Escola Superior de

Agronomia Luiz Queiroz desde 1901, a Faculdade

de Medicina desde 1913, a Faculdade de Farmácia

desde 1899, o curso de Odontologia desde 1902, o

curso de Medicina Veterinária desde 1919.

Nossa Faculdade é considerada a celula mater da

USP por seu caráter articulador entre diferentes sabe-

res, imprescindível para o movimento entre unidade

e diversidade, próprio da universidade. Além disso,

contribuiu para o surgimento de um novo modelo de

universidade, necessariamente vinculado à pesquisa,

isto é, à geração do conhecimento, diferente daquele

que tinha sido implantado no Brasil e que, pratica-

mente, dominava a América Latina: o de agrupar fa-

culdades isoladas, voltadas muito mais para a

formação de profissionais. Sem deixar de dar conti-

nuidade ao projeto de formação de excelentes profis-

sionais, a USP se embrenhou também na busca de

geração de conhecimento. A indissociabilidade entre

CALOUROS,

pesquisa e ensino constitui a chave de sua excelên-

cia, para a qual nossa Faculdade desempenha um pa-

pel fundamental desde sua origem e contribui muito

para que  a USP seja internacionalmente reconhecida

como universidade de excelência.

Como unidade que abriga a mais ampla diversi-

dade e complexidade de saberes na USP e que aco-

lhe o maior número de alunos da graduação, da

pós-graduação e dos cursos de cultura e extensão, a

Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas,

cuja dimensão é comparável à da Unicamp, defron-

ta-se com uma  série de dificuldades no seu dia a

dia, de modo especial, com aquelas relacionadas à

infra-estrutura. Alguns melhoramentos têm sido fei-

tos e o serão, embora insuficientes para se atingir o

patamar de atendimento a todas as carências de es-

paços e equipamentos. Mesmo com essas condições

insatisfatórias, a Faculdade está preparada para

recebê-los e oferecer-lhes uma formação acadêmi-

ca em nível de excelência. Para isso conta com a

colaboração  de seu corpo  docente altamente quali-

ficado e com a dedicação de seus servidores.

SEJAM BEM-VINDOS!

DIRETORA: PROFA. DRA. SANDRA MARGARIDA NITRINI

VICE-DIRETOR: PROF. DR. MODESTO FLORENZANO
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VENHA TAMBÉM CONSTRUIR A

FFLCH!

A cada ano a Faculdade de Filosofia, Letras e

Ciências Humanas se prepara do melhor modo pos-

sível para receber seus novos alunos. A preparação

aqui referida implica o trabalho intenso com alu-

nos, aqueles já considerados veteranos, com profes-

sores e com funcionários, para aperfeiçoar acadêmica

e administrativamente os cursos. Os alunos que che-

gam a cada ano trazem nova vida à Universidade e

constituem o principal motivo de renovação, pela

busca do aperfeiçoamento, da Faculdade.

O novo aluno, o “calouro”, é motivo de alegria

e de festa para a Universidade como um todo e,

especialmente, para os colegas de curso e, claro,

para si próprio. Ao aluno ingressante a Universi-

dade e a Faculdade se oferecem, e todos se incum-

bem de apresentá-las. São primeiros objetos de

interesse e curiosidade: os espaços que incluem

uma grande e organizada cidade, a Cidade Univer-

sitária, em que se localizam bibliotecas, museus,

anfiteatros, clube – o “CP” – e tantos outros locais

agradáveis; os eventos culturais, como as mostras

de cinema, os concertos, os cursos de extensão e

outros; os programas de intercâmbio internacio-

nal, de participação em eventos científicos, de

monitoria e de iniciação científica; os eventos es-

portivos, as competições de remo na raia olímpica,

as corridas, os cursos oferecidos à comunidade

uspiana pela Faculdade e Educação Física; os even-

tos acadêmicos, os seminários, os congressos, os

debates, e tantas outras possibilidades, que é im-

possível listar tudo neste texto. Lembre-se, adicio-

nalmente, do Hospital Universitário, o HU, que é

PROFA. DRA. MARLI QUADROS LEITE

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE GRADUAÇÃO

um suporte importante  a todos que integram a USP.

Aos alunos cabe desfrutar de tudo isso e tam-

bém zelar pela construção constante e ininterrupta

da Universidade como um todo e de nossa Faculda-

de. Isto é uma imposição para o aluno: participar

ativamente da vida universitária, exercer seus direi-

tos e cumprir seus deveres.

