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ATA DA 84' SESSAO ORDINARIA DA CONGREGAgAO DA FACULDADE DE
DIREITO DE RIBEIRAO PRETO DA UNIVERSIDAIDE DE SAO PAULO. Aos vince

e tr&s dias do m6s de novembro de doin mile dezoito, is quatorze horns e quarenta e cinco

minutes, na Sale da Congregagao da Faculdade de Direito de Ribeirio Preto da Universidade de
Sio Paulo, em primeira convocagao, retlne-se a Congregagao da Faculdade de Direito de
Ribeido Prego - FD]RP, sob a Presid6ncia da Profa. Dra. Monica Herman Salem (lbggiano,
Diretora da Unidade, com a ilustre presenga do Magnifico Reitor da Universidade de Sio Paulo,
Prof. Dr. Vahan Agopyan, e dos Presidentes de Comiss6es: Prof. Dr. Nuno Manuel

Morgadinho dos Santos Coelho (Comissao de Graduagao), Prof. Dr. Rubens Begak (Comissao

de P6s-Graduagao), Prof. Dr. Clio Gmcco Pinheiro Dias (Comissao de Pesquisa), Prof. Dr.
Eduardo Saad Diniz(Comissio de Cultura e Extensio Universitaria), dos (.hefes de
Departamentos: Prof. Dr. Gustavo Asked Ferreira (Departamento de Direito P6blico), Profa.

Dra. oistina Godoy Bemardo de Oliveira(Departamento de Filosofia do Direito e Disciplines
Bfsicas) e Prof. Dr. Jair Aparecido Cardoso(Departamento de Direito Privado e de Processo

Civi]), dos Representantes das Categories Docentes. Professores Titulares: Prof. Dr. Ignacio
Maria Poveda Velasco, Profs. Dra. Silvana Martins Mishima e Prof. Dr. Umberto Celji Junior.
Professores Associados: Prof. Dr. Alessandro Hirata. Professores Doutores: Prof. Dr.

Guilhemle Adolfo dos Santos Mendes e Profa. Dra. Eliana Franco Neme. Representante

Discente de Graduagao: Yan Bogado Funck Representante Discente de P6s-Graduagao: Luis

Augusto Teixeira Morals (Suplente). Presente tamb6m a Assistente T6cnica Acad6mica, Sra.
Marcia Aparecida Guz de Oliveira Bianco, para secretariar a reuniio. Justificaram aus&ncia

antecipadamente: Senhora Vice-Diretora, Profa. Dra. Mafia de Souza Ribeiro, Profs. Dra.
Cintia Rosa Pereira de Lima, Prof. Dr. Nelson Mannrich e Prof. Dr. Pedro Bohomoletz de

Abreu Dallari. Havendo n6mero legal, a Senhora Diretora agradece a presenga de todos e
comunica que a primeira etapa da Clongregagao, realizada no dia 23 de novembro de 2018, sed

dedicada is comunicag6es do Reitor, Prof. Dr. Vahan Agopyan. Seri uma converse e

esclarecimentos de d6vidas, tendo em vista o final do ano de 2018 e o comego de um novo
ciclo. A Congregagao da Faculdade de Direito de Ribeirfo Prego foi convocada para conversar

com o ]ieitor e sense-se honrada com a sua presenga. Encontro com o Magnifico Reitor
Prof. Dr. Vahan Agopyan. O Magninico Reitor agradece a Profa. Dm. Monica Hemlan
Salem Caggiano e a Profa. Dra. Massa de Souza Ribeiro. Clomunica que nio utilizari o

microfone e convida as pessoas que estio longe para que venham maid perto para uma converse

mats informal, apesar de ser uma Faculdade de Direito. Quer sentir as preocupag6es, por isso

uma reuniio informal O Diretor ou Diretora de coda Unidade decide com quem o Reiter irg
fa[ar. A Esco]a de Educagao Fisica e Esporte de Ribeido Preto optou que o ]]eitor conversasse

com os Presidentes das Comiss6es da Unidade. Em algumas Unidades esteve presente no

Conselho T6cnico Administmtivo; em outras, na Congregagao. A ideia 6 ouvir a todos e deixar
bem clara, sem criar salsas expectativas, que a situagao da Universidade este mats ou menos
definida. De cato, passaram por momentos muito dificeis, mas nunca a Universidade deixou de

honrar seus compromissos. Hole, dia 23 de novembro de 2018, a Universidade nio possui
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nenhuma divida trabalhista. Ao mesmo tempo estio administrando da melhor maneira possfvel

para garantir esse satide financeim que queremos para a Universidade. O ano passado quando

foi aprovado o orgamento deste ano, o Conseco Universitfrio nio queria aprova-lo, porque a
previsao de deficit era de duzentos e cinquenta milh6es. Em dezembro do ano passado nio

tinham a previsao para fazer frente ao deficit desse valor. Naquela &poca, ele era o Reitor eleito

e nomeado peso Govemador. Expos ao Conselho Universitfrio que gestores t6m que assumir
rkcos e desafios. Nio podem cortar recursos do OKamento que inviabilizariam o
funcionamento da Universidade na sua plenitude. Tem a satisfagao de contar a todos que na

semana passada no Conselho Universitario, quando realizaram a segundo revisio orgamentfria,
o deficit previsto foi reduzido para cento e dez milh6es, portanto, cabe dentro da fatura da

Universidade. lsso, gragas ao pequeno acr6scimo dos recursos das receitas e uma boa redugao,

ainda maior, de despesas. Semana passada, aprovaram no Conselho Universit6rio um plano
plurianual, primeira experi6ncia durante o quadri&nio, onde ha uma previsao de contrata$o de

docentes. Foram autorizados a contratarem esse ano cento e cinquenta docentes do ano

passado, duzentos e cinquenta para o ano que vem e mats cento e cinquenta para o ano
seguinte. Porunto, sio quinhentos e cinquenta docentes. Hf uma previsao de recursos para

progressao horizontal de docentes e funcionfrios. Hf uma previsao de maiores investimentos
para reformas e manutengao de edificios e equipamentos, de forma a m2ntcr a Universidade no

seu bom caminho. Por6m, as condig6es de controle sio divididas. Nio df para imaginar que em

um futuro pr6ximo, nessa gestao e na seguinte, haverf uma contratagao em massa de docentes.
Contmtar quinhentos e cinquenta docentes de hole at6 daquia doin anon e meio 6, basicamente,

manter o I/a/z/i gxo. Cerumente, de hoje at6 2021 e 2022, tergo vfrias aposentadorias. Fazer
manutengao nio 6 aumentar o espago fisico. Fazer manutengao 6 manter o espago fbico em
condig6es satisfat6rias de uso. Espera que num futuro pr6ximo denham &umcnto de
arrecadagao. O plano plurianual foi feito imaginando 2,5% de aumento real de arrecadagio. A

Universidade de Sio Paulo esb s61ida, estivel, mas nio df para imaginar que contratario
quinhentos docentes at6 o pr6ximo ano. Gostaria de saber das preocupag6es, dtividas e
demandas da FDRP. A Senhora Diretora apresenta os Presidentes das Comiss6es e os (-hefes

de Departamento da FDRP ao Magnlfico Reitor. O Prof. Dr. Ignacio Maria Poveda Velasco
diz que, como membro da Congregagao, se preocupa, como todos, com o futuro da Faculdade.

