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ATA DA 79' SKSsAo OjiDINARIA DA CONGREGAgAO DA FACULDADE DE
DIREITO DE RIBEIRA.0 PRETO DA UN'lVERSID.ADE DE SAO PAULO. Aos
quatro dias do m6s de maio de doin mi] e dezoito, is quatorze horns e quinze minutos, na
Sala da Congregagio da Faculdade de Direito de Ribeii5o Preto da Universidade de Sio

Paulo, em primeira convocagao, rhine-se a Congregagao da Faculdade de Direito de
Ribeir5o Preto - FDRP, sob a Presid6ncia da Profa. Dra. Monica Herman Salem Caggiano,
DiaEaa..fJa..!:J11idafk; com a presenga: da Vice-Diretom, Profa. Dm. Massa de Souza

Ribeiro; dos Presidentes de Comiss6es, Profs. Drs.: Nuno Manuel Morgadinho dos Santos

Coelho (Comissio de Graduagao), Rubens Begak (Comissao de P6s-Graduagio e
Representante da Categoria Docente de Professores Associados), Thiago Marrara de Matos

(Comissao de Pesquisa) e Claudio do Prado Amaral (Comissio de Cultura e Extensio
Universi6ria); dos Chefes de Departamentos, Profs. Drs.: Gustavo Asked Ferreira
(Deparumento de Direito Ptlblico), Cristina Godoy Bemardo de Oliveira (Departamento

de Filosofia do Direito e Disciplines Bfsicas) e Jair Aparecido Cardoso (Departamento de

Direito Privado e de Processo Civil); dos Representantes das (htegorias Docentes de: -
P!!!fesseKS...l!.iullaas, Profs. Drs.: Ignacio Maria Poveda Velasco, Pedro Bohomoletz de
Abreu DaHarie Umberto Cell Junior; - Professore$ Assocjado$, Profs. Drs.: .Nessandro

Hirata, Cfntia Rosa Pereira de Lima e Vttor Gabriel de Oliveira Rodriguez; - l!?!!!fessoas
It)eL119BS, Profs. Drs.: Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Eliana Franco Neme e Paulo

Eduardo Alves da Silva; do Representante Discente de GDdu4gao: Yan Bogado Funck; da

Representante Discente de P6s.Gmduagao: Anne Lemos Reis Bianchini; e da Senhora

Marcia Aparecida Cruz de Oliveira Bianco, Assistente T6cnica Acad&mica, para secretariar a
reuniio. Tustificaram aus6ncia: Profs. Drs. Andre Ramos Tavares e Nekon Mannrich. A

Se!!!!era:.Dileleu agradece a presenga de todos e declare abertos os trabalhos da 79'Sessio

Ordinfria da Congregagao da Faculdade de Direito de Ribeirgo Proto. 1 - EXPEDIENTE.
1 - Discussio e votagao: 1.1 - Ata da 78' Sessio Ordinfria da Congregagao, realizada
em 06/04/2018. Colocada em votagao e nio havendo manifestag6es cont6rias, a
Congregagao aprova, por unanimidade, a Ata da 78' Sessio Ordinfria, realizada em
06/04/2018. 2. Comunicag6es da Diretoria: - Senhora Diretora, Profs. Dra. Monica
Herman Salem Caggiano. A Se!!!!ela..I)irelaa comunica que houve a realizagao de
seminfrios e, principalmente, de um seminfrio intemacional com a presenga de Professores

da Universidade de Indiana, Suzanne Eckes, do Prof. (hades Russo, de Dayton, e do Prof.
Michael Gregory, da Universidade de Harvard. A16m do seminfrio intemacional dodo
exposto em Ingles, o que Ihe impressionou foio fato de todos os alunos nio ter tido nem

tradugio simultanea, nem tradugao consecutiva. (1)s alunos participaram e questionaram em

Ing16s tamb6m lsso demonstra a alta quahdade da educagio que es6 sendo oferecida aqui
nessa Instituigao. O seminfrio tratou de llfg# .P#aZ@ EZz/rz#o//. O que, tamb6m, Ihe
impressionou muito por parte do Prof. Michael Gregory, foio faso de ele estar
comandando uma clinics junto a Universidade Harvard destinada a apoiar aqueles que t6m
dificuldades, dist6rbios no desenvolvimento educational no estagio de universidade. Ele 6
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advogado e jurists. Gostaria de remarcar a realizagao do Termo de Compromisso para

Formagao de uma Rode entry: Universidade de(hmerino/ Italia, Faculdade de Direito da

Universidade Federal de (bmpo Grande/ Mato Grosso do Sul, Faculdade de Direito de
Ribeir5o Prego da USP e Faculdade de Direito do campus USP Sio Paulo. .N6m de outros

eventos realizados como "Democracia e Corrupgao" e "Fungal Social dos Contratos". -

Senhora Vice-Diretora, Profs. Dra. Massa de Souza Ribeiro. A Senhora Vice-Diretora

diz que sobre o "Plano Acad8mico Docente e Progresso Docents", em 24/04/201 8, terga-

feira, receberam o Prof. Marciio .ives -- Presidente da (IRmara de Avaliagao Docente-
CAD/USP e o Prof. Oswaldo Baffa Filho -- Membro da CAD/USP. Eles esclareceram

alguns documentos que j£ t6m sido divulgados sobre esse novo processo de avaliagao que a

USP esb tentando instituir. Nesse novo processo a proposta 6 que os Docentes, os
Departamentos e as Unidades elaborem seus projetos acad&micos e, com base nesses

projetos 6 que essa Comissio de Avaliagao, tanto essa Comissio de Atividades Docentes

coma a Comissio de Permanente de Avaliagao vio avalia-los. A proposta & que fazendo

dessa forma cada uma das Unidades vai deixar clare quaid sio as suas peculiaridades pdas
quaid os Docentes podem ser avaliados, as Unidades podem ser avaliadas. Sio tr6s projetos

acad6micos e todos des devem ester em absolute consist6ncia. Entio, os docentes vio

colocar em deus projetos o que se espera da produgao dos Departamentos e a produgao dos

Departamentos vai resultar na produgao da Unidade. E esperado que se coloque nesses
projetos acad6micos, nio o projeto de pesquisa, mas sim, um projeto de atuagio do docente

dentro da Unidade. lsso implica que esses projetos devem ter atividades de Graduagao, P6s-
Graduagao, Pesquisa, Extensio e Gestio. Esse projeto deve englobar um pedodo de cinco
anos. Apes esses cinco anos, essas Comiss6es, instituidas na Reitoria, vio proceder i
avaliagao de acordo com os parametros que estabeleceram Como essa ideia jf foi veiculada

hf algum tempo, na Unidade alguns Professores estio conversando sobre ipso. Tem urna

reuniio marcada para esse quinta-feira, is dezoito hora. As pessoas que quiserem se inteirar

maid, participar, vai ser muito importance, porque nio vai ser um projeto de pessoas, 6 um
projeto da Unidade, um projeto dos Departamentos. Sendo assim, vio cumprir, porque sio

des pr6prios que estio estabelecendo. Tem um puzo definido pda Reitoria para

entregarem esse material pronto if at6 31/08. Esse material deve ter no mfximo vinte
laudas, espago duplo. Entao, realmente, 6 um material bastante sint6tico. Nh pr6xima

reuniao, quinta-feira, alguns procedimentos para as pessoas que jf leram, participaram da

reuniao, para as que ainda nio se inteiraram, vio ser esclarecidos. Para antecipar essa
discussao, na pr6xima quarta-feira, a Profs. Monica vai fazer o levantamento junto aos
(hefes de Departamento, e jf vai ter os nomes das pessoas que vio compor uma Comissio

para se organizar e sintetizar esses materiais que vio ser produzidos. Primeiro as discuss6es
sio gemis, depois seko produzidas no fmbito dos Departamentos e depois no imbito da
Unidade. 2 - Palavra aos Senhores Presidentes de Comiss6es: - Comissio de P6s-

Graduagao. O Prof. Dr. Rubens Begak diz que em relagao ao novo Regimento da
Universidade de Sio Paulo e novo Regimento da P6s-Graduagao, hf a necessidade,
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portanto, de sodas as Unidades adaptarem deus Regimentos, Regulamentos, a esse nova
Norma. Mandaram dois avisos por correio eletr6nico aos colegas no imbito da Comissio.

Ainda nio t6m interessados, mas quer deixar aqui de p6blico nessa Congregagao, a
importancia da participagao daqueles que o pretenderem fazer. Nb que respeita a Comissio
Coordenadora do Programs e a CPG, ontem aprovou o parecer da Profa. Maria Hemilia,

Vice-Presidente da Comissao, por unanimidade, no sentido da perman6ncia da Comissio.
Fargo at6 uma reuniio extraordinfria na semana que vem, dentre outros assuntos, tamb6m a

aprovagao desta Comissao, a sua eleigio. Aprovagio em reuniio, na semana passada, do
Programa PAE. Ja iniciaram o processo seletivo para o segundo semestre e as inscrig6es.

Por isso, 6 muito importante a participagao dos Representantes Discentes. As inscrig6es
entre 8 e 28/05. Sobre o Edital Print, vale a pena um aviso, uma verba substancial, 300
milh6es, que a Universidade de Sio Paulo conseguiu com a Capes, com a Administragio. O

que ouviram na exposi$o em algumas reuni6es feitas na Reitoria 6 que vale para os
Programas com Doutorado, portanto 4 para ama. Com a posigao da (Ihpes, imagine que
dificilmente a terio quando ao recurso. Entao, naquelas reunites elogiaram a iniciativa, mas

protestaram no sentido de saber homo ficariam os Programas 3. Outros Programas na

mesma situagao. Cbnsiderando as palavras do proprio Pr6-Reitor Prof. Carlotd, "sio

programas de exce16ncia, que prometem e, realmente, por estarem em uma faso initial,
ficariam de fora". Mas, houve uma sensibilizagao do PrGReitor e, por ele foi procurado os

coordenadores de Programas 3. Fargo algo que este sendo chamado no sentido de
"Printzinho", uma parte do "Print", de 0,5% ou 1%. Adminisuado diretamente pda Pr6-
Reitoria, que vai fazer um edital pr6prio para os Programas nora 3. Sio quatro ou cinco

Programas. Teriam a possibihdade de nio ficar totalmente de fora desta possibihdade de

uma concessio de uma via imporunte para a intemacionalizagao, para a protegao dos
Programas. Ainda nio es6 definido totalmente como into vai se processar, mas em
conversas, darla para a visita de um professor estrangeiro e o pagamento de at6 quatorze

difrias intemacionais. Teri o edital disto especdico logo mats, o que nio significa que nio

possum, express6es utilizadas no fmbito da (T'G e do CoPGr, que no balcio da (apes nio

possum disputar. O timor 6 que quando vio para o balcio e pedir as verbas, estio
disputando com Programas do Brasil dodo, notas 5, 6 e 7. Entao, realmente, esse

"Pi:intzinho" 6 muito bem vindo. E muito importante a Unidade estar "ligada" a esse

informagao. A importantksima questao da realizagao do processo seletivo para o P6s-

Graduagao. .Argo que tem dado uma s6rie de informag6es aqui, sempre no fmbito do
sodahcio. Tiveram na tlltima Congregagio o aviso dado pda Diregio. Neste momento, is
14h35min, adentram o local os Profs. Drs. Guilherme Adolfo dos Santos Mendes e Nuno

Manuel Morgadinho dos Santos Coelho. O Prof. Dr. Rubens Begak continua dizendo que
a (TG tem acompanhado a gestao do Presidente, este totalmente informada no sentido de

que tiveram ontem a informagao da FUVEST, jf de ordem logistics e das possibilidades, e a
vontade em realizar a primeira base do Edital, Exame de Lingua. Mas, extremamente

preocupados com as caracteristicas da FDRP, com a importancia de uma Faculdade de
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Direito mais nova que a Faculdade de Direito do Largo de Sio Francisco, a importancia em
se fazer o Exame de Lingua aqui em Ribeirfo Preto. Ele seria realizado, obviamente, que
esd aqui para a apresentagao, no dia 01/07, pr6ximo futuro. Na mesma data que os
interessados em fazer o Edital do largo fargo em Sio Paulo. Sio dois processos separados.

Segundo informag6es do Diretor'Presidente da FUVEST, com o qual discutiram
longamente as caracterbticas sodas, a divulgagao formal dos resultados serra no dia 19, por
publicagao na Imprensa Oficial. Hbje, digital, todos saber Mas, consideradas as
caracterbticas das auras que comegariam no segundo semestre, jf se promete uma
divulga@o do dia 12. Portanto, bem antes daquela fomnl Mas, com toda a seguranga. A

FUVEST manda a infomlagao eletr6nica e promete avisar aos interessados. Coda inscrito

pode fazer at& tr6s Lingual, da mesma maneim que os do laqo podem optar. Foi gizado,
compreendido perfeitamente pda FUVEST, sobre a necessidade, at6 pelo Regimento,

Regulamento, da manutengao do Espanhol, homo lingua optativa. A ideia serra, em que pese

a vontade em fazer dodo o processo com a FUVEST, hf uma impossibilidade logktica em
realizar o processo substancial agora com des. Entio, teriam a necessidade de fazer a

segundo face, do processo substancial em si, aqui na Unidade. Ontem deliberaram at6 em

aproveitar o mesmo final de semana. No dia primeiro, domingo, 6 feito o Exame de Lingua,
na segunda-feira, subsequente, fazem a prova, a segundo base. S6 se divulga o resultado da

segundo base quando se Liver o Exams de Lingua pronto .Nguns pedem que em atengao

aqueles que vem disputar o Exame, pessoas que trabalham, na segunda-feira nio serif bom
Talvez, antecipar. Fariam o Exame Substantial no sfbado e o Exame de Lingua no
domingo. O problema, usando a experi6ncia e expertise da FUVEST, tem um crescimento

muito grande das populag6es com religiao, dentro das evang61icas e nio evang&licas, dos
adventistas, chamados populamlente de "os guardadores do sibado". A FUVEST tem tide

muito problema com exames no sfbado. Entao, fica decisio aqui, para ser ratificada ou nao,
mas colocou na CPG o melhor serif fazer na segunda-keira a Prova Substancial. A FUVEST

manifestou a simpatia, o conhecimento da particularidade do Programs da CPG-FDRP, um

Programa recente. Deixou muito claro que entende a importancia de ter identidade, da
realizagao feita aqui emlUbeido Proto e manifestou a vontade, a intengao, de continuar

com as gest6es jf para a unificagio completa a partir do ano que vem Como 6 a intengao,

manifestada vfrias vezes pda Diregao e na Congregagao. Mas, por uma razio logistics e de
impossibilidade total, at6 ontem pediam que os operadores da FUVEST ja deveriam estar

trabalhando ontem no Exame de Lingua. Manifestou-se que nio poderia subsumh.se a

decisio da CPG, que serra ao meio dia, homo de fato foi, e na Congregagao de hoje. Entao,

esb aqui de ptlblico dando os avisos que sio todos pertinentes aos colegas. Por pedido da
Diregao, gostaria de apresentar os dados que & a CPG passou a ela, Diretora. Prepararam

um igual dossi& para a Vice-Diretora. Entao, o dossi6 que foi apresentado para a Diregao no

sentido dos dados todos do P6s-Graduagao. A Profs. Monica pedia para a pr6xima reuniio.
Entendeu por bem mandir antes da pr6xima reuniao, porque ela semana passada he

mostrou a necessidade de ter os dados. Diz que vai ler alguns dados, at6 porque 6 um
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pedido dela. Ache, realmente, muito importante que esses dados sejam lembrados pecos
colegas, porque des sabem. Possuem um Programs numb evolugao crescente. Pale at6

passer os dados, se tiver autorizagao, a Assistente Acad6mica, para que sejam, no momento
opomino, disponibilizado. Tem um Programs crescente que vai de 266 inscritos em 2014, o

primeiro ano, at6 463 inscritos no ano passado. Estamos imaginando que ele, seguramente,

passe de 500 nesse ano. Dessas 463, 358 inscrig6es homologadas. Em 2017, 39 vagus
aprovadas. Acabaram aprovando uma vaga a mais para inclusio de uma aluna nigerians,

que empatou com o 39' candidato. A CPG entendeu por bem dar a vega aos dois. Porunto,

39 vagus, 40 selecionados. Possuem todos os dados da Prove de Profici6ncia em Idioma
Estrangeiro. O Ing16s & a lingua mais pedida para inscrigao, mas t6m sempre inscrigao em
sodas as linguas: Espanhol, .Nemao, Frances e Italiano. Os Exames de Idioms Estrangeiro

sempre foram realizados pda FUVEST, com excegao o do ano passado, que tiveram o
aviso da FUVEST que nio terra condig6es de faze-1o, o que ela estaria revendo esse ano,

como apresentou anteriormente. Em relagao aos Aluno Especiais tem, tamb6m, um

crescimento exponential das vagus oferecidas. No primeiro semestre 2018, 19 vegas para 7
disciplines; 43 inscritos. Tem as tabelas, tendo autorizagao, vio divulgar, dos alunos, dos

docentes. Tem jf a participagao de um docente a mats, que foi aprovada na 61tima reuniio

realizada na gestao passada. O Prof. Eduardo Shad Diniz, finalmente, foi aprovado, agora,

pda (:Bmara de Avaliagao da CoPGr. As dates de defesas e as estatfsticas de orientagao.

