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Ata da 59ª sessão, ordinária, do Conselho do Departamento de Direito Privado e de 1 

Processo Civil, realizada aos oito dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezessete, na 2 

sala D-205, sob a presidência do professor doutor Jair Aparecido Cardoso e com a presença 3 

dos membros: professor doutor Camilo Zufelato, professora associada Cíntia Rosa Pereira de 4 

Lima, professora doutora Cláudia Berbert Campos, professora doutora Flavia Trentini, 5 

professora doutora Iara Pereira Ribeiro, professora associada Maria Hemilia Fonseca e a 6 

representante discente Bárbara Morselli Cavallo. Com ausência justificada do professor doutor 7 

Benedito Cerezzo Pereira Filho e o professor doutor Rogério Alessandre de Oliveira Castro. 8 

Às 12 horas e 37 minutos, em terceira chamada, o senhor chefe declarou aberta a sessão. I – 9 

EXPEDIENTE 1 - Aprovação da ata da 58ª sessão, realizada em 2 de maio de 2017. 10 

Aprovada com abstenção da professora Flavia Trentini. 2 - Comunicações da Chefia. O 11 

professor Jair deu as boas-vindas à professora Flavia, que retornou após período de 12 

afastamento para pesquisa na Itália; comunicou que na eleição de professores doutores para a 13 

Congregação o professor Paulo Eduardo Alves da Silva foi eleito como titular; comunicou que 14 

o CTA deliberou a não renovação do contrato da professora Ilnah Toledo Augusto; informou 15 

que essa era a última reunião sob o mandato de chefe, que se encerraria em 25 de agosto de 16 

2017, e falou sobre a eleição eletrônica para chefe e vice-chefe que aconteceria em 23 de 17 

agosto de 2017; pediu, ainda, aos professores para não incluírem nomes de alunos que não 18 

estiverem na lista de presença manualmente; comunicou o novo afastamento da professora 19 

Emanuelle à Suíça (entre 14 e 24 de agosto de 2017), seguido de 90 dias de licença-prêmio (de 20 

25 de agosto de 2017 a 22 de novembro de 2017); solicitou autorização para a inclusão de 21 

itens na pauta, com que todos os conselheiros concordaram, e, por fim, pediu a todos que 22 

aguardassem orientação para diárias. Inversão de pauta. II - ORDEM DO DIA 1 - PARA 23 

REFERENDAR 1.1 - 13.1.104.89.7: Licença-Prêmio da professora doutora Emanuelle 24 

Urbano Maffioletti — 25/8/2017 a 22/11/2017 — com parecer favorável do professor 25 

doutor Benedito Cerezzo Pereira Filho. 1.2 - Ofícios 003/2017/FDRP-DPP e 26 

004/2017/FDRP-DPP, referentes à alteração de ministrantes nas disciplinas oferecidas no 27 

segundo semestre de 2017: DPP2203 Direito Processual Civil I - Teoria Geral, que será 28 

oferecida pelo professor Paulo Eduardo Alves da Silva; 8902201 Laboratório II, cujos 29 

professores deste departamento serão Camilo Zufelato, Iara Pereira Ribeiro e Paulo Eduardo 30 

Alves da Silva; DPP6004 Direito Processual Civil IV, que será ministrada pelos professores 31 
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Benedito Cerezzo Pereira Filho, Camilo Zufelato, Fernando da Fonseca Gajardoni e Paulo 32 

Eduardo Alves da Silva; DPP4002 Direito Comercial II - Sociedade Limitada e Sociedade por 33 

Ações, que será oferecida pelo professor Gustavo Saad Diniz; DPP6001 Direito Comercial IV 34 

- Contratos Empresariais, a ser oferecida pela professora Cláudia Berbert Campos; DPP1101 35 

Laboratório de Direito Privado, que será ministrada somente pela professora Iara Pereira 36 

Ribeiro. 1.3 - Equivalência da disciplina DPP3002 Direito Comercial - Teoria Geral e 37 