Constam, na pauta, dots pedidos de cargo docente, por conta de dubs exonerag6es. Essa
Faculdade foi criada com uma estrutura muito enxuta, tanto do ponto de vista docente quanto
funcional Acha que quando todo mundo trabalha, homo acontece aqui, tudo funciona. Ao

longo desses anos tiveram exonerag6es e outros casos, sendo que alguns desses docentes forum
repostos atrav6s de claros temporfrios. Recentemente forum encaminhados para a Faculdade
alguns cargos para provimento, concurso. Questiona se a Universidade este em condig6es de

atender as demandas apenas de reposigao de docentes. Comenta sua experi6ncia na Faculdade

de Dinito do Largo de Sio Francisco, onde tem um ntimero expressivo de docentes. Nio vai
dizer, absolutamente, se t6m docentes demais ou de menos; mas, quando se trabalha, como 6 o

caso da Faculdade de Direito de Ribeirio Prego, com um nQmero bem jusco, se alguns desses
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docentes seem e nio sio repostos, fazem malta. Diz isso, porque, uma coisa 6 repor os docentes

de uma Unidade grande, que at6 pode ter uma "gordura". Outra coisa 6 fazer isso numb

Unidade homo esta. Por conte do que o Reitor mencionou sobre essa autorizagao do Conselho
Universitfrio, questions se nio teria condig6es de olhar pam essa especificidade e atender. Sabe

que nio 6 o Reitor que decide, 6 uma Comissio. Questiona se essa especificidade da Faculdade
6 relevance. As 15h07min o Prof. Dr. Guilherme Adolfo dos Santos Mendes retira-se da sala. O

Magnifico Reitor diz que, obviamente, a(]omissio de Atividades Acad6micas - CAA este
estudando esse problems, mas que esse Unidade nio 6 problemftica. Dentro das quarenta e

dubs Unidades da Universidade, esse 6 uma das privilegiadas. Diz que "reposigao", hole, nio
existe. O que existe 6 uma solicitagao de dubs Unidades que estio propondo que as exonemg6es

denham substituig6es automfticas. lsso este em estudo nos 6rgaos competentes e deve tomar

uma resolugao nas pr6ximas semanas ou meses. Na exoneragao o docents sai, nio recebe mak

nada, portanto a ved)a existe. O pedido 6 s6 para esses cason, quando o docente exonera-se, que

pode hover uma reposigao automftica, que hoje nio existe. A exoneragao 6 diferente de uma

aposentadoria, morte, licenga-m6dica ou algo do tips. No faso da morte, continua pagando
pensao. No caso da possibilidade de nio haver pensionista deve ser analisado cano a caso. Estio

em discussio com a SPPREV, lamentavelmente, a Procuradoria Gerd do Estado foi contra a

Universidade ter acesso aos recursos dos mWaZzzei para usarmos quando precisamos. Os recursos

maiores seriam para serem investidos nas despesas de aposentadoria e pensionista. Eles t6m
uma interpretagao de uma legislagao que diz que os recursos t6m que ficar com a SPPliEV; a

Universidade informa a SPPREV e esta faz o pagamento. A Universidade nio participa da parte

financeira disso. O Prof. Dr. Rubens Begak sa6da e agmdece a presenga do Magnifico Reitor

na Unidade. Diz que a sua preocupagao & que a USP continua sendo a mais importante, maior e

mellor Universidade brasileira, mas ela se defronta hole com um problema que nio tinha antes,

uma evasio muito major. No caso da Faculdade, com quarenta docentes, dois sairam, sio cinco
por cents. Sense certo clima de insegumnga com relagao ao futuro, a estagnagao por parte dos

docentes. .Alguns se manifestam, como esb fazendo, outros ficam quietos, mas, percebem que

ipso exkte. A Faculdade es6 indo para o seu d6cimo primeiro ou d&cimo segundo ano e s6 teve
um cargo de Professor Titular, do Ex-Diretor Prof. Dr. Umberto Celli Junior. Nio possuem
perspectivas. Tem um cargo de Professor Titular em discussio e jf houve a destinagao para qual

Departamento id. Deverio ter a definigao da CAA nos pr6ximos meses. Nio possuem
explicag6es muito claus de quads sio as perspectives e ficam nessa incerteza. Jf foi colocado

aquio problema com os claros docentes, como morte precoce de um colega, exonerag6es,

transfer6ncia. C)s Professores que estio aqua t6m que publicar e trabaham dezesseis horns. E

uma coisa absurda, todos sabem da dificuldade que 6. Nio possuem aumento, ipso 6 argo que 6
levado em conga, tamb6m 6 um desestimulo. Gostaria de ouvir uma palavra de alento, sabe que

o Reitor 6 otimista e trabaha para ipso. O Reitor diz que sempre que se fda de evasio 6 sobre
alunos, fifa preocupado, porque af tem alguma coisa errada e espera que nesta Unidade nio hair
nada endo nesse sentido. A questao de docentes safrem considers salutar. No nosso modelo o

docente fifa quarenta anos na mesma Unidade, isso no exterior nio aconteceria jamais. Acha
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salutar os docentes terem novas oportunidades. Fica preocupado com a visio negativa, at6

pessimista, disso. A USP 6 a Universidade mats invejada da Am&rica Latina. Das universidades
paulktas, a USP 6 a dmca que possui concurso de Titular e Livre-Docente. A USP nunca teve
tantos titulares como tem hoje. Para cada 4,8 docentes, tem um titular. Antes era um para coda

oito docentes. Acha que 6 bom ter titular, possuem um compo docente privilegiado. Titular nio