Argo que nio este no dossi6, mas gostaria de ja adiantar. Fargo reunites especificas, ainda a
definir, porque o ntlmero de eventos e necessidades estio superando o nQmero de horns
por dia e de dias por semana. A busch da verificagao da exce16ncia na produgao 6 algo que

terio que se dedicar muito. A questao da m6trica 6 algo odioso, muito criticado, mas esb
presente. Nio sabe se a (apes mudarg um pouco a questao da qualificagao. Com

preocupagao, estio vendo a escolha da Diretoria de Avaliagao Qualms. Ontem, saiu o novo

Coordenador Adjunto de Programas de Mestrado Profissional. Aparentemente, nio terio
nova mudanga. Tedo que ser, realmente, muito exigentes. Tedo o vencimento dos
credenciamentos no final do ano. Esb preparando com o secretariado da CPG, um avigo

opomlno aos colegas para cuidarem do recredenciamento. Mas, a questio vai ter que ser
objeto da CPG. Nio s6 da Presidencia, mas da (}'G como um dodo. Ter5o que ser bem

chanos nesse aspecto, porque a questao da m6tdca tem empunado Programas tradicionais

para baixo. Vai citar um exemplo, porque & p6blico, o que aconteceu com o Programa de
Educagao da tradicional Faculdade de Educagao da USP de Sio Paulo. Durante d6cadas

com um Programa de exce16ncia, um programs nora 7, hole, este com note 4. Sinalizando
para baixo, porque foi muito cdtico. Entende as crfticas, ouviu o Presidente do Programs e

o Ex-Presidente do Programa. Algo que a (?G vai encaminhar e, para tanto, at6 a

criticidade 6 muito oportuna, teao um encontro que jf foi anunciado vfrias vezes. No dia
25/05/2018, is 14 horns, com a presenga de Capes, CNPq, FAPESP, Conped, Diregao da

Faculdade, na pessoa da Diretora e da Vice-Diretom, a16m dos componentes da (FG que
ficam reavisados aqui. Jf avisaram por e-mail e vio novamente encarecer a presenga, porque
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tergo a apresentagao do Programa da FDRP, mas, muito maid do que isso, querem ouvir

esses importantes 6rgaos de regulagao e de fomento. A Sc!!!!ela..Diielea diz que gostaria
que, quando for possivel, que entregasse esse material para a Senhora Marcia, Assistente

T6cnica Acad6mica. Ela vai fazer integrar e regbtrar na Ata. Diz ao Prof. Dr. Rubens Begak

que, por outro dado, sabem que es6 registrada em Ata a aprovagao do processo seletivo pda

FUVEST, if em Sio Paulo, e nio aqui. O que este aprovado em Ata at6, exatamente, pda

imparcialidade e para a laura, nio que nio tenha tido lisum, inclusive o Prof. Gustavo se
manifestou j£. O Prof. Celli se manifestou. Mas, daqui para frente, gostaria e isso ja foi

aprovado. Forum aprovados dois fatos: a Profici&ncia, FUVEST, Sio Paulo; a Dissertativa,
FUVEST, Sio Paulo. Se a Comissio muda, 6 um recurso. Este recebendo isso como

recurso e es6 suspenso o processo seletivo at6 nio decidir o recurso. Nio precisa FUVEST,
nio precise nem a CPG. Na realidade, 6 um recurso, porque es6 recorrendo da decisio jf
tomada, registrada em Ata da Congregagao. Entao, esb suspenso o edital O Pf11L:D!.

R!!bens....Bcfak pede para complementar uma informagao impormnte. Acha que
independence da posigao da CPG, que 6 muito heterog6nea, como as comiss6es pequenas

com partkipes que conhecem o Programs costuma ser mesmo. Mas, nio quer nem expor

aquia prefer6ncia dos membros da Comissao, porque des falam por des. lsso foi
encaminhado. Diz a Senhora Diretora, o que existe 6 uma apresentagao por parte do

Presidente da FUVEST, ontem de manha, da impossibilidade, de que ele nio tinha
entendido assam. Enfim, ele deu "o dito pele nio dino", de que o Exame Substancial, a
Segunda Ftse, nio haveria condig6es de fazer este ano. O que nio quer dizer que ele nio

tenha a vontade expressa de fazer. A Se!!!!era..Diielea diz ao Prof. Dr. Rubens Begak que

este suspenso o processo seletivo. Es6 recebendo isso como recurso. Essa Diretoria nio
recebeu, absolutamente, nenhum registro da Diretoria da FUVEST. Nada registrado. Nio

tem nada contra isso. Ache, at6, que pode ser. S6 que, como jf foi decidido, endo, agora,

algu6m tem que ser nomeado como relator e apresentar, na pr6xima Congregagao, a
solugao. O Prof Dr. Rubens Becak explica que des nio mandaram para ningu6m o avigo,

foi um telefonema do Presidente Renato, nesse sentido. Obviamente, nio pode fazer o
documento em nome deles. Levou ipso, esb na Ata da CPG de ontem Nio foi aprovada,

nio foi feita de ontem para hoje. Mas, tem a gmvagao complete. Foi apresentado na CPG

para quem estava presence. A CPG debateu longamente. Foi uma reuniio muito boa, homo

as deliberag6es t&m que ser. Entao, nio 6 que nio houve a vontade de passer o documento,

foi um telefonema. A Se!!!!Qfa..DilelQa diz que ache que esd certksimo. S6 que, coma
contraria decisio tomada, aqui, na Congregagao, 6 tido como recurso, apelo, contmriedade.

A fda do Presidente 6 tomada homo recurso e esb suspenso o processo seletivo. O Pf(f
D!-.ll1111iaga..:Marfaa diz que gostaria que os membros se manifestassem A Se!!!!oa

Dilclea questions, como. ]sso foi aprovado numa Ata. Es6 registrado em Ata. O ]'!!!f,

D!-.l!.l!!cage..Maffaa pergunta quando foi aprovada a retirada do processo seletivo de
Ribeido Proto para levi-1o para Sio Paulo. A Se!!!!Qra..Dilelea diz que nio foi. Diz que
pode fazer esse questao, es6 registrado. lsso tem registro em Ata. O PfeLDr-.lll.!!!agQ
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Marfaa pergunta se a Senhora Diretora tem a Ata. A Sc!!!!eia..Dilelea diz que tem. Jf foi

passada. Nio 6 na tiltima. E na pentiltima. O Prof. Dr. Guilherme Adolfo dos Santos
Me!!dw diz que confessa que participou da tiltima reuniio e nio tem isso de mem6ria e,
talvez, seja omissio de sua parte. Porque paralisar um processo seletivo, nio haver um

processo seletivo, sobretudo num Programs que 6 conceito 3 e precisam cumprir
determinadas medias, 6 efetivamente inviabilizar o Programa. O Programa, pdas subs

leituras das avaliag6es, ele, efetivamente, perderia o credenciamento. Entao, pediHa perdao
i Senhora Diretora, se hf omissio de sua parte de nio tcr se atentado a esse detalhe, mas

que esse questao fosse levada aqui ao Colegiado pam que venham a deliberar novamente. E

s6 um pedido que faz iSenhora Diretom. A Se!!!!efa..DilelQa diz, mas, ja esb aprovado.
Hole vai ser nomeado um relator e entry na pr6xima Congregagao para decisao, inclusive.

Se a Congregagio mudar de ideia 6, absolutamente, legitimo. Mudar de ideia, comega judo

de novo. O Prof. Dr. Jail Aparecido Cardoso diz que esteve ausente na 61tima reuniio e
nio pode opinar nesse sentido, mas, recebe a paula e acompanha pelo Nereu, as quest6es

todas. Nio se lembra de constar na pauta. Nio estava na pauta. Nio gabe se foi incluso e
discutido depots. O Prof. Dr. Thiago Marrara diz que a Comissao, acha que a Comissio

anterior, tamb6m, 6 unanime nisso, sempre foi favoHvel a fazer sodas as primeiras fases

com a FUVEST. Continua sendo favoHvel. O que veio a (-bmissio 6 que a FUVEST nio
maria a segunda faso por uma inviabilidade. Se a FUVEST Ihes disser que faz, A Comissio

tomou esse decisao, via pda FUVEST. O que shes parece extremamente grave, nio foi
objeto de pauta e gostaria da comprovagao disso, 6 que os alunos da FDRP fargo provas em

Sio Paulo, pagario viagem e hotel, o que para ele significa uma desmoralizagao do
Programa dessa Unidade. .N6m disso, esse projeto esb extremamente atrasado, o que
compromete o credenciamento deles. Nio possuem uma margem de conforto. Tem note 3.

Acha que as Comiss6es, anterior e atual, sio unanimes de que, quando mais s&rio for o
processo seletivo, e o processo da FDRP sempre foi mercado por extrema seriedade,
possuem Barema para as entrevistas. As entrevistas nio sio livres aqui. Os Professores sio

acompanhados por outros Professores, o que 6 um avango a vfrios Programas dessa
Universidade. Se hf dtlvida sobre a lisura, que se instaure um processo disciplinar,
revisandc-se os processos seletivos anteriores, e naga-se uma apuragao O que Ihe preocupa,
basicamente, nio 6 a FUVEST. lsso a Comissio 6 unfnime em aceitar a FUVEST. A
FUVEST tem uma reputagio, um trabalho s6rio. Querem a FUVEST. Se a FUVEST falar

que fazem a segundo face, tudo bem. Agora, a outra questao 6 aonde 6 que servo feitas essay

provas. Gostaria de ouvir os membros dessa Congregagao. A Comissio de P6s-Graduagao

6 que tcm compet&ncia regimental para decidir ipso. Gostaria de ouvir dos membros dessa

Congregagao se, realmente, decidiram, em p6blico, que as provas do Programs da FDRP

sejam feitas em outra cidade, por uma decisis monocr$tica. A Sf!!!!efa:.Dlrelea diz que ao

Prof. Dr. 'lhago Marrara de Matos que ele vai ouvir. Pediu para que ele raga o pedido por
escrito. lsso entrarg como assunto na pr6xima (k)ngregagao. O Prof. Dr. Umberto Celli

[1111iQLdiz que v6 esse assunto com muita apreensio. Pede a Senhora Diretora que ]he
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permits discordar, porque nio v6 a manifestagao do Prof. Rubens, que 6 a rnanifestagao da
(.bmissio de P6s-Graduagao, homo um recurso. Acha que o Prof. Rubens esb Ices

trazendo, e teve a oportunidade de se manifestar na Congregagio passada, estio vendo a

FUVEST tomar a mesma decisio que tomou no passado. Ou deja, ele mesmo recebeu

telefonema da FUVEST dizendo que serra invifvel fazer o Exame aqui em Ribeido Proto.
O Prof. Rubens tr2z elsa notfcia de que novamente a FUVEST esd dizendo que nio 6

vifvel a realizagao do Exame em Ribei6o Preto. Pede perdao iSenhora Diretora, mas nio

v6 a manifestagao da CPG, aqui trazida pelo Prof. Rubens, como um recurso. E, tamb6m,
tem essa preocupagao temporal. Jf estio com essa materia atrasada. Precisam decidir ipso o
quando antes. Entao, ache que esse decisio deve ser tomada polo Colegiado. Acha que adiar

por mats um m6s, nomear um relator, sobre um assunto que 6 de conhecimento de todos os
membros do Colegiado, serra colocar, de fato, em risco o Programa. A Ac.:AliDf..!:emw
Eels..leia!!chia diz que, como Representante dos Alunos de Mestrado e diretamente

interessados na questao do processo seletivo, porque ipso influi na nota, etc. Tem recebido,
dentro dos canals de comunicagao dos alunos, muitos questionamentos a respeito de

quando esse processo seletivo vai acontecer. Hf uma preocupagao dos alunos, inclusive, em
cobrar o Prof. Begak com relagao a isso. At6 hole esse preocupagao nio foi exteriorizada,

porque do contato que tem com o Prof. Begak, percebe que ele esd, absolutamente,

comprometido de fazer com que esse processo seletivo acontega. Foi uma queixa dos
alunos quando houve esse noticia de que o processo seletivo syria feito em Sio Paulo.
Houve uma queixa dos alunos com relagio a isso. Parece-the que sends o Programs aqui

em Ribeirio Prego dificultaria, enfim, uma s&rie de argumentos que foram levantados em
relagao a isso. Inclusive, faz subs, is palavras do Prof. Thiago, a questao de desmoralizagao

do processo da FDRP. Com relagao a voter, pelo que se lembra muito bem da Sessio
passada, o que aconteceu foi que o Prof. Dr. Rubens Begak s6, simplesmente, noticiou uma

decisio que e]es tiveram na (]ongregagao. Pelo que se lembra muito bem, foi uma questio
condicional. I.embra que o Prof. Dr. Rubens Begak nunca se posicionou. Ele disse que
estava fazendo todos os esforgos possfveis para conseguir que esse processo seletivo fosse

realizado pda FUVEST. At6 agora nio tinham uma decisio definitiva, por conte da
FUVEST. Ele homo Presidents e Administrador excelente que 6. Fica aquio seu elogio ao

trabalho que ele tem feito, at6 porque acompanhou esse trabalho ainda dentro da (llPG.
Todos sio a favor da FUVEST. Mas, o argumento do Prof. Cello parece-the pertinente. lsso

nunca foi votado, nunca cntrou em pauta, nunca foi feita a deliberagao. Foi, apenas, um

comunicado do Prof. Began Tamb&m, gostaria de reforgar a opiniao do Prof. Guiherme.
lsso inviabilizaria o processo daqui para frente, com maid um atraso. A16m de ter sido uma

preocupagio que os alunos t6m colocado. Dentro dos alunos de Mestrado, acham muito
vflido a questao do processo seletivo da FDRP nio coincidir, em calendfrio, com o do Sio
Francisco, porque isso df a possibilidade para que os candidatos a entrarem aqui, a
atenderem os dots editais. Talvez, um atraso nisso posse prejudicar esses calendfrios nio
conflitantes. A Se!!1leia..Diielea diz que gostaria de um esclarecimento da Ac. Anne
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Lemos Refs Bianchini, pois se manifestou dizendo que os alunos sio contra. Se essen alunos
que sio contra sio os de Mestrado; alunos que jf prestaram o processo seletivo e estio

cursando o Mestrado. E se nio forum ouvidos os alunos que ainda vio se submeter ao
processo seletivo. A Ac. .Anne Lemos Reid Bianchini confirms que os que sio contra sio

os alunos de Mestmdo. Eles t6m preocupagao. Oficialmente, tem homo levantar a opiniao

dos alunos jf ingressantes. Mas, tem a opiniao de alunos que vio ingressar e que a procuram
para falar que estio descontentes com o fato de o processo ser feito em Sio Paulo. Diz que

se a Senhora Dintora quiver, pode viabilizar um mecanismo de consults para as pessoas que

vio prestar, tamb6m A Se!!!!era..D!!elem diz que seria 6timo, tamb6m gostaria de ter feito

seu concurso seletivo perto da sua casa. O Prof. Dr. Gustavo Assad Ferreira diz que, s6
sumarizando, acabou ficando um tanto desorientado, tonto, com tanta informagao.

Questions o Prof. Begak se o processo, entao, serra feito todo ele aqui em Ribeido Prego.
Se, por exemplo, a Prove da FU\REST no domingo e a Prove Escrita no sfbado. O ]311E

D!-B1112ens..Befak diz que a(FG ainda nio deliberou no sentido se 6 mais oportuno

realizar a Prove de M6rito no sfbado ou na segunda-fein. Ela at6 propende a fazer no
sfbado. Ele e mais alguns que sabem da preocupagio com "os guardadores de sfbado",
prefeririam fazer na segundo-feira. O Prof. Dr: Gustavo Asked Fe!!gila diz que "os
guardadores de sfbado" podedam fazer a Prove no sfbado a partir das 18h30min, como ja

foi feito aqui. Pergunta ao Prof. Begak se a Prova de Lingual serra feita no domingo. O
Prof. Dr. Rubens Begak diz que syria feith no domingo, aqui na Unidade, pda FUVEST.
A FUVEST se compromete a enviar em seguranga para a sede da FUVEST. Divulgar
oficialmente para des, s6 nio pode publicar na Imprensa Oficial, no dia 12. A FUVEST se

compromete, kinda nio tem certeza disso, avisar aos interessados. No dia 19 6 publicado. A
Comissio deliberou, tamb6m, ontem, como tem fido traditional, em aceitar o resultado.

