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ATA DA 86e SESSAO ORDINARIA DA CONGREGA(IAO DA FACULDADE DE DIREITO DE RIBEIRAO

PRETO DA UNIVERSIDADE DE SAO PAULO. Ao primeiro dia do m6s de margo de dois mil e
dezenove, 5s quatorze horas, na Saba da Congregagao da Faculdade de Direito de Ribeir3o
Preto da Universidade de S3o Paulo, em terceira convocagao, reOne-se a Congregagao da

Faculdade de Direito de Ribeirio Preto - FDRP, sob a Presid6ncia da Profa. Dra. Monica

Herman Salem Caggiano, Diretora da Unidade, com a presenga dos Presidentes de
Comiss6es: Prof. Dr. Nuno Manuel Morgadinho dos Santos Coelho (Comissao de
Graduagao), Prof. Dr. Rubens Begak (Comissao de P6s-Graduagao) e Prof. Dr. Caio Gracco

Pinheiro Dias (Comissao de Pesquisa), dos Chefes de Departamentos: Prof. Dr. Gustavo
Assed Ferreira (Departamento de Direito Pablico), Profa. Dra. Cristina Godoy Bernardo de

Oliveira (Departamento de Filosofia do Direito e Disciplinas B6sicas), Profa. Dra. Cintia Rosa
Pereira de Lima (Vice-Chefe do Departamento de Direito Privado e de Processo Civil e
Representante da Categoria de Professores Associados), dos Representantes das Categorias

Docentes. Professores Titulares: Prof. Dr. lgn6cio Maria Poveda Velasco, Prof. Dr. Pedro
Bohomoletz de Abreu Dallari, Profa. Dra. Silvana Martins Mishima e Umberto Celli Junior.
Professores Associados: Prof. Dr. Alessandro Hirata e Prof. Dr. Victor Gabriel de Oliveira

Rodriguez. Professores Doutores: Prof. Dr. Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Profa. Dra.

Eliana Franco Neme e Prof. Dr. Sergio Nojiri. Representante Discente de Graduagao: Ac.

Lucas Vieira Carvalho. Representante Discente de P6s-Graduag3o: Ac. Luis Augusto Teixeira

Morais. Presente tamb6m a Assistente T6cnica Acad6mica, Sra. Marcia Aparecida Cruz de

Oliveira Bianco, para secretariar a reuni5o. Justificaram aus6ncia antecipadamente: Senhora

Vice-Diretora, Profa. Dra. Massa de Souza Ribeiro, Prof. Dr. Jair Aparecido Cardoso e Prof. Dr.

Nelson Mannrich. Havendo n6mero legal, a Senhora Diretora agradece a presenga de todos

e declara abertos os trabalhos da 86g Sess3o Ordin6ria da Congregagao da Faculdade de
Direito de Ribeir3o Prego. A Senhora Diretora agradece a presenga de todos. A presenga dos

membros da Congregag3o, assam coma j6 tinha registrado no CTA, 6 colaboragao com a
Unidade. Esse agradecimento especial 6 para essa disposigao de tempo material para

participar dos trabalhos de ascens5o desta Faculdade de Direito. D6 as boas vindas ao ano

letivo de 2019, e espera que neste novo ano tenham os mesmos resultados extremamente

positivos que tiveram ao longo de 2018. Informa que a Senhora Vice-Diretora, Profa. Dra.

Massa de Souza Ribeiro sofreu uma intervengao cirargica e este afastada por licenga-

m6dica. O Prof. Dr. Jair Aparecido Cardoso este afastado em licenga-pr6mio. O Prof. Dr.

Nelson Mannrich renunciou ao cargo de membro dessa Congregagao. Est3o aguardando a

nova nomeagao de membro para compor o Colegiado. 1. EXPEDIENTE. 1. Discussio e

vota(l3o. 1.1. Ata da 84e Sess3o Ordin6ria da Congregag3o, realizada em 23/11/2018. 1.2 Ata

da 85g Sess3o Ordin6ria da Congregag3o, realizada em 07/12/2018. (IQIQQqd $ Q diliQy$sgQ q

Paginal 1 32 Av. Bandeirantes, 3900 (2/ap#i da USP
14040-906 RibeitSo PKtc-SP

T I F 55 (16) 3315-4954

www.dining).usp.for



UNIVERSIDADEDESAOPAULO
FACULDADEDEDIREITO
DERIBEIRAOPRETO

.4ssist2nch qZcnica .Aca(&mica

Rp.

37

38

39

4()

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

votac3o as Atas da 84e e 85e Sess6es Ordin6rias da CongregQfao. e. n3o havQlld9

manifestac6es contr6rias, as Atas s3o aprovadas por unanimidade Idez membros). Nesse

moments, is 14h04min, adentram o local os Profs. Drs. Pedro Bohomoletz de Abreu Dallari

e Nuno Morgadinho dos Santos Coelho. 2. Comunicag6es da Diretoria. - Senhora Diretora,

Profa. Dra. Monica Herman Salem Caggiano. A Senhora Diretora pede licenga aos membros

para dispense-la das comunicag6es. S6 farc o registro de algumas comunicag6es

extremamente satisfat6rias e gratificantes, e comunica: 1) A Faculdade de Direito de
Ribeir3o Preto/USP recebeu o Selo de Qualidade OAB Recomenda, o que significa que a

Faculdade oferece curso de Direito de exce16ncia, assim como seus alunos. 1; extremamente

gratificante dirigir uma Unidade que receba o selo de qualidade OAB 2019. O
superintendente de Relag6es Institucionais da USP, Prof. Dr. Ignacio Marla Poveda Velasco,

representou o reitor Vahan Agopyan na cerim6nia de entrega do selo, realizada no dia
30/01/2019, na sede da OAB em Brasilia. 2) A USP este entre as 50 melhores do mundo. A

avaliagao 6 do ranking brit6nico QS t4/'or/d Un/vets/fy by Subject, divulgado pda consultoria

Quacquare/// Simonds. (Divulgado no Jornal da USP em 26/02/2019). (Nesse momento, is

14h06min adentra o local o Prof. Dr. Umberto CelliJunior.) Por forma desse rank/ng o curso

de Direito este entre os 50 melhores do mundo, portanto isso tamb6m tem que ser

festejado. O restante das comunicag6es sera deixado para o final, eventualmente, e j6 foi

objeto de registro no CTA. Solicita a invers5o de pauta, os comunicados dos Presidentes das

ComissE5es e a Palavra aos Membros ficarem para o final, para que possam percorrer a pauta

e apreciar todos os assuntos. Pede licenga e solicita aos membros permiss3o para incluir,

como Oltimo item da pauta, um ponto um pouco po16mico, a contratagao de servigos
especializados da VUNESP para aplica(lao do exame de proficiancia na selegao de alunos

para os cursos de P6s-Graduagao, Mestrado, realizado atualmente pda FUVEST. Seria uma

troca, o exame de profici6ncia realizado peta FUVEST, que 6 USP, serra pda VUNESP, que

demandaria um contrato. A profici6ncia sendo realizada pda FUVEST foi aprovada em

Congregagao, em maio de 2018, agora a proposta 6 pda VUNESP. Deixar6 como Oltimo item

da pauta, at6 porque o pedido foi recebido dia 27, ds 16h50min. Colocada em discuss3o, a

inclus3o do item na paula foiaprovada. Nesse momento, is 14h09min, adentram o localos

Profs. Drs. Caio Gracco Pinheiro Dias e lgn6cio Maria Poveda Velasco. ll. ORDEM DO DIA.

REFERENDAR: ]. Curso de Especia]izag3o. ].] Processo 20].8.1.44.89.9 -- Faculdade de Direito

de Ribeirio Preto. Proposta de criagao de Curso de Especializa(l3o em Direito Municipal
utica e Efici6ncia na Efetivag5o dos Direitos Fundamentais, apresentada pelo Prof. Dr. Nuno

Manuel Morgadinho dos Santos Coelho (Coordenador) e Prof. Dr. Raul Miguel Freitas de

Oliveira (Vice-Coordenador), vla convdnio com a FADEP. - Aprova(l3o "ad referendum" do

Conselho do Departamento de Filosofia do Direito e Disciplinas B6sicas, em 27/04/2018, fls.

113, com base no parecer do Prof. Dr. Sergio Nojiri, referendada em 05/06/2018, fls. 117
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Aprovagao do Conselho do Departamento de Direito P6blico, em 25/05/2018, fls. 116, com

base no parecer da Profa. Dra. Eliana Franco Neme. - Aprovagao "ad referendum" da

Comiss3o de Cultura e Extens3o Universit6ria, em 12/12/2018, fls. 178. - Aprovagao "ad

referendum" do Conselho T6cnico Administrativo e da Congregagao, em 18/12/2018, fls.
179. O Prof. Dr. Ignacio Maria Poveda Velasco diz que o item este na pauta da Congregagao

para referendar. Observou no sum6rio uma aprovag5o "ad referendum" do Conselho do

Departamento com base no parecer, uma aprovagao "ad referendum" da Comiss3o de
Cultura e Extens3o Universit6ria e uma aprovagao "ad referendum" do Conselho T6cnico e

Administrativo e da Congregagao. Somente teve a aprovagao "ad referendum". Questiona

se n5o teve parecer nem na CCEx, nem no CTA e nem na Congregagao. Acha que tem uma

regra na Universidade de que n3o podem ter uma sequ6ncia assam de aprovag6es "ad

referendum", e pede para checarem isso. Diz que 6 s6 uma preocupag3o, contribuir, ajudar.

A Senhora Diretora diz que o Prof. Dr. Ignacio Maria Poveda Velasco tem razao, e fica a
disposigao da Congregag5o, se aprovam ou retiram o item da pauta para ser objeto de
relat6rio. O Prof. Dr. Gustavo Assed Ferreira diz que esse curso passou por ele na condigao

de Chefe do Departamento de Direito P6blico e, por conta do conv6nio, na condigao de
Presidente da Fundagao para Desenvolvimento do Ensino e da Pesquisa em Direito(FADEP).

Diz se for possivel considerar isso como uma mera irregularidade e puderem encaminhar

para votagao, gostaria de falar da sua impressao sobre o curso. Diz que a proposta 6
extremamente densa e bem construrda, vinda de dois profissionais que atuam nessa area,

conhecem as licitudes do Direito Municipal, como poucos, caso do Prof. Dr. Nuno Manuel

Morgadinho dos Santos Coelho e do Prof. Dr. Raul Miguel Freitas de Oliveira. Esse curso

contribuir6 demais com a regiao de Ribeir3o Preto, pols 6 um curso que trar6 capacitag3o

t6cnico-professional a um grande n6mero de servidores pablicos, concursado inclusive, que

podem se qualiflcar em Direito Municipal. E um curso que tamb6m contribui com
interc$mbio de informag6es para os nossos docentes, pois essas pessoas vindas de C6maras

Municipais e Prefeituras possuem muito a contribuir para a Academia. Entende a
preocupagao do Prof. Dr. Ignacio Maria Poveda Velasco em boa hora. N5o sabe se 6 possivel

considerar isso como uma mera irregularidade. Se possivel, gostaria de propor que
votassem. A Senhora Diretora diz que gostaria de registrar que j6 conhecia o curso, sua

proposta e o conv6nio, que passou hoje no Conselho T6cnico Administrativo. Achou

importante a proposta do curso desde o comego, 16 atr6s quando comegou a discussao, at6

porque 6 um trabalho tamb6m de extens3o universit6ria, n3o sendo s6 um curso de
especializagao. Passou despercebido o fato de n3o ter realmente um relat6rio final. O Prof.

Dr. Ignacio Maria Poveda Velasco diz que, mais uma vez, e pede por favor que fique clara

que n3o este falando da qualidade do curso. S6 colocou uma d6vida sua, em face de
informag6es que estavam incompletas. Esse tipo de argumentagao, que acha legitima, n3o 6
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o ponto. Diz que o Prof. Pedro, ao seu lado, que j6 foi Diretor, acha que n3o pode. Essa 6
uma dOvida que tem. A sua 6nica questao 6 para que as coisas sejam feitas da maneira certa

e que amanh3 a Faculdade n3o tenha prejuizo. Diz que n3o este contra o curso. N3o este

questionando a qualidade, a oportunidade, a compet6ncia, nada disso. A questao 6 muito

dimples. Questiona se teve parecer no CTA e na Congregagao, ou se n5o teve. Questiona se

existe ou nio essa regra sobre as aprovag6es. Se existem, aplicam a regra e pronto. Se
existir, algu6m, indicado pda Sra. Diretora, faz o parecer. Ai, sim, a Senhora Diretora aprova

"ad referendum". Assim, n3o h6 prejuizo, n5o se atrasa. Diz que 6 somente isso e pergunta

se este claro. O Prof. Dr. Sergio Nojiri faz um questionamento e sugestao, j6 que o Prof.
Nuno este aquie 6 um dos proponentes do curso. Diz n3o saber se o curso foi proposto com

calend5rio pr6-fixado ou n3o. Se for o caso e n3o houver prejuizo, para evitar qualquer tipo

de irregularidade, poderiam determinar um parecerista e aprovar na pr6xima reuni3o. Diz

n3o saber se existe urg6ncia e se comprometer6 de alguma forma album tipo de calend6rio.

