Você Sabia?

PERGUNTA
MAR/08

Eleições à Vice-Diretoria
Há uma enorme responsabilidade em gerir uma instituição do porte da Faculdade de Filosofia,
Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. São milhares de alunos, centenas de
professores e funcionários, todos divididos em cinco prédios. Porém, por mais complexo que isso seja,
há tempos elege-se um diretor e um vice para tal encargo.
No ano de 2005, alguns fatores mudaram um pouco o caminho das coisas e, mandatos
interrompidos por outras atividades, fizeram com que os períodos da gestão de diretor e vice se
descompassassem.
No ano de 2008, as coisas serão ainda mais atípicas, uma vez que teremos um(a) substituto(a)
da Professora Sandra Margarida Nitrini, atual vice-diretora da FFLCH, assumindo em março e um
sucessor do Professor Gabriel Cohn apenas no final de setembro ou começo de outubro.
Confira o que os candidatos à vice-diretoria, que se manifestaram até o momento, pensam
dessa quebra de períodos (lembrando que até a hora da votação pode haver mais candidatos):

Pergunta feita aos candidatos à vice-diretoria (12/03/2008)
Em relação à candidatura do(a) senhor(a) à vice-diretoria, o Você Sabia, boletim do Serviço de
Comunicação, pergunta:
§ Em caso de o(a) senhor(a) ser eleito(a) pelo colégio eleitoral e escolhido(a) pela
Reitora, como o senhor vê um mandato que não coincide com o mandato do Diretor da
Faculdade?
Profa. Amália Inés Geraiges de Lemos
Eu vejo que o ideal seria que os mandatos do diretor e do vice diretor sejam concomitantes,
já que quando se forma uma chapa há as possibilidades de um projeto de direção onde
ambos convinem sobre as propostas de trabalho e de realizações de modo harmônico, de
forma que valorize a FFLCH. Acho que esse seria um ideal de democracia da Faculdade.
Prof. Modesto Florenzano
Vejo negativamente, e, na eventualidade de ser eleito, e dependendo de quem, na próxima
eleição, for eleito Diretor, poderia renunciar ao cargo.
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