Seko proves totalmente diferentes, mas nio sabem se a FUVEST farc quest6es diferentes.

Nio tem como saber isso. Sio Exames diferentes. Quem faz um, faz um Quem faz outro,

faz outro. Mas, aceitar5o, porque o interesse 6 aumentar o ntimero de pessoas que venham
prestar. Aqueles que prestaram na FUVEST e que, por ventura, queiram vir fazer aqui.

Aceitargo. Aparentemente, o Laqo nio aceita e vai continuar nessa linha. O EoLllb.
Gustavo Assed Ferreira diz que, ouvindo, sua maior preocupagao homo ex-membro e Ex
Presidente da (T'G, era com o atraso no calendfrio. O processo seletivo precisaria acabar

no final de julho, para que pudessem iniciar as aulas em agosto. Essa era a preocupagao que

tinham, ele e a Profa. Flfvia, no primeiro mandato e, ele e o Prof. Guilhemae, no segundo
mandato. Essa solugao apresentada pelo Prof. Rubens, em que pese sega diferente do
expedience, ainda que fora da paula, comentaram aqui, na palavra do Prof. Rubens na
Sessio retrasada passada. Ela 6 uma solugio que de Gertz forma acerta o calendfrio, se

concordam com essa opgao da (]'G, em detrimento, infelizmente, do que disse a
Representante Discente. Os alunos terio que escoher o processo seletivo. Mas, de dodo

modo, neste memento, nio podem falar pecos alunos que pretendem entrar. Sabe que Ac.

Amine tem canais vflidos de comunicagao. E interessante que a Ac. Amine trouxesse esses
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dados quantitativos. Ela tcm realizado um belo trabalho nesse sentido. Acha que, talvez, em
detrimentos desse desejo dos alunos de prestarem os dois processor, pudesse ser uma

solugao para que nio atrase maid. A sua preocupagao 6 que a entrada acontega, de faso, esse

ano e que tenham um semestre de aulas. Talvez, pudesse ser uma solugao, porque poderiam

ter as Proves Finals durante o m6s de julho, agosto dodo. A Sc1111efz Dileoa diz que

gostaria de ter uma proposta clara para ser transcrita. Questions qual 6 a proposta clara. Se 6
isso: 1) FUVEST responsfvel pda Profici6ncia. Questiona quem fad a Prova Disserutiva.

O Prof. Dr. Gustavo Assed Ferreira diz que a Prova Escrita 6 feith pda Casa, pda CPG,

como sempre foi Foi assim em seu mandato e funcionou. O ]'rof. Dr. Rubens Begak diz
que gostaria de esclarecer, como Presidente da CPG. Pede desculpas, esd ficando confuso.

Gostaria que, quando falar pda CPG, ser ouvido e respeitado. Queria adendar primeiro a

informagao e responder, articuladamente, o que a Senhora Diretora pergunta. Na terceira
fase, as Bancas, houve a preocupagao da CPG em atentar para o recesso de julio, que des

t6nl lsso, tamb6m, foi apresentado iDiregao numb reuniio extraordinfria, semana passada,

a possibilidade de fazer na primeira quinzena de agosto. Comegariam, entao, em quinze de

agosto. Ou, se for a decisio aqui, em todo o m&s de agosto. Porque tem uma proposta na
CPG de unificar as bancas. Nio babe se conseguidam fazer ipso. Mas, de qualquer maneira,

quinze de agosto ou primeiro de setembro. Respondendo o que Ihe foi restado, vai reprisal
1) Primeira face no dia lo, pda FUVEST, aqui em Ribeirfo Preto, que divulge o resultado

no dia 12. Ingl&s e Alemio de manzi e a garde, Frances, Italiano e Espanhol Os candidatos

podem optar por at6 tr6s llnguas. E muito raro quem faz isso, mas seguiriam na mesma cena
que outros processos e o do Largo, tamb&m (j2uem escreve aqui, nio escreve no Largo e

vice-versa. A CPG opta por aceitar as notes daqueles que queimm aproveitar e que optem

por aqui; 11) A base ntlmero 2, realizada um dia antes ou um dia depois. Obviamente, o
resu[tado para aque]es que aproveitarem e tiverem aprovado a ]ingua. Rea]izada peta (]'G.

A CPG li es6 trabalhando, independence da decisio aqui, nio podem perder tempo- Tem
trabalhado. Este com a Secretiria la, a manhi coda, trabahando no edital. Se ele nio for

aprovado, jogam fora, guardam para outra oponunidade; Terceira fase, na primeim
quinzena ou durante dodo o m6s de agosto. Com isso, fazem aquino que 6 a intengao da

Congregagao, da Diregao. Tem coda a certeza da vontade. Reconhecendo que todos os
processos forum o melhor que puderam fazer. O mellor que a logbtica que Ices
apresentou Mas, devolvendo os problemas para FUVEST. Nio vio ficar administmndo

recursos aqua lsto mica a FUVEST. A intengao manifestada por este imporunte Fundagao
no sentido de, a partir do ano que vem, como tem sido a vontade manifestada pda Profa.

Monica, ele pr6prio acha que seria muito oportuno, vfrios colegas pensam no mesmo
sentido, unificar totalmente. At6 o Presidente Ihe falou isso, o Diretor Financeiro, sio

pessoas nio da Capital, de que 6 imporunte manter a idiossincrasia, a particularidade do

interior. Nio se devem misturar os processos com os do Largo. Sabe que as Comiss6es

anteriores tamb6m forum nessa linha. Entao, a partir do ano que vem, o Exame feith
totalmente, se isso caminhar, mas, aparentemente, tende a caminhar, com um calendfrio
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que nio Ices sejam tio apertado. Um calendfrio mais antecipado. A Sc!!!!eia..DiKIQa diz

que gostaria, se posse'el, de perguntar em primeiro lugar iDigna Congregagao, se podem
colocar em votagao esse proposta ou nio. Com as faces muito bem definidas. O Ef!!f;.Df:

Gustavo Assed Fe!!ella diz que acha que estio no expedience e isso nio consta na pauta.

Tem que pedir a inclusio de pauta. A Sf!!!!ela..Dileleu diz que se nio seri obrigada a
engender como recurso. A primeira base, nio 6 base, 6 Profici6ncia. As duas 61timas fases

pda pr6pria CPG. Que ipso fique bem claro. O Prof. Dr Gustavo Asked Ferreira diz que,
independence da Senhora Diretora incluir em pauta ou nio. Se pedir para incluir em paula o
fema entry para votagao. Fez um comentfrio hf furs Congregag6es atr5s. Gostaria

novamente de realizar esse comen6rio. Gostaria que constasse em Ata que, como Ex
Membro e Ex Presidente da Comissao, julga fundamental que mantenham a tiltima ftse
homo sempre foi. Discorda frontalmente de uma eventual unificagao de banca, para receber

todos os colegas, justamente porque bra a possibilidade do Orientador do Programs ser um

dos Membros da Banca que vai receber o seu Mestmndo. Discorda amplamente, sempre
discordou do modelo do Largo de Sio Francisco, de entrevista no final Jf conversaram

isso. Agora, de outra f ace, manter apenas uma Banca unificada para receber a terceim base
como um dodo, como acontece em diversas universidades do Brasil, acha, absolutamente,
errado. Pode aumentar em grande medida o navel de descontentamento em navel da relagao

entre (-)rientando e Orientador. Jf possuem alguns problemas com ipso. Fi importance que

as bancas sejam como sio feitas hole, na 61tima base. Na sua opiniao, Bancas com
Orientador pretendido e maid dois colegas. E fundamental que o Orientador pretendido sega

minimamente ouvido dentro desse processo. O Prof. Dr. Rubens Begak diz que, tamb6m,
vai na linda de reprisar sua manifestagio, homo 6 saudfvel esse processo. Foi assim que se
manifestou, quando elogiou o processo o ano passado e todos os precedentes.

Simplesmente noticiou, agora, uma discussio que a CPG tem, mas que nio serif para esse
processo, at6 porque isso implicaria em uma mudanga do que este na norma. Seria um

debate que vid para frente. Mas, concorda plenamente com o Prof. Gustavo, nesse t6pico.
A Se!!!!ela..DilelQU questions se podem voter. Primeiro, incluir na pauta. Jf este incluida.

Depois podem votar. Diz que esb curiosa em saber sobre a Comissio de Pesquisa, porque
nio tem tido o prazer de ver o Prof. Dr. Thiago Marrara de Matos nas reunites.- Ce!!!issue

dc..Pesq11isa. O Prof. Dr. Thiago Marrara de Matos diz que, realmente, a Profa. Monica
tem mzio. Nio tem estado nas reunites da Diretoria, is quintas-feiras, porque foi marcada
sem uma consults aos Presidentes. Agora, esb desenvolvendo uma atividade na Pr6-
Reitoria de Culture e Extensio Universi6ria e at6 por conte dessa atividade, if anunciou na

Comissio de P6s-Gmduagao e, tamb6m, anunciou para alguns colegas, informalmente, que
vai se afastar da Comissio de Pesquisa. At6 a Senhora Diretora sugeriu isso. Ache
importante, nesse momento, se dedicar is atividades if da Pr6-Reitoria de Culture e
Extensio. Entao, vai ficar nas atividades da Pr6-Reitoria de Culture e Extensio e se afastar

da Comissio de Pesquisa. Mas, gostaria de registrar de dodo modo, primeiro o
agradecimento desde sempre iProfa. (-:intia, com quem comegou na Comissio de Pesquisa
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e que sempre foi uma 6tima Presidente. Tamb6m agradecer ao pessoal pelos votos da
chaps. Fizeram um projeto para a chapa que envolvia politica de internacionalizagao,
valorizagao do P6s-Doc, mapeamento das pesquisas na Unidade, tentar refazer os projetos

da P6s-graduagao. Acha que, em parte, nesses poucos meses, apesar do seu af astamento

longo para um P6s-Doc na Alemanha, algumas coisas andaram Entao, dad algumas
noticias. C)s editais do PIBIC E PIBIT estio abertos. Atom, com uma novidade, todos os
que pedirem as bolsas, devedo fazer o registro no Orcid, plataforma pam os pesquisadores.

Caso denham qualquer dificuldade, jf encaminharam um e-mail dizendo que o oder, que 6 o

assistente na Comissio de Pesquisa, oferece uma assessoria. Inclusive, faso denham

dificuldade com o Google Scholar ou com a platafomla Academia, que 6 uma plataforma
de divu[gagao cientdica que tem fido muito titi], o oder este if para ajudar. A]6m, da
tradicional ajuda que ele jf presto com as prestag6es de conte nos finals dos projetos de

pesquisa. Jf atualizaram no site da Faculdade as normas sobre o P6s-Doutorado. Saiu urns
nomlativa nova do Conselho no final de 2017 e, ent5o, jf atualizaram a plataforma. Mas,

malta ainda fazer a normativa de P6s-Doc. Entao, mesmo que ele se afaste nesses pr6ximos

dias, se compromete com a Senhora Diretora, com Prof. Cell e com a Congregagio, de
ajudar a fazer isso. At6 jf falou com o Prof. Alessandro Hirata, porque tamb6m trabalhou
na primeim minuta dessa normativa de P6s-Doc. Diz iProfa. Dra. Massa de Souza Ribeiro

que se espelharam muito no P6s-Doc da FEA.RP. Gostaria de fazer um apelo, enviaram
ontem para todos os docentes um formulfrio eletr6nico de diagn6stico das areas de
pesquisa. Todo docente recebeu um link e, com base nele, precise indicar cinco palavras

chives que espelham ou reflitam a sua produgao atual e para os pr6ximos cinco anos.

Pediria para que os docentes nio indicassem areas de conhecimento. A ideia 6 indicar o
fema real, por exemplo, ambience, intemet, sustentabilidade, investimentos. Vio cruzar
essas cinco palavras chaves e vio tentar refazer os projetos da P6s-Gmduagao, porque os

projetos acad6micos que estio no Sucupira estio desatualizados. Entgo, agora 6 o
momento de ouvirem os docentes. Agmdece aos docentes que ja responderam Pede aos

colegar que respondam Coloca-se a disposigao para todos que precisarem, tanto na ajuda da

Pesquisa quanto, tamb6m, da Pr6-Reitoria para a Unidade. O Plot: 1)!: UDb€!!o Cell

[1111iu diz que gostaria de dar o seu testemunho do trabalho do Prof. Dr. Thiago Marrara
de Matos perante a Comissio de Pesquisa. Realmente, nio Ihe surpreendeu, porque 6 da

natureza do Prof. Dr. Tliago Manara de Matos e a sua not6ria capacidade de se empenhar

e levar as coisas adiante. De modo que sua rentincia demonstra mats uma vez o carfter

republicano da sua pessoa, o canter democrgtico, preocupado com a acumulagao de carlos.
lsso deve ser dino publicamente e Ihe transfere esse responsabilidade para a qual nio sabe se

es6 a altura. Pediria, se possfvel, a atengao da Senhom Diretora, a sua satisfagao com a

iniciativa de contato permanente com os Presidentes de Comiss6es, com os (hefes de
Departamento. Acha que esse iniciativa, realmente, tem que ser elogiado. As datas que a

Senhora Diretora fixou, is quintas-feith, para que houvesse a reuniio com o Presidente da

Comissio de Pesquisa, ele df eula. Entao, infelizmente, nio podeH comparecer. Se disp6e
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aqui publicamente a participar, com muito prazer, dessas reuni6es com a Senhora Diretora e

levar as noticias da Comissio de Pesquisa na sexy-feira, ou poderiam marcar outra data.
Mas, queria registrar de p6blico que 6, alias, um cumprimento, um mandamento maior da

Universidade de Sio Paulo, a obrigagao 6 estar na sala de aula como Professor. Entio,

gostaria de avisar a Senhora Diretom, tem um calendfrio, se nio se engana, haver5 uma

reuniio na pr6xima semana e, publicamente, gostaria de diner que nio vai comparecer,

porque estarg dando aura nesse horgrio. Como diz o Regimento da USP, caberg ao novo

Presidente indicar Eras membros para a fungao de Vice-Presidents da Comissio. Acha que 6

ipso que Ihe caberg fazer, possivelmente, na pr6xima reuniio da Congregagao. Indicar Eras

nomes, para que um desses posse ser o Vice-Presidente da Comissio de Pesquisa. Nbsse

momento, adentram o local os Profs. Drs. Ignacio Maria Poveda Velasco e Pedro
Bohomoletz de Abreu Dallari. - Comissio de Culture e Extensio Universitfria. O Prof.

Dr. Claudio do Prado Amaral pede a todos os Professores, encarecidamente, para
responderem ao censo que a Pr6-Reitoria de Culture e Extensio este fazendo sobre as

atividades que desenvolvem lsso para que a USP possa ter alimentado o seu banco de

dados e saber o perfil da Unidade com relagao is atividades que coda um vem
desenvolvendo nesse fmbito. Foi disparado um e-mail, se nio se engana, nessa semana ou

fim da semana passada, pedindo aos Professores que fizessem essa informagao. E rfpida, 6

bastante simpler. Gostaria de convidar todos os presences aqui para o I Seminfrio sobre
Corrupgao, que aconteced no dia 18/05, is 8h30min. Esse senhfrio estava previsto para o

dia de hole, mas, esse semana ocorre em Ribeirio Preto a Agrishow. C)s pregos
quintuplicaram. Uma passagem a6rea passou a ser quatro vezes maid cara. Nio havia vega

em hotel algum. Entao, tiveram que remarcar a data. A configuragio desse Seminfrio,
oqanizado pda Combsio de Culture e Extensao, teri no primeiro bloco uma mesa de
abertura com algumas autoridades da regiio e cidade. Ache imporunte esse aproximagao.

Espera que todos comparegant E uma iniciativa, ainda esb no comego, mas pode ser o
primeiro passo para esse aproximagao. Estario presences nessa mesa de abertura: o Prof.

Maura e o Prof. Eduardo Shad, que jf acompanha um grupo de estudo sobre corrupgao,

desde 2016 funciona e na qual tiveram o apoio dessa Unidade, atrav6s do Ex Diretor, Prof.