Como direito, o aluno tem de ter um curso de

qualidade, com boas aulas e possibilidade de expan-

dir seus conhecimentos e sua experiência por meio

de tudo o que, em geral, a Universidade lhe oferece

e, em particular, também a Faculdade. Como deve-

res, o aluno deve participar ativamente das ativida-

des didático-científicas, oferecendo sua contribuição

por meio de discussões durante aulas e eventos e

em conversas com os professores. Desse modo, o

estudante trabalha pelo aperfeiçoamento tanto de

cada disciplina quanto do curso como um todo, já

que somente ele tem o poder de avaliar internamen-

te o curso. O aluno atento e participativo tem condi-

ções de criar espaços de debate críticos e construtivos

com seus pares, com seus professores e, por meio

de Representantes Discentes, com todas as instânci-

as da Faculdade e da Universidade. Desse modo, a

Faculdade mantém seu ritmo de desenvolvimento e

se constrói democraticamente.

Como se pode perceber, uma boa universidade

não se constrói sozinha, e é a ação de todos juntos,

pelo esforço de cada um, que ela jamais se esgota

em si mesma e é sempre outra, sendo a mesma.
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PERFIL DA FFLCH

A partir do decreto que criou a USP, em 25 de

janeiro de 1934, foi fundada também a Faculdade

de Filosofia, Ciências e Letras.

Embora o decreto previsse que a proximidade

dos edifícios era necessária para formação de um

ambiente e uma tradição de espírito universitário, a

história da Faculdade de Filosofia nem sempre foi

assim. Sem espaço para funcionar, a instituição foi

distribuída por vários locais do centro de São Paulo,

quando, após quase uma década de comoradia no

prédio da então Escola Normal Caetano de Cam-

pos, foi instalada em sua quase totalidade nos prédi-

os do antigo Liceu Rio Branco, na mitológica Rua

Maria Antonia, onde se pode afirmar que realmente

existiu o almejado espírito universitário.

No entanto, no ano de 1968, com o recrudesci-

mento do regime militar, a repressão se abate sobre

a “Maria Antonia” e de novo a Faculdade é fisica-

mente desmembrada: cadeiras e cursos, alunos e

professores, acuados, são instalados em barracões

precários, locais improvisados, ou são hospedados

em prédios já consolidados na Cidade Universitá-

ria, passando a Escola a se chamar Faculdade de

Filosofia, Letras e Ciências Humanas.

Hoje, a Faculdade é constituída de onze Departa-

mentos, distribuídos em três edifícios. Cada um dos

edifícios abriga não só os departamentos, mas tam-

bém salas de aula, laboratórios e outras instalações.

O edifício Eurípedes Simões de Paula abriga os

departamentos de História e Geografia. No edifício

de Ciências Sociais e Filosofia, estão os departa-

mentos de Antropologia, Sociologia, Ciência Polí-

tica e Filosofia. No edifício de Letras funcionam as

várias habilitações da carreira, ligadas aos departa-

mentos de Letras Clássicas e Vernáculas, de Letras

Modernas, de Letras Orientais, de Teoria Literária e

Literatura Comparada e o de Linguística.

Ao lado do edifício de Letras encontra-se a Biblio-

teca Central Florestan Fernandes. Inaugurado em

agosto de 2005, o edifício marca uma nova e impor-

tante etapa na história da biblioteca: a integração fi-

nal de todo o acervo da FFLCH. O nome da biblioteca

é uma homenagem àquele que pode ser considerado

um dos maiores sociólogos brasileiros. Ex-professor

da FFLCH e fundador da Escola de Sociologia e Po-

lítica de São Paulo, com mais de 50 obras publicadas,

Florestan propôs um novo estilo de investigação so-

ciológica, de maneira a tornar a sociologia não ape-

nas instrumento de compreensão da realidade, mas

contribuição teórica à transformação da sociedade.

A FFLCH ainda conta com mais dois edifícios,

o da Casa de Cultura Japonesa e o da Administração

da Faculdade.

Fundada em 1976, o projeto da Casa de Cultura

Japonesa realizou-se através da doação do terreno

pela USP e teve seu prédio financiado por doações

de associações nipônicas e da própria comunidade

japonesa no Brasil. Atualmente, é um importante

centro de difusão cultural. Abriga também uma das

mais importantes bibliotecas de estudos japoneses

da América Latina. Em novembro de 2004, foi inte-

grada à infraestrutura da FFLCH.

No edifício da Administração da Faculdade es-

tão abrigados não apenas o gabinete da diretoria,

como os vários outros setores administrativos. Nes-

te edifício ocorrem também as reuniões dos órgãos

deliberativos da Faculdade, como a Congregação (o

principal desses órgãos) e o Conselho Técnico-Ad-

ministrativo – CTA (que decide os principais assun-

tos administrativos da instituição), assim como as

defesas de teses  produzidas pelos pesquisadores da

FFLCH, entre outros eventos.

PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO
Rua do Lago, 717

DIRETORIA  (fone: 3091-4588)

Diretora: Profa. Dra. Sandra Margarida Nitrini

Vice-diretor: Prof. Dr. Modesto Florenzano

ASSISTÊNCIA ACADÊMICA  (fone: 3091-4759)

Assistente: Sra. Rosângela Duarte Vicente

ASSISTÊNCIA ADMINISTRATIVA  (fone: 3091-4595)

Assistente: Sra. Renata Guarrera Del Corço
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ASSISTÊNCIA FINANCEIRA  (fone: 3091-4733)

Assistente: Sra. Leonice Maria Silva de Farias

ASSISTÊNCIA DE INFORMÁTICA  (fone: 3091-4616)

Assistente: Sr. Augusto César Freire Santiago

SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL  (fone: 3091-4938)

Coordenadora: Sra. Eliana Bento da S. A. Barros

COMISSÕES
COMISSÃO DE GRADUAÇÃO  (fone: 3091-4624)

Presidente: Profa. Dra. Marli Quadros Leite

COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO  (fone: 3091-4623)

Presidente: Profa. Dra. Vera Lucia do Amaral Ferlini

COMISSÃO DE PESQUISA  (fone: 3091-4584)

Presidente: Profa. Dra. Ana Lucia P. Schritzmeyer

COMISSÃO DE CULTURA E EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA

(fone: 3091-4583)

Presidente: Prof. Dr. Ivã Carlos Lopes

COMISSÃO DE COOPERAÇÃO INTERNACIONAL DA FFLCH

(fone: 3091-3572)

Presidente: Profa. Dra. Maria das Graças de Souza

BIBLIOTECA FLORESTAN FERNANDES
Rua Lineu Prestes – travessa 12, nº 350

Serviço de Biblioteca e Documentação  (fone: 3091-

4504 / 4377)

Diretora: Sonia Marisa Luchetti

DEPARTAMENTOS
PRÉDIO DE CIÊNCIAS SOCIAIS

Av. Luciano Gualberto, 315

DEPARTAMENTO DE ANTROPOLOGIA  (fone: 3031-2552)

Chefe: Prof. Dr. Vagner Gonçalves da Silva

Vice-chefe: Profa. Dra. Laura Moutinho da Silva

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA POLÍTICA  (fone: 3091-3754)

Chefe: Prof. Dr. Fernando de Magalhães P. Limongi

Vice-chefe: Prof. Dr. Bernardo Ricupero

DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGIA  (fone: 3091-3703)

Chefe: Prof. Dr. Antonio Flávio Pierucci

Vice-chefe: Prof. Dr. Fernando Antonio Pinheiro Filho

DEPARTAMENTO DE FILOSOFIA  (fone: 3091-3761)

Chefe: Prof. Dr. Roberto Bolzani Filho

Vice-chefe: Prof. Dr. Márcio Suzuki

SEÇÃO DE ALUNOS DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS SOCIAIS

(fone: 3091-3715 / 3738)

PRÉDIO DE GEOGRAFIA E HISTÓRIA

Av. Prof. Lineu Prestes, 338

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA  (fone: 3091-3769)

Chefe: Prof. Dr. André Roberto Martin

Vice-chefe: Prof. Dr. Antonio Carlos Colangelo

DEPARTAMENTO DE HISTÓRIA  (fone: 3091-3782)

Chefe: Profa. Dra. Sara Albieri

Vice-chefe: Profa. Dra. Márcia Regina B. da Silva

SEÇÃO DE ALUNOS DE GEOGRAFIA E HISTÓRIA (fone:

3091-4627 / 4930)

PRÉDIO DE LETRAS
Prof. Luciano Gualberto, 403

DEPARTAMENTO DE LETRAS CLÁSSICAS E VERNÁCULAS

(fone: 3091-4294)

Chefe: Profa.. Dra. Ieda Maria Alves

Vice-chefe: Prof. Dr. João Roberto Gomes de Faria

DEPARTAMENTO DE LETRAS MODERNAS  (fone: 3091-5041)

Chefe: Profa. Dra. Maria Augusta da Costa Vieira

Vice-chefe: Profa. Dra. Laura Patricia Z. de Izarra

DEPARTAMENTO DE LETRAS ORIENTAIS  (fone: 3091-4299)

Chefe: Profa. Dra. Arlete Orlando Cavaliere

Vice-chefe: Prof. Dr. Reginaldo Gomes de Araújo

DEPARTAMENTO DE TEORIA LITERÁRIA E LITERATURA

COMPARADA  (fone: 3091-4312)

Chefe: Prof. Dr. Marcus Vinícius Mazzari

Vice-chefe: Profa. Dra. Viviana Bosi

DEPARTAMENTO DE LINGUÍSTICA  (fone: 3091-4298)

