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ATA DA 18ª REUNIÃO, ORDINÁRIA, DA COMISSÃO DE PESQUISA DA 1 
FACULDADE DE DIREITO DE RIBEIRÃO PRETO DA UNIVERSIDADE DE 2 
SÃO PAULO. Aos cinco dias do mês de dezembro do ano de dois mil e quatorze, às 3 
dez horas e cinquenta minutos, reúne-se, na sala C-34 da Faculdade de Direito de 4 
Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo – FDRP/USP, a Comissão de Pesquisa 5 
da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, sob a presidência do Prof. Dr. Eduardo 6 
Saad Diniz, e com a presença da Prª Drª Flavia Trentini e dos Representantes 7 
Discentes Vinicius Rosenfeld e Fernando Amorim Soares de Mello, com ausência 8 
justificada do Prof. Dr. Luciano de Camargo Penteado. O Sr. Presidente declara 9 
abertos os trabalhos, agradece a todos pela presença, e externa a sua felicidade de, 10 
mesmo sendo um jovem docente, poder ocupar uma posição tão privilegiada dentro 11 
desta Faculdade que estimula e é vocacionada para a pesquisa. O Sr. Presidente 12 
Cumprimenta a Profª Drª Flavia Trentini e lhe dá as boas vindas em sua primeira 13 
reunião na Comissão de Pesquisa da FDRP, na qualidade de suplente da Profª Drª 14 
Cíntia Rosa Pereira de Lima que está afastada durante o primeiro semestre de 2015, e 15 
que neste período, como grande pesquisadora que é, poderá contribuir muito para as 16 
atividades intensivas da Comissão de Pesquisa. O Sr. Presidente concede a 17 
palavra aos membros. A Profª Drª Flavia Trentini informa que será um grande 18 
prazer participar das atividades da Comissão de Pesquisa neste próximo semestre e 19 
que sua maior realização é trabalhar na Universidade de São Paulo, onde se recebe 20 
para fazer pesquisa, sendo que em outras Universidades particulares ou mesmo 21 
algumas Universidades Federais não se tem o mesmo apoio que se tem na 22 
Universidade de São Paulo, ou mesmo da FAPESP. A Profª Flavia diz que é um 23 
privilegio enorme trabalhar na USP e poder fazer pesquisa, mesmo com fomentos 24 
escassos esse ano, mas sempre existentes, além de fomentos da FAPESP, sendo que já 25 
estagiou em Universidades Federais e relata que presenciou as dificuldades que os 26 
docentes tinham para fazer pesquisa nessas instituições, e mesmo para os alunos era 27 
quase impossível conseguir bolsas de Iniciação Científica, e compara com a 28 
Universidade de São Paulo onde os alunos podem podem conseguir bolsas com 29 
fomento da própria USP, do CNPq, do Santander e mesmo da FAPESP, e mesmo os 30 
pesquisadores docentes podem conseguir fomentos da USP, FAPESP e outras 31 
entidades, sendo que em outros estados as agências de fomento estaduais tem poucas 32 
verbas e para as entidades de fomento federais o pesquisador concorre em âmbito 33 
nacional. A Profª Flavia Trentini externa o seu grande prazer em participar da 34 
Comissão de Pesquisa da FDRP, substituindo a Profª Drª Cíntia Rosa Pereira de Lima 35 
que está afastada para realização de pesquisa no exterior. O Sr. Presidente 36 
agradece à Profª Flavia e dá as boas vindas ao Fernando Amorim, Representante 37 
Discente da Pós-Graduação. PARTE 2 – ORDEM DO DIA: 1 Discussão e 38 
Aprovação – 1.1) Processo 2014.1.448.89.9: Alteração da Deliberação 39 
FDRP 01/2012 de 08 de março de 2012. O Sr. Presidente informa que o 40 
assunto ainda está em discussão na Congregação, assim acha por bem adiar esta 41 
discussão e aprovação na Comissão de Pesquisa, aguardando assim o envio de todos 42 
os apontamentos da D. Congregação, ficando assim a discussão para a próxima 43 
reunião que acontecerá entre a última semana de fevereiro e primeira semana de 44 