Sociedades Empresárias, solicitada pelo aluno Pedro Silva Mingotti, número USP 10104658, 38 

deferida pelo professor associado Gustavo Saad Diniz. 1.4 - Pedidos de recredenciamento 39 

CERT apresentados por: i) professora Maria Hemília Fonseca, com parecer favorável da 40 

professora associada Cíntia Rosa Pereira de Lima; ii) professor Jair Aparecido Cardoso, com 41 

parecer favorável da professora associada Marta Rodrigues Maffeis Moreira. 1.5 - Solicitação 42 

de uso da verba do departamento, conforme Deliberação FDRP-DPP de 14 de junho de 2016: 43 

i) solicitação da professora Cíntia Rosa Pereira de Lima com parecer favorável do professor 44 

doutor Camilo Zufelato; ii) solicitação da professora Emanuelle Urbano Maffioletti com 45 

parecer favorável da professora associada Maria Hemília Fonseca. 1.6 - 17.1.356.89.0: 46 

Abertura de Processo Seletivo - Professor Contratado III, vaga 1245619. Trata-se de 47 

reabertura do processo seletivo para professor temporário do Departamento de Direito 48 

Privado e de Processo Civil, com validade prorrogada até 31/7/2018. Área de direito privado 49 

e programa igual ao do processo anterior. Todos os itens referendados por unanimidade.  50 

2 - PARA DELIBERAÇÃO. Iniciado pelo item 2.5 - Indicação de nomes para composição 51 

de banca examinadora do processo seletivo de professor temporário em direito privado. Os 52 

conselheiros deliberaram, por unanimidade, os seguintes nomes para a composição da banca: 53 

TITULARES – professores associados Gustavo Saad Diniz, Cíntia Rosa Pereira de Lima e 54 

Maria Hemília Fonseca, com os respectivos SUPLENTES – professores doutores Rogério 55 

Alessandre de Oliveira Castro, Iara Pereira Ribeiro e Jair Aparecido Cardoso. 2.1 - Ofício da 56 

OAB Ribeirão Preto, encaminhado ao departamento pela Comissão de Graduação da FDRP, 57 

para que o DPP se manifeste à sugestão de que o tema Direitos e Prerrogativas seja matéria a 58 

ser ministrada no curso desta faculdade. A professora Iara disse não entender que caiba à 59 

OAB indicar disciplinas para os cursos de direito ministrarem. Após discussão, foi deliberado 60 

ser feita uma consulta aos outros departamentos para saber como se posicionaram. 2.2 - 61 

17.5.86.89.0: Equivalência de disciplina - DPP. Trata-se de protocolado da aluna Kaira Regiani 62 
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Solla com solicitação de equivalência de várias disciplinas deste departamento. Deferidas as 63 

equivalências das disciplinas DPP3002, DPP4002, DPP5001, DPP6001, DPP7001, DPP3001, 64 

DPP4001, DPP6002, DPP3003, DPP4004, DPP5003 e DPP6004. Indeferida a solicitação de 65 

equivalência de DPP7004 (conforme anexo). Aprovados, por unanimidade, os pareceres 66 

dos professores. 2.3 - 17.5.192.89.4: Solicitação de uso de verba do departamento, conforme 67 

Deliberação FDRP-DPP de 14 de junho de 2016. Trata-se de solicitação, apresentada pelos 68 

professores Maria Hemília Fonseca e Jair Aparecido Cardoso, para uso da verba do 69 

departamento no auxílio a visitantes e compra de passagens para evento Pesquisa 70 

(re)pensando o trabalho contemporâneo: o trabalho em tempos de crise no Brasil e na 71 

América Latina, que acontecerá nesta faculdade nos dias 21 e 22 de setembro de 2017. Com 72 

parecer favorável do professor doutor Camilo Zufelato. Aprovado por unanimidade. 2.4 - 73 

17.5.191.89.8: Solicitação de uso de verba do departamento, conforme Deliberação FDRP-74 

DPP de 14 de junho de 2016. Trata-se de solicitação, apresentada pelo professor Camilo 75 

