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Aos Programas de Pós-Graduação do CCE  
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Assunto: Nota de esclarecimento sobre eventos excepcionais existentes na agenda 
compartilhada da sala Machado de Assis 
 
 
1. Tendo em vista questionamentos sobre a existência de eventos agendados na Sala 
Machado de Assis, que não estão em consonância com as diretrizes de utilização desse espaço 
físico compartilhado, cumpre prestar os esclarecimentos a seguir. 
   
2. Surgiu a necessidade, por demandas institucionais, dentre elas a de espaço físico, 
de deliberação/solução de problemas em comum a cargo da Secretaria Administrativa dos 
Programas de Pós-Graduação do CCE. É nesse contexto que foi instituído o fórum permanente 
dos STAEs localizados nas Secretarias Administrativas dos Programas de Pós-Graduação do 
CCE, com reuniões periódicas. 
 
3. Em tratativas com a Direção do CCE sobre espaço físico, tornou-se necessário o 
delineamento de diretrizes em relação aos espaços compartilhados das salas de Videoconferência 
e Machado de Assis, ambas no 4º andar do CCE e destinadas prioritariamente para os Programas 
de Pós-Graduação do Centro. Assim, tais diretrizes foram estabelecidas nesse fórum, tendo em 
vista que foi constatado que a alocação de defesas e eventos, na realidade fática, está a cargo da 
Secretaria Administrativa de cada Programa, e não da Coordenação Administrativa. 
 
4. Todavia, tais diretrizes não poderiam alcançar eventos concretos com marcações 
já confirmadas na agenda física por configurar fato superveniente, sob pena de ferir, no mínimo, 
os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e irretroatividade. Assim, resguardando a 
transparência que deve pautar toda a atuação da Administração Pública, publiciza-se o rol 
exaustivo de tais eventos considerados exceção pelo motivo acima exposto: 
 

Data Nome do Evento como marcado anteriormente em agenda física 
01/06/2017 Open Seminar – PPGI 

“Políticas Linguísticas e Internacionalização Crítica”  
Prof.ª Dr.ª Kyria Finardi 

02/06/2017 Palestra de Literatura 
Prof.ª Liliana Reales 

07/06/2017 Semana de Letras (Prof.ª Donesca) 
07/06/2017 Palestra de Literatura 
09/06/2017 Palestra de Literatura 

Prof.ª Liliana Reales 
13/06/2017 A Hora e a Voz da Mulher no Cinema 

Prof.ª Alessandra 
14/06/2017 Open Seminar  

Prof. Paulo Segundo 
26/06/2017 Research Festival PGI 

Prof. Celso Tumolo 



 

27/06/2017 A Hora e a Voz da Mulher no Cinema 
Prof.ª Alessandra 

28/06/2017 Research Festival PGI 
Prof.ª Eliana Ávila 

11 a 15/09/2017 Prof. Dr. Andrea Santurbano 
Evento internacional “Contemporaneidades na/da literatura italiana” 

09/10/2017 Evento Libras – Marianne Stumpf 
27 a 30/11/2017 Sinpel 

Grazielle Scheidt 
 
5. Entretanto, reservas realizadas após a comunicação da existência e da 
publicização das diretrizes, e em conflito com tais práticas disseminadas, foram desconsideradas 
e, portanto, excluídas da agenda eletrônica compartilhada, prescindindo de qualquer outra 
comunicação senão aquela já prestada pelo Memorando Conjunto 01/2017 das Secretarias de Pós 
Graduação do CCE. 
 
6. Por fim, recomenda-se ampla divulgação das referidas diretrizes aos usuários dos 
Programas de Pós-Graduação do CCE, pois, em se tratando de espaço físico público e 
compartilhado, é imprescindível que haja diretriz comum aplicável a todos que se encontram na 
mesma situação, com vistas a assegurar a observância dos princípios que regem a Administração 
Pública, tais como a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência. 
 

Cordialmente, 
 
 
 

Servidores Técnico-Administrativos (STAEs) 

Secretarias dos Programas de Pós-Graduação do CCE 

 