Chefe: Prof. Dr. Ronald Beline Mendes

Vice-chefe: Profa. Dra. Margarida Maria T. Petter

SEÇÃO DE ALUNOS DE LETRAS  (fone: 3091-3747 / 2065)
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O Programa de Formação de Professores da USP

(PFPUSP), aprovado em maio de 2004 pelo Conse-

lho Universitário, com vigência obrigatória a partir

de 2006 por força da resolução CNE-CP, de 2 de

agosto de 2004, atendeu às exigências do Conselho

Nacional de Educação, que regulamentou em 2002

normas já previstas na Lei de Diretrizes e Bases de

1996. Por outro lado, consolidou alguns resultados

de longo e aprofundado debate realizado entre as

unidades envolvidas com licenciatura.

A necessidade de enfrentar a complexa questão

da formação de professores não se restringe, obvia-

mente, a problemas legais ou formais. Afinal, a rele-

vância pública da educação é considerada nos

objetivos e funções explicitados pela universidade no

âmbito da graduação. A formação de profissionais

para a escola básica, de modo a atender às exigências

de uma sociedade que se quer mais justa e democrá-

tica, foi o eixo das reflexões consolidadas no PFPUSP.

O programa vem sendo implantado em ritmos e

tempos diferentes nos cursos da FFLCH, mediante

projetos políticos pedagógicos que garantem a apli-

cação de determinados princípios e normas. A pers-

pectiva é superar o antigo modelo de formação de

professores, incompatível com as profundas modifi-

cações que a ampliação maciça do acesso à escola

pública provocou no sistema educacional brasileiro,

nas últimas décadas do século XX. A dissociação en-

tre os cursos de origem e a área pedagógica, caracte-

rística dominante da Licenciatura na USP, a partir dos

anos 1970, é responsável pelo entendimento equivo-

cado de uma formação de professores como respon-

sabilidade exclusiva da área pedagógica ou de uma

superposição de conhecimentos desarticulados.

 Superar a fragmentação entre o Bacharelado e a

Licenciatura foi o maior desafio enfrentado na ela-

boração do PFPUSP, e sua plena implantação ainda

depende de ajustes para que, de fato, a formação de

professores ocorra da forma adequada, ou seja, in-

PROFA. DRA. SYLVIA BASSETTO

VICE-PRESIDENTE DA COMISSÃO DE GRADUAÇÃO

tegrada e paulatina, desde o ingresso na graduação.

A valorização do profissional do ensino exige tam-

bém eliminar a distinção hierárquica entre o ensino

e a pesquisa, pois não se pode desconsiderar a

essencialidade da pesquisa como princípio formativo

da docência e como suporte à necessária aproxima-

ção entre teoria e prática.

As propostas de alteração substancial na cultura e

na prática dos cursos de Licenciatura exigiram grande

esforço de adaptação, além de aporte de recursos hu-

manos e materiais aos departamentos envolvidos, em

função da abrangência e complexidade das mudanças

curriculares introduzidas. Ainda que as condições ide-

ais não tenham sido alcançadas na maior parte dos cur-

sos, as mudanças essenciais estão consolidadas.

As alterações mais significativas, e que reque-

rem atenção especial dos ingressantes, podem ser

assim resumidas:

1. A opção pela Licenciatura deve ser planejada des-

de o ingresso do aluno na Universidade, pois os

cursos oferecem disciplinas obrigatórias ou

optativas eletivas voltadas ao ensino (intersecção

da área específica com a educação básica) nos

primeiros semestres. Cada departamento estabe-

lece os semestres ideais para tais disciplinas.

2. Como a Licenciatura é articulada com a Faculda-

de de Educação, devem ser observadas as normas,

os prazos e os semestres ideais das disciplinas por

ela oferecidas.

3. Em alguns departamentos da FFLCH há disci-

plinas equivalentes àquelas oferecidas pela Fa-

culdade de Educação no conjunto “Introdução aos

Estudos da Educação”. Tais disciplinas podem ser

cursadas por alunos de todas as Licenciaturas da

USP, desde que presentes nos respectivos proje-

tos pedagógicos. Em alguns casos, a disciplina

pode ser considerada como optativa eletiva para

ALGUMAS OBSERVAÇÕES SOBRE A FORMAÇÃO DE PROFESSORES
NA FFLCH
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o Bacharelado, desde que não haja duplo registro

(para o Bacharelado e para a Licenciatura)

4.  Por determinação do CNE (Res. CNE/CP, 2/2002),

as Licenciaturas deverão oferecer 400 horas de es-

tágio supervisionado. O PFPUSP estabeleceu que a

responsabilidade pela organização dos estágios

curriculares supervisionados será compartilhada

entre as unidades de origem (100 horas) e os depar-

tamentos (ou Faculdade de Educação), responsá-

veis pelas disciplinas pedagógicas (300 horas).