Zufelato, para uso da verba do departamento para três bolsas de pesquisa para alunos de 76 

graduação. Com parecer favorável do professor doutor Benedito Cerezzo Pereira Filho. O 77 

Conselho deliberou a aprovação de bolsa por seis meses em caráter excepcional para edital 78 

para o próximo semestre por unanimidade. 2.6 - Disciplinas que têm requisitos para matrícula 79 

— discussão de quebra de pré-requisito em razão da transição das grades. Aprovada, por 80 

unanimidade, a quebra de requisitos para as disciplinas DPP4001 Direito Civil II – Contratos e 81 

DPP8003 Direito do Consumidor II. 2.7 - Calendário de provas de recuperação — discussão 82 

de proposta de adequação do calendário. Aprovado, por unanimidade, que a prova de 83 

recuperação das disciplinas deste departamento seja oferecida na primeira semana do período 84 

de recuperação do calendário oficial. Inclusão de itens na pauta: 2.8 – Indicação de 85 

representantes do departamento na Comissão Coordenadora do Curso de Direito desta 86 

Unidade. Foram indicadas, por unanimidade, a professora Cíntia Rosa Pereira de Lima, como 87 

titular, e a professora Flavia Trentini, como suplente. 2.9 – Parecer favorável, emitido pelo 88 

professor Gustavo Saad Diniz, acerca de pedido de verba para diárias e compra de passagem 89 

aérea apresentado pelo professor Paulo Eduardo Alves da Silva. Protocolado n. 90 

2017.5.203.89.6. Aprovado por unanimidade. 2.10 – Parecer favorável, emitido pelo professor 91 

Fernando da Fonseca Gajardoni, acerca de pedido de diárias internacionais apresentado pela 92 

professora Emanuelle Urbano Maffioletti. Protocolado n. 2017.5.202.89.0. Aprovado por 93 
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unanimidade. 2.11 – Parecer, emitido pela professora Flavia Trentini, aprovando a concessão 94 

de duas diárias internacionais — das oito solicitadas pelo professor Benedito Cerezzo Pereira 95 

Filho. Protocolado n. 2017.5.204.89.2. O Conselho do Departamento aprovou o parecer da 96 

relatora, entretanto deliberou a concessão de quatro diárias internacionais por considerar os 97 

dias de deslocamento e deliberou, também, que esta aprovação não impediria o professor 98 

interessado de aditar seu pedido de verba com carta-convite da instituição que compreendesse 99 

todo o período de afastamento, ou seja, oito dias. 2.12 - Parecer favorável emitido pelo 100 

professor Jair Aparecido Cardoso acerca da proposta de criação da 5ª edição do curso de 101 

especialização em Direito Processual Civil, via convênio com a FADEP. Processo n. 102 

2017.1.366.89.5. Aprovado por unanimidade. Retornando ao item I – EXPEDIENTE 3 – 103 

Palavra aos membros, a professora Flavia agradeceu o apoio de todo o departamento em sua 104 

ausência e disse que era um prazer retornar; o professor Camilo comunicou o evento de 105 

direito processual civil que aconteceria nos dias 10 e 11 de agosto de 2017; o professor Jair 106 

agradeceu a todos pelos dois anos de mandato, disse que o DPP tem preocupação com 107 

discentes, que escuta a demanda dos alunos, e comunica que ele e a professora Cíntia Rosa 108 

farão nova chapa para eleição. Quanto a isso, o professor Camilo solicitou que a chapa 109 

apresentasse projeto de chefia para o próximo biênio. Nada mais havendo tratar, o professor 110 

Jair Aparecido Cardoso, Chefe do DPP, deu por encerrada a reunião às catorze horas e dois 111 

minutos, da qual, para constar, eu.................................., Daniela Veríssimo Gomes, lavrei e 112 

digitei esta ata, que será examinada pelos membros presentes à reunião em que for discutida, 113 

aprovada e por mim assinada. Ribeirão Preto, 26 de setembro de 2017.  114 


