
ATA da Reunião do Programa de Pós-Graduação em Letras Clássicas da Faculdade de Filosofia, Letras e  
Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, aos 25 dias de junho de 2012, às 14h00 em Sessão  
Ordinária, sob a Presidência do Prof. Dr. José Eduardo Lohner. Compareceram os seguintes membros: Profs. 
Drs.  (COMPLETAR).  EXPEDIENTE:  I.  Comunicados  do  Senhor  Presidente.  ORDEM  DO  DIA:  I. 
Alterações no Edital de Seleção do segundo semestre de 2012. 1. Proficiência Latim/Grego - Nenhum 
professor que abriu vagas para orientação poderá compor a banca de elaboração/correção. Caso não haja  
professores suficientes nessa condição, serão sorteados para compor a banca os professores que abriram 
uma (1)  vaga  e  assim  consecutivamente  até  que  a  banca  esteja  devidamente  completa.  A banca  será  
composta  por  3  professores.  2.  A  correção  das  provas  deverá  ser  efetuada  sem  a  identificação  dos 
candidatos. 3. Após votação, por unanimidade foi decidido que serão divulgado as notas (média final) e as  
mesmas não serão arredondadas. 4. Verificar com Coordenadores das outras CCP's do Departamento de 
Letras Clássicas e Vernáculas opinião a respeito do exame de proficiência realizado pelo Centro de Línguas  
da FFLCH. 5. Os candidatos aprovados até a avaliação do currículo e projeto serão avaliados por todos os  
professores  da  área;  O  orientador  pretendido  pelo  candidato  não  terá  voz  ativa  na  avaliação  de  seus  
pretensos orientandos. II. Revogado obrigatoriedade de abertura de vagas votado em reunião anterior. 
III. Créditos Especiais - Todos os alunos que solicitarem créditos especiais e os mesmos forem aprovados, 
serão computados o máximo de créditos possíveis. Nada mais havendo a tratar e ninguém querendo fazer  
uso da palavra, o Senhor Presidente deu por encerrada a reunião e, para constar, eu, Julio Henrique  
Hiroyuki Fuji, lavrei a presente Ata, que será lida e aprovada por quem de direito. São Paulo, 25 de  
junho de 2012.


