
Ata da 76ª sessão do Conselho do Departamento de Direito Público, 

realizada aos 02/08/2018, às 13 horas, na Sala D205, sob a presidência do 

Chefe do DDP Gustavo Assed Ferreira e com a presença dos membros: Caio 

Gracco Pinheiro Dias, Daniel Pacheco Pontes, Rubens Beçak, Umberto Celli 

Junior e a representante discente Carolina Soares Franco. I – EXPEDIENTE. 

1 – Aprovação da ata da reunião realizada em 25/05/2018. Aprovada por 

unanimidade. 2 - Comunicações do senhor chefe.  O senhor chefe pede 

inclusão de pauta para os itens: Relatório Bienal de Atividades do Prof. Daniel 

Pacheco Pontes e algumas equivalências de estudos. O senhor chefe fala que 

estamos a um ano da próxima eleição para chefe do departamento, e por isso 

gostaria que os membros começassem a discussão ao longo do tempo sobre a 

escolha do novo chefe, chegando próximos à época com um quadro definido, e 

ele solicita a liderança do prof. Umberto nessa discussão com os docentes. 

Informa também que não será candidato na próxima eleição para que possa 

exercer suas atividades com outro foco. 3 – Palavras aos membros: nenhum 

membro fez uso da palavra. II - Ordem do dia: 1. Para referendar: o 

senhor chefe explica a necessidade de complementação de verba para diárias 

dos professores Gabriel e Fabiana. O item foi referendado por unanimidade. 2 - 

Para aprovar. 2.2. O senhor chefe sugere que se retire de pauta o item e 

aguarde a decisão da congregação porque o tema: revalidação de diploma foi 

levado em pauta para que se verifique a possibilidade de retirar a 

obrigatoriedade de aplicação de prova, caso o pedido seja aprovado.  A sugestão 

foi aprovada por unanimidade. Os itens 2.2 e 2.3 foram aprovados por 

unanimidade. O senhor chefe fala sobre os pedidos de equivalência incluídos em 

pauta: dois pedidos da interessada Larissa Silva Fernandes. Um pedido foi 

indeferido – disciplina: Teoria da Regulação Econômica e Organização 

Industrial com parecer do prof. Gabriel Lochagin, indeferido por questão do 

conteúdo. O Conselho aprova por unanimidade. Outro pedido da aluna (recurso 

de equivalência de estudos) – disciplina: Direito Financeiro com parecer do 

Prof. Gabriel Lochagin, o professor concorda com a aplicação de prova, sugerida 

pela interessada. O Conselho aprova por unanimidade.  Equivalência de estudos 

do interessado Marcos Vinicius Lima – disciplina: Direito Constitucional II com 

parecer da profa. Eliana Franco Neme, indeferido por não cumprir os requisitos 

mínimos. O Conselho aprovou por unanimidade. O senhor chefe cita os pedidos 

com pareceres favoráveis: Interessado: Marcos Vinícius – Direito 

Administrativo I e Direito Econômico; Interessada: Flávia Lopes de Morais 

Telles – Direito Constitucional II; Interessado: Rafael Tubone Madaleno – 

Direito Constitucional II; os itens foram aprovados pelo Conselho por 

unanimidade. Sobre o item incluso 2.5: o senhor chefe informa o parecer 

favorável do relator, prof. Alessandro Hirata, e é aprovado por unanimidade. O 

prof. Caio aproveita a oportunidade para falar que o núcleo de estudos dos 

alunos de Direito Internacional apresentou, junto com o patrocínio do prof. 

Umberto, um projeto pra FAPESP e há 15 dias saiu a resposta favorável para o 

projeto. O senhor chefe sugere, e o conselho aceita a sugestão, que se registrem 



em ata os cumprimentos em nome do conselho, encaminhando à presidente do 

NEDIRP - Mayumi Martins. Nada mais havendo a tratar, a chefia deu por 

encerrada a reunião às 13 horas e 37 minutos, da qual eu, Luiz Gustavo Teixeira 

Neves, lavrei e redigi esta ata, que será examinada pelos membros presentes na 

reunião em que for discutida e aprovada, e por mim 

assinada__________________. Ribeirão Preto, 10 de  agosto de 2018.  