Assim, os cursos da FFLCH criaram ou reorientaram

disciplinas para o desenvolvimento de projetos de

estágios supervisionados. Tais disciplinas são obri-

gatórias para a Licenciatura, pois nelas são

registrados os estágios. Em alguns departamentos,

essas disciplinas também são oferecidas como

optativas para o Bacharelado, com a condição de

cumprimento de todas as atividades previstas.

5.  Para a Licenciatura, também pelas normas do

CNE e do CEE e do PFPUSP, é obrigatório o

registro de 200 horas de atividades acadêmico-ci-

entífico-culturais (AACC), até o final da gradua-

ção. Tais atividades são realizadas autonomamente

pelos estudantes, e o propósito é a ampliação do

universo científico e cultural do futuro professor.

Na perspectiva de orientar os graduandos na rea-

lização das AACCs, os departamentos da FFLCH

estabeleceram critérios para o registro das horas

e as modalidades correspondentes a essas ativi-

dades. Em geral, são computadas horas de parti-

cipação em grupo de pesquisa ou extensão;

audiência e/ou apresentação de trabalho em con-

gressos, seminários, colóquios etc.; audiência em

palestras, mesas-redondas, debates; ciclos e mos-

tras de cinema, teatro e dança; publicações em

revistas científicas ou outros veículos de comu-

nicação impressa ou eletrônica, além de anais de

congressos científicos; monitoria de disciplina e

comissão organizadora; Iniciação Científica com

ou sem financiamento, dentre outras.

    Os alunos devem se informar em seus departa-

mentos sobre as modalidades e formas de regis-

tro das horas. Não há matrícula nas disciplinas

criadas para registro das AACCs.

6. As Seções de Alunos dos departamentos da

FFLCH contam com funcionários capacitados

para prestar esclarecimentos sobre a graduação.

COMISSÃO DE GRADUAÇÃO (CG)

A Comissão de Graduação (CG) exerce um im-
portante papel institucional na Faculdade, pois, jun-
tamente com as Seções de Alunos de cada Curso,
trata de assuntos relativos à vida acadêmica dos es-
tudantes. Além da análise curricular e da movimen-
tação dos estudantes pela Faculdade, a CG gerencia
os programas emanados da Pró-Reitoria de Gradua-
ção, que, é bom ressaltar, são de grande interesse
para a comunidade estudantil. Para conhecer esses
programas, fornecemos aqui, resumidamente, algu-
mas informações importantes ao recém ingressante.

1. Programas da Pró-Reitoria de Graduação
http://www.usp.br/prg/site/

obs: No menu a esquerda, clique na opção “Progra-

mas Especiais”.

2.1. Programa de Apoio à Internacionalização da

Graduação (Pró-Int)

O Programa de Apoio à Internacionalização da

Graduação (Pró-Int) visa a apoiar o projeto de inter-

nacionalização nas Unidades, destinando recursos

financeiros para a participação de estudantes em

eventos ou atividades acadêmicas no exterior. O alu-

no deve requerer o intercâmbio em uma das univer-

sidades com as quais a FFLCH mantém convênio,

por meio da CCInt da Faculdade. Depois, o pedido

é analisado pela Comissão de Graduação, que deli-

bera sobre a pertinência, ou não, da solicitação.
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2.2. Programa de Apoio à Realização e Participa-

ção em Eventos Voltados à Graduação (Pró-Eve)

O Programa de Apoio à Realização e Participa-

ção em Eventos voltados à graduação (Pró-Eve) tem

por objetivo estimular atividades extracurriculares

que auxiliem a formação integral do aluno, desti-

nando recursos financeiros para a participação de

estudantes em eventos acadêmicos nacionais. O alu-

no, que desenvolve projetos de pesquisa com um

dos professores do curso, pode requerer à CG a in-

clusão no programa, para participar de Congressos

(e similares), nacionais ou internacionais, a fim de

apresentar seu trabalho.

2.3. Programa Ensinar com Pesquisa (PEP)

O Programa Ensinar com Pesquisa (PEP) visa a

contribuir para o desenvolvimento do conhecimento

no campo do ensino de graduação e investir no de-

senvolvimento das competências docentes e discen-

tes no campo do ensino e da pesquisa. A FFLCH tem

150 (do total de 800) bolsas de R$ 300,00 que têm

duração de 12 meses e podem ser renovadas por igual

período. Nesse caso, o aluno escolhe um dos projetos

dos docentes e nele se inscreve para concorrer com

outros inscritos. O critério para participação nesse

projeto é duplo: socioeconômico combinado com o

meritocrático (média na disciplina e no curso). A

COSEAS (Coordenadoria de Assistência Social da

USP) faz a classificação socioeconômica, e a CG faz

a avaliação de mérito e seleciona os alunos.