Celli. Depois da mesa de abemlra, seguir5o para a fda, de aproximadamente 25 minutos de
dada um dos expoentes, Dr. Leonado, Promotor que esb a frente da operagao Sevandija,

que foi uma agro importance que ocorreu e ainda vem ocorrendo aqui na cidade. Em
seguida, uma fda sua e, ap6s, uma fda do Desembargador Walter Maierovitch, que se
dedica aos estudos sobre corrupgao tanto no Brasil quanto na 161ia. No segundo bloco, os

alunos da FI)RP dario uma exposigao sobre o que foia operagao Sevandija em Ribeido
Preto. Um aluno do Mestrado, que 6 Promotor, e doze alunos da Graduagao. Elem fizeram

um estudo em um levantamento sobre este faso que kinda este i//b.P/da?, nada Ihes impede
de realizar estudos e apresentar estudos cientificos sobre ele. Nio existe nenhum

impedimento nesse sentido. Fizeram, entao, esse levantamento. Os alunos, portanto, do
Mestrado e da Graduagao fizeram o estudo, o que dada para fazer com o dinheiro desviado,
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montar escolas, creches, unidades de slide, UBS, pavimentar estradas. Fizeram um estudo
Fant3stico sobre isso. - Comissio de Relac6es Intemacionais. O Prof. Dr. Alessandro

!!ilan diz que estio em meio de dots editais. Um do Duplo Diploma com a Universidade
de Camerino, coordenado pda Profs. (l:ihtia e por ele. Tiveram, felizmente, sein inscritos,

sendo que possuem cinco vagus para o Duplo Diploma. Demonstra a procure dos alunos e

o sucesso do Duplo Diploma. Estio em negociagao para que at6 os sets alunos sejam
aceitos. Uma vega a mats para a Unidade. A selegao esb ocorrendo agora, nesse momento.

O segundo edital em andamento 6 o AUCANI, que concedeu dubs bolsas para intercimbio

para a Unidade, uma delay vinculada a Iniciagao Cientdica. T6m sets alunos inscritos, que
eram alunos que jf tinham sido selecionados para as vegas de intercambio. A selegao sera

feith semana que ventA Se!!!!ela..!)!!elou pede desculpas ao Prof. Dr. Nuno Manuel
Morgadinho dos Santos Coelho, pols o viu, mas nio Ihe devolveu a palavra. - fel11iss2e..de
Glad!!afar. O Prof Dr Nuno Manuel Morgadinho dos Santos Coelho agradece peta
Senhora Diretora por permitir que ele passe os comunicados da Comissio de Graduagao,
mesmo estando atrasado, por motivos que Ihe impediram de chegar antes. Gostaria de dar

conte da visita que receberam do Pr6- Reitor e da Pr6-Reitora Ajunta de Graduagao, aqui na

Unidade. Vieram compreender as demandas, conhecer a realidade da FDRP. Apresentaram
as dificuldades de pessoal Docente e T6crHco Adminktrativo, outms demandas que tem a

ver com a boa prestagao do Curio de Graduagio. Receberam uma resposta muito positive,

acreditando que nessa gestio tedo condig6es de avangar com o apoio da Reitoria nas
demandas da Graduagao. Fizeram-lines uma solicitagao, que repassaram a todos os

Professores e Entidades, de infommg6es para a (]G, para que possam passer a Pr6-Reitoria

de today as atividades que os alunos e professores, no fmbito da Graduagao, desenvolvem,
em parceria com a comunidade. Eles querem fazer um mapa da Graduagao, da relagao que

ela tem com a comunidade. Pede a todos a gentileza de prestarem essay infomlag6es. lsso

sed imporuntissimo, porque sera levado em consideragao para a redefinigao do ntlmero de
bolsas de Graduagao para a Unidade. Se conseguirem mostrRr que possuem muitos projetos
como, efetivamente, t&m, poderio aumentar as oportunidades de bolsas para os alunos da

FDRP. Terio mudangas importantes no sistema do vestibular, nas proves da FUVEST, de
modo que o segundo dia da segunda etapa seri eliminado. Continuario tendo a primeira

etapa, que sio as 80 quest6es de maltipla escolha, mantida. Terio a segunda etapa nio mats

com tr6s dias, mas com dois dias. O primeiro dia, Portugu6s e Redagao, mant6m-se o
mesmo. O segundo dia que antes era uma prove dissertativa de quest6es especfficas das

vfrias quest6es de Quimica, Fisica, Matemftica, Hist6ria etc., se6 eliminada. Nio haverg
mats a obrigatoriedade de sodas as areas fazerem sodas as provas dissertativas. O terceiro dia
que 6 da prova dissertativa especifica, em que os cursos escolhem aquelas areas que sio

importantes para os seus ingressantes, poderio ser revistas. Esse debate que gostaria de
colocar para todos. Convida todos a faze-1o, para saberem quais sio as disciplines que
deverfo escoher para os alunos, para os vestibulandos. Se deverio mantcr a Matemftica, a

Geografia, Hist6ria. Se poderao excluir Matemftica e incluir Filosofia. Se incluir, tamb6m,
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Sociologia. Poderio escolher at6 quatro disciplines. Nbs pr6ximos dias, todos receberio um

convite para um debate acerca disso. Pede para pensarem sobre o que seria mais apropriado
para a definigao do perfil do aluno da FDRP. 4. Palavra aos Senhores Membros. O Beef

D!- Vi(}tor Gabriel de Oliveira Rodriguez diz que sua faIR 6 uma adiantamento, pois
gostaria de expor nas pr6ximas reunites, mas como vai tirar licenga-premio, vai falar agora,

porque pode nio vir a representar esse bandeira nos meses seguintes. Como alguns sabem,

ele 6 Vice-Presidente da CPG do Programs Interunidades, PllOLAM, de integragao latina
americana. Es6 ocupando esse capo honrosamente faz um ano. E um programs
interessante, que este completando trinta anon, esse ano. Salvo engano, t&m nave Unidades.

Conga com Unidades importantes da USP na area de humanidades, inclusive, a Faculdade

de Direito do Largo Sio Francisco. f um programa nora 4 da Capes, tem Mestrado e tem
Doutorado. Aceita contribuig6es desde que trabalhe nio s6 com temas latinos americanos,

se nio com temps de integragio. A nora 4 da Capes para um programa interdisciplinar,
interunidades nio 6 ruin Efetivamente, a Capes nio da note maier do que 5 para os
programas intedisciplinares. Tem um programs da Satlde Publica de Sio Paulo e

Enfermagem de Ribeirio Prego que & um programs nota 6 ou 7, mas na verdade ele nio 6
interdisciplinar. Ele 6 interunidades, porque as duas Unidades usam o mesmo fema. Para um

programs interunidades 6 uma nora bastante boa. Atualmente, o programs tem dois

Professores da Unidade: ele e o Prof. Dr. Eduardo Said Diniz. Tem um projeto de delagao
premiada sobre a lei de delagao premiada que o Brasil este protagonizando por conta da
Lava Jato, Ihe deu a oportunidade, pelo PROLAM, de fazer estudos na Co16mbia, no

Uruguai, na Aqentina. Da sua parte 6 um programa bastante interessante. O Prof. Eduardo

tem um proleto parecido na area de "compliance". Acreditam que vio bastante bem. Fora

isso o Prof. Titular Celli esteve no programs, foi Presidente por vfrios anon. Ainda tem uma

velo acesa, porque ele e credencia ao programs. Enfim, ele esteve presence por mats de
d6cadas ou quinze anos. Ent5o, possuem esse vinculo, esse tradigao. E um dos Professores

da FDRP, o Prof. Rog6rio, poucos sabem, mas tcm o Doutorado pelo PROLAM Tem um

Doutomdo em integragao latina americana. Para verem que 6 um diploma reconhecido por

concursos da pr6pria Faculdade de Direito, o Prof. Rog6rio 6 de Direito Empresarial, sua
tese 6 sobre tmbaho escravo. Na tlltima CPG do PROLAM que foi hf tr6s semanas, foi
votada uma proposta inicia] de que a Facu]dade de Direito de ]Lbeido Preto viesse a ser

uma das Unidades, porque estio alterando o Regimento. A alteragio do Regimento 6 uma
burocracia muito grande, do projeto interunidades. Exige que qualquer alteragao do projeto

interunidades, sediado hoje na ECA, mere cede, seja aprovada por todas as Congregag6es

das Unidades do Programs que sio nove. Entao, estio preparando uma mudanga de
Regimento das disciplinas bfsicas. Ela vai ter que ser aprovada pdas nove Congregag6es, de
today as Unidades. Cada vez que se prop6e uma votagao 6 necessfrio que em coda uma das
Unidades coloque em pauta e o Professor de if defends. A maioria acaba nio conhecendo o

PROLAM, por ser um programa de vfrias Unidades. Aproveitando esse trfmite burocrftico
que haverf, entrariam com o pedido de credenciamento da Faculdade de Direito de
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Ribeirio Preto. Fez um arrazoado dizendo exatamente isso. T6m Professores aqui com uma

experi6ncia bastante grande e, inclusive Professores egressos, na a area de
intemacionalizagao da FDRP, com ader6ncia para alguns projetos relacionados iAmerica
Latina, que estio sempre desenvolvendo. lsso foi muito bem aceito. Seu pedido 6 que nos

pr6ximos semestres haven por sua iniciativa, ou da pr6pria Diretoria, enfim, de quem seja,
uma consults a esta Congregagao se gostaria de fazer parte do PROLAM Precisam dessa

aprovagio. Depois, a aprovagao da CPG da FDRP, mas jf diz, a(PG do PROLAM esb

pr6-aprovada. Jf constou de Ata o pedido que vem para ci o convite, vai depender da mem

manifestagao da Diretoria. Depois, nas outras Clongregag6es. Provavelmente, nio estaa
presente nas pr6ximas reunites colegiadas, mas gostaria que esse sua fda fosse lembrada. Jf

conversou com os Professores. Lembradas para quando isso vier a pauta, que todos
consultem a lmpordncia do PROLAM O Prof. Cell sabe muito mats do que ele, com
certeza o Prof. Pedro Dallari tamb6m, pdas relag6es com o IRI. Estio com um projeto,
agog, com esse "Print". Que sega, entao, lembrada a importancia, a tradigao. Que as pessoas
conhegam, visitem a pfgina para verem as propostas Cr6 que hf quase duzentos Doutores

ja fomudos. E um programs tradicional caved a proposta para essa Congregagao.

Ningu6m 6 obrigado a fazer, absolutamente, nada pelo programs especificamente.

Simplesmente, quem river algum projeto com ader6ncia com a Graduagao, P6s-Graduagao,

eventualmente, pode vir a compor o programa ou fazer algum tipo de colaboragao. Gostaria

de pedir muito carinho com esse proposta que vid nos pr6ximos meses. O Pr11LDL
Un112erl11.fe!!i.l1111iu diz que manifestar a sua enomle alegria, sua grande satisfagio com

essa notfcia, porque durante o periodo que esteve no PROLAM, forum quase quinze anos,

aprendeu a verificar a importancia desse progmma. De fato, o PROLAM tem mais de
duzentos Doutores formados. E um programa interunidades. Quando foi para o PROLAM,
foi como Faculdade de Direito da USP de Sio Paulo. [f ficou at6 2013, ocupava a
Presid6ncia da (.;omissio de P6s-Graduagao, mas teve que renunciar porque veio para ca,
para ser Diretor dessa Faculdade. Durante a sua gest3o, por malta de tempo e outros
assuntos para lidar, nio teve condig6es de realizar ipso. Mas, sempre foi um projeto seu de
incluir a Faculdade de Direito de Ribeirio Preto da Universidade de Sio Paulo No

PROLAM, a exemplo do que ocorre com a Faculdade de Direito do Largo de Sio
Francisco. O PROLAM tem, por exemplo, como Unidades participantes, a Faculdade de
Economia FEA de Sio Paulo e tem, tamb6m, a FEA de ]iibeirio Prego. Tem
informag6es, obviamente, tcm muito contatos no PROLAM ainda, tem recebido e tem Ihe

deixado muito feliz, recebidos elogios is atuag6es do Prof. Victor e do Prof. Eduardo.

Levaram para la uma linha de pesquisa que o PRLAM nio tinha. Ficaram muito
interessados nessa linha de pesquisa. A Profs. Elizabeth Rebollo, atual Presidente,

Coordenadom do progmma, agora, tendo o Prof. Vktor como Vice, gostaria de,
enfaticamente, manifestar o seu entusiasmo e ressaltar a importancia que terra para essa
Faculdade integrar o PROLAM Diz a Senhora Diretora que sabe, por raz6es publicamente

apresentadas, por causa da Agrishow em Ribeirfo Prego, ela nio teve como se hospedar,
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etc., s6 pode vir hole e teve que despachar. Mas, pede uma rgpida audi6ncia com ela. A

Scl1llQla..D!!elem diz que concedeu. O Prof. D!: Umberto Cello.Tudor pede desculpas,
pois nio foi infomlado. Encaminhou um e-mail para Diretoria, copiando o e-mail que
recebeu do Prof. Victor, uma singela propose de minute. E uma minuta de carta, cabe a
Senhora Diretora definir ou nao, manifestando no primeiro momento a intengio dessa
Faculdade de aderir ao programs. lsso nio serif, em seu entendimento, nenhum

comprometimento formal. (lbberg, evidentemente, a este Colegiado decidir. Assim que tem
que ser mesmo. Gostaria, apenas de pedir isso, uma singela cara, apenas. Como ja houve a

manifestagao de apoio da Comissio de P6s-Graduagao do PROLAM, que, eventualmente, a
Senhora Diretora, tamb6m, examinasse esse proposta de minuta feita pelo Prof. Victor. No

primeiro, como uma carta de inteng6es e, obviamente, todos do PROLAM saberio que o

assunto deveri ser submetido, oportunamente, a este Colegiado, etc. Esse pedido que
formularia iSenhora Diretora. A Se!!!!ela. !)ilelea diz que, quanto a isso, conhece o
PROLAM, nio s6, porque participou dos trabahos das Comiss6es da Pr6-Reitoria de P6s-

Graduagao. Teve uma Orientanda, hoje Doutora sua, com muito orgulho, ela fez
Doutorado, tamb6m, pelo PROLAM, nio deu certo a dupla titulagao. Nio sage o porqu6
nio deu cerro, se eram as dubs USP. .Alguma coisa assim. Uma pessoa estudiosa, ela acabou

sendo Doutora por la e por aqui. Conhece, porque a acompanhou muito de perto o
trabalho, a pesquisa que ela realizou. (2uanto ao restante, logicamente, que vai fazer a carta.
Conhece o PROLAM e conhece o trabalho, o valor. Di muito valor a America latina. Nio

vai fazer concorr6ncia iirea Intemacional, mas faz Constitucionalismo Latino Americano,

bastante, com muitos trabalhos. Realmente, este muito pr6xima a isto. T6m os Grupos de
Pesquisa, os Parlamentos Latinos Americanos. Sem fazer concorr6ncia aos

intemacionalistas. O Prof. Dr. I.Jmberto Celli Junior diz que babe, alias, tiveram muito
contato, quando era Presidents da Comissio de P6s-Graduagao e a Senhora Diretora
Comissio de P6s-Graduagio da Faculdade do Laqo de Sio Francisco. Sabe do
conhecimento da Senhora Diretora sobre a area e seu aprego peso PROLAM Mas, diner,

como salientou o Prof. Victor, qualquer Professor, uma vez a Faculdade de Direito de
Ribeido Preto integrante do PROLAM, pode propor uma linha de pesquisa. Alguns
Professores da Faculdade de Direito do Largo de Sio Francisco sio fundadores do
PROLAM, o Prof. Luiz Olavo Batista, a saudosa Profs. Araminta Mercadante, o Prof.
Fonseca. Eles fizeram parte do nGcleo fundador do PROLAM Tem coda uma hist6ria if no

Largo, tem certeza que a Senhora Diretora sabe. Evidentemente, qualquer Professor que,

eventualmente, quiser orientar, tamb6m no PROLAM, seri bem vindo. Esse linha de
pesquisa 6 muito importance. Nio ha, absoluta, concorr6ncia e, sim, complementaridade.
Fifa muito feliz com a manifestagao de apoio da Senhora Diretora. Espera que,

oportunamente, esse Colegiado posse corroborar a posigao da Senhora Diretora e apoiar,

portanto, o ingresso da Faculdade de Direito no PROLAM Em segundo lugar, gostaria
dizer aos Membros do Colegiado que na semana passada, nos dias 23 e 24, esteve na
Faculdade de Ci6ncias Juridicas e Sociais da, na Universidade de La Frontera, em Temuco,
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no Cole, representando a Senhora Diretom, na abertura do ano acad6mico. Esteve if, falou

em nome da Senhora Diretora, diz que estava representando esse Faculdade. A aus6ncia da
Senhora Diretora foi sentida. Ali, uma vontade efusiva de que a Senhora Diretora posse it if

o mats brevemente posse'el Na ocasiao, teve a honra, if tinha tido a honra de ser

convidado para proferir uma auld magna nessa abertura de ano acad6mico e proferir uma
auld magna sobre prospectivas da integragao latino americana, nos cason do Chile e do
Brasil. Porunto, agradece a Senhora Diretora pe]o apoio que ]he foi dado para it if. Traz

essa mensagem da Profa. Valeska de que a este esperando ''de brazos abertos" if. A USP 6
uma refer6ncia para des. O aprofundamento da parceria com a USP 6 fundamental. Teve

algumas reuni6es if. Tem uma proposta muito objetiva de trabalho, de jf criar um grupo
para um curio que vai ser oferecido. A data nio esd definida, mas seri um curso de verso