6 cateddtico, porunto, podem ter dots titulares numb mesma area. Quanto a quest5o salarial,
preocupa tanto os novos quanto os docentes maid antigos, quem fez livre-doc&ncia e t6m vince
anos de Casa jf este no veto. Essay safdas sio mais complexas, nio dependem deles. Sobre

aumento, tem uma coirmf que nio possui aumento hf tr6s anos. Com os jovens, o que podem

fazer & dar benefkios, homo miss6es para o exterior, a exemplo dos 50 novos docentes que
foram e, para sua surpresa, metade forum para a Asia. Diz que na sua gemgao quase todos iam
para os Estados Unidos e alguns para a Europa. A geragao nova gosta de desafios. Preckam

friar esse typo de desafios, mas precisam compreender que a carreira docente 6 automotivada. O

Escrit6rio de (Ihrreiras da USP 6 para tentar motivar os docentes. O Ac. Yan Bogado Funck
pede para que utilizem o microfone, por dois motivos: a) elaboragao da Ata por facilitar o
trabalho e b) porque esd sendo transmitida via intemet, para publicidade da reuniio. Diz que v6

situag6es preocupantes na Faculdade, algumas areas com poucos docentes. Tiveram dois
pedidos de exoneragio que, a prince)io, parece que ter5o substitutos para esses. Sio areas que,

provavelmente, nio teao problemas tio grander. Mas, por exemplo, na area de Dinito Civil

tinham quatro docentes ha cinco anos e, na 6poca, jf foi identificado que precisavam de mats
um docente. Teve um concurso para o quinto docente, mas um dos quatro aposentou-se e, mais

garde, outro veio a falecer. Atualmente estio com tr6s docentes pemaanentes para essa area.

Nio sabe como es6 a situagao dos temporirios, acredita que tem um para esse area. No faso de
terem um docente que fad um curso ou estagio fora do pak, licenga premio ou licenga

matemidade, ficariam com dots docentes responsfveis por disciplinas que estio em quatro anos

da Graduagao e inviabilizaria completamente auras preparadas com qualidade. O que sente na
Faculdade, no momento, 6 a necessidade de em algumas areas o incremento de docentes, que

chega a ester numb situagao preocupante. O MagniHico Reitor diz que estio contratando,

depende da prioridade de cada Unidade. Diz que estio dentro de uma Universidade, todos os
docentes devem dar aula, fazer pesquisa e preocupar-se com a extensio. Com o novo Projeto

Acad6mico hf uma flexibilidade, permite que alguns docentes envolvam-se mais com o ensino,
outros com a pesquisa ou extensio. Quando diz envolver ma is com ensino, nio 6 s6 em sale de

aula, 6 melhorar, reestruturar sua disciplina, escrever livros texton. Deram abemlra para os

Departamentos orientarem os docentes para darem mats 6nfase na gmduagao, na pesquisa ou
extensio. Na area da sa6de, a extensio 6 fundamental para poder exercer. A Unidade fad a

distribuigio dos docentes. No quadro geml, a Faculdade de Direito de Ribeirfo Preto nio este

tio desassistida como outras UMdades. O Prof. Dt. Nuno Manuel Morgadinhos dos Santos
Coelho diz que agradece o empenho ptlblico que o Reitor da USP tem tido em defesa da
universidade publica gratuita, um espago de conviv6ncia das diferentes opini6es, tal como tem

sido historicamente e como deve continuar a ser. Gostaria de reafimlar o compromisso e apoio

P5gina4 1 13 Av. Bandeirantes, 3900 (h/@;ri da USP
14040..906 Ribei6o PKto-SP

T I F 55 (16) 3315-4954

www.dinitorp.usp for



UNIVERSIDADEDESAOPAULO
FACULDADE DE DIREITO
DERIBEIRAOPRETO

.Assistancia qZcnica .Acad8mica

161

162

163

164

165

166
167

168
169

170

171
172

173

174

175
176

177

178
179

180

181
182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198
199

200

da Uhidade a este paper que o Reitor da USP seguramente seri convocado a exercer durante os

pr6ximos anon. A sociedade brasileira e a paulista necessitam e necessita$o da sua lideranga na

defesa do canter pablico e gratuito da Universidade. Estio idisposigao do M Reitor para essa

defesa. Reference idistribuigao de vegas docentes entre as Unidades, 6 muito imporunte para a

Universidade o avango na reconstrugao do percentml de professores titulares, associados e

doutores. Caso contrfrio, nio hf estimulos de ordem financeira para o desenvolvimento

pessoal, que faz com que as pesquisas funcionem e que o empenho seja emprestado. Com
respeito a essa proposta sobre o preenchimento automftico de vegas de exonerados, parece
muito boa para as Uhidades e Departamentos. Acredita que em momentos de arise 6 necessfria

a criatividade. E necessfrio tercm liberdade para pensarem a distribuigao dos recursos, manejar
os claros docentes de titular e de outra natureza, para que se posse atingir em coda Unidade a
aproximagao da relagao do percentual de titular peso ntimero total de professores. Nio s6 na
USP esses 4,7, mas em dada uma das Unidades. A FDRP esb muito distante, esb na proporgao

de I para 40 docentes. Para a FDRP serra uma revolugao para o compo docente se pudessem ter
o mesmo percent:ual que tem na USP. O Magninico Reitor questiona quem 6 o Professor

Associado mais antigo da Unidade, sendo respondido que 6 o Prof. Dr. Alessandro Hirata, com

10 anon, e o Prof. Dr. Nuno Manuel Morgadinho dos Santos Coeho, com 9 anos de Casa.

Agradece o apoio do Prof. Nuno. Esclarece que 6 a CAA quem analisa os pedidos de claros.

Comenta a importfncia das universidades para o desenvolvimento dos pages. O grande

problema durante os sete anos do govemo Alckmin foia crise hfdrica no Estado de Sio Paulo,
resolvida por um professor titular da USP e o seu grupo de trabalho, composto por docentes da

USP. Nio forum os tr6s ou quatro meses que resolveram o problems, mas os trinta anos que

realizaram pesquisas na area. A questao das doengas que estio ressurgindo, t6m docentes
estudando doengas infecciosas h£ d6cadas. O Diretor da Faculdade de Medicina 6 um dos
maiores especialistas do mundo na area de doengas infecciosas. Possuimos dezenas de

pesquisadores estudando isso ha d6cadas, com solug6es rgpidas e prgticas que podem salvar

milhares de vidas. Todd a parte de informatizagao que, por incrfvel que parega, 6 uma das
melhores do mundo. Sio coisas 6bvias para n6s, mas que precisamos insistir com nossos

govemantes. Sua preocupagao 6 a nova Assembleia Legislativa, quake todos os deputados de

diversos partidos que nos apoiaram no ano anterior nio forum reeleitos. Esse nova Assembleia
[.egis]ativa pode trazer prob]emas s6rios. A USP 6 a dmca que tcm autonomia, por um decreto

que pode ser revogado a qualquer moments. O Prof. Dr. Ignacio Maria Poveda Velasco diz
que participou de uma mesa na FEA com a Cristiano Lobo, da Globo News, que em suas
palavras finals agradeceu por estar na mellor Universidade do Brasil e da America Latina. Acha

interessante dizer, porque no fundo 6 a percepgao da sociedade sobre o que a Universidade faz
e o retomo que ela df dos recursos que recebe dos contribuintes. Sio agnes das maid variadas.