Se n3o houver, para evitar qualquer tipo de discuss5o posterior. A Senhora Diretora diz ser

extremamente formalista, assim como o Prof. Dr. Ignacio Maria Poveda Velasco, e informa

que este retirando o processo de pauta. Diz que o curso este mais do que aprovado e pode

ter inicio a qualquer momento. O curso sera objeto de apreciagao depois de ter os relat6rios

no processo na pr6xima Congregag3o. Se eventualmente o curso n3o tiver a aprovagao dos

relat6rios ou da Congregagao, o curso para. O Prof. Dr. Ignacio Maria Poveda Velasco faz a

sugest3o de verificarem se existe a regra quanto aos pareceres e, se for o caso, poderiam

fazer o parecer em meia hora e a Senhora Diretora poderia aprovar "ad referendum". O

Prof. Dr. Nuno Manuel Morgadinho dos Santos Coelho agradece muito todas as contribuig6es

que tendem a homologar, reconhecer a importancia do curso e da regularidade

procedimentalque tamb6m 6 imprescindfvel. Diz n5o haver problema em retirar o processo

de pauta. Podem muito bem aguardar em homenagem a essa quest3o, precisam observar

isso em todos os processos, e agradece a retirada de pauta. A Senhora Diretora diz que o
curso 6 t5o importante que n3o vale a pena ter problemas no futuro, no caminho do curso.

Informa que o item este retirado de pauta. A CQI)gr gqWliQ; QQrl$idpr r)dQ q$ pbii [yqQ$q$ dQ

BliQf:Dr: gt]5ciQ Maria Poveda Velasco. deliberou retirar da pauta o item "I.I Processo

20].8.1.44.89.9 - Faculdade de Direito de Ribeir3o Prego. Proposta de crlac3o de Curso de

Especiallzacao em Direito Municipal Etica e Efici6ncia na Efetivac5o dos Direitos

Fundamentais, apresentada belo Prof. Dr. Nuno Manuel Morgadinho dos Santos Coelho

(Coordenador) e Prof. Dr. Raul Miguel Freitas de Oliveira (Vice-Coordenador), via conv6nio

com a FADE:E?= para 9ue sega inserido o parecer do relator integrante da CongregQGao. que

sera apreciado na r)r6xima reuni3o do Colegiado. Neste momento, is 14h20min, adentra a

saba o Prof. Dr. Victor Gabriel de Oliveira Rodriguez. APROVAR: 2. Relat6rio Bienal de
Atividades Acad6micas. 2.1 Processo 2011.1.640.89.4 - Alexandre Naoki Nishioka. Relat6rio
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Bienal de Atividades Acad6micas desenvolvidas no bi6nio 2016-2018, fls. 212-231,

apresentado pelo interessado. - Aprovagao do Conselho do Departamento de Direito

P6blico, em 13/12/2018, fls. 234, com base no parecer da Profa. Dra. Fabiana Cristina
Seven- Parecer do relator pda Congregagao, Prof. Dr. Nuno Manuel Morgadinho dos
Santos Coelho, fls. 236, favor5vel a aprovagao do relat6rio apresentado pelo interessado. O

Prof. Dr. Nuno Manuel Morgadinho dos Santos Coelho registra que se trata de um parecer

tamb6m favor6vel em sede departamental, o docente cumpre as atividades requeridas para

seu regime de trabalho, podendo aprovar, em sua opiniao, com tranquilidade e orgulho.
Colocado em discuss3o e votac5o o oarecer do relator Prof. Dr. Nuno Manuel Morgadinho

dos Santos Coelho. favor6vel a aprovac3o do Relat6rio Bienal de Atividades apresentado

oelo Prof. Dr. Alexandre NaokiNishioka, e n3o havendo manifestac6es contr6rias. o parecer

6 aprovado PQL&rlqnimidade (dezesseis membros). 2.2 Processo 2012.1.388.89.4 -- Juliana

Oliveira Domingues. Relat6rio Bienal de Atividades Acad6micas desenvolvidas no bi6nio

2016-2018, fls. 212-264, apresentado pda interessada. - Aprovagao do Conselho do

Departamento de Direito P6blico, em 13/12/2018, fls. 269, com base no parecer do Prof. Dr.

Gabriel Loretto Lochagin. Parecer do relator pda Congregagao, Prof. Dr. Jair Aparecido

Cardoso, fls. 271, favor6vel a aprovagao do relat6rio apresentado pda interessada. O Prof.

Dr. Ignacio Maria Poveda Velasco diz que, comentando com alguns professores com as

mesmas dificuldades que teve, concretamente com o Prof. Dr. Alessandro Hirata. Diz que

recebe a pauta no Nereu e imprime, pois Ihe permite acompanhar os itens. Por6m, todo o

material, por questao sustentabilidade, n3o imprime. J6 havia comentado aqui, para aqueles

que usam o sistema Apple, n5o est3o conseguindo acessar o hiperlink que vem no Nereu.

N5o sabe se 6 um problema quando insere. N3o sabe se 6 um problema quando insere ou

se 6 de Tecnologia da Informag3o da Unidade. Quando clica nos hiperlinks n3o consegue
acessar. Usa o Ipad, tenta acessar, fez isso para tentar ler o parecer e n3o consegue. Pede

para que a Faculdade veja com a TI se 6 um problema local ou se n3o 6 local, da STI. A
Senhora Diretora diz que a Segao de Inform6tica da Unidade pode verificar o problema. Em

todo o caso, v3o verificar se o link 6 acessivel ou n3o. Neste momento, is 14h26min,

adentra a saba o Prof. Dr. Guilherme Adolfo dos Santos Mendes. Colocado em discuss3o e

votac3o o oarecer do relator Prof. Dr. Jair Aparecido Cardoso, favor6vel a aprovacao do

Relat6rio Bienal de Atividades aoresentado oela Profa. Dra. Juliana Oliveira Domingues, e

n3o havendo manifestac6es contr6rias. o parecer 6 aprovado por unanimidade (dezessete

yQlg9. 3. Concurso de Livre-Docente. 3.1. Processo 2019.1.144.89.4 -- Departamento de

Direito POblico. An61ise da inscrigao e da Banca Examinadora do concurso para Livre-

Doc6ncia junto ao Departamento de Direito Pablico, Area de Direito Constitucional, nos
termos do Edital FDRP nQ 24/2018. CandidQIQIDsffilQ; Prof. Dr. Emerson Ademir Borges de

Oliveira, fls. I0-15. - Sugestao de Banca Examinadora aprovada pelo Conselho do
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Departamento de Direito POblico 19/02/2019, fls. 17: Titulares: Fabiana Cristina Seven

IFDRP-USPS; Vanessa Oliveira Batista Berner (UFRJ); Luiz Alberto David Araujo (PUC-SP);

Virgilio Afonso da Silva (FD-USP); Maria Garcia (PUC-SP). SuDlentes: Thiago Marrara de

Mattos (FDRP-USP); Nina Beatriz Stocco Ranieri(FD-USP); Marcelo de Oliveira Fausto

Figueiredo Santos (PUC-SP); Ana Carla Bliacheriene (EACH-USP); Carla Aparecida Arena

Ventura (EERP-USP). - Parecer da relatora pda Congregagao, Profa. Dra. Cintia Rosa Pereira

de Lima, opinando pelo deferimento da inscri(lao do candidato e pda aprovag5o e
manutengao dos membros titulares e suplentes da Banca Examinadora indicados e

aprovados pe[o Conse[ho do Departamento, f]s. ]-9-22. O Prof. Dr. ]gn6cio Maria Poveda

Velasco diz, como n3o teve acesso aos anexos pelo hyper//nk, pergunta se a Profa. Dra. Cintia

Rosa Pereira de Lima 6 favor6vel a inscrigao e a banca proposta. A Senhora Diretora

esclarece que o parecer 6 opinando pelo deferimento da inscrigao, aprovagao e
manuteng3o dos membros titulares e suplentes da banca examinadora, indicados e

aprovados pelo Conselho do Departamento, ou seja, a composigao que este exposta. O Prof.

Dr. Ignacio Maria Poveda Velasco pergunta se 6 muito longo e se a Profa. Cintia poderia ler o

parecer. A Senhora Diretora solicita a Profa. Dra. Crntia Rosa Pereira de Lima que leia o

parecer e diz ter duvidas quanto ao Prof. Luiz Alberto David Araujo e aonde pertence, pois

n3o sabe se continua vinculado a PUC-SP, mas n3o tem a menor dOvida de que ele 6 livre

docente. A Profa. Dra. Cintia Rosa Pereira de Lima esclarece que consultou o curriculo Z.arles

dos professores quando analisou. Le o parecer: "Trata-se de abertura de concurso de Livre

Doc6ncia na area de Direito Constitucional, cabendo a Congregagao manifestar-se sobre o

aspecto formal nos termos do item "5" do Edital FDRP NQ 024/2018. Assim, coube a mim a

honrosa tarefa de relatar o processo, manifestando sobre a inscrig3o no concurso, bem

coma a indicag3o da banca feita pelo DDP (fls. 17). 1 - Relat6rio: Tendo em vista o dlsposto

no art. 163 do Regimento Gerd da USP e o art. 45 do Regimento da FDRP, deve-se abrir
concurso de Livre-Doc6ncia a cada ano, o que foi devidamente informado ao DDP a fls. 03.

Ocasi3o em que o 1. Chefe do DDP, Professor Associado Gustavo Assed Ferreira, ad

referendum, do Conselho deste Departamento, determinou a abertura de concursos de

Livre-Doc6ncia em todas as areas relacionadas ao DDP, indicadas a fls. 03 - 07, indicando os

respectivos programas das areas: Direito Constitucional, Direito Administrativo, Direito
Ambiental e Urbanistico, Direito Internacional, Direito Econ6mico, Direito Financeiro e

Orgament6rio, Direito Tribut6rio, Direito Penal, Direito Processual Penal, Teoria Gerd do

Estado, Direitos Humanos e Criminologia. Em reuni3o realizada em 23 de novembro de

2018, em Sess3o Ordin6ria, a E. Congregagao da FDRP aprovou, por unanimidade, as areas e

os programas acima destacados, indicando o periodo da Inscrigao de 02/01 a 31/01/2019

(fls. 08). Assim, deu-se a publicag3o do certame no Di6rio Oficial de S3o Paulo, Poder

Executivo -Seg3o Ido dia 15 de dezembro de 2018(fls. 09). Nos 30(trinta) dias em que
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permaneceram abertas as inscrig6es, inscreveram-se o Dr. Emerson Ademir Borges de

Oliveira(fls. IO - 15), demonstrando documentalmente que 6 portador de titulo de Doutor

pda USP Ifls. 11), prova de quitagao com o servigo militar (fls. 12), titulo de eleitor e
comprovante de votagao na 61tima eleigao (fls. 13 - 14), recibo da Tesouraria da Faculdade

referente ao pagamento da taxa de inscrig3o (fls. 15). No momento da inscrigao, o
Candidato entregou a Tese de Livre Doc6ncia intitulada "INCONSTITUCIONALIDADE

DESVANECENTE: A INTERPRETA(IAo ENTRE A RlIDEZ CONSTITUCIONAL E AKEALiZA(bAO

OFENSIVA", bem como o memorial circunstanciado em CD, em atengao ao item "2" do
Editalacima destacado. O DDP, em reuni3o realizada em 19 de fevereiro de 2019, dellberou

e indicou a Banca Examinadora para o referido concurso a fls. 17: Membros Titulares: Profa.