If. Depois, a FDRP replicaria aqui. Curio de invemo if e curio de verso aqua lsso foi

discutido. Ele, na qualidade de Coordenador do Conv&nio entre as duas Faculdades, pediu

ao Prof. Camino Zufelato, a proposer initial deles envolvia a sua area de conhecimento,
estio muito interessados em que Professores dessa Faculdade vio la, a data ainda sets
fixada, na area de Processo Civil. (2uerem comegar por af. Propuseram outros temas.
Ontem, o Prof. Camino esteve if conversando com des. Certamente, no retomo do Prof.
Camino, poderiam conversar. lsso foi um pedido, tamb6m, da Profa. Valeska, que, ap6s a

reuniio do Prof. Camino, pudessem conversar juntos para que esse programs vf adiante.
Primeiro programa e, desde jf, sabe que poder5o contar com o apoio da Senhora Diretora.
Por fim, gostaria de manifestar a sua satisfagao com o langamento do Relat6rio Anual

(]olegao Relat6rio NAJURP. Todos os anon, desde a gestao do Prof. Ignacio, quando foi
criado o NAJURP, em 2011, ele apresenta relat6rios. Neste ano, a Profa. Fabiana Cristina

Seven junta com a Lapse, uma das alunas, organizaram esse Relat6rio de Direitos Humanos

das Mulheres, produtos de discuss6es que ocorremm o ano passado nessa Faculdade. A
Profa. Fabiana, com dodo esmero que Ihe 6 peculiar, conseguiu a participagao dos alunos

que escreveram artigos aqua Essa edi$o especia] do ]ielat6rio teve o apoio nio s6 da

Comissio de P6s-Graduagao em Direito aqua da Faculdade, homo teve o apoio do
PROEXT MEC SES u -- 2016. Manifesta a sua grande satisfagfo. A Profs. Fabiana,

cenamente, faTS chegar is mios da Senhora Diretora. Saiu hole, teve a sorte de encontrf-la

no conedor e ela o brindou com esse presente, que o deixou muito feliz. Tudo que
consideram bom, devem dar sequencia. Quando veio para ca, o Prof. Ignacio conduziu

muito bem, deu sempre muito apoio ao NAIURP e ele deu sequ6ncia a ipso. E um
programa que muito orgulha a Faculdade, o NAJURP. Queria parabenizar a Profa. Fabiana

e, tamb6m, a Layse, pena organizagao desse ]ielat6rio que, certamente, engrandecerg muito a

compreensao dos Direitos Humanos das Mulheres. Colocarg a Faculdade numa posigio de

vanguarda em relagio a esse assunto. Esse material seri distribuido para vfrias bibliotecas

de Universidades. Tamb6m seri distribuido para a Faculdade de Direito de Ribei$o
Proto/SP. A Se!!!!era..]l)ilelea gostaria de registrar que, ache ela, tRnto a Diretoria quando

a Vice aqui da Entidade, esb cumprimentando a Profa. Fabiana pelo evento e,
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principalmente, de sua parte, porque ela pr6pria escreve muito sobre a mulher na pohtica.

Inclusive, sobre as dif iculdades que a muller encontrou para poder exercer um pouco da
vida politica a que ela conseguiu chegar hole. Publicaram um livro sobre o voto feminino no

Brasil. Tem, tamb6m, uma Orientanda, a Luciana L6ssio, antiga Ministry do TSE, que esb

atuando sobre a plataforma cinquenta por cinquenta. Ou seja, ela quer a participagao de
cinquenta por cento, este forgando, exatamente, isso, a presenga feminina no Parlamento.
Ache que da parte da Profa. Maida, tamb6m. Mas, da sua parte, realmente, um cumprimento

todo especial a quem se dedica a esse batalha da mulher, o sexo feminino, tamb6m, na

polhica. Na verdade, o reconhecimento da sua presenga na sociedade. O BOLD!..!gnacb
Maria Poveda VelascQ justifica o atraso. Quando estavam saindo de Sio Paulo, quebrou o

cimbio do cerro e tiveram que esperar at6 chegar outro carta para seguirem viagem Esse 6

o lido ruim da hist6ria. O lada bom 6 que nesses quatro anos e meio quase de Secretaria
Gerd, esse 6 a primeira vez que quebra o carro. Mas, estio com muito carinho na reuniio

da Congregagao da Faculdade de Direito de Ribeido Prego. Neste momento, o Prof. Dr.
Paulo Eduardo Alves da Silva retina-se do recinto. ll. ORDEM DO DIA. I.
CREDEN'CI,AMEN'TO CERT: 1.1 PROCESSO: 2011.1.313.89.3. PAULO
EDUARDO ALVES DA SILVA. Pedido de recredenciamento junto a Comissio
Especial de Regimes de Trabalho -- CERT, apresentado pelo interessado, fls.77-79.

Currkulo Lattes: http://lattes.cnpq for/8525107983606820. - Aprovado ad / ipm d//m do
Conseco do Departamento de Direito Privado e de Processo Civil em 19/03/2018, com

base no parecer favor5vel do relator Prof. Dr. Benedito Cerezzo Pereira Fido, fls.91. -

Parecer do relator pda Congregagao, Prof. Dr. Rubens Begak, opinando favoravelmente
pda aprovagao do pedido de recredenciamento junto iCERT, apresentado pelo

interessado, fls.92-verso. Colorado em discussio e votagio. a Congregagao aDrova. oor
unanimidade (dezessete membros). o oarecer do Prof. Dr. Rubens Becak favorgvel a
aprovacio do pedido de recredenciamento iunto a CERT. aoresentado oelo interessado. 2.
RELATORIO BIEN'AL DE ATI'VID.ADEL DOCEN'TES: 2.1 PROCESSO

2018.1.207.89.5. EDUARDO SAAD DINIZ. Relat6rio Bienal de Atividades

Docentes, referente ao periodo de 2016-2017, apresentado pelo interessado, fls. 308-
333. - Curdculo Lattes: http://lattes.cnpq.for/8826346387648821. - Aprovado ad / i?n d//m

do Conselho do Deparumento de Direito Ptiblico, em l0/04/2018, com base no parecer
favorfvel do relator, Prof. Dr. Raul Miguel de Freitas Oliveira, fls.358. - Parecer do relator

pda (-bngregagao, Prof. Dr. Nuno Manuel Morgadinho dos Santos Coelho, opinando

favoravelmente a aprovagao do relat6rio apresentado pelo interessado, fls.360. (11kllecadQ.fm

discussio e votacio. a Conereaacio aorova. oor unanimidade rdezenove membros). o
)arecer do Prof. Dr. Nuno Manuel Moraadinho dos Santos Coelho. favorgvel a aorovacio

do Relat6rio Bienal de Atividades Docentes. refermn aa w!=bda d£ 2Q16:2QIZ:

apresentado pek) intern sado. 2.2 PROCESS0 2011.1.658.89.0. JONATHAN
HERNANDES M.ARC.ANTONIO. Relat6rio Bienal de Atividades Docentes,

referente ao petiodo de 2016-2018, apresentado pelo interessado, fls. 251-257. -
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Curdculo Lattes: http;//lat:tes.cnpq for/8351178780387042. - Aprovado ad /!#mxd//m do
Clonselho do Departamento de Filosofia do Direito e Disciplinas Bfsicas, 19/03/2018, com
base no parecer favorgvel do relator, Prof. Dr. Eduardo Saad Diniz, fls. 268. - Parecer do

relator pda Congregagao, Prof. Dr. Gustavo Assed Ferreira, opinando favoravelmente a

aprovagao do relat6rio apresentado pelo interessado, fls.270. <jbjocado em discussio e
votacio. a (]onareaacio aDrova. oor unanimidade rdezenove membros). o Darecer do Prof.
Dr. Gustavo Assed Ferreira. f avorfvel a aorovacio do Relat6rio Bienal de Atividades
Docentes, referente ao perfodo de 2016-2017. apresentado peso interessado. 3 -
nESviNCULAgAO DO VESTIBULAR NA FUVEST: 3.1 PROCESSO:
2017.1.319.89.7. FACULD.ADE DE DIREITO DE RIBEIRAO PRETO. Pedido de

desvinculagao no vestibular da FUVEST para 2018, apresentado pelos
Representantes Discentes de Graduagao, fls.3-6. - A Comissio de Graduagao, em
26/ 10/2017, aprovou a nio desvinculagao da carreim 160 (Direito) no Vestibular FUVEST

para 2018, com base no parecer contdrio do relator, Prof. Dr. Clio Gracco Pinheiro Dias,
fls.14.- Parecer do relator pda (l=ongregagao, Prof. Dr. .Nessandro Hirata, opinando pelo

indeferimento do pedido e pda manutengao da vinculagao da carreira 160 (Direito) ao

Vestibular da FUVEST, fls.16-17.- A Congregagao, em 01/ 12/2017, concedeu o pedido de
vista do processo ao Representante Discente Yan Bogado Funck, fls.19.- Tmnscorr6ncia za

a#A do puzo para manifestagao do pedido de vistas, em 01/03/2018, fls.20. A Sc!!!!ea

DilelQa diz que precisam fechar o processo e, para isso, precisam voter o parecer do
relator, Prof. Dr. .Alessandro Hirata. O Ac. Yan Bogado Funck diz que pediu vistas para

fazer um parecer e, para anexar, pediu infomlag6es aos Servigos de Graduagao da FDRP e
do Largo de Sio Francisco, mas kinda nio recebeu. A Graduagao com o acQmulo de servigo

e poucos funcionfrios nio conseguiram levantar os dados. Fez esse pedido, pols o curso
passaria a ter um p6blico que jf entrasse na FDRP, querendo um determinado ensino
juridico. Entendem que j£ 6 possivel que denham alunos que queiram prestar aqui, devido a

essa formagao do curso. Chegou a levantar alguns dados. Cerca de 30% dos alunos,

atualmente, prestam Ribeido Preto como primeira opgao. E um n6mero baixo, mas, em
compensagao, em outras faculdades que jf fizeram essa desvinculagao, homo a pr6pria
FMRP, jf tiveram um aumento da demanda, ultrapassando, inclusive, a demanda de
candidato por vega da FM/USP de Sio Paulo. Aqui se tomou mais conconido.
Basicamente, esse 6 a questao que levantaram. Se nio se engana, a FEARP, tamb6m:.

desvinculou recentemente. Pede para que a Senhora Vice-Diretora relatasse a experi6ncia na

FEAliP. Acha interessante para o debate aqui. A Se!!!!era..D!!elem gostaria de registrar,

essas dificuldades que o Yan encontrou para elaborar um parecer, foram pr6prias do
pedodo. Pegou um final de ano, mudangas em todas as Diretorias que consultou. Aqui a

mudanga foi em setembro; em S:io Paulo teve mudanga agora. Tiveram mudanga de Reitor.

Na realidade, acha que tem o Yan tem que comegar de novo a sua busch de elementos. Nio
ache que a ideia deja ruim. O perfodo, que realizou a pesquisa, foi ruin Nio conseguiu,

realmente, nada. O Ac. Yan Bogado Funck diz que, no caso, nio teria homo ter feito em
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outro perfodo, porque estava sendo discutido na Congregagao. Foi, na verdade, czar de ter

fido esse perfodo agora. O Prof. Dr. Ignacio Maria Poveda Velasco diz que, sobre esse

assunto, tem um parecer da Comissio de Graduagao, que se manifesta contrariamente a

manifestagao. Um parecer do relator pda Congregagio, tamb6m, na linha do indeferimento.

Como a Senhora Diretora disse, cabe, agora, fecharem o assunto e proceder ivotagao. De
qualquer maneira, diz ao Ac. Yan Bogado Funck, homo ja havia se manifestado, esse 6 uma

questao que 6 perfeitamente legitima. E uma questio, realmente, a ser estudada, de ser

analisada. O faso de, eventualmente, a Congregagao indeferir, nio significa que em ocasi6es
mais propicias do ano letivo nio posse realizar. Por ipso a Senhora Diretora, tamb6m, deu

essa deixa de que nio faltad tempo Pda manifestagao, agora, do Yan, pensou, ele nio teve

tempo pam manifestar um voto, mas, de qualquer maneira vai poder apresentar ex z,e#A, a

justificativa. Se entendeu bem, at6 por conte da assembleia, enfim, da manifestagao dos
discentes, a razio 6]tima syria que, desvinculando a carreira, teriam um adensamento de

qualidade do perfil do aluno que procure a FDRP. Nio sedam, vai diner assim, ''labella" de

quem quer que fosse. Teriam aqui pessoas que, realmente, vem para ca e querem mesmo a
Faculdade, seja pelo projeto pedag6gico, pda qualidade de vida em Ribeido Prego, seja o

que for. Acha que tudo que for nessa linha de melhorar, de adensar a qualidade, 6 bom
Uma d6vida que tem, nio 6 questionamento, 6 o fato de ter mais pessoas que dizem que

querem Ribeir5o Prego, s6 querem aqui, necessariamcnte ipso implicad em pessoas com

preparo mehor. Estava conversando com o Prof. Pedro Dallari, na viagent O Prof. Pedro
disse que poderia ser, mas o fato 6 que a qualidade do corpo discente da Faculdade de
Direito, "se 6 pelos fmtos que se conhece a arvore", continuum a ter excelentes resultados.

Ache que o temp 6 legftimo. Nio esb dizendo que absurdo, nio. Mas, s6 dizer que desta

forma passariam a ter mais pessoas que queiram vir para Ribeirio Prego, por RibeiMo Preto,

pensa que do ponto de vista acad6mico, etc., nio 6 um argumento. Pode ser que tenha gents

que tenha vindo para ca como segundo opgao, e ja aconteceu, que uma vez vindo para ca,
vestiu a camisa. Eram alunos com qualidades excelentes. Fizeram um excelente curio.

Deixaram a Faculdade if em ama na Faculdade, na OAB, etc. (-lonhece gente, da &poca em

que estava na Diretoria que teve oportunidade de, depois de entrar aqui, it para a Sio
Francisco, porque abriu vaga if, e disse que ficaria aqui. S6 queria ponderar ipso. Sem
pretender polemizar. O Ac Yan Bozado Funck diz que entende a questao. Nio cr6 que

esse separagao vf fazer grandes alterag6es. De toda forma, os discentes terio passado no
vestibular. Tedo tido uma note alta. Na media, pode ser que essa media aumente ou

diminua, enfim Nio 6 certo nada disco. Colou aqui como terceira opgao, continua aqui at6

hoje. Teve opominidade de it para Sio Paulo, nio quid. Nio terra um prejuizo para a
Faculdade com relagao a qualidade dos alunos. O Prof. Dr. Alessandro Hilata diz que,

apenas, recapitulando o seu parecer de dezembro, complementando, na verdade, o que o
Prof. Ignacio disse. Dois fatores que sio importantes e nio podem esquecer. O primeiro 6

que tem um deficit de informagao muito grande dos alunos de Ensino M6dio. Percebem
muito em feiras de profiss6es. Dentro da Faculdade, acabam esquecendo ou nio dando
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atengao. Fazendo esse separagio do vestibular, 6 muito dificil que isso garanta qualquer
coisa no sentido de que des vigo para ca, pols estio engajados com o projeto pedag6gico,

etc., porque esse informagao nio chega. E um moments, ainda, de muito baixa informagao.