O fato de uma jomalista, fommdora de opiniao homo esta, stir da Universidade com esse

recado 6 muito importante, bem como os govemantes, os deputados etc. O Magnifico Reitor

diz que somos muito modestos. A USP esb em 6' (sexto) lugar das universidades mais
produtivas do mundo. Publicamos com qualidade mais do que outras universidades de ponte. O
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Indice de impacto 6 acima da media mundial, em 1,17, onde a media & 1. A Profs. Dra. Eliana
Franco meme diz que tem uma preocupagao nesse Ca/2@//i e na FDRP com relagao ao
aproveitamento de fguas de chuva. Foi comentada a questio hfdrica. Esse Caz;!p)//.r utilize fgua
limps para lavar quintal, 6 um desprop6sito numb cidade como Ribeir5o Proto. Gostaria que a

Reitoria se empenhasse um pouco nesse cuidado, com telhados verdes e aproveitamento de

fguas de chuva. O impacto disco pam o Ca@'//.r e para a sociedade serif fascinante. O
Magnifico Reitor diz que 6 a preocupagao com a sustentabilidade no Ca/@//i e que esse
desafio esb langado. O Ac. Luis Augusto Teixeira Morris relate o desconhecimento da

sociedade quanto ao que a Universidade faz e questiona se hf projetos para divulgagao da
Universidade. O Magnifico Reitor diz que a USP vem tentado chegar at6 a populagao atrav6s

de municipios com pilotos como em Pedreira, Pirassununga e outras duas cidades que

pretendem mostrar homo a USP pode ajudar aquela regiao. Em Pedreim, vocagao tur$tica que
nio esb sendo apontada, assim como levar nossos alunos a aprender na comunidade, dando

recursos pra transporte e alimentagao. A Superintend6ncia modificou a relagao com a imprensa,

aparecendo mats. No Jomal Nacional foi comentado sobre a FUVEST e a Feira de Profiss6es.

OJomal da USP, agora, 6 eletr6nico. Fazer o corpo a corpo com professores 6 importante, pois

existem pessoas que nio sabiam homo poderiam enter na USP e que hoje podem ter a
oportunidade de estudar aqua Finalizando a conversa, is dezesseb holm, o Magnffico Reitor

agradece e deseja uma boa reuniio a todos, retirando-se da sale. As 16h o Prof. Dr. Umberto
Celli Junior e o Ac. Yan Bogado Funck salaam da sala, retomando is 16h16min. A Senhora

Diretora declara abertos os tmbalhos da 84' Sessio Ordiniria da Congregagio da Faculdade de
Direito de Ribeirio Prego. 1. EXPEDIENTE. 1. Discussio e votagao: 1.1. Ata da 83'
Sessio Ordiniria da Congregagao, realizada em 05/10/2018. <1blQuada em di$uw$iQ e
votacio a Ata da 83'sessio, realizada em 05/10/2018, e nio havendo manifestac6es cont$rias,

a Ata 6 aprovada por unanimidade (quinze membros). 2. Comunicag6es da Diretoria: -
Senhora Diretora, Profa. Dra. Monica Hemtan Salem Caggiano. A Senhora Diretora diz
que, devido ao hoigrio, nio teH comunicag6es. - Senhora Vice-Diretota, Profs. Dta. Maida

de Souza Ribeiro. A Senhora Diretora diz que a Senhora Vice-Diretora este de f6rias,
portanto, nio havei5 comunicag6es. 3. Palavra aos Senhores Presidentes de Comiss6es: -
Comissio de Graduagao. Prof. Dr. Nuno Manuel Morgadinho dos Santos Coelho
comunica; a) a aprovagao, na tiltima reuniio da Comissio de Graduagao, da implantagao de um

sistema de avaliagio docente para o pr6ximo semestre, em atendimento a quest6es trazidas aqui
na Congregagao referentes a algumas demandas apresentadas por estudantes sabre eventuais

problemas de pontualidade e assiduidade, bem como cumprimento do programa. Pensam numa

medida pam institucionalizar um sistema que possa medir esse questio, para continuar tendo o

que sempre honrou e marcou a Faculdade, a plena seriedade no funcionamento da Graduagio,
cumprimento de ho6rios, sem ter aulas sem ser dadas. Como essas reclamag6es nio sio
apresentadas de forma oficial pelos estudantes, por nio se sentirem confordveis para faze-las, a
Comissio de Graduagao aprovou a realizagao dessa medigao a partir do pr6ximo semestre.

Informario icomunidade que havel uma avaliagio a respeito da medigao que os alunos fargo
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ao final do pr6ximo semestre, de forma objetiva. Nio haverg quest6es acerca da qualidade das

aulas do professor, se a materia 6 imporunte ou nao, isso 6 apreciado pelo Departamento.

Conga com a contribuigao e colaboragao de todos. E muito importance a participagao dos
Chefes de Departamento nessa iniciativa. b) Sobre o Programs de Bem Estar e Satide Mental

proposto e em anflise por parecerista para apreciagio na (.bngregagao. Dada iurg6ncia na
questio, ja tomaram algumas iniciativas com apoio da Presid6ncia da Congregagao. Pede apoio
para o Programa de Tutoria que comegarg a funcionar no pr6ximo semestre, em parceria com o

Escrit6rio de SaQde Mental da Reitoria e utilizando como paradigma o sistema da Faculdade de
C)(]ontologia do Cai7@//.f de Sio Paulo. O programs reunid professores e funcionfrios
voluntfrios para estarem a disposigao dos alunos, para poder ouvi-los em dif iculdades de
planejamento de estudos e integrar-se a cidade. Esses professores e servidores nio docentes
servo convidados na pr6xima semana a aderirem ao programs, fazerem um treinamento, em

margo, para aprenderem ouvir, receber, e encaminhar para o atendimento psicossocial, quando

necessfrio, ou resolugao dentro da Faculdade. O Prof. Dr. Ignacio Maria Poveda Velasco

diz que gostaria de participar desse Programa de Tutoria. Pergunta se nio houve desfecho a
respeito da proposta mencionada pelo Prof. Nuno. O Prof. Dr. Nuno Manuel Morgadinho
dos Santos Coelho diz que kinda nio houve avango em razio da Casa 4. Pensaram na
possibilidade de implantar if, mas, agog, liberou uma sala na Faculdade. Com a resolugao do
espago a ser utilizado possuem condig6es fkicas para prosseguimento do projeto. O Ac. Luis