Livre-Docente fabiana Cristina Seven(FDRP-USP); Profa. Titular Vanessa Oliveira Batista

Berner IUFRJ); Prof. Livre-Docente Luiz Alberto David Araujo (PUC-SP); Prof. Titular Virgllio

Afonso da Silva (FD-USP); Profa. Livre-Docente Maria Garcia (PUC-SP). Membros Suplentes:

Prof. Livre-Docente Thiago Marrara de Mattos (FDRP-USP); Profa. Livre-Docente Nina Beatriz

Stocco Ranieri(FD-USP); Prof. Titular Marcelo de Oliveira Fausto Figueiredo Santos(PUC-SP);

Ana Carla Bliacheriene (EACH-USP); Profa. Titular Carla Aparecida Arena Ventura (EERP-

USP). E o breve relat6rio. 2 - Fundamentag3o do Parecer: 2.1 Anglise formal da inscrigao:

Motivo pelo qual passo ent3o a an51ise formalda inscrig3o nos termos do item "5" do Edital:

"As inscrig6es servo julgadas pda congregagao, em seu aspecto formal, publicando-se a

decis5o no Di6rio Oficial, devendo o concurso ser realizado no puzo m6ximo de cento e

vinte dias, a contar a mencionada publica(lao, nos termos do artigo 166 e par6grafo 6nico do

Regiments Gerd da Universidade de S3o Paulo (alterado pda Resolugao 4320/1996)." O

Edital de Abertura de inscrig6es ao concurso pablico de provas e titulos de Livre-Doc6ncia,

junto ao departamento de Direito Ptlblico da Faculdade de Direito de Ribeir3o Preto da
Universidade de S3o Paulo(fls. 091, publicado no DO - Poder Executivo -- Segal 1, eml-5 de

dezembro de 20].8, estabelece as regras para inscrigao nos itens "l" e "2", em suma: pedido

dirigido a Diretoria da unidade, munido dos documentos comprobat6rios, a saber: - prova
de obtengao de titulo de doutor pda USP ou por ela reconhecido ou de validade nacional;

tese original; - memorialcircunstanciado; - prova de quitagao com o servigo militar para os

candidatos do sexo masculino; - titulo de eleitor; - comprovantes de votagao da 61tima

eleigao; recibo da Tesouraria da FDRP referente ao pagamento da taxa de inscrigao, nos

termos da Portaria Interna FDR n. 17, de 30 de agosto de 2013. Assim, o candidato cumpriu

todos os requisitos formais exigidos para sua inscrigao, raz3o pda qual OPINO PELO

DEFERIMENTO DA INSCRI(IAO do Candidato EMERSON ADEMIR BORGES DE OLIVEIRA. 2.2

Anilise sobre a indicagio dos membros da banca examinadora: O DDP, em reuni3o realizada

em 19 de fevereiro de 2019, aprovou os membros titulares e suplentes para a banca
examinadora, acima indicados. Todos os professores tem titulagao igual ou superior a dos
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cargo em quest3o, tendo sido observada a proporcionalidade de membros internos e
externos, raz3o pda qual OPINAMOS FAVORAVELMENTE PEIA INDICA(IAO DA BANCA FEITA

PELO DDP. 3 -- Parecer: Diante da an61ise formal dos requisitos estabelecidos no item "l '' e

"2" do Edital 24/2018, s.m.j., OPINO PELO DEFERIMENTO da inscrigao do candidato

EMERSON ADEMIR BORGES DE OLIVEIRA para o concurso de Livre-Doc6ncia do DDP - Area

de Direito Constitucional. Em ato contfnuo, O PARECER E PELE APROVA(IAO E MANUTEN€1AO

dos membros titulares e suplentes da Banca Examinadora indicados e aprovados peso

Conselho do DDP. Aproveito o ensejo para manifestar meu aprego e nossa distinta

consideragao. Ribeir3o Preto, 25 de fevereiro de 2019. Cintia Rosa Pereira de Lima,
Professora Associada do Departamento de D. Privado e de Processo Civil." O Prof. Dr. Ignacio

Maria Poveda Velasco perguntar ao Prof. Dr. Gustavo Assed Ferreira se foi cogitado que

flzesse parte dessa banca a Profa. Dra. Monica Herman Salem Cagiano, Professora Associada

de Direito Constltucional e Diretora dessa Faculdade, por terem pessoas com ader6ncia e

experi6ncia na area. O Prof. Dr. Gustavo Assed Ferreira diz que a fungao dele no
Departamento 6 apenas de presldir o colegiado e deixar que as discuss6es transcorram de
maneira bastante democr5tica e tranquila, mas n3o foi lembrado e que a lembranga foi

extremamente importante. O Prof. Dr. Rubens Begak diz que lembrou o nome deja em

reuni3o. O Prof. Dr. Ignacio Maria Poveda Velasco prop6e o nome da Profa. Monica Herman

se ela, por acaso, tiver disposigao de participar dessa banca que 6 da area dela. O Prof. Dr.

Gustavo Assed Ferreira diz que n5o babe em qual vaga podem coloc6-la como titular, mas

que acompanha a sugestao do Prof. Dr. Ignacio Maria Poveda Velasco. A Senhora Diretora

diz que se coloca a disposig3o, mas acha que todos os membros da Congregagao devem

ficar a vontade para votar na banca conforme veio a proposta do Conselho Departamental,

porque acha que o Departamento 6 que deve saber melhor como devem ser formadas as
qualidades de suds bancas. O Prof. Dr. Rubens Begak diz ter lembrado o nome da Profa.

Monica, sem nenhum dem6rito, s3o todos colegas brilhantes, em grande parte s3o amigos.

O nome dele tamb6m foi lembrado, mas como o candidato, Emerson, foi seu orlentando em

TCC, Mestrado e Doutorado, n3o que haja proibigao, mas n3o gostaria para evitar
coment6rios. Diz que foi lembrado o nome da Profa. Monica e sugere que ela entre no lugar

do Prof. Dr. Virgilio Afonso da Silva, brilhante nome, por6m tem uma pessoa do Largo,

constitucionalista, que este na Diregao da Casa. O Prof. Dr. Gustavo Assed Ferreira

acompanha o Prof. Dr. Rubens Begak e pede desculpas peta sua amnesia, n3o lembrava-se

que o Prof. Rubens tinha sugerido o nome da Profa. Monica. Infelizmente isso Ihe passou em

algum momento de letargia durante a reuni3o. Essas reunites s5o longas, is vezes ficam em

certo estupor, mas gostaria de acompanhar o Prof. Rubens na proposta do Prof. Virgilio pda

Profa. Monica. A Senhora Diretora diz que vairesolver essa proposta dizendo que, enquanto

estiver na Direg3o, n3o poder6 assumir esse tipo de compromisso, pois este mais em
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fung6es burocr6ticas e menos em fung6es acad6micas, agradecendo a todos. A Profa. Dra.

Silvana Martins Mishima parabeniza a Senhora Diretora pda colocagao, pris acha que como

Dlretora sempre fica numa situagao de Oltima inst6ncia de recurso. Manifesta sua satisfagao

em ouvir a Senhora Diretora e reitera a proposta feita pelo Departamento, da manutengao

da banca como este posta. Colocado em discuss3o e votacao o parecer da relatora Profa

Dra. Crntia Rosa Pereira de Lima, favor6vel a aprovac8o da inscric3o do candidQIQ.3Qm

como pda aprovacao e manuten€ao da banca avaliadora. e n5o havendo manifestaG6es

contr6rias, o parecer 6 aprovado por unanimidade Idezoito membrosl, conforme segue:

Candidato inscrito: Prof. Dr. Emerson Ademir Borges de Oliveira: Titularesl Profa. Livre-
Docente Fabiana Cristina Seven(FDRP-USP); Profa. Titular Vanessa Oliveira Batista Berner

IUFRJ); Prof. Livre-Docente Luiz Alberto David Araujo IPUC:SPJLP[Qf:JQdg!:yj=rg(llQAfQr]so

da Silva (FD-USP); Profa. Livre-Docente Maria Garcia IPUC-SPI. Sypjentes: Prof. Livre-
Docente Thiago Marrara de Mattos (FDRP-USP); Profa. Livre-Docente Nina Beatriz Stocco

RanieriIFD-USP); Prof. Titular Marcelo de Oliveira Fausto Fjgueiredo.SQrltEQS (PUC-SP): f?rQfa:

Livre-Docente Ana Carla Bliacheriene LEACH-USPS; Profa. Titular Carla Aparecida Arena

Ve11111ra (EEBf!.!:!Se). 3.2 Processo 2019.1.145.89.0 - Departamento de Direito POblico.

An61ise da inscrigao e da Banca Examinadora do concurso para Livre-Doc6ncia junto ao

Departamento de Direito Pablico, Area de Direitos Humanos, nos termos do Edital FDRP nQ

034/2018. - Cg!!didgliQS..!nSflillp$: Prof. Dr. Walter Claudius Rothenburg, fls. 10-18, e Profa

Dra. Eliana Franco Neme, fls. 19-22 - Sugestao de Bgnfa..Exa!!!inedQlia aprovada pelo

Conse[ho do Departamento de Direito POb[ico, em 19/02/20].9, f]s. 24: Titu]ares: Rubens

Begak (FDRP-USP); Victor Gabriel de Oliveira Rodriguez (FDRP-USP); Antonio Alberto

Machado (Unesp - Franca); Andre de Carvalho Ramos IFD-USP); Deisy de Freitas Lima

Ventura(FSP-USP). SuDlentes: Claudio do Prado Amaral(FDRP-USP); Gustavo Assed Ferreira

IFDRP-USP); Fernando Mussa Abujamra Aith (FSP-USP); Maria Paula Dallari Bucci(FD-USP);

Vidal Serrano Nunes Junior(PUC-SP). - Parecer do relator pda Congrega(l3o, Prof. Dr. Nuno

Manuel Morgadinho dos Santos Coelho. A Senhora Diretora diz que o item 3.2 este retirando

da pauta, porque n3o tem o parecer, exatamente o que o Prof. Poveda reparou nos outros

casos. Est3o no aguardo do parecer, ficar6 para a pr6xima reuni3o. N3o teve tempo material

para retirar da pauta. O Prof. Dr. Nuno Manuel Morgadinho dos Santos Coelho diz que ficou

incumbido de elaborar este parecer, mas houve um mal entendido nas comunicag6es que

recebeu, tornando impossivelque ele o elaborasse. Diz que recebeu um comunicado no dia

2]./03/2019 dizendo que encaminharam o processo para parecer, por6m, no mesmo dia,
outro e-mail dlzendo para desconsiderar o e-mail anterior pois o processo n3o estava

anexado, e imaginou que nem mais seria o parecerista. De todo modo, no dia 25/03/20].9,

5s 14h30, recebeu um e-mailpedindo o envio e se poderia encaminhar o parecer ainda hoje

para insergao na pauta, respondendo que n3o poderia encaminhar hoje. N5o conseguiria
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fazer o parecer naquele dia. N3o compreendeu que poderia t6-1o feito na terra ou quarta-

feira para inserg3o. Imaginou que se n3o entregasse na segunda-feira, estaria fora da pauta,

se n3o teria feith na terra ou na quarta-feira. Diz a Senhora Diretora que, de todo modo, se

penitencia, por n5o ter feito o parecer a tempo, foi por essas raz6es. A Senhora Diretora

agradece os esclarecimentos e diz que n3o 6 uma materia emergencial, podendo realizar o

parecer estudando cada uma das propostas porque s3o dots candidatos e uma banca

extremamente pretensiosa. A Congregac3o deliberou retirar da pauta o item "3.2 Processo

2019.1.145.89.0 -- Departamento de Direito POblico. An61ise da inscricao e da Banca

Examinadora do Concurso para Livre-Doc6ncia junta ao Departamento de Direito POblico.

area de Direitos Humanos, nos termos do Edital FDRP n9 034/2018", para que sega inserido

o parecer do relator pda Congregac3o, e apreciado na pr6xima reuni3o do Colegiado. 3.3 --

Processo 2019.1.146.89.7 -- Departamento de Filosofia do Direito e Disciplinas Bisicas.

An51ise da inscrigao e da Banca Examinadora do concurso para Livre-Doc6ncia junto ao

Departamento de Filosofia do Direito e Disciplinas B6sicas, Area de Filosofia do Direito e

Teoria Gerd do Direito, nos termos do Edital FDRP n9 38/2018. - Candidato inscrito: Prof.

Dr. Sergio Nojiri, fls. 08-10. Sugestao de Banca Examinadora aprovada pelo Conselho do

Departamento Filosofia do Direito e Disciplinas B6sicas, em 19/02/2019, fls. 12: Titulares:

Professor Associado Nuno Manuel Morgadinho dos Santos Coelho (FDRP-USP); Professora

Associada Marina Rezende Bazon(FFCLRP-USP); Professor Em6rito T6rcio Ferraz Junior(FD-

USP); Professor Associado Paulo Eduardo Alves da Silva (FDRP-USP); Professor Titular

Marcelo da Costa Pinto Neves (FD-UnB). Suolentes: Professor Associado M6rcio Henrique

Pereira Ponzilacqua (FDRP-USP); Professora Associada Carmem Beatriz Neufeld (FFLCRP-

USP); Professor Associado Ari Marcelo Solon (FD-USP); Professora Associada Fabiana Cristina

Seven(FDRP-USP); Professor Associado Alexandre Travessoni Gomes Trivisonno(FD-UFMG).

