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Prezados Integrantes do Centro Acadêmico Antonio Junqueira de 
Azevedo (CAAJA), demais alunos da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, 
servidores da FDRP, colegas servidores docentes do DDP: 

 
Primeiramente, manifestamos nosso integral apoio à maior 

participação dos alunos da FDRP-USP na dinâmica da faculdade em suas 
diversas dimensões.  

 
É precioso e tocante perceber o interesse em colaborarem para o 

processo deliberativo das decisões administrativas dos Departamentos.  
 

Nesse sentido, a chapa propõe-se a fazer um mandato pautado: 
 
 - pelo espírito plural, igualitário e inclusivo; 
 - pela transparência; 
 - pela solução amigável das eventuais controvérsias, e  
 - pela ampla participação democrática nos processos decisórios. 
 
 Para tanto, essas são as linhas principais que pautarão a nossa conduta. 
 
1 – No âmbito do Conselho do DDP: 
  
(i) convocar as reuniões do Departamento, de preferência, com maior antecedência 
do que aquela estabelecida nas normas da USP; 
(ii) convocar as reuniões pelo Sistema Nereu e por e-mail, de modo a facilitar a 
acessibilidade às pautas e aos temas que serão deliberados nas reuniões 
departamentais; 
(iii) possibilitar o estabelecimento de uma agenda de reuniões ordinárias para um 
período longo, com grande antecedência, de modo a oferecer aos representantes 
discentes a maior previsibilidade possível acerca das ocasiões de presença 
obrigatória; 
(iv) diminuir as reuniões extraordinárias, limitando-as a situações que as 
demonstrem imprescindíveis; 
(v) realizar todas as reuniões a portas abertas; 
(vi) favorecer a celeridade na transcrição das atas das reuniões e na disponibilização 
de seu conteúdo a qualquer interessado; e 
(vii) incentivar a representação discente do DDP para se integre à representação 
discente dos outros departamentos e à representação discente da Congregação, de 
modo a fazer com que as instancias sejam plenamente comunicáveis;  
 
2 – No âmbito do Departamento, em geral: 



 
(i) criar o Fórum Permanente de Debates em Direito Público, que servirá como órgão 
de discussão, deliberação e de construção de ações em favor da difusão do 
conhecimento na área, em especial, que gerencie os esforços para que o 
Departamento realize anualmente o Seminário “Direito Público e Cidadania”; 
(ii) incentivar a adoção de ações que favoreçam uma maior participação da 
comunidade uspiana nas atividades atinentes ao DDP, notadamente no que diz aos 
meios disponíveis pelo atual estágio da tecnologia da informação; 
(iii) adotar o orçamento participativo no DDP, criando um canal que favoreça o 
estabelecimento de audiências e consultas públicas que instruam a tomada de 
decisão, bem como incrementar o atual modelo de prestação de contas das 
atividades da Chefia e do Conselho; e 
(iv) apoiar as ações dos Núcleos, já existentes e que venham a ser formados na FDRP, 
que atuem em favor da efetividade dos Direitos Humanos para a comunidade 
regional. 
 
3 – No âmbito da Congregação, do CTA, das comissões estatutárias e da CRInt: 
 
(i) apoiar o incremento da internacionalização da FDRP, tanto no que diz à 
participação de alunos e docentes em atividades no exterior, quanto no que tange à 
construção de atividades que atraiam bons profissionais e estudantes para o nosso 
convívio interno; 
(ii) favorecer o debate sobre o planejamento estratégico da Unidade, em especial, 
no que diz à eventual criação do curso noturno; 
(iii) apoiar a CPG na busca pela criação do curso de Doutorado no próximo 
quadriênio de avaliação da CAPES; 
(iv) fomentar a organização de eventos de natureza científica, em especial, aos que 
se destinarem a debater democracia, direitos humanos, desigualdade social, 
questões de gênero, combate ao racismo e educação; 
(v) apoiar a CG na consolidação do novo Projeto Político Pedagógico; e 
(vi) organizar, com o apoio da CPG e da CPq, o Núcleo “Produção científica na 
sociedade em rede”, que auxilie docentes e discentes a integrarem seus 
conhecimentos em pesquisa. 
 
 Assim sendo, cientes do compromisso que assumimos, festejando o espírito 
democrático e amistoso que pauta esse processo eleitoral e agradecendo o esforço 
do CAAJA em fomentar o debate, nos colocamos à disposição da comunidade para 
quaisquer esclarecimentos. 
 
 Ribeirão Preto, 20 de agosto de 2017. 
 
 
 
Gustavo Assed Ferreira e Víctor Gabriel de Oliveira Rodríguez (candidatos) 
 