Augusto Teixeira Morris pergunta qual seri o p6blico alvo do projeto. O Prof. Dr. Nuno
Manuel Morgadinho dos Santos Coelho diz que o atendimento seri aberto a todd
comunidade. - Comissio de P6s-Graduagao. O Prof. Dr. Rubens Begak comunica: a)
tiveram hoje a visita do Pr&Reitor de P6s-Graduagao, Prof. Dr. Carlos Gilberto Carlotti Junior.
Foi uma reuniio muito boa, ativa e informal, apresentando a ele o funcionamento do Programs

de P6s, car6ncias e necessidades. O Pr6-Reitor disse o que a Pr6-Reitoria espera dos Programas

da USP, e que devemos nos consolidar para, jf com nora 4, pedir o Doutorado. (.bloch-se a

disposigao pam os que quiserem mats esclarecimentos mais detalhados, devido ao tempo- b)
Sobre o Sucupira, pede que todos os docentes traba]hem em seu ]l..agri, pois ipso replete depots
na pontuagao do Programs. c) Foi instituida uma comissio de selegao para o pr6ximo processo.

Estima conseguir fazer nos perfodos tradicionais de margo e abril. Encaminharam hoje a
consults a FUVEST, reafimlando o interesse que ela participe da face de selegio de anflise de

idioms. d) Referente ao credenciamento e ao recredenciamento, o compo de orientadores do

Programa cessa no pr6ximo dia 17 de dezembro, com excegao do Prof. Dr. Eduardo Saad

Diniz, que vai at6 2022. Iniciaram com anteced6ncia o processo de credenciamento e
recredenciamento aqueles que se interessarem. Nesse momento ja t6m alguns professores
credenciados, outros numb face que ainda nio foram aceitos at6 hoje, por uma s6rie de
problemas debatidos com o Pr6-Reitor, mas em eventual recurse. De qualquer maneira, a
Comissio esd motivando os professores a que possam recorder e mostrando homo sio
importantes. Espemm que os recursos que ainda nio forum, possum ser atendidos jf na
primeira reuniio do ano que vem nos 6rgaos da Pr6-Reitoria. e) A respeito dos tr6s f6runs da
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PPGDs, realizados este ano, no Qltimo esteve if com a Profa. Dra. Flfvia Trentini, tiveram uma

explicagao amitide feita pelo Coordenador de .Area Prof. Dr. Otfvio Rodrigues do que a
representagao de area pretende nas pokticas de avaliagao da CAPES. .Argo que Ihe chamou a
atengao foi em relagao ao pedido de fomlagao da biblioteca de refer6ncia, necessariamente tergo

que mandar em via fisica, nio s6 os livros, mas, tamb6m, os capitulos, nio se aceitando outras

maneims, inclusive a forma digital lsso contradiz, entendem, com o atual momento, que os
autores, muitas vezes, recebem um tlnico exemplar, t6m at6 que comprar. Ter5o um problema

muito grande. Pede iSenhora Diretora atengao ao pedido que, no momento certo,
encaminhario iDiretoria para colaboragao na aqukigao dessas obras. Conseguiram fazer um

levantamento de 2017, seriam 35 obru. Um montante grande, nio teria como atender aqui, mas

a Capes nio abre mio das vias fbicas. A Senhora Diretora gostaria de um esclarecimento, pois

os pr6prios autores enviam os livros para as Unidades. Como 6 uma universidade publica,
precisad fazer uma consults a Procumdoria quanto ilegitimidade para onerar os cofres
ptlblicos com obras particulares. Este muito preocupada com a legitimidade das despesas. O
Prof. Dr. Rubens Begak diz que 6 muito pertinente a consults e agradece a Senhora Diretora.

- Comissio de Pesquisa. O Prof. Dr. Caio Gracco Pinheiro Dias comunica: a) estio
concluindo a avaliagao de atribuigao de cr6ditos para pesquisa. Este em discussio com a
Comissio de Graduagio, o modelo de atribuigao de cr6ditos para atividades de pesquisa. O
novo Projeto Politico Pedag6gico fez uma mudanga, ao inv6s de uma disciplina de que se
atribuih otto cr6ditos para atividades em os alunos realizam pesquisa, agora tem a possibihdade
de atribuir em dubs disciplinas anuais, duds semestrais de quatro cr6ditos. Mas isso ainda cda

problemas, pois algumas atividades de pesquisa nio seriam merecedoras de quatro cr6ditos

porque teriam extensio menor, exigiriam dedicagao menor. Reconhecem hoje apenas atividades
de Iniciagao Cientifica, mas, eventualmente a elaboragio de um trabalho do aluno, apresentado

com publicagio em alguma revista com avaliagio, deveria ser reconhecido e creditado para o
aluno. Estio discutindo essas possibihdades. b) Na data de hoje se realiza a etapa intemacional
do Simp6sio Intemacional de Iniciagao Cientdica da USP. Como o processo de inscrigao de

avaliadores & centralizado na Pr6-Reitoria de Pesquisa, nio possuem na Comissio de Pesquisa a
informagao se professores da UMdade estio inscritos como avaliadores. Mas, at6 agora, nio tcm

noticia de nenhum professor da Casa que tenha ido como avaliador para a etapa internacional

Ele mesmo se inscreveu, mas por problemas com transporte nio pode comparecer. A
contratagao de transporte que seria realizada centralizadamente pelo Ca/l#)//.r acabou sendo
inviabilizada. O Govemo do Esudo fechou de maneira surpreendente, no comego de
novembro, a execugao orQamentfria do Estado, ipso impediu que a verna que tinha vindo da