Parecer do relator pda Congregagao, Prof. Dr. lgn6cio Maria Poveda Velasco, opinando

favoravelmente 5 aceitag3o da inscrigao e sugerindo que o DFB ou a Congregag5o apresente

outro name em substituigao ao Prof. Alexandre Travessoni Gomes Trivisonno - FD/UFMG,

por n3o ser portador do titulo de Livre-Doc6ncia, fls. 14. Neste momento, is 14he47min, o
Prof. Dr. Sergio Nojirie o Prof. Dr. Pedro Bohomoletz de Abreu Dallari retiram-se da saba. A

Profa. Dra. Cristina Godoy Bernardo de Oliveira diz que foi realizada uma reuni5o durante a

Semana de Recepgao aos Calouros, tendo quorum muito baixo no Departamento, e tinham

d6vidas em relagao ao Prof. Dr. Alexandre Travessoni Gomes Trivisonno, porque a

classificag3o das Universidades Federais 6 um pouco distinta. No site constava "Associado

4", mas n5o sabiam se isso era correspondente a Livre-Docente no crit6rio da USP. Agradece

o apontamento do Prof. Dr. lgn6cio Maria Poveda Velasco, que assim n3o ter3o tantos
problemas com relagao a composigao dessa banca. Sugere que o Prof. Dr. Nuno Manuel

Morgadinho dos Santos Coelho, que ja este nessa banca, faga a indicagao e que j6 seja
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apreciada peta Congregag3o. O Prof. Dr. Ignacio Maria Poveda Velasco diz que isso foi

apontado em seu parecer. A Senhora Diretora pergunta ao Prof. Nuno se gostaria de fazer

a[guma sugestao de nome. Neste momento, is 14h5].min, o Prof. Dr. Pedro Bohomo]etz de

Abreu Dallari retorna a sala. O Prof. Dr. Nuno Manuel Morgadinho dos Santos Coelho diz que,

de faso, precisa substituir o Prof. Dr. Alexandre Travessoni Gomes Trivisonno, propondo o
nome da Profa. Titular Teresa Celina de Arruda Alvim (PUC-SP). Pede permissao, tamb6m,

para propor uma banca mais pr6xima da linha de pesquisa. Apesar do Professor Associado

Ari Marcelo Solon (FD-USP) ser um grande professor e amigo, gostaria de sugerir em
substituigao ao mesmo o Professor Titular Jose Reinaldo de Lima Lopes (FD/USP), Professor

Titular Ronaldo Porto Macedo Junior(FD/USP) e o Professor Titular Oswaldo Giacoia Junior

jIFCH-UNICAMP). O Professor Dr. Rubens Begak diz que o Professor Titular Jose Reinaldo de

Lima Lopes tem um problema de visio, e o Prof. Dr. Nuno Manuel Morgadinho dos Santos
Coelho sabe disso, como aqui n5o possuem as teses impressas, se chamado ele n3o

conseguiria ler. A Senhora Diretora diz que ele teria que declinar. O Prof. Dr. Ignacio Maria

Poveda Velasco observa que em seu parecer, que Ihe foi solicitado, apontou essa quest5o

objetiva t6cnica em relagao aos nomes. Em relagao aos outros nomes propostos pelo

Conselho do Departamento, n5o h5 nada a objetar. Se a reuni5o do Departamento foi

realizada com baixo qu6rum ou nao, como disse a Profa. Cristina, ele n3o sabia e mesmo

que soubesse n3o teria o que dizer ou objetar. Diz que o Prof. Dr. Nuno Manuel Morgadinho

dos Santos Coelho este fazendo uma sugestao, n3o formal, e perfeitamente v61ida, de

ader6ncia a area ou ao tema que este sendo desenvolvido. Concorda com o Professor Titular

Jose Reinaldo de Lima Lopes, Professor Titular Ronaldo Porto Macedo Junior e a Professora

Titular Teresa Celina de Arruda Alvim. Sua proposta conciliat6ria 6 em que pese todos os

m6ritos que ningu6m questiona com relax:ao ao Professor Associado Alexandre Travessoni

Gomes Trivisonno, por questao formal teri de sadr da banca. Est5o falando do hall de
suplentes, questiona porque simplesmente n3o colocam os dots, Professor Titular Jose
Reinaldo de Lima Lopes e Professor Titular Ronaldo Porto Macedo Junior, e com isso ficam

cinco. A Senhora Diretora questiona se ficaria como acr6scimo. O Prof. Dr. Ignacio Maria

Poveda Velasco acrescenta que se o Professor Titular Jose Reinaldo de Lima Lopes tiver

problema de visas, ele ir6 declinar. Questiona o porqu6 da retirada do Professor Associado

Arl Marcelo Solon, se est3o precipuamente cuidando da substituigao de um professor,
Professor Associado Alexandre Travessoni Gomes Trivisonno, que n3o preenche o requisito

formal. Essa 6 uma primeira questao. Diz que, sem davida, existe um espago na
Congregagao para modular melhor a banca. Ele, pessoalmente, seria favor6vela colocar os

dois professores, Professor Titular Jose Reinaldo de Lima Lopes e Professor Titular Ronaldo

Porto Macedo Junior, ou, entao, o Professor Titular Ronaldo Porto Macedo Junior e da
Professora Titular Teresa Celina de Arruda Alvim. S6 queria fazer essa ponderagao, porque
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se manifestou naquilo que Ihe cabia, levando em conta a an61ise t6cnica. A Senhora Diretora

prop6e que a votag5o seja conduzida pda exclus3o do Professor Associado Alexandre

Travessoni Gomes Trivisonno por falta de requisitos formais e a inclus3o de tr6s nomes:
Professora Titular Teresa Celina de Arruda Alvim, Professor Titular Jose Reinaldo de Lima

Lopes e Professor Titular Ronaldo Porto Macedo Junior, ficando com uma lista de suplentes

maior. O Prof. Dr. Nuno Manuel Morgadinho dos Santos Coelho diz que, todos sabem das

dificuldades na composigao porque os nomes s5o diffceis, sugere a inclusao, nos suplentes,

o Professor Titular Oswaldo Giacoia Junior (IFCH-UNICAMP). J6 ficam todos ali. Na medida

em que a Assist6ncia Acad6mica precisar rodar a vista, j6 teriam esses names. A Senhora

Diretora diz que a ordem serra, no lugar do Professor Alexandre, a Professora Titular Teresa

Celina de Arruda Alvim e, em seguida, entrariam os outros nomes. O Prof. Dr. lgn6cio Maria

Poveda Velasco diz que n3o conhece o Professor Titular Oswaldo Giacoia Junior, assim como

a Senhora Diretora, e questiona se o professor possuititulagao. Diz que precisam checar se a

Unicamp possuia mesma regra da USP com relag3o a livre-doc6ncia, ou seja, se para fazer o

concurso de titular o professor precisa ter livre-doc6ncia. Se tiver, este perfeito. S6 precisam

checar. Ap6s pesquisa, o Prof. Dr. Cato Gracco Pinheiro Dias afirma que o Professor Titular

Oswaldo Giacoia Junior possui Livre-Doc6ncia. fQIQQgdQ q di$Qyii$ Q g yQlqi;liQ: q

Ca gr g cgQJprova. por unanimidade Idezoito membrosl. o parecer do relator Prof. Dr.
Ignacio Maria Poveda Velasco, favor6vel a aceitaG3o da inscricao do candidate. bem como a

exclus5o do Professor Alexandre Travessoni Gomes Trivisonno (FD/UFMG), por falta de

requisitos formais, bem como a inclus5o da Professora Titular Teresa Celina de Arruda Alvim

(PUC-SPI. Professor Titular Jose Reinaldo de Lima Lopes (FD-USP), Professor Titular Ronaldo

Porto Macedo Junior(FD-USP) e Professor Titular Oswaldo Giacoia Junior(IFCH-UNICAMP).

homo Syplente$. conforme segue: Candidato inscrito: Prof. Dr. Sergio Noiiri. Titulares:
Professor Associado Nuno Manuel Morgadinho dos Santos Coelho (FDRP-USP); Professora

Associada Marina Rezende Bazon (FFCLRP USP); Professor Em6rito T6rcio Ferraz Junior (FD-

USPj; Professor Associado Paulo Eduardo Alves da Silva (FDRP USP); Professor Titular
Marcelo da Costa Pinto Neves (FD-UnB). Suplentes: Professor Associado M6rcio Henrique

Pereira Ponzilacaua (FDRB.ySP);J)rofessora Associada Carmem Beatriz Neufeld IFFLCRP-

USP); Professor Associado Ari Marcelo Solon (FD USP); Professora Associada Fabiana Cristina

Seven(FDRP-USP); Professora Titular Teresa Celina de Arruda Alvim (PUC-SP); Professor

Titular JQs6 Reinaldo de Lima Lopes IFD-USP); Professor Titular Ronaldo Porto Macedo

Junior (FD-USP); Professor Titular QswajdQ giqQQiq Jur)ipr llEfH yNI IAMl?l. 4. Projeto
Acad6mico dos Departamentos - 4.1 Processo 2019.1.166.89.8 - Faculdade de Direito de

Ribeirio Preto. Projeto Acad6mico do Departamento de Direito Privado e de Processo Civil,

aprovado "ad referendum" do Conselho do Departamento em 02/08/2018 (fls. 02-18) e

referendado em 07/08/2018 (fls. 19). - Parecer do relator pda Congregagao, Prof. Dr. Pedro
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Bohomoletz de Abreu Dallari, opinando pda aprovagao do projeto apresentado peso

Departamento, em 26/02/2019, fls. 21-22. A Senhora Diretora salienta que os projetos

acad6micos dos Departamentos devem se alinhar ao projeto acad6mico da Faculdade. O

Prof. Dr. Pedro Bohomoletz de Abreu Dallari diz que farc considera€16es que possivelmente

possam ter em mente os processos dos outros Departamentos. Confessa que teve muita

dificuldade para relatar essa materia, por estarem diante de uma sltuagao que revela, para
ele, uma diretriz correta adotada pda Universidade de Sio Paulo, mas com uma
Implementagao falha. A diretriz correta este em estabelecer atrav6s de resolugao do

Conselho Universit6rio uma perspectiva de maior planejamento da vida da Universidade de

tal maneira que se possa implementar processos de avaliagao que justamente a partir do

planejamento estabelecido possam aferir o desempenho institucional e funcional na USP

lsto 6 muito importante e objetiva valorizar o car6ter pOblico da Universidade, ou seja, n6s

que somos financiados pda sociedade com isso teriamos condigao de prestagao de contas

mais efetiva. A Resolugao 7272/2016 estabeleceu uma nova sistem6tica para avaliagao e a

vincula aos projetos acad6micos de tal sorte que cada Unidade deve ter seu projeto
acad6mico. Aprovado o projeto acad6mico da Unidade para um quinqu6nio, os
Departamentos fazem os seus e, na sequ6ncia, os Docentes. Cria-se, portanto, um quadro

de refer6ncia que sera adotado para a avaliagao do desempenho da Unidade, dos

Departamentos e dos Docentes. lsso Ihe parece merit6rio e positivo. Na Resolugao se
estabeleceu de maneira vaga algumas orientag6es para os projetos acad6micos. Na

sequ6ncia coube a Comiss5o Permanente de Avaliag3o, atrav6s de suas camaras,

estabelecer diretrizes para o processo de elaboragao desses projetos. As diretrizes foram

esqu51idas, para dizer o minimo. Ou seja, praticamente, n3o houve diretrizes, s3o apenas

orientag6es de senso comum, muito gen6ricas, que para todos aqueles que trabalharam nos

projetos acad6micos se revelam de pouquissima serventia na elaboraq:ao dos projetos. Ele

que se envolveu no de sua Unidade, Instituto de Relag6es Internacionais, p6de acompanhar

a elaboragao projetos acad6micos de outras Unidades e cada um deles 6 completamente

diferente do outro, exatamente pda aus6ncla de um quadro de refer6ncia que orientasse os

projetos acad6micos. H6 uma preocupagao clara na orientagao da Comiss3o Permanente de

Avaliag5o que, praticamente, n3o este sendo observada que 6 o estabelecimento de metas.

Meta nada mats 6 do que a quantificagao do objetivo. Se n5o se quantifica, meta vira

simplesmente sin6nimo de objetivo. Quando se fda em meta este querendo se estabelecer

indicadores que possam ser objeto, portanto, de uma verificag5o objetiva. Faz todo sentido.