A outra 6 que esse aluno, mesmo que venha, sega em segunda ou terceira opgao, ele sed

formado aqui, com esse perfil do curso. Entao, nio tem nenhum prejuizo o cato de o
vestibular ser feito junta, em relagao a identidade do curio. Dos cursos serem diferentes e

terem caracterbticas e qualidades distintas. Na mesma linha do Prof. Ignacio, nada contra

com a separagao em si Pode ser boa ou pode ser ruins Mas, a seu ver, nio df para ter
elementos concretos, que vai ter qualquer tipo de melhoria. Acabam tolhendo a opgao desse
aluno do Ensino M6dio que vai prestar o vestibular. Porque, no momento em que ele vai

prestar o vestibular, sendo separado, ele prestad aqui ou a Sio Francisco. Juntando com
esse deficit de informagao que esse aluno tem, sed obrigado, tamb6m, a fazer esse escolha,

naquele momento. Uma escolha que nio & conscience, no sentido de que ele nio tem sodas

as informag6es. Porque, ele nio tem como ter sodas essas informag6es. Vai fazer um logo,
homo vai prestar aqui, porque 6 menos conconido que if. Resumindo, s6 consegue ver que
nio teriam melhorias concretas que possum ter, separando o vestibular. Acabam criando um
obstfculo e diminuindo uma chance de escolha desse vestibulando. O Pr11LDf..llg114cb

Maria Poveda Velasco complements que se a nova sistemftica fosse vigente, nio teria o
Yan entre des. Ache que isso 6 significativo. Se um dia, chegar o momento, chegad. Mas,

tem a convicgao de que na sistemftica at:ual, hole, fibre muito mais horizontes para quem

quer que sega, vir aqui na Faculdade, sem prejuizo da qualidade. A Se!!!!ela..Dileoa diz
que if conhecia a Faculdade. Vfrias vezes, esteve aqui para confer6ncias sobre o temp
democracia, eleig6es. Entao, conhecia a rama de ter avangado para indices muito altos de

qualidade. Inclusive, no ano passado, comegou a se informer mellor e viu que os alunos
daqui saiam muito maid dispostos a enfrentarem o mundo jurjdico do que, eventualmente,

os do proprio Largo. S6 tem ouvido muitos elogios. Elogios ao corpo discente de Ribeido

Prego. lsso, nio s6 peso Marcos da Costa, que a cumprimenta coda vez que a encontra. Na
realidade, o Marcos da Costa 6 o Presidente da OAB. O Marcus Vinicius Furtado, de

Brasilia, toda vez que a encontra s6 tem elogios. Gostaria de traz&-lo aqui para conhecer de
perto. A verdade 6 que o corpo discente da Faculdade de Direito da USP de Ribeido Prego
6 de exce16nch. O Ac. Yan Bogado Funck diz que o fundamento do pedido 6 justamente

a questao dos alunos que acabam prestando aqui, como terceira opgao, acabam ficando
aqui, mas, apesar disco, passam o curso dodo dizendo que gostariam de ter cursado a Sio

Francisco. Tem um colega que pediu transfer6ncia e falava que nio queria fazer Direito,

queria fazer Sio Francisco. .Alguns alunos ficam com essa sensagao de certs inferioridade e

se preocupam que isso possa ser prejudicial para o curio. Enfim, encerrando esse assunto,
gostaria de saber sobre a FEAllP, como 6 que se deu esse separagao, para engender mellor.

(?uestiona se seria possivel. A Se bo! Vibe:DiletQla diz que, se Ihe permite, gostaria que

fosse em outro memento, at6 porque jf faz album tempo que isso aconteceu. Nio tem
dados especdicos para falar sabre o processo. Entao, numb pr6xima reuniio. Diz ao Ac.
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Yan Bogado Funck, homo ele este convicto da sua proposta, fang levantamento de dados,

para fundamentar sua ideia, podem juntar as informag6es. A Sc!!!!ela:!)!!elem peigunta se
podem voter o indeferimento, s6 pam fecharem esse cano. Diz ao Ac. Yan Bogado Funck

que, sem sombra de davida, poderg retomar esse ideia com instrugao, outras experiencias e

as vantagens da separagao. Acha que ipso seria muito bom Aqui6 uma questao burocdtica
mesmo. (lk)locfldo en] discussi(}e votacio, a Coneregacio aDrova por maioria dos oresenlc$

Idezesseit votof favorgveb, UD Toto contrfrio e uma abstencio). o oarecer do Prof. I)r:
Alessandro Hirata oelo indeferimento do oedido e oela manutencio da vinculacio da
carre:ia 160 (Direito) no Vestibular da FroST. 4. REPRESENTAgAO DISCENTE
N'A CON'GREGAgA0: 4.1 PROCESS0: 2017.1.545.89.7. FACT.JLDADE DE
DIREITO DE RIBEIRAO PRETO. Consulta sobre o percentual da representagao
discente na Congregagao da FDRP, apresentado pelos Representantes Discentes de

Graduagao, fls.3-7. - Parecer do relator pda Congregagao, Prof. Dr. Ignacio Maria Poveda
Velasco, opinando favoravelmente iPortaria Intema n ' 039/2017, por obedecer ao que
preceitua o Estatuto da IJniversidade, Art. 45, inciso Vlll, com sugest6es, fls.ll. - A
Congregagao, em 06/04/2018, concedeu o pedido de vistas dos autos ao Prof. Dr. Nuno

Manuel Morgadinho dos Santos Coelho, fls.12. - Requerimento de dijagao de puzo para

manifestagao, apresentado polo Prof. Dr. Nuno Manuel Morgadinho dos Santos Coelho,
fls.13. A Sc!!!!efa..Dilelea pede atengao dos Membros, pois houve um requerimento de

dilagao de puzo para manifestagao, apresentado pelo Prof. INuno dos Santos Coelho. Este
requerimento foi deferido e, porunto, este processo nio pode ser votado e sed retirado de

pauta. A (bngregagao aprova. por unanimidade. o requerimento de dilagao de puzo para

TRIOS DE DISTRIBUIgAO DE CARGO DE
PROFESSOR TITULAR: 5.1 PROCESSO: 2015.1.584.89.0. FACULD.ADE DE
DIREITO DE RIBEIRAO PRETO. Relat6tio da ''Comissio de Estudos para

Elaborar Crit6rios para Distribuigao de Cargos de Professor Titular da FDRP ''
Definigao do Departamento para o qual a vaga disponibilizada pda CAA seri
alocada, fls.50-54. - Relat6rio apresentado pda Comissao, em 07/11/2017, fls.39-41. - A

Congregagao, em lO/11/2017, aprovou a concessio de vistas dos autos ao Prof. Dr. Andre

Ramos Tavares, fls.42. - Parecer do Prof. Dr. Andre Ramos Tavares a E. Congregagao, com
considemg6es, fls.43-48. - A (:ongregagao, em 01/12/2017, considerando o parecer do

Prof. Dr. Andre Ramos Tavares, aprovou encaminhar os autos iComissio para reflexio
mais ponderada do assunto, fls.49. - Ata da 2' .Reuniio da Comissio realizada em
18/12/2017, is fls. 50 a 54, confimlando a aprovagao do relat6rio, fls.39 e 41. - A
Congregagao, em 06/04/2018, concedeu o pedido de vistas dos autos ao Prof. Dr. Thiago
Marmra de Matos, expandindc-se a concessio de vistas coletiva, fls.55. - Manifestagao

apresentada pele Prof. Dr. Thiago Marrara a E. Congregagao, fls.56-61. A Sc!!!!11a
11)ilelea esclarece que hole pda manhi o Prof. Dr. 'lhiago Marrara de Matos trouxe o
parecer. Este parecer vai ter que ser distribuido para todos para que possam, eventualmente,
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apreciar, se manifestar. Principalmente, para a Comissio, cujo relat6rio es6 sendo analisado

e sob deliberagio. Portanto, vai transferir, vai tirar da pauta, porque este processo constou e
consta da Ata aprovada hoje, que nio pode mais ser solicitada vista. Teve vista coletiva. O

parecer deveria ter chegado dia 27. Chegou hoje de manhi. O processo foi entregue ontem

Portanto, quando voltar, na pr6xima reuniio da Congregagao, a Comissio ted possibilidade
de se manifestar e, depots, sed posco em votos. Neste momento o Prof. Dr. Victor Gabriel

de Oliveira Rodriguez sai da sala. O P1111: 1)!J:hiago Marrara de Matos diz que, como 6
sua tlltima (l;ongregagao, gostaria de fazer alguns esclarecimentos, at6 para que os colegas

possum analisar a sugestao. Em primeiro lugar, o puzo de vista, o Prof. Ignacio pode

esclarecer, o puzo 6 de trinta dias. A Se!!1leia..Dilclaa diz que 6 verdade, o Prof. Thiago

poderia entregar o processo at6 o dia 6, at6 domingo. O ProfjDr. Thiago Marrara de
Balm diz que 6 exatamente. Entao, entregou dentro do puzo. At& se esforgou para
conversar com virios colegas. Foi estabelecido o dia 27, mas tinha o puzo glam do dia 27,
s6 para esclarecer isso. Em relagao ao processo, nio babe se tem aqui, mas gostaria de deixar

alguns esclarecimentos do que foia proposta. Nio vio deliberar, homo a Profs. Monica
mencionou. Este fora de pauta. Mas, queria, ainda sim, dizer o que o levou a essa proposta,

at6 porque nio estari na pr6xima reuniio. Pede permissao a Senhora Diretora para projetar,
para as pessoas poderem acompanhar, 6 bem sucinto. A proposta do Prof. Dr. Thiago
Mart ara de Matos 6 Droietada na Sessio da Coneleuacio.xoDbt!!!£s£21B: "03 de
maid de 2018. ]ief.: Processo administrativo n. 2015.1.584.89.0. Crit&rios para distribuigao

de cargos de professor titular na FDRP/USP. lima. Sra. Diretora da FDRP/USP Professors
Associada Monica Herman Salem (-hggiano, Os concursos de professor titular t6m sido,
nessa Universidade, motivo de elevada desuniio e tristeza. Nio raro, acabam por deflagrar

conflitos intemos, aniquilar a qualidade do ambience laboral, inviabilizar parcerias

acad6micas, a16m de prejudicar a imagem da universidade e subs unidades, sobretudo dianne

de agnes judiciais coda vez mais frequentes. Hf muito tempo, a Universidade de Sio Paulo

errs por insistir de forma anacr6nica no sistema da progressao de carreira para a titularidade

por meio de um concurso para cargo proprio. Solugao mats adequada, eficiente, merit6ria e
menos conflitiva 6 empregada por muitas IES federais, que tomaram a titularidade uma

etapa de progressao dentro do cargo de professor doutor em semelhanga ao que se
vislumbra em nossa progressao para professor associado por memo da aprovagao de um
professor doutor em concurso de livre-doc6ncia. Em outms palavras: nio deveria haver

cargo p6blico de professor titular na USP. Mellor seria que a titularidade representasse a

terceira e a 61tima face da progressio do professor doutor, sem prejui2o de concurso
proprio para tanto. lsso evitaria que doin ou mais candidatos de uma mesma area,
igualmente competences, ficassem impossibilitados de atingir simultaneamente o spice da
carreira, e afastaria todos os referidos inconveniences do modelo ora adotado. Infelizmente,

ainda estamos longe dessa solugio. Resta-nos, assim, elaborar pohticas internas que
busquem dar uma fungao institucional ao cargo de titular e, ao mesmo tempo, contomar as

injustigas e os conflitos derivados do nosso modelo. Como professor associado desta casa,
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solicitei vista dos autos em epfgrafe, a uma, pelo impacto institucional do assunto e, a dubs,

porque, conforme exposto durante a t]]tima sessio da (]ongregagao, havia requerido, no
Departamento de Direito P6blico, ao qual pertengo, minha convocagao para acompanhar as

reunites da comissio criada peta Congregagao na qualidade de ouvinte. (torre que, sem

aparente razao, jamais fui convidado a participar, de modo que somente agora pude com
mais cdma examinar a proposta trazida ao colegiado e elaborar sugest6es que buscam ser,

ao mesmo tempo, capazes de contribuir com as boas relag6es entre os colegas, respeitar as

normas gerais regentes dos concursos ptlblicos e de conferir previsibilidade aos potenciais
candidatos. Tomando como base tats premissas, procedia um exame dos documentos
contidos nos autos e agora apresento a e. Congregagio da FDRP um breve hist6rico da

discussao, algumas considerag6es sobre aspetos formais cujas correg6es me parecem
imprescindfveis e, ao final, uma proposta para votagao homo altemativa a apresentada pda
Comissio que, desde jf registro, fez apenas dual reuni6es das quaid participaram no

mfximo 30% dos seus membros docentes. A proposta alternative aqui esbogada nio
impede que la se pegam o cargo a que a Unidade faz jus, nem que se naga imediatamente
pedido de cargos adicionais com o objetivo de que a FDRP, num puzo razofvel, forme

liderangas acad6micas e gaze de plena autonomic homo 6rgao da USP e como instituigao de

exce16ncia nos campos juridicos do ensino, da pesquisa e da extensio. BEEN.E
li!!S:ii6XilCO ' Junho de 2015 a Secretaria Gerd (doravante SG) solicitou que a FDRP
elaborasse: i) o "perch do Prof. Titular" e o "Plano de Agro '' para a ampliar o ntimero de

docentes a atender os cdt6rios do perch exigido (f1. 03); ' Setembro de 2015 a FDRP

encaminhou a SG o perch do titular, que abarcava apenas u6s itens: "I. Relevante pesquisa
cientdica na area da titularidade; 2. Comprometimento com o ensino de Graduagao; 3.

Dedicagao is atividades de cultura e extensio '' (f1. 05); ' Outubro de 2015 -- a CAA

aprovou parecer favodvel a devolugao do processo iUnidade por ser pouco especifica a
caracterizagio do perfil de titular e solicitou sua reelabomgao (fl. 07-08); ' Outubro de 2016

-- a SG encaminhou a FDRP o "relat6do sobre o processo de avaliagao de solicitag6es de
novos catgos" (f1. 12-14), mas do qual nio constou mengio a FDRP; ' Outubro de 2016
a Diretoria da FDRP publicou a Portaria Interns FDRP n. 12/2016, nomeando os
Professores Alessandro Hirata, Gustavo Assed, Victor Gabriel Rodriguez, Clio Dias e

Guilherme Mendes, bem como o entio discente Andre Antonietto para compor a
"comissio respons4vel por apresentar proposta contendo cdt6rios relativos ao perfil exigido
para professor titular da FDRP" (f1. 1'7); ' Outubro de 2016 -- a Comissio Intema da

FDRP apresentou o ''plano de agro '' e o "perch de professor titular" a Diretoria (f1. 19-21).

Todavia, no perfil, foram inseridos crit6rios estranhos a area do direito, incluindo a
participagao em programas de resid6ncia, em comity de utica no uso de animais e na

oqanizagao de eventos esportivos, deixando-se de especif scar as peculiaridades da area
juHdica; ' Novembro de 2016 apesar das falhas, a Congregagao da FDRP aprovou o

petal proposto, apenas com a supressao da palavra "resid8ncia" (f1. 25); ' Margo de 2017

parecer de membro da CAA apontou que o perfil e o plano de agro apresentados pda
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FDRP se basearam nos documentos da Escola de Educagao Fkica de Ribeido Preto
(EERP), daf porque o perfi] terra incluido a mengao de crit6rios que nio guardam relagao

com a area de direito. Em adigao, o parecer apontou o percentual de associados pelo
conjunto de docentes de coda Departamento, chegando aos seguintes indices com base em

dados da 6poca: 31% de associados no DDP; 15% no DPP e 50% no DFB (fl 29-30). E

com ipso se concluiu pda possibihdade de a FDRP solicitar I cargo de professor titular a

parter do ano vigente; ' Junho a outubro de 2017 a Congregagao da FDRP aprovou a
criagao de comissio para discutir crit6rios de distribuigio dos cargos de titular e, ato
continuo, os Departamentos indicaram tr6s membros para compor uma nova comissio

intema (fl 32-34). Nesse particular, 6 de se destacar que o DFB, apesar de ter um percentual
alto de associados, indicou apenas um deles, a16m de dots doutores. Tr6s outros associados
do DFB foram deixados de fora das discuss6es. A Diretoria, a seu sumo, indicou membros

pda Congregagao e informou os representantes discentes e a representante dos servidores
t&cnico-administrativos (f1. 3'7); ' Outubro de 2017 a SG encaminhou oficio i FDRP,

indicando o puzo para solicitagao de catgos de titular iReitoria (f1. 35); ' Novembro de

2017 a Comissio Intema apresentou seu I ' Relat6rio com sugest6es tiradas em uma Qnica
reuniio de 06 de novembro de 2017, da qual participaram 5 docentes e 2 discentes, de um

total de 15 membros da Comissio. Entre outras coisas, a Comissio: . Entendeu que um
caro deve ser solicitado imediatamente e que os pedidos posteriores devem ser

encaminhados conforme crit&rios objetivos de distribuigio, mas nio esclareceu quais seriam

os motivos de tratamento discriminat6rio; . Informou hover quatro associados para oito
docentes no DFB (0,5); sets associados para 17 docentes no DDP (0,35) e 4 associados para