2.4. Programa de Estímulo ao Ensino de Gradua-

ção (PEEG)

O Programa de Estímulo ao Ensino de Gradua-

ção (PEEG) tem por objetivo incentivar  o interesse

dos alunos de graduação pelo ensino, por meio de

atividades praticadas em sala de aula, sob a supervi-

são de um docente da disciplina. O Programa a ser

executado a partir de fevereiro de 2011, oferece, nes-

sa primeira etapa, 500 bolsas de estudo, das quais a

FFLCH tem 49, no valor de R$300,00, a serem pa-

gas em cinco parcelas semestrais. Os alunos se ins-

crevem pelo Júpiter Web e são selecionados pela

Comissão de Graduação, por seu destacado desem-

penho acadêmico. Nesse caso, o critério é eminen-

temente meritocrático.

Sistema Integrado de Indicadores da Graduação

(SIGA)

Outro grande e importante programa gerenciado

pela Comissão de Graduação é o Sistema Integrado

de Indicadores da Graduação (SIGA). Esse é um

Sistema constituído de um conjunto de instrumen-

tos a que alunos e professores devem responder com

o intuito de fornecer à Universidade uma visão mais

nítida das condições de realização dos cursos, visão

essa complementada por Indicadores de Graduação

integrantes do sistema e pela participação de ex-alu-

nos. É por intermédio das informações colhidas por

meio das respostas dos alunos e dos docentes que os

gestores das Comissões de Graduação, das Unida-

des e da Reitoria, poderão desenvolver ações volta-

das à melhoria do ensino de graduação. Por essa

razão, a avaliação permitida pelo SIGA é, antes de

tudo, um instrumento de gestão. Portanto, a sua par-

ticipação neste programa é de fundamental impor-

tância. Para outras informações consulte o site:

http://143.107.209.33/siga/

Estágios

A Comissão de Graduação gerencia também um

grande programa de estágios, pelo qual mantém con-

vênios inúmeras empresas paulistas, cujas ativida-

des são compatíveis com os temas desenvolvidos

nos cursos da FFLCH. O aluno interessado deve di-

rigir-se à CG, para conhecer a relação das empresas

conveniadas, ou para obter maiores informações

sobre esse assunto.

Texto extraído do Manual do Calouro 2011 (adaptado).
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A Biblioteca da FFLCH, nomeada “Florestan

Fernandes”, conta com um dos maiores acervos do

Brasil na área de Humanidades: são mais de 900.000

itens entre livros, periódicos, dissertações/teses,

multimeios e documentos eletrônicos distribuídos nos

três pisos do prédio. Conta também com salas de lei-

tura, equipamentos de informática para a realização

de pesquisas nos catálogos on-line e em bases de da-

dos referenciais e em texto completo, além de e-books

e periódicos eletrônicos. A frequência de usuários em

2010 foi cerca de 330.000, empréstimos acima de

367.000 e consultas ao acervo em torno de 340.000.

Diante de uma biblioteca tão grande o novo usuá-

rio pode encontrar algumas dificuldades. Por isso,

nas primeiras semanas do ano letivo é oferecido um

treinamento aos alunos. Numa Visita Orientada, eles

conhecem a biblioteca e os produtos e serviços ofe-

recidos, além de aprenderem como localizar todos

os materiais bibliográficos de que possam necessi-

tar. Também aprendem a utilizar o Banco Biblio-

gráfico da USP – Dedalus, o qual está disponível

via web e pode ser acessado em qualquer computa-

dor, dentro ou fora da USP. Através da pesquisa no

Dedalus a busca pelos livros e outros materiais da

biblioteca se torna muito mais fácil.

Para participar dos treinamentos, basta inscre-

ver-se no Balcão de Empréstimos da Biblioteca.

BIBLIOTECA FLORESTAN FERNANDES

A partir de 1 de fevereiro de 2011 as bibliotecas

da USP passarão a atender todos os usuários através

do Empréstimo Unificado. Assim sendo, o usuário

pode emprestar material bibliográfico com a cartei-

ra USP em qualquer biblioteca da Universidade.

Para fazer empréstimo de materiais da bibliote-

ca basta dirigir-se ao balcão de atendimento para

validar sua senha, portando a carteira USP provi-

sória e comprovante de endereço atualizado.

Para maiores orientações, procure os funcioná-

rios da biblioteca.