Se a Universidade de S3o Paulo independentemente da considerag3o da importancia que

tenha ou da validade dos rank/ngs, pelo peso da USP, n5o podem fugir dessa realidade,
est5o imersos nesse universo de avaliagao global, precisam perseguir os indicadores que s5o

considerados nos diferentes sistemas de avaliagao como crit6rios de exce16ncia acad6mica.
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Por6m, n3o veio da administragao superior da Universidade uma oriental:ao clara sobre
homo conduzir isso, o que fez com que a maior parte dos projetos acad6micos, incluindo o

da Faculdade de Direito de Ribeir3o Preto, n5o tenham metas no sentido quantitativo.
Obviamente, se n5o tem, n3o d6 para pedir aos Departamentos que tenham. De maneira
gerd, nessa primeira tentativa de fazer os projetos acad6micos, produziram textos muito

gen6ricos, sistematizagao de orientag6es que s5o pr6ximas do 6bvio, exatamente pda falta

de uma orientagao mais clara que deveria constar em cada projeto acad6mico. O que se

ressentiu no projeto acad6mico do Departamento de Direito Privado e de Processo Civil da

FDRP foi exatamente nesse aspecto, pouco assertivo no sentido do estabelecimento de

metas que gerasse um acompanhamento de desempenho mais efetivo. Mas, n3o tem como

avaliar ou indeferir ou considerar inadequado o projeto, se de certa maneira ele 6 fruto de

uma 16gica que vem desde a administrag3o superir. Seria at6 dificilimaginar que ele pudesse

ser diferente, tendo em vista que nem as orientag6es da Comiss3o Permanente de Avaliag3o

da Universidade de S5o Paulo e nem o projeto acad6mico da pr6pria Faculdade detalham do

ponto de vista de indicag6es quantitativas elementos que possam ser de refer6ncia

Portanto, seu parecer 6 favor6vel, j6 que essas circunst5ncias fazem com que o documento

esteja em sintonia com o que a Universidade avangou. N3o se pode exigir o que n5o se

pode fazer. Mas, recomenda fortemente no documento que, ao longo do quinqu6nio, o

Departamento, em sintonia com os outros Departamentos e com a Diregao da Universidade,

possa amadurecer a reflex3o em torno da adogao de crit6rios objetivos de aferigao de

desempenho e resultado, n3o com sentidos punitivo e disciplinar, mas de permitir que a

comunidade possa acompanhar a partir de objetivos e metas que ela mesmo axe, como este

o andamento da atividade de ensino, pesquisa e extens3o no Departamento e na Faculdade

Ganham todos na medida em que haja esse quadro. E um aprendizado que Universidade

tem que fazer, inclusive a Faculdade e os Departamentos, por isso se posiciona favor6vel a

aprovagao, mas sem deixar de fazer essa ressalva sobre as necessidades. No ultimo

par6grafo diz "... sera conveniente que, mesmo n3o figurando no projeto acad6mico, o DPP

procure criar e desenvolver, ao longo do ciclo avaliativo e sintonizado com a unidade,

m6tricas que auxiliem a comunidade acad6mica a acompanhar a evolugao do trabalho
realizado por seus docentes." Essa 6 a orientagao que fica no parecer. O parecer 6 peta

aprovagao, mas baseado na consideragao que o preocupa, o fato de que a Universidade, por

culpa do Conselho Unlversit6rio e Comiss3o Permanente de Avaliagao, n3o conseguiu dar o

encaminhamento adequado a diretriz. Essa diretriz que Ihe parece muito razo6vel,

importante e saud6vel, do ponto de vista da Universidade e do interesse pablico. Colocado

em discuss3o e votacao o parecer do relator Prof. Dr. Pedro Bohomoletz de Abreu Dallari,

favor6vel 5 aprovacao do proieto acad6mico apresentado belo Departamento de Direito

Privado e de Processo Civil. o parecer 6 aprovado com dezesseis votos favor6veis e duas
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abstenG6es (dezoito membrQ9. 4.2 Processo 2019.1.165.89.1 -- Faculdade de Direito de

Ribeirio Preto. Projeto Acad6mico do Departamento de Filosofia do Direito e Disciplinas

Bgsicas, aprovado pelo Conselho do Departamento em 19/02/2019 (fls. 02-06). - Parecer do

relator pda Congregagao, Prof. Dr. Victor Gabriel de Oliveira Rodriguez, opinando pda
aprovagao do projeto apresentado pelo Departamento, em 27/02/2019, fls. 08-09. O Prof.
Dr. Victor Gabriel de Oliveira Rodriguez diz que foi uma honra ter sido chamado a se
manifestar nesse processo, foi um grande aprendizado e confirmagao do que j6 imaginava

da Universidade. Portanto, tem de fazer integral subscrigao do que foi dito pelo Prof. Dr.

Pedro Dallari, praticamente transferindo seu parecer. Diz que se colocou no lugar de quem

estivesse dentro do Departamento e que elaborasse esse typo de projeto acad6mico dentro

das condig6es da Universidade. Leu a documentagao 7272/2016 e transcreveu os artigos

pertinentes. Acha que dentro deles o Departamento de Filosofia do Direito e Disciplinas

B6sicas fez o melhor que se podia fazer. Existem objetivos claris dentro do que o futuro de

um Departamento pode fazer prever e o resto dependeria muito da boa vontade da
Universidade. Diz que este aqua h6 dez anos e n5o sabe se as metas s3o cumpridas ou n3o

pelos Departamentos. Os professores s3o esforgados e est3o se concursando, possuem
livre-doc6ncia. Existem metas e objetivos dentro do que se espera em um Departamento de

Fllosofia e Disciplinas B6sicas. Existem algumas medidas de quantificagao. Sabem que essas

quantificag6es mudam com o tempo, principalmente com a CAPES, mas se busca prever um

futuro pr6ximo e realgou que est3o contempladas ou houve tentativa de valorizagao do que

a Universidade o projeto da FDRP busca valorizar. Imagina que n3o dada para fazer nada

mais concreto do que foi apresentado por falta especifica de diretrizes. N5o encontrou

exatamente quais seriam os m6ritos, por exemplo, para a progress3o de Professores e do

Departamento dentro da Universidade. Elogia dentro do que 6 possivel, pols o
Departamento criou uma meng3o honrosa anual para um Professor a cada ano. lsso 6 o

m5ximo que o Departamento consegue fazer, dar uma mengao honrosa ao Professor. O

Departamento fez o que p6de e as progress6es, valoriza(lees, dependem do resto da

Universidade. Do texto apresentado pelo Departamento, n3o viu nada para alterar. Mas,

evidentemente, gostariam que tivessem, por parte da Universidade, medidas claus do que

6 necess6rio fazer para alcangar um m6rito, um reconhecimento palp6vel: mats professores,

mais titulares, aumentam de sa16rio, progress3o. A falta n3o 6 do Departamento, pois foi

preciso, com linguagem precisa, acompanhando as exig6ncias da 7272/2016 e o que 6 o dia

a dia dentro do Departamento. E um projeto para avaliagao das possiveis instancias, foi um

trabalho bastante preciso dentro das condig6es. Portanto, opina pda aprovagao. Colocado
em discuss3o e votac3o o oarecer do relator Prof. Dr. Victor Gabriel de Oliveira Rodriguez,

favor6vel a aprovac3o do proieto acad6mico apresentado r)elo Departamento de Filosofia

do Direito e Disciplinas B6sicas, o parecer 6 aprovado com dezesseis votQEfgyQr3veis e duas
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absten£6es (dezoito membros). 4.3 -- Processo 2019.1.164.89.5 -- Faculdade de Direito de

Ribeir3o Preto. Projeto Acad6mico do Departamento de Direito Pablico, aprovado pele

Conselho do Departamento em 06/04/2018, fls. 07, OF./DDP-FDRP/001-2019 entregue em

26/02/20].9, ds 14h46. - Parecer do relator pda Congregagao, Prof. Dr. Alessandro Hirata,

opinando pda aprovagao do projeto apresentado pelo Departamento, em 25/02/2019, fls.

09. O Prof. Dr. Alessandro Hirata diz que, na mesma linha do Prof. Dr. Pedro Dallarie Prof.

Dr. Victor, lembrando das dificuldades de formulagao e elaboragao desse projeto acad6mico

por parte dos Departamentos, na an61ise do projeto apresentado pelo Departamento de
Direito Pablico, os itens presentes s3o consonantes ao projeto aprovado pda Unidade e por

isso seu parecer 6 pda aprovagao do projeto acad6mico do Departamento de Direito

POblico. Colocado em di$fy$s8QfyotgQio p parecer.do relator Prof. Dr. Alessandro Hirata.

fevQJi6veLtjpiovac3o do projeto acad6mico apresentado belo Departamento de Direito

PablicQ, o parecer 6 Qprovado com dezesseis votos favoriveis e duas abstenc6es (dezoito

membros). 5 -- Contratag3o de Servigos Especializados da VUNESP para o Processo Seletivo da

P6s-Graduagio (COMPLEMENTAR). 5.1 Processo 2019.1.179.89.2 -- Faculdade de Direito de

Ribeirio Preto. Ensino P6s-Graduagao. Exame de Profici6ncia pda Fundagao VUNESP. -

Aprovado peta Comiss5o de P6s-Graduagao em 19/02/2019 (fls. 06). A Senhora Diretora

comunica que ter3o que apreciar extrapauta o item que pediu inicialmente para ser
incluido, tendo em vista a urgencia que foi colocada pda Comiss3o de P6s-Graduag5o - CPG,

atrav6s da Comiss5o Coordenadora de Programa CCP. Em maio de 2018 a Congregagao

aprovou que o Exame de Profici6ncia da Selegao de Processo Seletivo de Mestrado seria

feito pda FUVEST. Este na Ata da Congregag3o. A FUVEST seria, portanto, um selo de
imparcialidade e qualidade para com a prova. Parece que a FUVEST n3o possui as condig6es

necess6rias para atender a CCP e CPG no Processo Seletivo dos candidatos para o curso de

Mestrado deste ano de 2019. Essa 6 a situag5o. N3o possui documentos no processo que

Ihe digam que a FUVEST n3o pode fazer. No entanto, parece que a CPG prop6e que a
VUNESP atue para realizar a Prova de Linguas de Profici6ncia no Processo Seletivo. O

problema foi trazido dia 27/02/2019, ds 16h50min. Realmente 6 um problema grave, que
precisa ser apreciado. A primeira quest3o 6 colocar a apreciagao da Congregagao essa

reorientag3o. H6 a possibilidade de alteragao da FUVEST pda VUNESP, essa a primeira

pergunta. A segunda quest3o, a contratagao da VUNESP seria por dispensa de licitagao. Tem

um parecer oferecido pelo Prof. Dr. Thiago Marrara de Matos sobre a possibilidade de

dispensa de licitag3o e que o contrato seria por dispensa de licitagao. S6 que tem um

problema, o setor financeiro dessa Faculdade colocou que essa

Diretoria n3o 6 competente para assinar contratos com dispensa de licitagao, com base no

inciso Xlll do artigo 24. Neste caso, o processo deveria it para a Procuradoria Gerd da

Universidade de Sio Paulo e, depots, quem teria compet6ncia para assinar seria apenas e
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t3o somente o Reitor. Prop6e para a Congrega€13o apreciar exatamente se vale a pena ou

n5o essa reorientagao, troca, alteragao da FUVEST pda VUNESP. Se entenderem que vale a

pena, a parter disso, gostaria que o Prof. Dr. Rubens Begak se pronunciasse o porqu6 valeria

ou n3o a pena. A partir disso, conscientizar o que a Administragao pode fazer e instruir o
processo com a decis3o da Congregagao e mandy-1o para a Procuradoria, e desta para o

Reitor para, se entender plausivel, assinar. A compet6ncia apara assinatura desse tipo de

contrato 6 do Reitor. O Prof. Dr. Rubens Begak diz que alguns esclarecimentos se fazem
necess6rios, s3o importantes de dar e o ambiente 6 este. Por isso, logo no inicio, quando a

Senhora Diretora incluiu em pauta o assunto, e a parabeniza pois 6 uma decis3o acertada, se

inscreveu at6 para dar esses esclarecimentos. Vai procurar faze-1os sem o detalhamento

muito grande para n3o avan€1ar demais. Mas, quem precisar, possuia documentagao e tudo

que se fizer necess6rio. A intengao da Presid6ncia da Comissao, at6 h6 um ano e meio atr6s,

foi dito em Congregag3o, era de fazer os Exames de Lingua e, se possivel, o Exame

Substancial, como diz, a Face Segunda dos Exames sempre pda FUVEST ou pdas Fundag6es