13 docentes no DPP (0,30); . Concluiu que o DDP nio deve receber o segundo caro de

titular antes dos demais departamentos, pols if tcm um titular, enquanto o DFB apresenta o

coeficiente maid alto de proporgao dos associados e tem doin associados mats antigos, com

livre-doc6ncia obtida em 2008 e 2009, razio que justificaria receberem o pr6ximo cargo em
detrimento do DPP, que tem ntlmero quase dubs vezes major de docentes e produtividade
mats alta; e . Para a distribuigao dos futuros carlos de titular, em tratamento diferenciado

nio justificado, a Comissio sugeriu crit6rios distintos, quais sejam: u Manger o equihbrio da
distribuigao de carlos, respeitadas as dimens6es departamentais e sua produtividade; n

Observer a razio de associados e docentes em gerd de coda departamento; n Considerar o
tempo de livre-doc6ncia dos docentes associados mas sem se estabelecer uma f6rmula
para tanto; e D Considerar a produtividade em ensino, pesquisa e extensao, bem como as

atividades administrativas -- mas sem se estabelecer uma f6mlula para tanto. . Novembro

de 2017 em votc-vista apresentado a e. Congregagao, o prof. titular Andre Ramos Tavares

examinou a proposta encaminhada pecos poucos membros da Comissio Intema e, em
apertada sintese: . Destacou que nio se pode excluir, de antemao, o Departamento de

Direito Ptiblico dos departamentos a se destinar a vega de titular peso faso de jf possuir um
cargo; . Esclareceu a importancia de que crit6rios de distribuigao sejam conhecidos com

grande anteced6ncia por todos os docentes e interessados para que tomem as provid6ncias
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que reputem necessfrias dentro de seus projetos acad6micos; . Recordou que os crit6rios de

distribuigao devem ser aprovados pda Congregagao de modo objetivo e pautados no m6rito
acad6mico, conforme estabelece o item 3 das Diretrizes Gerais para concessio de caqos de

professor titular; o Ressaltou, por analogia, o item 7, 'c ' das Diretrizes Gerais da CAA
(relativo a distribuigao de carlos pdas Unidades), que prev6 o fomecimento preferencial de

cargos para "area reconhecidarnente importantes, com necessidade de lidei-angus

acad6micas, nas quais se evidencie car6ncia ou aus6ncia de professores titulares"; . Advertiu
que a m6trica de proporgao indicada pda (-bmissio da FDRP & alheia ao quesito de m6rito

acad6mico, pols o n6mero de associados de coda Departamento nio replete isoladamente,

de maneira plena seu engajamento e produtividade; . Reputou o crit6rio de "professores

associados mats antigos", empregado pda Comissao, como questionfvel e insuficiente,
sobretudo dianne das diretrizes da USP, que frisam o crit6rio de m6rito, baseado numb
anflise de desempenho acad6mico; o Por conte desses problemas, sugeriu a adogao de uma

solugao unificada para a vega jf disponfvel e as posteriores, estruturada num modelo de

aplicagao sequential de tr6s crit6rios: n A) Um crit&tio basico, necessfrio a que os
Departamentos se "habilitem para solicitor novos cargos de titular, e que levaria em conta

Eras itens: ID produgao cientdica; H) bancas de mestrado; iii) oferus de novas disciplines na
graduagao e na p6s-graduagao no 61timo bi6nio (uma para coda 4 docentes); (iv) realizagao

de eventos acad6micos (dois por ano) e (v) ter docentes homo lideres de pesquisa no

diret6rio do CNPQ; u B) Um crit&rio de distribuigao (que terra natureza classificat6ria)

para selecionar um dentre os Departamentos habilitados. Aqua, poderia ser considerada ou a
Fazio entre o ntimero de titulares e o nQmero gerRI de docentes ou a razio entre titulares e

associados; e n (1) Crit6rios de desempate entry os Departamentos, quais sejam: (i) media

de publicagao acad6micas com qualis; (iD tempo de livre-doc6ncia; (iiD carla media de

horas-auld ministradas; (iv) bolsas de pesquisa e de produtividade obtidas pelos Docentes;

(v) ntimero de projetos de pesquisa financiados; (vi) ntimero de orientag6es em andamento;

(viD ntimero de bandas de mestrado; (viiD novak disciplinas; (k) eventos acad6micos e (x)
n6mero de atividades de extensio ' Dezembro de 2017 -- em virtude da proposta

apresentada no vote-vista do prof. Andre, a Congregagao devolveu os autos a comissio
que, em reuniio na qual estiveram presentes apenas cinco de seus quinze membros,
reafirmou seu primeiio relat6rio com a abstengao da Professors Maria Hemilia. Ademais,

informou ter levado em conga os crit6rios de m6rito e de produtividade na sua proposta

inicial, tendo transcrito trecho do relat6rio anterior no intuito de comprovar sua alegagio.

Contudo, nio constam dados sobre o assunto dos autos, simplesmente informag6es de que

os requisites de perfil foram cumpridos pelos tr6s Departamentos da Unidade. A Comissio
ainda destacou que o perfil de professor titular aprovado na Congregagao (fl. 19-24) --
inclusive com as falhas que aqui jf se apontaram abarcaria crit6rios de m6rito, e adicionou

que os cargos, segundo manifestagao do Prof. Victor Rodriguez, dever5o ser abertos

somente em RDIDP proposta que, de imediato, exclui todos os associados em regime
partial da possibihdade de progressao na carreira. PROBLEMAS FORMAIS Durante a
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anflise dos autos, saltaram aos olhos alguns problemas formats que, embora nio
prejudiquem a solicitagao de vaga iReitoria, necessitam de reparo, inclusive para evitar
questionamentos e af astar fragilidades dos futuros concursos ptlblicos e para afastar o risco

de que todos os esforgos dessa Congregagao venham a ser em vio. Em termos bem
objetivos, essas falhas verificam-se: 1. Na definigio do perfil docents (fl. 20 e 21), que foi
elaborado com base no da EERP e que, at6 hole, cont&m itens totalmente incompativeis

com a area juddica, como a recomendagao de que os professores associados denham

participagao em Comity de utica no Uso de Animais, e na organizagao de eventos
esportivos. Eases crit6rios nio consistem em viCios formats insignificantes. Eles maculado

os futuros concunos, que, segundo a Constituigao da Reptlblica, devem se realizar sempre
com fundamento na natureza do cargo, ou seja, no perfil que para ele se tragou; 2. Nos

trabalhos da Comissao, 6 de se reiterar que a participagao dos 15 membros foi
extremamente baixa por romo desconhecida. Da primeira reuniio, participaram cinco

docentes (apenas quatro associados) e doin discentes de graduagao. Da segundo reuniao,
participaram cinco docentes (apenas quatro associados) e nenhum representante das outras
categorias acad6micas. A]6m disco, docentes que pediram participagao como ouvinte sequer
forum chamados; 3. A Comissio em nenhum momento realizou consulta ou audi6ncia

publica sobre sua proposta, o que 6 praxe nio s6 nessa Faculdade de Direito, homo se viu

ao longo da revisio do PPP, como tamb6m em qualqucr 6rgao da Administragao Ptlblica
em relagao a assuntos de interesse gerRI ou quest6es relevantes, conforms sugerem as
normas do art. 28 e art. 29 da Lei de Processo Administrativo do Estado de Sio Paulo; 4.

Embora a comissio tenha afinnado que os Eras departamentos cumprem todos os crit6rios

de solicitagao sob o ponto de vista de produgao, dos autos nio constam os documentos
juntados pelos Departamentos, nem se esclarece de que modo se chegou a esse conclusao,
If que em seus relat6rios nio hf informag6es sobre produgao cientdica, engajamento no
ensino, em atividades de extensio ou administrativas. Alias, dos autos nio constam sequer

os offcios departamentais com seus respectivos dados. Para o regular andamento desse

processo administrativo e principalmente para garantir que os esforgos dessa Congregagao
nio se tomem intlteis, evitando-se questionamentos desnecessirios dos vindouros

concursos, 6 essencial que se adotem algumas medidas corretivas, a saber (i) revisar e

adaptar imediatamente o perfil do cargo de titular da FDRP para que dele se eliminem
exig6ncias que nio guardam qualquer pertin6ncia com a area do direito; (iD juntar aos autos

todos os oficios de produgao enviados pelos departamentos e os respectivos cflculos que

fundamentam a decisio da Comissao; e (iiD estipular que ao menos uma audi6ncia publica
venha a ser realizada dentro da FDRP com base na proposta definitiva escolhida pda

(-;ongregagao antes de sua aprovagao definitiva. PROPOSTA ALTERNA:l:lWA
Independentemente da adogao das medidas conetivas mencionadas, casa a e. Congregagao
decide de imediato deliberar sobre o m6rito da questao, apresento, por oportuno, uma

proposer altemativa a da comissio, baseandc-me para tanto no modelo sugerido pelo prof.
titular Andre Ramos Carvalho em seu voto vista. Por isso, retomo aqui sua proposta de
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estrut:ura tr4)lice de crit6rios para distribuigao de carlos na Unidade, mas apresento algumas

modif icag6es de contetldo com o escopo de simplif ica-los, de garantir uma constance
distribuigio dos cargos pelos tr6s Departamentos, de imprimir mais competigao aos futuros

certames e de reposicionar o cargo de titularidade sob a perspective institucional, menos

vinculada iprodutividade de uma ou outra area intema da Unidade. .N6m disso, registro
que a proposta de crit6rios a seguir deveri ser aplicada a todos as vagas (if aprovados ou

nao), pols inexistem motivos para se manger, a meu ver, a sugestao discriminat6ria da
comissio. A REQUISITOS BASI(r)S DE SOLICITA(;AO: para que os Departamentos
solicitem o recebimento de cargo de professor titular diga-se bem, o que em nada
prejudica que a Unidade jf pena a alocagio do cargo jf aprovado iReitoria juntamente com
requerimento de novos 6 imprescindfvel que: (ID aprovem deus pianos estrat6gicos

conforme normas intemas da USP, relacionando o papel do titular para a consecugao de

subs metal e definindo o que se entende por produtividade em cada area, considerando o
trip& de fung6es acadamicas; (ii) definam as areas em que se distribuido sells futuros cargos
de titular a partir das disciplinas Generals da graduagao do curso de direito e em coer6ncia

com as divis6es dos concursos de livre-doc6ncia, que tamb6m sio processos intermedifrios

de progressao na carreira tal medida deve promover a seguranga juridica e a transpar&ncia,

pois pemlitir3 que docentes da FDRP e interessados extemos (afinal, trata-se de um
concurso ptlblico aberto a todos) possam organizer suas atividades faso desejem concorrer;

(iii) aponte areas em que ainda nio haja titular e a ordem de prioridade para atendimento
dessas areas a partir das metas departamentais e de sua concepgao, prevista no plano, de

m6rito e produtividade acad6mica -- concepgio que, diga-se bem, pode variar pelos tr6s
departamentos; e (iv) deana o regime ho6rio do cargo de modo justificado (RDIDP, RTC.
R:lP), levando em conte a exist6ncia, no coq)o departamental, de docentes em regime
completo ou partial interessados em competir pda promogao na carreira e a necessidade de

se ampliar a concorr6ncia ao mfximo. B. REQUISITOS DE CLASSIFICA(IAO: faso nio
haha vagas suficientes em certo ano para suprir as demandas dos departamentos solicitantes,

habilitados conforme os crit6rios bfsicos, a Congregagio deveH classic icf-los, a coda
distribuigao de vaga, de acordo com o seguinte crit6rio: raHo do nQmero de titulares para o

total de docentes, associados e doutores, lotados no Departamento, conferindc-se a vaga ao

que apresentar a manor razio. C REQUISITOS DE DESEMPA:l'E: nesse particular,
sugiro manter os sugeridos pelo Prof. Andre Ramos Tavares, quads sejam: (i) media de
publicagao acad6micas com qualis; (iD tempo de livre-doc6ncia; (iiD carla media de horas-

aula ministradas; (iv) bolsas de pesquisa e de produtividade obtidas pelos Docentes; (v)

ntimero de projetos de pesquisa financiados; (vl) ntlmero de orientag6es em andamento;
(vii) n6mero de pandas de mestrado; (viiD novas disciplinas; (k) eventos acad&micos e (x)

ntimero de atividades de extensio -- com a adigao de que a extensio considerada seja apenas

aquela que nio recai na categoria de atividade simultfnea. Esses indicadores, por sugestao,

devem ser considerados no 61timo quinqu6nio. Cane!:!!S:fQ Em sfntese, dianne do
exame dos autos, manifesto-me contrgrio a proposta da Comissio por duas raz6es. Ela se
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baseia em um procedimento mercado por vfcios formais que necessitam de corregao, baixa
participagao dos pr6prios membros da Comissio e da comunidade acad6mica local, e vicios

no tocante ao tratamento ison6mico. Com efeito, a proposta cria um tratamento
discriminat6rio, pols sugere que a vaga atualmente disponfvel segundo informagao da
Reitoria sega direcionada por um grupo de crit6rios, mas as vagas vindouras, por outros. Se,

em votagao, for recusada a proposta da comissao, requeiro que a (bngregagao aprove que:

(ID A Diretoria pena a distribuigao da vega atualmente disponibilizada pda Reitoria a FDRP
e requeira mats quatro vagas para que os Depanamentos atinjam o minimo de duas no

m6dio puzo; (ii) Em paralelo, apliquem-se medidas necessfrias a corregio dos vfcios

formats apontados, a saber (i) revisar e adaptar imediatamente o perfil do cargo de titular da

FDRP para que dele se eliminem exigencias que nio guardam qualquer pertin&ncia com a

area do direito; (iD juntar aos autos todos os offcios de produgao enviados pelos
departamentos e os respectivos cflculos que fundamentam a decisio da Comissao; e (iii)
estipular que ao menos uma audi6ncia publica venha a ser realizada dentro da FDRP com

base no esbogo escolhido pda Congregagao antes de sua aprovagao definitiva; e (iiD Antes
de se proceder a qualquer concurso, aplique-se a Unidade a proposta do professor titular

Andre Ramos Tavares, mas com as modificag6es de conteido apontadas no item "proposta
altemativa", exigindo-se que os Departamentos, faso queiram, atuem para comprovar o

preenchimento dos REQUISITOS BASI(.1)S, permitindo-se entio que a Congregagao
proceda a distribuigao iluz de crit&rios objetivos (REQUISITOS DE CLASSIFICA(;AO E

DE DESEMPATE), que devergo ser utilizados em todas as situag6es, presentes e futuras,

sem discriminagao injustificada entre a vaga if disponibilizada e as que servo objeto de novo
requerimento iReitoria. Por fim, reitero que os crit6rios objetivos e de m6rito para
definigao de areas de titularidade e orem de realizagao dos concursos futuros servo
estabelecidos por cada Departamento na ocasiio de seu planejamento a semelhanga do que
ocorreu a 6poca de definigao das areas de livre-doc6ncia da FDRP. lgual conclusio vale

para o turno do cargo em concurso, cuba definigao peso Departamento deverg considerar os

regimes hoHrios de todos os interessados na progressao, sem discriminag6es indevidas, e a

busch constance pda mfxima competividade no certame. E a sugestao que submeto a e.
Congregagao. Thiago Marrara Professor Associado de Direito Administrativo". O Pf!!f.D!.
Thiago Marrara de Matos diz que dividiu sua anflise em tr6s panes. Fez uma breve
introdugio, para ele 6 importante, porque tem at6 um cargter pessoal Registrou que a USP

tem insktido num erro muito grande em relagao is Universidades Federais, m2nter a
progressao da carreira como acesso a um cargo isolado, o caro de Titular. Ache que a USP

insiste nesse erro, ao inv6s de reconhecer que a titularidade devs ser uma progressao dentro

do cargo de Doutor, assim como 6 a Livre-Docancia, Associado. Porque isso tem gerado
uma s6rie de embates, desuniio dos colegas. lsso tem gerado injustigas em que hf dots ou

tr6s Professores igualmente competentes, mas que nio podem atingir o spice da caneira,

porque existe um cargo especif ico. Registrou seu posicionamento de que a USP,
infelizmente, ainda em. E extrcm&mcnte nocivo a Universidade que mantenham essa
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sistenHtica de titularidade, como cargo. Sua opiniao 6 que a titularidade deveria ser como

nas federais, uma etapa da progressao, dependente de aprovagao em concurso ptlblico,
por6m vinculado ao cargo de Doutor. O que nio acontece ultimamente. Nem vai entr&r em

detalhes das vfrias agnes judiciais que correram por conta dessa questao. fl muito nocivo
em termos de imagem e de ambiente de trabalho. Esse assunto da busch de uma refomla

regimental na USP, ja comentou com muitos Professores de outras Unidades, da Sio
Francisco, da Economic. A sua ideia num futuro pr6ximo 6 mandir, ainda que
informalmente, uma proposta a Reitoria, de revisio dessa pohtica de progressao de carreira.
Mas, isso nio esb em jogo nesse momento. Entao, em primeiro lugar, fez um hist6rico do

processo. Ja hf aqui uma vaga aprovada para a Faculdade. Simplesmente, precisa pedir essa

vaga. Entao, tudo o que colocou aqui nio tem prejuizo dessa solicitagao imediata. Disse
muito claramente que a vaga pode ser pedida imediatamente. Deve, a vega ja esb la. Sem

prejuizo, sugeriu que a Faculdade pedisse if outro pacote de vegas para que os
Departamentos denham o minimo institucional. Ache que isso 6 importance para um m6dio

puzo- Fez um brave hist6rico, desde a criagao do perfil, plano de agro. Elsa 6 a primeira

parte. Tergo um mapa do que aconteceu nessa discussio. Em segundo lugar, achou muito
relevante, at6 para a seguranga juridica dos candidatos e dos procedimentos, fazer um maps

de alguns problemas formats. Parece-the urgente corrigirem e 6 extremamente simpler. Em

primeiro lugar, no perfil de Titular, que aprovaram na Congregagao, ainda constam coisas
que nio dizem respeito a carreira do Direito. No perfil da FDRP consta que foi baseado no

perl il da Escola de Educagao Fkica e, at6 hoje, constam dele items totalmente

incompativeis com a area juridica, como a recomendagao de que os Professores Associados

denham participagao no Comity de utica no Uso de Animais. lsso esb escrito. Pede perdao
porque escreveu Escola de Enfermagem, mas 6 Escola de Educagao Fkica. O Comity de

utica no Uso de Animais es6 no perfil do Direito. lsso 6 completamente inadmissivel, nio
tem relagao nenhuma com a area. Tamb6m consta no perfil Organizagao de Eventos