Horário de atendimento:

PERÍODO LETIVO:

Segunda a Sexta: 8h30 às 22h00

Sábados: 9h00 às 13h00

FÉRIAS ESCOLARES:

Segunda a Sexta: 9h00 às 20h00

Sábados: fechada

Catálogo: http://www.sbd.fflch.usp.br

E-mail: bibfflch@usp.br / saufflch@usp.br

Blog:  http://bibliofflch.wordpress.com/

Twitter: http://twitter.com/bibliofflch

Wikipédia: http://pt.wikipedia.org/wiki/

Biblioteca_Florestan_Fernandes

Flickr: http://www.flickr.com/photos/bibliofflch/
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AULA MAGNA DA FFLCH:
“JOAQUIM NABUCO MEMORIALISTA” COM O PROFESSOR EMÉRITO ALFREDO BOSI

DIA 14 DE MARÇO ÀS 19H30 NO ANFITEATRO DA HISTÓRIA

CIÊNCIAS SOCIAIS

SEGUNDA-FEIRA – 21/2

10h às 12h Café da manhã + apresentação + interação

12h às 14h Almoço

14h às 16h MESA “Diferentes visões sobre Ciências Sociais”

16h às 18h Simulação de aula: “Introdução às Ciências Sociais da USP”

18h às 19h Jantar

19h30 Mensagem de boas-vindas aos calouros de 2011 (Anfiteatro da História)

21h30 Confraternização (Teatro + Banda)

TERÇA-FEIRA – 22/2

10h às 12h Tour pela USP

12h às 14h Almoço

14h às 16h MESA “O ano de 2010: a juventude e a USP”, com Adusp, CeUPES, DCE e Sintusp

16h às 18h Pintura da Parede do Espaço Verde + atividade dinâmica “Adoção”

18h às 19h30 Jantar

19h30 às 21h30 MESA “Demanda social por Ciências Sociais”

QUARTA-FEIRA – 23/2

CALOURADA UNIFICADA DO DCE

QUINTA-FEIRA – 24/02

CALOURADA UNIFICADA DA FFLCH

19h às 20h Apresentação dos Departamentos de Antropologia, Ciência Política e Sociologia

20h às 21h Aula Inaugural do curso de Ciências Sociais (ministrada pelo Prof. Dr. Sedi Hirano)

SEXTA-FEIRA – 25/02

11h Palestra do Dr. João Paulo Becker Lotufo, coordenador do Programa de enfrentamento do uso

problemático de álcool e drogas na USP, na sala 102 do prédio de Letras

Calourada da Atlética AAAOA

PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DE RECEPÇÃO
AOS CALOUROS DE 2011
DE 21 A 25 DE FEVEREIRO
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FILOSOFIA

SEGUNDA-FEIRA – 21/2

Começo da tarde: Debate sobre Filosofia e Política

Final da tarde: Filosofia no Ensino Médio

19h30 Mensagem de boas-vindas aos calouros de 2011 (Anfiteatro da História)

Festa no Espaço Verde

TERÇA-FEIRA – 22/2

Início da tarde: Debate com o Prof. Dr. Leon Kossovitch / Histórico do CAF

Final da tarde: Pintura do Muro

Noite: Aula Inaugural ministrada pelo Prof. Dr. José Arthur Giannotti sobre a obra de

Claude Leffort

QUARTA-FEIRA – 23/2

CALOURADA UNIFICADA DO DCE

Tarde/Noite: Apresentação do Curso de Filosofia com o Prof. Dr. Marco Aurélio Werle

QUINTA-FEIRA – 24/02

CALOURADA UNIFICADA DA FFLCH

Atividades organizadas para os calouros conhecerem a FFLCH. Visita ao prédio da rua Maria Antonia

SEXTA-FEIRA – 25/02

11h Palestra do Dr. João Paulo Becker Lotufo, coordenador do Programa de enfrentamento do uso

problemático de álcool e drogas na USP, na sala 102 do prédio de Letras

Calourada da Atlética AAAOA

GEOGRAFIA

SEGUNDA-FEIRA – 21/2

Atividades do Centro Acadêmico de Geografia

19h30 Mensagem de boas-vindas aos calouros de 2011 (Anfiteatro da História)

TERÇA-FEIRA – 22/2

Atividades do Centro Acadêmico de Geografia

QUARTA-FEIRA – 23/2

CALOURADA UNIFICADA DO DCE

QUINTA-FEIRA – 24/02

CALOURADA UNIFICADA DA FFLCH

SEXTA-FEIRA – 25/02

Calourada da Atlética AAAOA
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HISTÓRIA

SEGUNDA-FEIRA – 21/02

13h Apresentação do Departamento de História

          Apresentação das entidades

Apresentação da Revista de História

14h Aula de História

16h Teatro do oprimido e pedágio

19h30 Mensagem de boas-vindas aos calouros de 2011 (Anfiteatro da História)

21h Festa no prédio da história

 

TERÇA-FEIRA – 22/02

Manhã e tarde: Mesas, grupos de discussão e oficinas – a serem divulgados

 

QUARTA-FEIRA – 23/02

CALOURADA UNIFICADA DO DCE

 

Manhã: Atividades específicas para os bolsões de biológicas, exatas, ECA, FFLCH (para os

cursos com aulas no período da manhã), medicina e poli.