Pr6-Reitoria pudesse ser utilizado para ipso. Acabou criando problema com o deslocamento de
professores. Tinha feito a inscrigao e, coma Presidente da Comissio de Pesquisa, Ihe caberia o

dever de representar a Faculdade, porque, at6 onde sabe, nio es6 representada por nenhum
professor. Solicitou transporte iFaculdade e ao Campwi, mas devido a aus6ncia de carros para

fazer o transporte, nio pode participar. c) Na tiltima reuniio da Comissio de Pesquisa foi
deliberada a apresentagao de uma proposta para a Comissio de P6s-Graduagao sobre
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realizagao, em 2019, de encontros para discussio de projetos de pesquisa entrc P6s-Graduandos
da Casa com outras instituig6es de ensino, com professores da Unidade e convidados de fora

visando melhorar a qualidade e a consist6ncia metodo16gica dos projetos de pesquisa. A
Comissio de P6s-Graduagio vaiser oficiada para discussio e dizer se aceita ou nio a proposta.
Os eventos serif organizados a partir do ano que vem. A proposta 6 feita pda Comissio de
Pesquisa para a Comissio de P6s-Graduagao, para um trabalho conjunto. - Comissio de
Cultura de Extensio Universitfria. Prof. Dr. Eduardo Saad Diniz comunica: a) a16m da
aprovagao de cr6ditos de cultum e extensio, o Programs USP Aberta a Terceim Idade e a
participagao na Feira de Profiss6es da USP, gostaria de relatar que tiveram o indio de dois
curios de especializagao: LLM em Direito Civil, coordenado pelo Prof. Dr. Alessandro Hirata e
Profa. Dm. Cfntia Rosa Pereira de Lima, e Direito Administrativo, coordenado peso Prof. Dr.

Gustavo Asked Ferreira. Outros tr6s curios aprovados, recentemente, oferecidos pda FADEP:
3'Versio de Direito do Tmbalho, coordenado pelo Prof. Dr. Jair Aparecido Cardoso, 5' Edigao

de Processo Civil, coordenado pele Prof. Dr. (.hmilo Zufelato, e I ' Edigao de Ci6ncias

Criminals, coordenado pelos Prof. Dr. Claudio Amaral e Eduardo Said Diniz. b) Recentemente
o Conselho de Culture e Extensio aprovou o manual de instrug6es para elaboragao e
proposigao dos cursos de especializagao que jf seri disponibilizado no site da FDRP e enviado

opominamente a todos os docentes da Unidade que manifestarem interesse. Menciona o
trabalho do Servidor oder Gongalves de Padua, que elaborou o manual da Casa com maid

detalhes, com participagao do Servidor Felipe Augusto Barroso Maia Costa. Esse manual

tamb6m seri disponibilizado no site da Faculdade e disponibilizado a quem manifestar
interesse. c) Convite da PrGReitoria de Culture e Extensio para a participagao do projeto "Viva

a Consci6ncia" para a Semana da Consci6ncia Negro, em parceira com a Faculdade Zumbi dos

Palmares, entre 18 e 21 de novembro. Amplamente divulgado na Faculdade, por6m, nio houve
manifestagao de interesse de docentes e dbcentes. - Comissio de Relag6es Intemacionais.

Prof. Dr. Alessandro Hirata comunica que tiveram uma reuniio com alunos que ido para as

universidades parceiras no semestre que vem. Servo enviados dezesseis alunos. N6mero
crescente de alunos fazendo intercimbio mesmo com as dificuldades de bolsa. 4. Palavra aos

Senhores Membros. A Prof. Dra. Silvana Martins Mishima comunica: a) reuniao, esse

semana, organimda pda Secretaria GerRI e Comiss6es de utica, Direitos Humanos e Ouvidoria

da USP. Teve tr6s grandes manifestag6es: do Ministro Jose Greg6rio, Presidente da Comissio
de Direitos Humanos da USP, Prof. Dr. Sergio Adomo, Presidente da Comissio de Erica e
Profa. Dra. Maria das Gragas Bomfim de Carvalho, Ouvidora da USP, apresentando o que coda

uma dessas comiss6es e instincias possui de responsabihdade dentro da Universidade. Uma das

constatag6es foi de que hf auls6ncia de articulagao das tr&s instfncias e a necessidade de major
fluidez e comunicagao no funcionamento, bem homo mehor articulagao do trabalho
desenvolvido. O atual Secretfrio GerRI, Prof. Dr. Pedro Vitoriano coordenou a reuniio e ficou

de encaminhar, de maneim mais gerd a sodas as Unidades, os resultados da reuniio. Poucas

Unidades do C#,:ll //i presented, somente a Faculdade de Medicina, Educagao Ffsica e Filosofia.

Considers um comunicado importante, pois muitas vezes nio conhecernos o funcionamento
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dessas tr6s instfncias. ll. ORDEM DO DIA. 1. CONCH.JRSO PARA LIVRE-DOCENCIA:
1.1. PROCESS0 20U.i.311.89.1 - DEPARTAMENTO DE DIREITO PUBLICO.

Proposta de areas e programas para abertura de concursos para Livre-Doc6ncia do
Departamento de Direito Pablico, fls. 273-277. Areas: 1. Direito Constitucional; 2. Direito
Administrativo; 3. Direito Ambiental e Urbanfstico; 4. Direito Intemacional; 5. Direito

Econ6mico; 6. Direito Financeiro e Orgamen6rio; 7. Direito Tributfrio; 8. Direito Penal; 9.
Direito Processual Penal; 10. Teoria GerRI do Estado; 11. Direitos Humanos; 12. (=riminologia

Aprovado ad / #?m#dz/m do Conselho do Departamento de Direito P(iblico em 08/10/2018,

fls. 273-277. O Prof. Dr. Ignacio Maria Poveda Velasco diz que esses concursos de Livre-
Doc&ncia sio importantes e marcum o desenvolvimento da Unidade. Sua tinica dtlvida era que

no ano passado foi discutida a questao de puzo e queria saber quando seko abertos os editais
e quando se encerrar5o. A Sra. Marcia Aparecida Cruz de Oliveira Bianco diz que na 61tima
reuniio aprovaram publicar os editais em dezembro e iniciar as inscrig6es em janeiro, de 02 a

31/11/2019. A Senhora Diretora diz que podem discutir exatamente ipso ou repetem a
tradigao, com edital em dezembro e inscrig6es em janeiro. Sem manifestag6es contrgrias, a
Congregagao deliberou repetir o processo homo do ano passado, como tradigao da Casa. A
Senhora Diretora diz que ache interessante verificar quaid sio os concursos de livre-Doc6ncia

que efetivamente foram contemplados com candidaturas. Todos os editais foram langados, mas

nem todos forum contemplados com candidaturas. Tiveram poucos concursos com
candidaturas. Colocada em discussio e votacio. a Drooosta de areas e olQgQH4s DaQ abertura

de concursos okra Livre-Doc6ncia do Deoartamento de Direito Ptlblico 6 aorovada oor
unanimidade (auinze membros). 1.2. PROCESS0 2012.1.546.89.9 -- DEPARTAMENTO
DE FILOSOFIA DO DIREITO E DISCIPLINAS BASICAS. Proposta de areas e
programas para abertura de concursos para Livre-Doc6ncia do Departamento de
Filosofia do Direito e Disciplines Basicas, fls. 114-116. Areas: 1. Hist6ria do Direito; 2
DiKito Romano; 3. Filosofia do Direito e Teoria Gerd do Direito; 4. Sociologia do Direito -