março. A Profª Drª Flavia concorda com o Sr. Presidente, pois a Congregação 45 
ainda discutirá o assunto nas próximas reuniões, e quanto mais o assunto for 46 
discutido mais dados estarão disponíveis para a criação da normativa pela Comissão 47 
de Pesquisa. O Sr. Presidente questiona os outros membros. Todos os membros 48 
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aprovam a decisão de aguardar que a Congregação termine a discussão desta 49 
normativa, para assim tratar do assunto.  2) Aprovar. 2.1) Relatórios Finais 50 
FAPESP 2013-2014: 2.2.1) Processo 2014.1.604.89.0: “A utilização 51 
excessiva do princípio do “VENIRE CONTRA FACTUM PROPIUM””. 52 
Relatório Final de Iniciação Científica realizado pela aluna Isabela Maria 53 
Lopes Bolotti, Bolsista FAPESP, sob orientação do Prof. Dr. do Prof. Dr. 54 
Luciano de Camargo Penteado. Aprovado pela FAPESP. O Sr. Presidente 55 
coloca em votação a aprovação do relatório final de Iniciação Científica da aluna 56 
Isabela Maria Lopes Bolotti. Todos os membros aprovaram unanimemente. 2.2) 57 
Relatório Final IC – CEDD. 2.3.1.) Processo 2014.1.363.89.2: “O direito 58 
fundamental à cultura: a efetivação do direito de manifestar-se e ter 59 
acesso a manifestações artístico culturais”. Relatório relativo ao período 60 
de 2 meses de bolsa de Iniciação Científica no Programa de Iniciação 61 
Científica do CEDD, realizado pelo aluno Lucas Fulanete  Gonçalves 62 
Bento, sob orientação do Prof. Dr. Thiago Marrara de Matos. Parecer 63 
favorável emitido pelo Prof. Dr. Rubens Beçak. O Sr. Presidente coloca em 64 
votação a aprovação do relatório final de Iniciação Científica do aluno Lucas Fulanete 65 
Bento. Todos os membros aprovam unanimemente. O Sr. Presidente informa que 66 
o relatório final de iniciação científica do aluno André Luiz de Souza Murakami, que 67 
recebeu um parecer não favorável à aprovação do Prof. Dr. Caio Gracco Pinheiro Dias, 68 
foi retirado de pauta, pois foi aberto vista à orientadora, para que assim querendo se 69 
manifeste. 3.1) Processo 2014.1.424.89.2: “A assistência jurídica gratuita 70 
como serviço público no Brasil”. Inscrição no Programa de Iniciação 71 
Científica sem bolsa da FDRP para o período de 6 meses, realizado pela 72 
aluna Kamile Medeiros do Valle, sob orientação do Prof. Dr. Thiago 73 
Marrara de Matos. Parecer Favorável emitido pelo Prof. Dr. Caio Gracco 74 
Pinheiro Dias. O Sr. Presidente informa que se trata de inscrição no edital de 75 
Iniciação Científica sem bolsa da FDRP que teve seu projeto avaliado e teve parecer 76 
favorável e foi aprovado “ad referendum”. Os membros referendam unanimemente. 77 
O Sr. Presidente agradece a presença de todos, dá mais uma vez as boas vindas a 78 
Profª Flavia Trentini, em sua primeira reunião na Comissão de Pesquisa, ao 79 
representante discente da pós-graduação Fernando Amorim e informa que estará no 80 
cargo de Presidente, em exercício, desta Comissão até junho de 2015, e pede a 81 
colaboração de todos para que juntos possam colaborar e trabalhar bastante para 82 
entregar a Comissão à Prof. Dr. Cíntia Rosa Pereira de Lima da melhor forma 83 
possível. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente dá por encerrada a reunião 84 
às onze horas e vinte minutos, da qual, para constar, eu, 85 
______________________, Éder Gonçalves de Pádua, Técnico para Assuntos 86 
Administrativos, lavrei e digitei esta Ata, que será examinada pelos membros 87 
presentes na reunião em que for discutida e aprovada, e por mim assinada. Ribeirão 88 
Preto, 04 de março de 2015. 89 