POblicas. N5o que isso n3o estivesse sendo bem feito, pois eram muito bem feitos e nunca

tiveram problemas. Exceg6es sempre tiveram. Foi at6 endossado peta Diregao e

Congregagao na 6poca, por isso a refer6ncia que a Senhora Diretora faz sobre a
manifestagao de maio do ano passado, pois isso dada uma tranquilidade major para esta
Casa, at6 porque o assunto serra cuidado por uma Fundagao de renome. E de fato isso foi

feito ano passado. Foium processo que, os senhores membros que est3o desde as reunites

do ano passado v3o se lembrar, foi um pouco debatido, tumultuado, com a licenga da

expressao. Mas, afinal, prevaleceu a decis3o de bom senso e fizeram os Exames pda

FUVEST, por6m provocou um problema do inicio fora da tradigao. Tiveram que delongar o

inicio das auras pols a FUVEST, mesmo sendo uma fundagao publica, e aqua se lembra de
uma manifestagao do Prof. Dr. Ignacio Maria Poveda Velasco na ocasi5o, de que 6 uma
fundaq:3o publica mais ou menos, pols ela tamb6m quer que tenha lucro, e 6 natural, j6 que

o capitalismo triunfou no mundo todo. A FUVEST n3o faz nada que v6 Ihe dar sobretudo

prejuizo. Tiveram que se adequar, na ocasiao, a uma possibilidade de realizar o exame

juntamente com o Programa da Faculdade de Direito do Largo S3o Francisco, programa

muito maior e mais antigo que o da FDRP, jogando obvlamente com o seu peso, e 6 natural,

com sua tradigao. Tiveram uma discuss3o que foi muito trabalhosa, at6 que num primeiro

momento conseguiram que o exame fosse feito junto. Uma posigao da FUVEST, onde esteve

algumas vezes por 16 e fizeram v6rias reunites no sentido de ter uma data especifica para o

da FDRP. Naquele ano, o Prof. Renato, que 6 o presidente do Conselho da FUVEST, se
comprometeu a fazer uma data especifica para a FDRP e uma data especifica para a
Faculdade de Direito Largo S5o Francisco, e caminharem para 2019. Essa era a promessa

feita, tendo troca de e-mails e documentos nesse sentido, para em 2019 procurar achar
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datas em que conseguissem manter a tradig3o. H6 que se explicar para quem n5o sabe, mas

presume que todos saibam que o Programa de P6s-Graduag3o comega no segundo

semestre, enquanto o do Largo inicia no primeiro semestre. E dificil achar uma data

conjunta boa para os dois Programas. Este resumindo o n6mero de reunites e vezes que o

assunto veio a Congregagao, mas tiveram essa promessa efetivamente feita pda FUVEST e

at6 no sentido de que n3o s6 o Exame de Lingua, mas a pr6pria administragao do processo

em si seria feita pda FUVEST. Comegaram a conversa ano passado. Em janeiro as conversas

e reunites foram conduzidas por sua substituta, Profa. Maria Hemilia Fonseca e pda CCP,

pois estava em Bozo regulamentar de f6rias. H6 at6 as exig6ncias reitorais que as f6rias

sejam gozadas, pols estava excedendo o nOmero de periodos. Na troca de e-mails, reunites

e documentos, a FUVEST se manifestou, depois de muita insist6ncia, no sentldo de que n3o

shes pareceu o que esperavam ouvir, no sentido de que n5o fariam o Exame da FDRP, como

tinha sido prometido anteriormente. N3o interessaria a FUVEST Fundagao de Vestibular

Universit6ria de S3o Paulo, em data que n3o fosse coincidente exatamente com a da

Faculdade de Direito do Largo S3o Francisco. Haveria at6 um recuo. lsso este documentado.

Ouviu da Senhora Presidente que n3o estaria documentado, mas este, possuem as trocas de

e-mails que est3o colacionadas a documentagao entregue, em que a secret6ria da FUVEST,

Elaine Bosco, falando pda presid6ncia, depois reiterado em telefonemas. A Senhora Diretora

questiona o Prof. Dr. Rubens Begak se a secret6ria tem compet6ncia. O Prof. Dr. Rubens

Begak responde que estava de f6rias, mas o relato do pr6prio Presidente Prof. Renato no

sentido de recuar at6 da posig3o que j6 tinham conseguido ano passado. Ou seja, nem mais

uma data especial para o Exame de Lingua n3o haveria o interesse. Inclusive nem o Exame

de Lingua iriam fazer. Primeiro ficaram chateados porque a prefer6ncia era natural fazer

com a fundag3o, mas um dilema. Este falando pda Comissao, n3o estava presente por conta

das f6rias, mas, logo voltando se inteirou dos assuntos todos. Foi natural a busca de uma

solug5o. N5o podem deixar "ao Deus dare", porque isso n3o vai se resolver. Possuem a

responsabilidade de ter um Programa em solidificagao e em qualificagao, tendo trabalhado

muito a CCP e CPG, assim como a Faculdade e Diregao como um todo nesse sentido. Seria

uma sandice deixar "ao Deus dare", ficar esperando uma mudanga de posigao da FUVEST.

Foi natural uma mobllizagao da CCP e CPG, no sentido de procurar uma solug5o para que

conseguissem inclusive n3o s6 fazer o Exame de Lingua e o Exame Substancial de ingresso,

como faze-1os na tradi(l5o da FDRP. Uma tradigao de cinco para seis anos, mas j6 podem
dizer uma tradig3o. Com isso sofrerem menos criticas, que s3o naturais serem feitas nos

meios eletr6nicos hoje em dia, mas cada vez mais terem um Programa bem situado e bem

dito, certamente que vem se afirmando. H6 nome de outras fundag6es pablicas que foram

debatldos, aparecendo FUVEST, Carlos Chagas, fundaq:6es de exce16ncia. N5o que as
privadas n3o sejam muito boas tamb6m, mas t6m fundag6es chamadas pablicas de
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exce16ncia. A fundag3o VUNESP - Fundagao para o Vestibular da Universidade "Julio de

Mesquita Filho" 6 das mais antigas e mais importantes fundag6es na area, podendo at6

dizer que 6 at6 maior e administra mais processos de vestibular hoje do que a FUVEST, nada

contra esta. A FUVEST hoje faz os exames da USP, UNIFESP e Ihe parece que os exames de

resid6ncia da Faculdade de Medicina, Faculdade de Medicina de Ribeir5o Prego e Santa

Casa. Ent3o a VUNESP foi uma fundagao debatida, isso este constando da ata, que
trouxeram resumidamente, pois isso foi pedido pda Dire(l5o, sem nenhum prejufzo de
gravagao completa, como 6 a tradigao da CPG e CCP, no sentido de mostrar que o debate foi

muito proficuo, prolffico e de manter o calend6rio. lsso foi enviado para a Diregao.

Obviamente, j6 que possuem uma CCP, isso foiuma deliberagao anterior de manter ou de

recriar, as duas formas podem ser pensadas a CCP. lsso foi encaminhado como subst6ncia

daquilo que essa Comiss3o importante decide. Foi encaminhado para a Diregao, que pediu,

e naturalmente 6 um direito da fundagao pedir uma s6rie de documentos comprobat6rios
do que a CPG e CCP trataram a semana passada inteira e esta semana. A Senhora Diretora

pede desculpa por interromper. Questiona o Prof. Dr. Rubens Begak como foiencaminhado,

pois n5o possuiencaminhamento nenhum. Diz que s6 tem o encaminhamento de ontem 5s

16h50min. O Prof. Dr. Rubens Begak diz a Senhora Diretora que nio fda em sentido

contr6rio. lsso quem cuidou foia CCP e quem tem assento na Congregag3o 6 o Presidente

da CPG. Como a CCP este alocada, acoplada na CPG, fda por ela. Em reunites foi pedido e

trataram de cumprir exatamente, sempre com entendimento de que esse 6 um assunto

especifico de deliberagao da CPG. Mas, coho lembrado muito bem pda Senhora Diretora

que 6 um assunto que envolveria dispensa de licitaQao e isso, pdas normas da Universidade

e Reitoria, cabe a decis3o do Reitor, ouvida a Procuradoria Gerd da Universidade, trataram

de providenciar as documentag6es porque, obviamente, o interesse 6 cumprir tudo dentro

da maior legalldade e regularidade, cumprindo as normas todas. Por isso gostaria de dizer

que s6 conseguiram ultimar a documentagao na reuni3o que a Senhora Diretora teve
ontem com a Coordenadora e Vice-Coordenadora da CCP, desmarcada e marcada, n3o sabe

o que aconteceu, mas, na reuni5o a tarde foi entregue a documentagao na conformidade

exigida. Diz que possuicom ele a exig6ncia que a fundagao VUNESP faria se o contrato vier a

ser feito com ela e coloca a disposigao dos membros para consulta da minuta do contrato. E

uma minuta, mas concorda perfeitamente no sentido de que 6 uma compet6ncia reitoral.

Pede encarecidamente, sem prejuizo de um detido exame da mats estrita legalidade e

normatividade, que essa Congregagao aprovasse hoje o pedido da Senhora Presidente, no

sentido do Exame poder ser feito pda VUNESP devido a negativa que a FUVEST fez. A

FUVEST se negou a fazer, entendem suas raz6es. Por6m, a VUNESP, fundagao igualmente

de extrema exce16ncia se disp6e a fazer. Pede aos membros que, aceitando a proposta da

Senhora Presidente, opinem favoravelmente a que o Exame seja feito este ano, podendo
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pensar nos outros anos e 6 outra questao, pda VUNESP. Possuem a certeza de que, no caso

da aprovagao, a Presid6ncia e DireC:ao da Unidade encaminhar3o todos os esforgos com a

CPG, que 6 tio lotada de afazeres e se n3o tiverem uma pressao muito efetiva, e tem
certeza de que a Direg3o a farc, n3o ter3o o exame a tempo. Nem ter3o a possibilidade de

assinatura do Magnlfico Reitor a tempo de sofrerem uma soluq:ao de continuidade no puzo

e calend6rio normal. Fica a disposigao para todo e qualquer informagao que os membros e a

Presid6ncia precisem. O Prof. Dr. Umberto Celli Junior diz que gostaria de dar seu
testemunho enquanto foi Diretor dessa Faculdade com relagao a esse assunto. Esse 6 um

assunto antigo, que foi objeto de grandes surpresas de sua parte na ocasi3o. Quando veio

para c6, alias, abre espago inclusive para reconhecer publicamente o apoio que foi dado

pda Senhora Diretora na formag3o desse curso de P6s-Graduagao na FDRP, diz que foi

surpreendido por uma conversa que teve com a FUVEST. Obviamente a primeira opg3o que

tinham para o Processo Seletivo era com a FUVEST e Ihe foi colocado isso. Diz que o Prof. Dr.

Rubens Begak j6 mencionou que tem suas raz6es, mas Ihe foi colocado com toda a clareza

possivel que n3o poderiam realizar um Processo Seletivo exclusivamente para a FDRP por
uma quest3o de custo. Entao, s6 compensarla realizar esse Processo se ele fosse feito
conjuntamente com a Faculdade de Direito do Largo S5o Francisco. lsso Ihe foi dito, e ja

disse uma vez aqui como Diretor que Ihe surpreendeu, pois talvez tivesse a falsa impressao

de que por se tratar de uma fundag5o ligada a Universidade de S3o Paulo, talvez, a quest3o

custo n3o fosse t3o relevante. Naquela ocasi3o foi possivelque adequassem o calend6rio da

FDRP ao da Faculdade de Direito do Largo de S3o Francisco. Nos dois anos posteriores, o

problema apareceu novamente e tiveram que resolver o problema mediante a contratagao

de escola de linguas de exce16ncia para realizar esses Exames. lsso foi objeto de discuss3o na

Comiss3o de P6s-Graduagao dessa Faculdade. Como bem colocou o Prof. Dr. Rubens Begak,

embora este seja um assunto de compet6ncia da CPG, foi trazido tamb6m para a
Congregagao exatamente para que a CPG se sentisse mais respaldada. Foifeito dessa forma.

Antes que terminasse seu mandato em 2017, recebeu um telefonema do Professor e

Presidente da CPG da S3o Francisco, Prof. Dr. Fernando Menezes, pessoa extremamente

cordata e educada, dizendo que gostaria de discutir a possibilidade de mudarem o

calend6rio, porque a S3o Francisco faria o seu processo seletivo em outra ocasi3o. O Prof.

Fernando Ihe disse que e n3o quis tomar essa decis3o sem antes consults-1o, pois, afinalde

contas, faziam o processo conjuntamente. O Prof. Dr. Umberto Celli Junior disse ao Prof.