Aprovada ad /?#?nxZz/m do Conselho do Departamento de Filosofia do Direito e Disciplinas
Bfsicas em 08/10/2018, fls. 114-116. Colocada enr] discussio e votagao. a orooosta de areas e
}roeramas para abemlra de concursos okra Livre-Doc6ncia do Deoarumento de Filosofia do

I)ireitox Disciplinas Bfsicas 6 aDrovada oor unanimidade (auinze membros). 1.3 PROCESSO

20U.1.547.89.5 - DEPARTAMENTO DE DIREITO PRIV:ADO E DE PROCESSO

CIVIL. Proposta de areas e programas para abertura de concursos para Livre-Doc&ncia
do Departamento de Direito Privado e de Processo Civil, fls. 240-245. Areas: 1. Direito do
Trabalho; 2. Direito da Seguridade Social; 3. Direito Comercial; 4. Direito Processual Civil; 5.

Direito Civil Patrimoniale Existencial; 6. Direito Agrgrio; 7. Direito do Consumidor -
Aprovada ad /!#?a#d//m do Conselho do Departamento de Direito Privado e de Processo Civil
em 03/10/2018, fls. 240-245. Colocada em discussio e votaQao, a propos!L d& 4wall
'rogram2s oara aberEura de CQ11flHQ$ aam.UvrelDoc6ncia do Departamento de Direito

Privado e de Processo Civil 6 aprovada ooLDnanimidade huinze membros). 2. CLARO PARA
ADMlssAo DE PROFESSOR DOUTOR: 2.1. PROCESS0 2016.1.495.89.9 -
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FACULDADE DE DIREITO DE RIBEIRAO PRETO. Solicitagao de um cargo
pemianente de Professor Doutor para o Departamento de Filoso6ia do Direito e
Disciplines Basicas, tendo em vista a exoneragao do Prof. Dr. Jonathan Hemandes
Matcantonio, a partir de l0/08/2018, fls. 23. - Parecer do felator pda Congregagao, Prof.

Dr. Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, favor fvel a aprovagao de uma vaga
permanente para o Departamento de Filosofia do Direito e Disciphnas Basicas,
devendo analisar a prioridade entte pleitos ja deferidos no fmbito desta Congregagao.
O relator apresenta sugestao. A Senhora Diretora esclarece que as sohcitag6es de vagas

permanentes de Professor Doutor sio decorrentes de exoneragao. Como foi dino peso

Magnifico Reitor, a exoneragao libero aquela dotagao, que pode ser utilizada para pagar a outro

profissional. O Prof. Dr. Nuno Manuel Morgadinho dos Santos Coelho diz que gostaria de
ponderar que pensassem nos claros que possuem no contexto da necessidade da Unidade de
Professores Titulares. Poderiam fazer um levantamento dos claros que possuem e levar a

Reitoria, nio apenas em substituigio dos cargos de Doutor, mas conversarem sobre os cargos

que a Uhidade tem direito. Acredita que esse typo de conversa 6 a tinica chance de avangarem

nessa questao. Acredita que se depender de planejamento da Reitoria para ser feito, se
caminharem nos canais usuais que t6m existido at6 hoje, nio ir5o atingir os objetivos. O Prof.
Dr. Ignacio Maria Poveda Velasco esclarece que sio dots assuntos totalmente diferentes.
Esclarece que "clara" se entende homo disponibihdade numergria para contratagio. Os
"cargos" sio nQmeros clausos e des existem, criados em Assembleia Legislativa, alguns at& mais
antigos, por decreto do Govemador. Um cargo de docente em infcio de carreira 6 uma coisa e

outra 6 um cargo de Professor Titular, como topo de carreim, tamb&m, com ntlmeros clausos.

A 16gica do panto de vista financeira maria sentido, por6m nio 6 por a{. De qualquer maneira,
analisando os doin pareceres, tanto do Prof. Guilherme quanto do Prof. Sergio, amboy fazem

um raciocinio muito convergence e paralelo para a16m da solicitagao especffica do item da paula

por colocarem, com razao, a necessidade de uma anilise global. Preocupa-se com aquilo que
Faculdade vai encaminhar para os 6rgaos central. Diz que nio este problematizando e nem

questionando. Nesse sentido, poderia trazer dificuldade para justificar porque que a Faculdade
solicita uma cargo para um Departamento que tem if docente em licenga. Diz que o problems 6

chegar a Reitoria uma coisa que nio esb consistente. A Profs. Dra. Cristina Godoy Bemardo
de Oliveira diz que o Prof. David voltou em 2017, inclusive encerrou as aulas agora. A
autorizagao do afastamento da Profa. Maria Paula foi tr6s meses antes iexoneragao do Prof.

Jonathan. A Senhota Diretora concorde com a preocupagao do Prof. Dr. Ignacio Maria
Poveda Velasco e diz que hf necessidade de aclarar o quadro. Pergunta se algum membro

gostaria de pedir vista dos dois processos para novo relat6rio. Colocada em discussio a
solicitacio de um cargo oermanente de Professor Doutor oars o Deoartamento de Filosofia do

Direito e Disciplinas Bfsicm, tendo enl vita. &xwneracio do Prof. Dr. Tonathan Hemandes

Marcantonio, 6 concedida.aon nanimidade (auinze membros). vistas coniunta ao Prof. Dr.
.Alessandro Hirata e Prof. Dr. Nuno Manuel Morgadinho dos Santos Coelho. oara novo

relat6rio. com puzo at6 o dia 04/112/2018. terra :fein. 2.2 PROCESS0 2018.1.611.89.0 --
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FACT.JLDADE DE DIREITO DE RlIBEIRAO PRETO - Solicitagao de um cargo
permanente de Professor Doutor junto ao Deparumento de Direito Privado e de Processo
Civil, em decorr6ncia da exoneragio do Prof. Dr. Benedito Cerezzo Pereira Filho, fls. 03. -
Aprovagao do Conselho do Departamento de Direito Privado e de Processo Civil em
31/10/2018, fls. 03. - Parecer do relator pda Congregagao, Prof. Dr. Sergio Najib,
recomendando realizagao de um levantamento do n6mero de horns de aulas ministradas e

demais atividades dos docentes, em particular daqueles atingidos pda aus6ncia do Prof.
Cerezzo. Colocada em discussio a SQlifiudQdc.unLfargo permanente de Professor Doutor

iunto ao Departamento de Direito Privado e de Processo Civil. em decordncia da:exonem Q
do Prof. Dr. Benedito Cerezzo Pereira Fido. 6 concedida. oor unanimidade rauinze membros

vistas coniunta ao Prof. Dr. Alessandro Himta e Prof. Dr. Nuno Manuel Moraadinho dos
Santos(coelho. para novo relat6rio. com Drazo at6 o dia 04/12/2018. terra::fema.O Prof. Dr.