Esportivos. Sabe que sio coisas pequenas, podem corrigir imediatamente. E muito ffcil
corrigir. Mas, nio pode ficar da maneira homo es6, porque passa at6 uma imagem ruim da
Instituigao. O perfil tem que ter realmente crit6rios que denham a ver com a carreim do

Direito. Entao, t6m problemas graves no perfil, simples de conigir. Podem corrigir
imediatamente, paralelamente ao pedido das sagas. 11 tranquilo. Nio 6 uma crftica a quem

participou da Comissao, nem a Presid6ncia da Profa. Cintia. Elogia quem foi is reunites,

quem participou. Essas pessoas t6m que ser elogiadas. Sua crftica 6 mais a quem nio foi. Na
verdade, o que registrou aquie ]he parece imporunte, a Comissio tinha quinze membros,

mas das reunites s6 participaram cinco, sendo quatro Associados. Achou ipso um
problema, at6 pda legitimidade da proposta da Comissio. Quer dizer, uma Comissio de

quince, com uma proposta assinada por quatro Associados, 6 um pouco problemftico. Ache
que af os outros Associados tinham que se manifestarem com mats intensidade. Outra coisa

que tamb6m ache importante, at6 seguindo uma 16gica da Administmgao Publica
Contempodnea e a hist6ria institucional da FDRP, 6 abrir uma audi6ncia e uma consulta
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publica. Essa Faculdade tem tido uma tradigao democrgtica de ouvir o corpo acad6mico
quando tem uma proposta imporunte. Entao, sugeriu que se jf aprovaram a proposta, jf

abu s6 para chancelar e explicar esses aspectos icomunidade acad6mica. Nio podem tocar

esse assunto, tio delicado at6 para o futuro da Instituigio, com o desespero desnecessfrio e
tamb6m sem ouvir a comunidade acad6mica. lsso 6 importante na Administragao Ptlblica

Contempodnea. O Prof. Gustavo babe disso, sempre defendeu essa transpar6ncia, essa
participagao popular. Acha que 6 importance que isso ocorm num momcnto opomlno aqua

Outro probleminha formal, de ffcil corregao, & que dos autos nio constam os oficios de

produgao dos Departamentos. Sabe que os Deparumentos responderam E preciso que os
autos denham todd documentagao, sem exclusio de documentagio que foi usada pda
Comissao, os offcios de produtividade que os Departamentos mandaram, por exemplo.

Pergunta iProfa. (India para onde foram esses documentos, porque a Comissio fez uma

anflise de produtividade. A Se!!!!era..Dilelaa diz que judo bem, isso seri analisado depots.

Pede, por favor, para analisarem ipso depois. lsso este apontado no relat6rio. O Ef11LD!.
Thiago Marrara de Matos diz que 6 tudo simples. A Se!!!!ela..Difelea diz que 6 judo
formal, & tudo burocracia. O Prof. Dr. Thiago Marrar& de Matos diz que quanto ao
m6rito tcm uma proposta. A Comissio fez uma sugestao pam a vaga atual e para as futuras.
Ela fez uma discriminagao de crit6rios. Para a vaga atual usa uns e para as futures usa

outros. Pareceu-the que essa discriminagao 6 motivada. Entao, sugeriu uma estrutura de tr6s
blocos de crit6rios, at6 valendo-the o modelo trabalhado pelo Prof. Andre. E uma proposta

altemativa, porque se rnanifestou pda recuse da proposta da Clomissio da maneira como ela

foi elaborada. Esse 6 o seu voto. E uma proposta altemativa. Teriam os requisitos bfsicos
de solicitagao. C)s Departamentos, sem prejuizo da paralela solicitagao das vegas, fazerem o

seu planejamento. Fazerem o seu planejamento nos termos das normativas que forum
publicadas atualmente e inserir o cargo de Titular dentro das suds pohticas e metas. Qual 6 o
papel do Titular dentro da pohtica departamental. Em segundo lugar, definir as areas que

haverf titularidades. Diz a Profa. (:intia que ja passaram por ipso at6 na livre-Doc6ncia, em

que tiveram que fazer aqueles recortes, em que areas abriao, no futuro, titularidades. Entao,
fazer essa definigao de areas, para dar seguranga juridica e previsibihdade aos membros da

Unidade e tamb6m aos extemos, que desejem em algum momento na sua carrey concorrer

nesses processos de progressio de carreira. Acha importante que os Departamentos la
definam as suas areas e deixe ipso muito transparente para todos os membros da Faculdade.

.Al&m disso, 6 importante que se deana aquia ordem de prioridade de atendimento das
areas. Esse 6 uma decisio departamental. Que area sera preenchida antes ou nio. Coda

Departamento tem maturidade para estipular isso e tamb6m o Regime. Quando ao Regime,

o Prof. Victor nio esb aqui, mas ele fez uma manifestagao pelo Regime de Dedicagao
Integral. Ele mesmo sempre defendeu o Regime de Dedicagao Integral. Mas, acha um
pouco complicado quando possuem Associados que desejam concorrer e sejam Professores

de Tumo Parcial ou Completo, que des sejam excluidos automaticamente da possibihdade
de competir, por uma decisio do Regime Integral Entao, a sua proposta aqui6 que os
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Departamentos considerem se hf colegas no Regime Parcial que denham interesse em
concorrer e tomem o Regime de Horns do cargo que vail concurso, levando em conte a

necessidade de ampliagao sempre constance da competitividade. lsso 6 muito importance.

Entao, fez esse registro quando ao Regime de Hons. (-)s Departamentos pedindo isso vio
distribuirem os cargos que tiverem. Tem um if que jf este disponfvel. A16m disso, sua
sugestao 6 que jf solicitem outros. Vio classificar os departamentos, e af a proposta nio tem

grande diferenciagao ao que a Comissio jf falou, pda razio do ntlmero de Titulares para o
n6mero total de Docentes. lsso 6 natural. Entao, a Comissio if levantou essa romo. Faz-se

a razio de Titulares para Docentes e vai se distribuindo para que todos os Departamentos
tenham os sells Titulares, o que 6 jusco e imporunte para a Universidade. Em caso de
empate, porque pode acontecer, manteve a sugestao do Prof. Andre Ramos de af sim se

aplicarem o crit6rio de produtividade. Diz para notRrcm bem, pois crit6rios de
produtividade nio es6o aparecendo no infcio. Est5o aparecendo no final, como crit6rio de

desempate, porque alguns colegas he falaram que nio deveriam abrir um cargo pda
produtividade passada da area. At6 serif dif icil calcular produtividade, vio abrir em
Administrativo, somam a produtividade do Prof. Gustavo, do Prof. Raul e a dele, dividem e

comparam com as dos Professores de Constitucional. Fifa uma coisa estranha. Entgo, jogou
a produtividade como um crit6rio de desempate. Esse 6 a estrutura bfsica. Se tiverem
qualquer dtivida, este completamente a disposigio. Pede a todos os colegas que, muitos t6m

interesse em progredir na carreira, mas, que denham um pouco dais de cdma nisso, porque
esse 6 um assunto muito delicado at6 para a qualidade de trabalho. Que denham um pouco

mats de cdma, porque todos os Departamentos efetivamente vio ter os seus cargos de
Professores Titulares. E uma questao de tempo. Mas, que tenham um pouco de cdma para

fazerem uma politico de m6dio e longo puzo, sem prejuizo dos pedidos imediatos, para que

a Faculdade tenha esse preenchimento de maneira transparente, de maneim previsfvel. S6

para fechar, sua proposta nio 6 que a Comissio refaga. Es6 colocando uma proposta
altemativa. Se a Comissio quiser aceitar a proposta, micah muito feliz. Mas, sua proposta 6
altemativa. O Prof. Dt. lgna diz que o assunto jf foi retirado

de pauta. Mas, aproveitando a oportunidade, s6 gostaria de lembrar e mencionar que esse
reflexio sobre os crit6rios de distribuigao de cargos de Professor Titular, nio apenas deste

que a CAA jf disse que estaria af disponivel. Mas, como foi dito aqui, dos outros que vigo e

que ajudar5o a conformar e alcangar aquela estruturagao final da Faculdade etc. Lembrar

tamb6m que isso tem que ser inserido dentro de um contexto maior. Lembra disso, agora,
porque kinda ontem fechou uma reuniio da CAA, da Comissio de Assuntos Acad6micos,

com o Presidents da o'A, o Vice-Reitor, a respeito da questao da avaliagao institucional na

Universidade. Possuem, inclusive, um puzo, todas as Unidades, at6 o fim de agosto, para
encaminhar para a (.PA, justamente, o projeto acad6mico da Unidade e os projetos

acad6micos dos Departamentos. Precisam ester concatenados. E evidente que toda reflexio

sobre carlos de Professor Titular, perfil de Titular, permeia essa outra reflexio sobre os
projetos acad6micos. lsso vai ser muito importance para a Universidade inteira, porque
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depots no bojo dense projeto acad6mico da Unidade, dos Departamentos, vid aquele

projeto acad6mico pessoal, que foio grande ganho dessa nova sistemftica de avaliagao
aprovada no Conselho Universi6rio. Ou seja, 6 justamente a oportunidade de que os

Professores sejam reconhecidos e avaliados nio numb fomlatagao padr5o generalista, mas,

em fungal daquilo que dentro das atividades fim, represents de uma maneira mats clara o
perfil de cada um Quer dizer, todos t6m que cumprir a doc&ncia, a pesquisa e a extensio.

Mas, todos possuem uma vocagao. Ele, em seu projeto acad6mico pessoal coma Docente,

quer enfatizar isso e sed avaliado por ipso. lsso representou um grande ganho para a
Universidade homo um todo e para a avaliagao dos Docentes. Para que isso tudo posse ser

um dodo coerente 6 importance o empenho, a reflexio de todos. Today as UrHdades estio
trabalhando de uma maneira muito ativa. Fica contente de saber que des aqui da FDRP

tamb6m estio. E evidence que essa reflexio para os cargos de Professor Titular este bem no
dojo desta outra questao maior que 6 projeto acad6mico. Nio 6 questao s6 de uma

pretensao legitima, pessoal deste ou daquele alcangar um cargo de Titular. Mas, 6 a questao

maior de diner o que represents os Titulares no fmbito da Faculdade. O que a Faculdade de

Direito de Ribeido Proto considera que devem ser os requisitos preenchidos para algu6m

que posse "dizei- de boca cheia" sou Professor Titular da Faculdade de Direito de Ribeirio
Prego. Com tudo o que isso implica de exce16ncia em ensino, pesquisa e extensio. O EflZf

D!..Bl112ens..Befak diz que precisou se retirar, pois esb dando eula. Viu que o item foi

retirado de paula, mas conseguiu pegar a exposigao do Prof. Dr. Thiago Marrara, que o
parabeniza pda proposta. Dois esclarecimentos. O Prof. Thiago at6 colocou na sua
manifestagao a questao de poucos Professores Associados na reuniio. Quer relembrar a sua
manifestagao na tlltima Congregagio no ano passado, em que deixou a sua colega Profs.

Dra. Cintia Rosa, com dodo o respeito que Ihe tem, a sua surpresa com aquela primeira
reuniio que foi marcada em menos de vinte e quatro horns e nio tiveram chance de
participar. Estava muito interessado, basra se consultar a Ata. Depois a segundo reuniio
acha que aconteceu alguma coisa parecida, nio se recoda, para ser muito sincero. A

virtualidade Ihe pemlitiu que lesse o documento antecipadamente. Uma ou outra
diveq6ncia na maneim, os crit6rios de desempate, alguma coisa, mas quer louvar a proposta

muito bem estudada. Nio podia ser diferente kinda do Prof. Thabo. Parabeniza a Comissio

tamb6m, porque acha que ela vai numa outra linha e, dentro do mundo acad6mico, 6 assim
mesmo. A diverg6ncia 6 que vai construir. Fez questao de fazer esse comentfrio, tal a
importancia que df idefinigao de crit6rios que sejam objetivos e ratio icados por esse

Congregagio para o bom andamento do pedido. A Ac. Anne Lamas Reis Bianchini sai da

sale neste moments. A Se!!!!Qra DilelQa diz que gostaria de falar ao Prof. Poveda que essa
Casa 6 digna de tcr titulares e s6 tem um Professor Titular. Outro dia falou ao Prof. Cell

que s6 tinha um Titular, tinha que ser ele, e ele dizia que nio podia. Realmente, & uma Casa

digna de ter Titulares. Acha que dada um dos Departamentos tinha que comegar a ter o seu
Titular e os seus Assistentes. Agora, fazendo parte da Orem do Dia, p(xlem votar a
questao da P6s-Graduagao. C11)M;PJl:OMEN.11:A;R - 6. PROCESSO SELETIVO DA
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P6s-aiiAnuAgAo DA FDRP PARA NOVOS ALUNos DE MESTmo. o
Processo Seletivo da P6s-Graduagao da FDRP para Novos Alunos de Mestrado serf

realizado conforme segue: I) I ' Ftse - Exame de Profici6ncia em Linguas pda
Fundagao Universitfria para o Vestibular -- FUVEST; 11) 2' Ftse - Prova
Dissertativa e 3' Fase -- Banca, pda Comissio de P6s-Graduagao da FDRP; lll)
Homologagao do resultado final pda Congregagao da FDRP. A Se!!!!ola..DirelQia
pelgunta se podem votar assim Esclarece ao Prof. Dr. Ignacio Maria Poveda Velasco que

tinham aprovado aquia proposta de que todo o Processo Seletivo serra realizado pda
FUVEST. A FUVEST parece que nio poded fazer a Prove Dissertativa. Entgo, a
Profici6ncia 6 pda FUVEST. Diz que o Prof. Poveda saba maid do que ela. Sio tr6s faces. A

1 ' 6 Profici6ncia. A 2' 6 Dissertativa. A 3' 6 urea Banca. A 3' 6 uma Banca, nio 6 homo no

Largo de Sio Francisco, o Orientador. Essas dubs fuses servo realizadas pda CPG, mas,

depois, com a homologagao do resultado final pda Congregagao. A Congregagao homologs

o resultado final. De acordo com as informag6es do Presidente, Prof. Rubens Begak, a

partir do ano que vem, a Prova Dissertativa tamb6m estarg a cargo da FUVEST. Para vicar
registrado isso.

YQ$

ci6ncia em
rova

DRP; lll
. Nbste momento, a Ac. Anne

Lemon Reis Bianchini adentra o local. Nada Jniig'hvendo a tratar, a Sc!!!!ela..Elesidc!!K

agmdece a presenga de todos e df por ence?fran.a $J i\uQi:ijf;j$:1jezefseis horas e quarenta e
oito minutos. Do que, para constar, eu, Marcia Aparecida

Cruz de Oliveira Bianco, Assistente T6cnici?'Acad6nrifa, EVi:ei-e-qiigitei-.asta Ata, que seri

examinada pelos Senhores Conselheiros presented a Sessio em que for discutida e aprovada,
e por mim assinada. Ribeirio Proto, quatro de maio de dots mil e dezoito.

IS

tlaen

vendc

3U

ica V
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