
Ata da 47ª sessão (ordinária) do Conselho do Departamento de 

Filosofia do Direito e Disciplinas Básicas, realizada aos 16/12/2016, às 

13:00 horas, na Sala D-205, sob a presidência de Alessandro Hirata e com a 

presença do membro: Laudevino Bento dos Santos Neto da Silveira. I – 

EXPEDIENTE. 1 - Discussão e votação da Ata do Conselho do Departamento 

de Filosofia do Direito e Disciplinas Básicas, referente à Reunião realizada em 

09 de junho de 2016. Aprovada por unanimidade. 2 - Comunicações do senhor 

chefe. O professor Alessandro Hirata comunica que a reunião está sendo 

realizada pela quantidade de referendamentos que precisariam ser feitos e 

também porque é a última reunião do representante discente. 3 - Palavras aos 

membros. O representante discente Laudevino aproveita a oportunidade para se 

despedir do departamento como membro do conselho, e diz que foi uma grande 

oportunidade participar. O sr. Chefe relembra sobre o OF./DFB-FDRP/011-

2016, aprovado ad referendum no dia 22 de setembro de 2016, que fala sobre as 

áreas e programas para a abertura de concurso de livre-docência do 

Departamento de Filosofia do Direito e Disciplinas Básicas, em resposta ao 

OF.CIRC.ATAc/FDRP/027. O item foi incluído e referendado por unanimidade.  

II - ORDEM DO DIA. 1 – Para referendar: 1.1 - OF./DFB-FDRP/015-2016 - 

Atribuições de disciplinas - 1º semestre 2017. O item foi aprovado por 

unanimidade. 1.2 - Relatório Bienal de atividades - Profa. Maria Paula Costa 

Bertran Muñoz. Processo 12.1.228.89.7. Paracerista: Prof. Gustavo Assed 

Ferreira. Parecer favorável. Aprovado ad referendum em 31/8/2016. O item foi 

aprovado por unanimidade. 1.3 - Equivalência de Estudos. Processos: 

16.5.226.86.0/16.5.243.89.7/16.5.279.89.1/16.5.225.89.9/16.5.280.89.0/16.1.30

00.8.4/16.5.341.89.9/16.5.375.89.0/16.5.297.89.0/16.5.561.89.9/16.5.541.89.8/

16.5.547.89.6/16.5.325.89.3/16.5.311.89.2/16.5.331.89.3/16.5.390.89.0/16.5.36

1.89.0/16.5.486.89.7/16.5.485.89.0/16.5.472.89.6/16.5.387.89.9/16.5.471.89.0/

16.5.362.89.6/16.5.367.89.8/16.5.423.89.5/16.5.368.89.4/16.5.414.81.0/16.5.43

1.89.8/16.5.430.89.1/16.5.431.89.0/16.5.413.89.0/16.5.475.89.5/16.5.487.89.3/

16.5.371.89.5/16.5.300.89.0/16.5.546.89.0/16.5.539.89.3/16.5.531.89.2/16.5.54

5.89.3/16.5.436.89.0/16.5.280.89.0/16.5.385.89.6/16.5.347.89.7/16.5.370.89.9

/16.5.350.89.8/16.5.490.89.4/16.5.491.89.0/16.5.388.89.5/16.5.389.89.1/16.5.

474.89.9/16.5.473.89.2/16.5.298.89.6/16.5.322.89.4/16.5.540.89.1/16.5.315.89.

8/16.5.554.89.2/16.5.323.89.0/16.5.557.89.1/16.5.559.89.4/16.5.569.89.0/16.5.



312.89.9/16.5.553.89.6/16.5.342.89.5/16.5.426.89.4/16.5.533.89.5. Os itens 

foram referendados por unanimidade. 1.4 - Solicitação de cadastro de grupo de 

pesquisa. Grupo de Pesquisa em Direito, Psicologia e Neurociência da 

Faculdade de Direito de Ribeirão Preto.  O sr. Chefe explica que mudou o 

procedimento interno da USP pra grupo de pesquisas no registro do banco de 

dados do CNPQ, que agora necessita passar pelo departamento também. O item 

foi aprovado por unanimidade. O representante questiona se os alunos que 

pegaram dependência ou foram transferidos, poderiam fazer a disciplina este 

ano, mesmo com o novo Projeto Político Pedagógico. O sr. Chefe explica que a 

disciplina deverá ser oferecida e aberta uma turma para esses casos.  Nada mais 

havendo a tratar, a chefia deu por encerrada a reunião às 13 horas e 16 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, 17 de 

março de 2017.  