Ignacio Maria Poveda Velasco lembra que deve ser esclarecido no relat6rio se a solicitagao 6

de cargo ou de vega tempodria. A Senhora Diretora diz que nesses casos tem que pedir a
reposigio, pols se trata de exoneragao. Se nio vier o cargo, vem o tempoHrio. Profs. Dra.
Silvana Martins Mishima diz que na solicitagao do Departamento vem as duas solicitag6es

misturadas. Sugere que os pedidos de vaga emergencial e cargo permanente sejam
encaminhados separadamente. Esclarece ao Prof. Dr. Nuno Manuel Morgadinho dos Santos
Coelho que no sftio da Secretaria Gerd existem as diretrizes para a solicitagao de Professor
Titular. Esse 6 uma Unidade que es6 abaixo da media na relagao titular e professores. A
Faculdade tem sodas as condig6es para fazer a solicitagio de cargos de Professor Titular

diretamente para CAA, homo Unidade nova, em desenvolvimento. A Faculdade tem, pdas
diretrizes, toda possibihdade, e encaminhar a CAA para anflke. Como tem esse caracterktica

entry no fluxo conthuo de avaliagao. A Sra. Marcia Aparecida Cruz de Oliveira Bianco
esclarece que, tanto do Departamento de Filosofia do Direito e Disciplinas Bfsicas como de

Direito Privado e de Processo Civil, forum solicitados os dob, o claro para Professor Doutor e
a vaga para Professor Tempodrio. A Assist6ncia T6cnica Acad6mica desmembrou os dois

processor, que seguir5o separadamente. Os claros de Professor Doutor estio sendo aprovados
na Congregagao. As vagas de Professor Tempor5rio foram aprovadas no CTA de hole. Acredita

que os relatores mencionaram porque ambos estio no mesmo pedido. Mas, quando foi
encaminhado para manifestagio, ficou claro que seria somente em relagao ao claro de Professor

Doutor, porque o Temporgrio compete ao CI'A O Prof. Dr. Ignacio Maria Poveda Velasco

diz que o esclarecimento da Sra. Marcia Aparecida Cruz de Oliveira Bianco 6 muito opomino,
ele mesmo nio sabia que o CI'A era competente pam apreciar as vagas de Professores
Tempor5rios. Essa infomlagao 6 importante, embora a solicitagao de vaga de Professor
Temporgrio nio venha para a Congregagao, mas para poderem fazer a anflbe do conjunto. O

Prof. Dt. Jain Aparecido Cardoso sugere colocar na paula da pr6xima reuniao, a solicitagao

para claro de Professor Titular, pam ser encaminhado at6 janeiro. A Senhora Diretora agradece
a lembranga, pois possuem puzo e es6 sendo controlado. O processo esb sendo relatado pda

Profa. Dra. Crbtina Godoy Bemaido de Oliveira e entmrg na pauta da pr6xima Congregagao.

P5gina U I 13 Av. Bandeimntes, 3900 (;limp/ri da USP
14C)40-906 Ribeir5o PrEtcFSP

T I F 55 (16) 3315-4954

mmx.dinitoip.usp for



UNIVERSIDADEDESAOPAULO
FACULDADEDEDIREITO
DERIBEIRAOPRETO

.Asskt2ncia qZcnica .Acad2mica

481

482

483

484
485

486

487
488

489

490
491

492
493

494

495

496
497

498

499
500

501

502
503

504

505
506

507

Informa que muitas fichas vieram sem preenchimento por parte dos docentes. Encaminhado o
processo antes do t6rmino do expediente de 2018. O Prof. Dr. Ignacio Maria Poveda
Velasco esclarece que, se nio alterou nada nos quatro meses em que nio este maid na Secretaria
Gerd, sio quatro situag6es diferentes: a reposigao de cargo de Professor Titular que se tomou

vigo, em razio de exoneragao, aposentadoria, falecimento e outros. Essa situagao se divide em

duas: o cargo 6 provido e ja estava na Unidade, e se tomou vago. Entio o primeiro faso & de
Unidades que estio abaixo de 1.2 na media de Titulares. Para essas Unidades que estio abaixo

dessa media, as solicitag6es de cargos vagos 6 de fluxo continuo, porque se entende que, em

principio, esse cargo vai ficar na Unidade, levando em conta que if es6 abaixo da media. Para as
Unidades que estio acima da media, a reposigao de cargo vago nio 6 de fluxo continuo, mas de

avaliagao semestral. Nesses casos a CAA faz uma anflise do conjunto de sodas as Unidades que

solicitaram. O cargo que vagou nio necessariamente ficarg naquela Unidade. E uma poktica de
redistribuigao. Hf a possibilidade de sohcitagao de cargos novos para area nova de
conhecimento que demanda uma lideranga. Para as Unidades em construgao, a CAA pediu

para que as Unidades encaminhassem perfi] de Titular e, por raz6es variadas, a FDRP levou
mais de um ano para encaminhar essas informag6es. lsso que fez com que outras Unidades,

homo a Faculdade de Educagao Fkica de Ribeirio Prego, recebessem vegas titulares e outras
nio. E bom lembrar que demoraram para encanninhar o perfil de Titular, o projeto. Com base
nisso, tiveram vfrias reuni6es discutindo para qual Departamento ida. Finalmente, o pedido saiu

da Congregagao para a CAA Existe um pedido na CAA que, parece, que 6 de dois carlos de

Professor Titular. O pedido es6 na CAA e es6 sendo analisado com base em toda
mats havendo a tratar, a Senhota Presidents agmdece a presenga de

'iyeuniao is dezessete horns e cinco minutos. Do que, para constar,

Marcia Aparecida Cruz de Oliveira Bianco, Assistente
lavrei e atgitei este Ata, que sera examinada pelos Senhores Conselheiros

presented a Sessio em que for discutida e aprovada, e por mim assinada. Ribeirio Prego, vinte e
tr6s de novembro de dais mil e dezoito.
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