Fernando que, em primeiro lugar agradecia a delicadeza do telefonema, e entendia as
necessidades da Faculdade do Largo de S3o Francisco, mas tinham as necessidades da FDRP,

de forma que verificariam de que maneira podlam resolver isso. Novamente constatou que

n3o seria possivel, j6 que tinha o aprendizado anterior, n5o seria possfvel solicitar a FUVEST

que fizesse esse Exame para a FDRP. Acredita, o Prof. Dr. Rubens Begak acabou de
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manifestar, que haha comprovagao material e documental dessa conversa que ele teve,

assim como a CCP, com a FUVEST. Acredita nisso, pois 6 uma politica da FUVEST. auer dar

esse testemunho de que a FUVEST realmente n3o ir5 realizar o Processo Seletivo e o Exame

Linguistico exclusivamente para a a FDRP. Talvez quando crescerem e tiverem quinhentos

ou mil alunos, a FUVEST olhe para c6 de outra maneira e aiter3o a possibilidade de fazer
frente aos custos. No momento n3o h6 qualquer indicativo de que a fUVEST mudar5 de
posig5o. Est3o diante de uma situag3o emergencial, como bem colocada pelo Prof. Dr.
Rubens Begak. Precisam manter o calend6rio da FDRP, pris ji criaram uma tradigao. E

salutar que tenham cada vez mais tradig6es diferentes das tradig6es da Faculdade de Direito

do Largo de S3o Francisco. A VUNESP 6 uma opgao vi6vel e acompanhou as discuss6es

travadas no 8mbito da CPG e CCP. A VUNESP possum excelentes refer6ncias. Diz a Senhora

Diretora que essa materia deve sim ser apreciada pda Congregagao e conclama seus

colegas de Colegiado a votarem pda opg3o VUNESP, como dito pelo Prof. Dr. Rubens Begak,

pelo menos esse ano, at6 que possam discutir esse problema de maneira mais aprofundada.

Mas, diante da emerg6ncia do assunto e tendo em vista o cronograma j6 consolidado da

FDRP, 6 muito recomend6vel que possam contratar a VUNESP para realizar esses Exames

para esse ano. Diz que n3o examinou o parecer do Prof. Dr. Thiago Marrara de Matos, mas

confia plenamente na sua capacidade j6 comprovada. O Prof. Thiago 6 um grande

administrativista, e se deu um parecer favor6vel sobre a contratagao da VUNESP, acha que

esse Colegiado, ainda que venha a se cercar de outras garantias, deve se sentir confort6vel

em aprovar a opgao VUNESP pelo menos para esse ano. O Prof. Dr. lgn6cio Maria Poveda
Velasco diz que vai tentar ser objetivo, pois acha que todos querem resolver essa questao

que afeta a Faculdade e o Programa de P6s-Graduagao. E do interesse de todos chegarem a

uma solugao que atenda as necessidades. Diz que este entendendo, pda fda do Prof. Dr.

Umberto CelliJunior, que na "porta da FUVEST" n3o sai nada mesmo. Questiona se n3o sai

mesmo. Diz a Senhora Diretora que se houvesse uma minima chance que fosse de fazerem

que a FUVEST pudesse reconsiderar, ele se dispunha juntamente com a Senhora Diretora.

Por6m, se a "porta da FUVEST" este trancada a sete chaves, n3o adianta "esmurr6-la"
entao, v5o em frente. Diz que "esmurr6-la" 6 modo de dizer. A FUVEST 6 uma fundaq:ao e,

como toda fundagao, 6 de direito privado. Nio 6 de direito pOblico, portanto, tem sua
agenda e tudo mais. Agora, se a "porta da FUVEST" este fechada e o problema da FDRP 6 de

cronograma, porque esperarem para fazer a Prova de Profici6ncia na fUVEST junto com a

Faculdade de Direito do Largo de S3o Francisco, pelo que entendeu, inviabiliza o
cronograma para iniciar a nova entrada em agosto. Entao, precisam procurar outra solugao.

A "porta da VUNESP", nem que sega para sair do impasse este ano, teria essa dificuldade
t6cnica, juridica e formal que foi apontada. Em relagao a FUVEST, o Largo tem feito, j6
fizeram na FDRP e nunca foi feito um contrato em rigor, que saiba. Entendem que a FUVEST
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6 USP, mas 6 uma fundagao, pessoa jurfdica de direito privado e nunca foi feito. N3o sabe,

por exemplo, se teriam que fazer o tal contrato, a FDRP enquanto Faculdade com a VUNESP

ou se basta dizer aos candidatos para fazerem a prova da VUNESP no edital. A Senhora

Diretora diz que a proposta da VUNESP j6 traz um contrato. O Prof. Dr. Ignacio Maria Poveda

Velasco diz que poderiam ter uma conversa e questionarem se s6 fazem dessa forma. O

Prof. Dr. Rubens Begak responde que a VUNESP s6 faz via contrato. O Prof. Dr. Ignacio Maria

Poveda Velasco diz que, nesse caso, se existe a possibilidade de dispensa de licitagao, em

que pese para haver a dispensa teria que vir com a assinatura do Reitor, serra em car6ter

emergencial para resolver o impasse, depots ter3o tempo. O que n3o interessa para a

Faculdade 6 n3o ter o Processo Seletivo correndo e acontecendo a tempo. Sabe, por

exemplo, como aconteceu no ano passado, que os alunos ingressaram em setembro. Por

exemplo, esses alunos que ingressaram, por terem ingressado j6 iniciado o semestre,

supondo que des quisessem se matricular em interdisciplinaridade, um dos escopos que a

Universidade persegue, em uma discipline na Escola de Enfermagem, des n3o poderiam,

pois ingressaram no memo do semestre. O semestre no resto das Unidades j6 teria
comegado. lsso aconteceu o ano passado. O mesmo se sup6e para um aluno de outra

Unidade. E interessante cumprir o cronograma e para ipso precisamos fazer as diferentes

etapas, sendo a primeira a Prova de Profici6ncia. N5o sabe se em car6ter excepcional, para

poderem ter tempo de encontrar outra solugao que seja mais permanente, at6 fazer uma

licitagao depois para os pr6ximos anos. Questiona se n3o poderiam considerar a
possibilidade de fazer o tal contrato que o Prof. Dr. Rubens Begak garante que 6 s6 desse
jeito que a VUNESP faz. Acredita que s6 dessa forma, pois o Prof. Begak este Ihe dizendo.

Fazem o talcontrato e falam com o Rector que a situag5o 6 emergenciale se poderia, para

ajudar a faculdade. Acredita que o Reitor n3o colocaria nenhum empecilho. A Senhora

Diretora diz que a proposta 6 exatamente essa. Assim que terminar o carnaval, na quinta-

feira, esse processo seri encaminhado "em maas" para a Procuradoria Gerd e depois "em

m3os" para a Reitoria. O problema 6 a dispensa de licitagao, pols o caso se enquadra na

compet6ncia do Rector, n5o 6 da Unidade, e o que podem fazer 6 levar isso "em m3os". O

Prof. Dr. Ignacio Maria Poveda Velasco pede para fazer uma proposta de encaminhamento e

se coloca a disposigao, pensando em superar essa situagao, no bem maior da faculdade,

manter o cronograma e todas as dificuldades que foram colocadas, sendo todas pertinentes.

A proposta 6 que aprovem a Prova de Profici6ncia com a VUNESP. lsto para este ano. lsso
implica, por conta da legislagao, solicitar do Reitor a assinatura na dispensa. Diz que se
compromete juntamente com a Senhora Diretora, se quiser, na quinta-feira ou nos dias

seguintes, a bater na sala do Rector ou na Procuradoria, e sairem de 16 com a assinatura em

tempo de resolver o impasse do cronograma. Questiona a Senhora Diretora se ficaria bem

assim. A Senhora Diretora diz que farc o que a Congregagao decidir. O Onico problema e que
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a tramitag5o 6 diferente. A tramitagao VUNESP implica em mais burocracia do que a
tramitagao FUVEST. Embora o pedido tenha side apresentado ontem, ji tem processo,

encaminhamento, parecer do financeiro e quais seriam os reflexos do contrato para a

Unidade. O processo sera preparado para a quinta-feira, com a decis5o da Congrega(lao. Vai

depender da decis3o da Congregagao. Diz que para ela, Profa. Associada Monica Herman,

tanto faz FUVEST ou VUNESP. O problema 6 ter esse selo de imparcialidade, realmente isso

6 o que Ihe preocupa bastante. O Prof. Dr. Ignacio Maria Poveda Velasco diz que quando fez

seu exame de Profici6ncia no Mestrado, no s6culo e mi16nio passados, o fez em italiano e

naquela 6poca eram poucas pessoas e quem corrigiu sua prova foia Profa. Dra. Ada

Pellegrlni Grinover. Quando foi fazer a Prova de Profici6ncia para o Doutorado, em Frances,

aisim, foi felto com a Alianga Francesa. Quando assumiu a CPG, e isso n3o 6 dem6rito, 6
fato, hist6ria, percebeu e soube que a mesma Alianga francesa que preparava a Prova de
Profici6ncia para ingresso na P6s-Graduag3o na Faculdade de Direito tinha turmas especiais

de preparag3o para a Prova de Profici6ncia e falou que nao, aquinao d6. E o que a Senhora

Diretora acabou de mencionar. Entao, foi conversar com a FUVEST. A partir de ent3o foi

feito isso, deu isengao, qualidade. Acha que a preocupagao da Senhora Diretora 6 1ouv6vel.

A Senhora Diretora diz que a FUVEST na Faculdade de Direito foiuma iniciativa da gest3o do

Prof. Dr. lgn6cio Maria Poveda Velasco e o aplaudiu muito quando a fez. O Prof. Dr.
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes diz que, como 6 o 6nico Professor que este desde o

infcio na Comissao, e foi Vice-Presidente juntamente com o Prof. Dr. Gustavo Assed Ferreira,

como sempre muito democr6tico, fez com que todos participassem efetivamente de todas

as tomadas de decisao, discuss6es e processos de sua gestao. Tiveram muitas dificuldades

com a FUVEST de tal modo que um ano os pr6prios professores tiveram que fazer a prova e

foi uma correria danada, o Prof. Victor, Prof. Hirata e Profa. Cristina ajudaram. Trocando a

administrag3o e entrando o Prof. Dr. Rubens Begak, muito voluntarioso, 6 um elogio, falou

de fazer via FUVEST. Como j6 tinha esse hist6rico, disse ao Prof. Rubens que isso s6 ida
atrasar o processo. Nova administragao, o Prof. Rubens, com todo o empenho, queria depor

justamente isso, este muito tranquilo em dizer que se est5o com essa dificuldade trazida

peso Prof. Rubens da FUVEST, n3o tem dOvida de que isso este ocorrendo. O Prof. Rubens ao

entrar como Presidente foi aquele que efetivamente correu atr6s para que viesse ser a
FUVEST. e entrando nisso como presidente, ele, Prof. Dr. Rubens Begak, efetivamente
correu atr6s para que viesse a ser a FUVEST. Diz que foi Administrador POblico durante oito

ands e meio e boa parte como Ordenador de Despesa. Com relagao ao parecer do Prof. Dr

Thiago Marrara de Matos, sendo extremamente chato, no bom sentido, e rigoroso, quando

escreve argo que pode, diz que particularmente fica tranquilo, pois geralmente se tiver

algum "pelinho" o Prof. Thiago diz para n3o fazer. A terceira questao, n5o possuem
elementos, precisariam levantar, mas, durante as reunites da CPP quando da Comissao, foi
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colocado que v6rios programas da USP utilizam a VUNESP. N5o possui esses dados formats,

ouviu durante a reuni3o. Talvez, por uma quest5o de seguranga, pudessem levantar quem

faz e come faz. Se v5rios programas fazem, questiona por que n3o podem faze-1o. Apenas a

seu titulo de depoimento. O Prof. Dr. Victor Gabriel de Oliveira Rodriguez elogia o Prof. Dr.
Rubens Begak por ter trazido a questao a Congregagao, 6 uma decis3o importante, parte da

CPG e poderia ter decidido, mas claro, 6 uma questao de contratag5o publica. Gostaria de

fazer uma sugestao aos membros e principalmente ao Prof. Poveda, que se disp6s a it falar

com o Reitor, j6 que n3o s3o todos que o Rector atende "batendo na porta", em outros

programas. Tendo essa interlocugao com o Reitor, poderia expor a ele sobre talvez alguma

medida em relagao 5 FUVEST, porque apesar de fundagao privada, acha que uma das

miss6es deja 6 viabilizar a USP integra e n3o paga imposto por isso. N3o duvidam do que o

Prof. Rubens colocou em termos de reun13o. A questao 6 que, por isso foium pouco ir6nico

na questao de "bater na porta" do Reitor, ser uma Unidade pequena na USP 6 difrcildemais,

n3o conseguem nem viabilizar um Exame de Profici6ncia porque a fundag3o da
Universidade diz que n3o arrecadam dinheiro e n3o v5o arrecadar nunca. Com todo o

respeito a Unidade, a P6s-Graduagao da FDRP tem um nOmero de professores pequeno, n3o

v3o nunca comparar a FDRP com, por exemplo, a Enfermagem em termos de procura. J6

que tem essa interlocugao, questionar ao Reitor qual 6 a fungao da FUVEST. Questiona se a

