
Ata da 51ª sessão (extraordinária) do Conselho do Departamento de 

Filosofia do Direito e Disciplinas Básicas, realizada aos 27/06/2018, às 

11:30 horas, na Sala D205, sob a presidência da Chefe do DFB Cristina Godoy 

Bernardo de Oliveira e com a presença dos membros: Alessandro Hirata, 

Jonathan Hernandes Marcantonio, Marcio Henrique Pereira Ponzilacqua, 

Maria Paula Costa Bertran Muñoz, Nuno Manuel Morgadinho dos Santos 

Coelho, Sergio Nojiri e a representante discente Larissa Ferreira Porto. I – 

EXPEDIENTE. 1 - Comunicações da senhora chefe. A Sra. Chefe explica 

que a reunião foi marcada para falar sobre a vaga de Titularidade contemplada 

ao DFB. Ela informa que encaminhou para o Prof. Jonathan fazer o parecer e 

em seguida lê o parecer. O parecer do Prof. Jonathan aponta para a área de 

História do Direito e Direito Romano informando também que necessita de 

mais vagas além desta primeira que foi designada, especialmente Filosofia do 

Direito e Sociologia do Direito. O parecer ressalta que foi utilizado 

principalmente o critério de antiguidade para a escolha da área. A Sra. Chefe faz 

a sugestão para que depois da deliberação, termos um mês para atualizar o 

currículo com toda a produção que justificará a vaga de titular. O prof. Nuno se 

voluntaria a fazer um levantamento junto a todos sobre os currículos lattes e 

registros da faculdade para sistematizar em um documento. A profa. Maria 

Paula pede inclusão de férias na pauta e a solicitação é aprovada por 

unanimidade. A Profa. Maria Paula fará a definição dos dias de férias 

posteriormente no sistema. O Prof. Jonathan fala sobre o seu parecer da vaga de 

titularidade e diz que pela pluralidade de relevância material das pesquisas de 

cada um dos professores fica difícil quantificar, e o critério formal utilizado foi o 

de antiguidade para chegar em uma área. O Prof. Marcio pede que o critério de 

antiguidade seja privilegiado em outras circunstâncias, como em concursos de 

professores. O Prof. Nuno informa que seria uma oportunidade para solicitar 

vagas para mais quatro áreas do DFB. A Profa. Maria Paula ressalta que seria 

um conjunto, muito mais que a antiguidade, e fala sobre a preocupação de 

colocar esse critério em evidência. O Prof. Marcio diz que único critério de 

desempate seria esse. A Sra. Chefe fala que seria o único critério objetivo. O 

Prof. Hirata fala que a antiguidade aparece como critério, mas vem a questão da 

produtividade também. O Prof. Nojiri fala que um critério objetivo é bom 

porque afasta opiniões pessoais. O Prof. Nojiri tem uma duvida: se existe a 

possibilidade de virem mais vagas e se trazer mais professores ao DFB 

aumentaria as chances de conseguir mais vagas. A Sra. Chefe diz que tem 

previsão de mais 3 vagas de professor titular para a Unidade. O Prof. Nuno 

renova a ideia de se criar disciplinas com outras Unidades e que isso aumentara 

o número de docentes. O Prof. Nuno fala sobre que seguindo a ordem, deveria 

ser solicitada uma vaga para a área de teoria do direito e sugere já fazer o pedido 

das quatro 4 áreas (História do Direito e Direito Romano, Sociologia do Direito, 

Filosofia do Direito e Teoria do Direito) . A Sra. Chefe sugere: a inclusão de 

pedido de quatro vagas para titulares e o espaço de tempo de um mês para 

instruir o processo para o Conselho Administrativo. O Conselho aprovou com 



unanimidade a inclusão da ideia do Prof. Nuno e o parecer do professor 

Jonathan. O Prof. Marcio diz que está de acordo com os pareceres e gostaria de 

deixar registrado que vota com essas condições porque isso facilita o processo 

de dialogia para evitar uma tensão, embora pudessem pensar mais e 

amadurecer essas sugestões. O Prof. Jonathan comunica que está protocolando 

o pedido de sua exoneração; agradece aos anos de convívio, o aprendizado e 

agradece a todos. Nada mais havendo a tratar, a chefia deu por encerrada a 

reunião às 12 horas e 10 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, 31 de  julho de 2018.  