 

13h Mesa de abertura sobre Universidade

15h30 Mesas paralelas e oficinas – a serem divulgados

18h Aula Inaugural

21h Festa

QUINTA-FEIRA – 24/02

CALOURADA UNIFICADA DA FFLCH

SEXTA-FEIRA – 25/02

11h Palestra do Dr. João Paulo Becker Lotufo, coordenador do Programa de enfrentamento do uso

problemático de álcool e drogas na USP, na sala 102 do prédio de Letras

Manhã: Calourada da Atlética – AAAOA

Atividade no CEPE 

14h Apresenta da Atlética e da bateria da FFLCH

16h Mesa e GD sobre a Copa do Mundo e o projeto de USP Olímpica

18h30 Festa

LETRAS
SEGUNDA-FEIRA – 21/2

8h Aula de Literatura – sala 102

10h Roda de Conversa – Atividade do Centro Acadêmico

12h às 18h Churrasco, música, esporte e dança

19h30 Mensagem de boas-vindas aos calouros de 2011 (Anfiteatro da História)

20h Aula de Literatura – sala 102

TERÇA-FEIRA – 22/2

8h Literatura e Sociedade, com o Prof. Dr. João Adolfo Hansen

10h Rodas de conversa: opressões
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11h30 Tour USP

14h Atividades culturais

19h30 Literatura e Sociedade, com o Prof. Dr. João Adolfo Hansen

21h Rodas de conversa: opressões

22h30 Festa

QUARTA-FEIRA – 23/2

CALOURADA UNIFICADA DO DCE

QUINTA-FEIRA – 24/02

CALOURADA UNIFICADA DA FFLCH

19h30 Aula Inaugural do Curso de Letras, com a Profa. Dra. Beth Brait: Língua, literatura e

construçãode conhecimento: o curso de Letras como espaço ideal

SEXTA-FEIRA – 25/02

9h Apresentação dos Departamentos do Curso de Letras

11h Palestra do Dr. João Paulo Becker Lotufo, coordenador do Programa de enfrentamento do uso

problemático de álcool e drogas na USP, na sala 102 do prédio de Letras

Calourada Unificada Da Atlética – AAAOA

CONHECENDO SUA BIBLIOTECA!

De 21 a 25 de Fevereiro e de 01 a 04 de Março de 2011, a Biblioteca Florestan Fernandes da FFLCH

oferece aos calouros uma Visita Orientada com informações que ajudarão os alunos a utilizar de maneira

adequada e abrangente os produtos e serviços oferecidos, além de orientação quanto ao uso do banco

bibliográfico da USP (DEDALUS).

Horários das visitas: 10h / 14h / 18h

Inscrições: balcão de empréstimos da biblioteca

Para EMPRÉSTIMO DE LIVROS o aluno necessita fazer um cadastro na Biblioteca, apresentando
os seguintes documentos:

– comprovante de matrícula;

– comprovante de residência atualizado;

– documento de identidade com foto.

ENDEREÇO:

Serviço de Biblioteca e Documentação – FFLCH/USP

Biblioteca Florestan Fernandes

Av. Lineu Prestes, Travessa 12, nº. 350 – Fone (11) 3091-4504 / 3091-4377

www.sbd.fflch.usp.br

email: saufflch@usp.br
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2011
AULA MAGNAAULA MAGNA

2011
A Diretoria da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências

Humanas da Universidade de São Paulo tem a honra de convidar V.Sª.

para a Aula Magna dos cursos desta Faculdade, do ano de 2011, a ser

proferida pelo

 Professor Emérito  AAAAALFREDOLFREDOLFREDOLFREDOLFREDO B B B B BOSIOSIOSIOSIOSI,,,,,

cujo título será:

“““““JJJJJOAQUIMOAQUIMOAQUIMOAQUIMOAQUIM N N N N NABUCOABUCOABUCOABUCOABUCO M M M M MEMORIALISTAEMORIALISTAEMORIALISTAEMORIALISTAEMORIALISTA”””””

Data: 14 de março de 2011
Horário: 19h30
Local: Anfiteatro de História

Av. Lineu Prestes, 338

Cidade Universitária
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