FUVEST n5o poderia ajudar, pois cada di61ogo na Universidade tem que dizer, quando s3o

comparados a S3o Francisco n3o 6 s6 uma questao de tradigao. E uma quest5o de a FDRP

ser menor. A Universidade nunca vaideixar, pecos meios deja, "encostar" em uma Unidade

grande e as diferengas v5o ser cada vez maiores. Se j6 6 dificil montar uma P6s-Graduagao

aqua, quando a FUVEST faz uma coisa dessas fica ainda mais invi6vel. S6 elsa quest5o que

gostaria que levassem ao Reitor, como humilde sugestao, para que ele se sensibilizasse,

porque 6 dificil. O Prof. Dr. lgn6cio Maria Poveda Velasco diz ao Prof. Dr. Victor que assim o

farc e essa preocupagao 6 sua tamb6m. Por isso, sem duvidar um momento sequer da
afirmagao do Prof. Dr. Rubens Begak, n3o 6 de desistir, e, portanto, n3o este "fora do seu

radar". Farc dessa forma, ainda mais agora com o apelo do Prof. Victor. Vai questionar ao

Prof. Vahan Agopyan, qual 6 a teleologia, o escopo, a finalidade da exist6ncia da FUVEST. Vai

questionar se n3o 6 de alguma maneira ajudar a Universidade. Portanto, se essa ajuda 6

importante para todos, 6 mais ainda para Unidades pequenas que precisam dela. Assim o

fad. O Prof. Dr. Gustavo Assed Ferreira se lembra de dois pontos importantes: primeiro, 6
pacifico que a VUNESP tenha atestado de capacidade t6cnica para ser considerada Instituto

de Pesquisa e por isso este consubstanciada no inciso Xlll do artigo 24. Ela tem uma
quantidade at6 bem major que a FUVEST de atestados de capacidade t6cnica nesse typo de

prova. Quanto a FUVEST, querla encaminhar tamb6m um pedido ao Prof. Poveda que,

quando conversasse com o Prof. Dr. Vahan Agopyan, e essa 6 sua intervengao, solicitasse
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que a FUVEST colocasse o estatuto dela no site. Sequer o estatuto da FUVEST consta no site

A FUVEST coloca em v6rios momentos no site "fuvest.for" links com a USP, mas em
momento nenhum ela coloca seu pr6prio estatuto para que possam enxergar a natureza de

fundagao de direito privado dela e conhecer, talvez, um pouco mais o name da relagao dela

com a USP. Porque ela n3o realiza contratag6es caso a caso com a USP, que quer imaginar,

para realizar os vestibulares ano a ano da USP. Questions se a FUVEST tem um "conv6nio

guarda-chuva" com a USP ou se tem conv6nios especificos. Questiona o porqu6 da FUVEST

realizar as provas dessa Unidade sem contratagao. No mfnimo o estatuto da FUVEST no site

serra o Ideal. O Prof. Dr. Rubens Begak diz que, para uma discuss5o a partir do ano que vem,

s6 para refletirem se nio seria o caso de transferirem o anus da comprovag5o ao candidato.

Na verdade, isso 6 mais moderno e sempre foidito que era o que se fazia. D6i na Comissao,

pois resolvem "provar o preto no branco", pois questionam se era isso mesmo, pensavam.

Fizerem uma enquete no Campus, apenas a FDRP, depots em todos os outros Camp/. O

Largo S3o francisco usa o exame feito por fundagao publica, no caso, a FUVEST, e se

aprovado, a VUNESP. Todos os outros, a Profa. Dra. Silvana Martins Mishima estava Ihe

comprovando que 6 assim na Enfermagem e possuem os dados de todos os Camp/, onde

quase todos os programas, n3o podem falar de todos, mas, a comprovagao 6 atrav6s dos

exames normais: Nancy para frances, o Cambridge, que reincluiram no edital desse ano

tamb6m, o TOEFL e assim por diante. Realmente entendem que sio muitos. V3o discutir

isso a partir do ano, sabe que 6 uma discuss3o muito po16mica, mas vale a pena citar essa

preocupa(lao que a Comiss3o tem, tendo dados concretos do que se passa em quase todos

os programas da USP. A Senhora Diretora diz que este colocando em votagao a mudanga. O

Processo Seletivo, a Prova de Profici6ncia, a cargo da VUNESP. Trocando a FUVEST pda

VUNESP, sendo este o pronto principal. O passo seguinte serra atender os trimites

regulamentares. 0 6nico problema seriam esses tr6mites regulamentares. fglg£edg..gn).

discuss5o e votacao a contratac5o de serviGos especializados da fundac5o VUNESP para o

Exame de Profici6ncia do Processo Seletivo da P6s-GraduaQao da Faculdade de Direito de

Ribeirio Preto/USP, bem coma a manifestac3o da Assist6ncia T6cnica Financeira referente a

atendimento dos trimites regulamentares, e n5o havendo manifestaG6es contr6rias, a

contrataGao dos servicos da VUNESP e a manifesta€ao da Assist6ncia T6cnica Financeira sio

aprovados por unanimidade(dezoito membros). A Senhora Diretora diz que vai retornar ao

comego com a palavra is Comiss6es e aos Membros. 3. Palavra aos Senhores Presidentes de

Comiss6es. Comiss3o de Graduagio. Presidente Prof. Dr. Nuno Manuel Morgadinho dos
Santos Coelho comunica: a) Esta semana receberam a confirmagao da matricula de um

processo novo para a Faculdade, porque tem o novo sistema de ingresso na Universidade.

Nesta Unidade trinta por cento das vagas foram destinadas ao SISU. Desses trlnta por cento

um tergo em LI, ou seja, dez entre cem alunos ingressantes fizeram todo o ensino m6dio
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em escola publica e t6m renda m6xima de at6 um sa16rio minimo e meio. Outros vinte
desses cem, a16m de alunos de escola publica, de renda de at6 um sa16rio minimo e meio,

s3o pretos, pardos ou indios. Dessas trinta vagas, vinte e sete tiveram confirmag3o de
matricula j6 realizada e tr6s ir3o para tr6s novas chamadas. b) Tiveram a abertura da

disciplina Laborat6rio com apresentagao, antes de ontem, dos projetos dos Professores que

participar5o, sob a lideranga da Comiss3o Coordenadora do Curso, Profa. Dra. Cintia Rosa

Pereira de Lima. T6m seis eixos propostos por Professores em todos os Departamentos, em

todas as areas, e muitas areas diferentes do Direito. T6m dez Professores envolvidos, um em

cada quatro Professores dessa Faculdade est3o participando dessa disciplina. c) No

Programa de Bem Estar e Sa6de Mentalda Faculdade, retoma o assunto para agradecer aos

vinte e quatro Professores e Servidores T6cnicos Administrativos que se voluntariaram para

participar como tutores para receberem os alunos em seus inc6modos e sofrimentos, e

ajudar a encaminh6-1os aos servigos de ateng3o psicossocial. Esses professores servo

treinados, renovando o pedido a todos, a quem eventualmente n3o se inscreveu e quiser

participar. Em parceria com o Escrit6rio de SaOde Mental da Reitoria da USP ter3o a oficina

de treinamento desses tutores no dia 14 de margo, 5s 18h30min, o Prof. Dr. Andres AntOnez

estar6 aqui na Faculdade. d) No dia 15 de margo, is 19h, ter3o um evento em homenagem

ao Prof. Dr. Luciano de Camargo Penteado, saudoso Professor de Direito Civil e amigo, com

palestras dos Professores Doutores Nelson e Rosa Nery, convidando a todos. e) A Comiss5o

de Graduagao da Faculdade em parceria com o Jornal da USP, Radio USP e Instituto de
Estudos Avangados com apoio da Pr6-Reitoria de Graduag3o e outras CGs do Campus,

iniciar6 no dia 19 de margo, na Faculdade, um ciclo de confer6ncias sobre o futuro do Brasil.

Reunir6 Professores de diferentes areas do conhecimento, todos s3o colunistas da Radio

USP, para discutir temas como energia, meio ambiente, moradia, desigualdade econ6mica e

participa(lao politica. Os grandes temas da naq:ao estar3o sendo realizadas com
confer6ncias. Ter3o encontros antes para gravagao de videos e produgao de materiais para

uma disciplina da Pr6-Reitoria de Graduag3o, convidando a todos. f) Tamb6m iniciativa da

Comiss5o de Graduagao, liderada e organizada pda Profa. Dra. Massa de Souza Ribeiro, Vice-

Diretora, o Congresso do Ex-aluno da Faculdade de Direito de Ribeir3o Preto, dia 12 de abril,

durante dodo dia. Gostaria que todos colocassem isso na sua agenda. A Profa. Dra. Cfntia

Rosa Pereira de Lima pede uma parte para parabenizar o Prof. Dr. Nuno Manuel Morgadinho

dos Santos Coelho, realmente foi um trabalho que ele tem feito na CG, um trabalho

excelente e tem ajudado muito a CoC, principalmente na coordenagao das disciplinas

Laborat6rios o agradecendo de p6blico. Destaca algo, ja mencionado em outras reunites da

Congregagao, que agora parece estar iminente, a possibilidade de colagao de grau para

esses alunos que est3o ingressando. Sabem que 6 uma solenidade muito cara e des n3o

t6m condig6es de participarem. Acredita que a colagao de grau tem que ser algo
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institucionalna Faculdade, para que todos os alunos possam participar. Essa sess3o solene 6

realmente uma grande vit6ria, formar-se na Faculdade. Todos ja passaram por isso e os

alunos t6m direito de participarem desse momento de celebrag3o solene aqui na Faculdade.

Precisam ver como fazer. Existe a oficial, por6m nio tem discurso, sendo s6 a entrega e
colas:ao de grau. Na solenidade festiva, que tem o discurso, os Professores, todas as
pompas, as becks. Acha que 6 um momento solene que poderia ser feito todo de uma vez

s6 na Faculdade. O Prof. Dr. lgn6cio Maria Poveda Velasco concorda com a preocupag3o da

Profa. Cintia Rosa e diz que n3o participou da colagao festiva da sua turma por duas raz6es:

seu pai tinha acabado de falecer e n5o tinha dinheiro tamb6m. Entende que, da maneira

que as festivas assim ditas, colag6es festivas, ficaram um verdadeiro neg6cio. Essay

empresas ji organizam viagens. Do jeito que isso se tornou, acabou desvirtuando o sentldo

verdadeiro da colagao de grau. E um pouco mutates mutant/s. 1; o que aconteceu com o
casamento na igreja. Tem o casamento que 6 a coisa e tal, mas depots tem todo um arco

em volta. Hoje em dia precisa ser um milion5rio, dependendo do tipo de casamento ou s6 se

casa e acabou, faz o que tem que fazer. Este dizendo isso, porque chegaram a cogitar 16

atr6s de fazer a colag3o, uma s6, na Faculdade, por6m existem dois problemas, mas t6m

solugao. O primeiro problema 6 que no espago da faculdade, o Audit6rio, n3o h5 lugar para

todo mundo. Existe um c61culo para cada formando, possuem cem formandos, com pai,
mae, tia, vizinha e tal, n5o cube. O segundo problema, inclusive tem a experi6ncia de sua

gestao, que 6 de ceder o Audit6rio para uma Unidade pequena, acha que foia Escola de
Educagao Fisica de Ribeir5o Preto, para fazer a colagao que era uma s6. Informaram que n3o

poderlam ter rojao, porque d5 trabalho para limpar e pode queimar o estofado. Fizeram

uma vez e decidiram que n3o fariam maid. Por exemplo, como faz a ESALQ, j6 participou de

algumas formaturas. A ESALQ tem aquele gramadao enorme e bonito, montam um palco e

fazem uma Onica colagao 16 que 6 ao mesmo tempo oficial e festiva. N3o sabe se o

estacionamento de ama da FDRP poderia. Concorda com o problema e acha lament6velque

um 6nico aluno que seja n3o possa participar dessa tal festiva, que 6 um momento
importante tamb6m para as familias, por n3o ter dinheiro. Ache muito triste isso. E uma

realidade como essas mega festas foram feitas. Em sua primeira formatura foi no espago
cultural, jantar em outro. Acha que 6 uma questao a ser analisada. O Prof. Dr. Pedro
Bohomoletz de Abreu Dallari pede uma parte, dizendo que no Instituto de Relag6es

Internacionais se empenhou muito em converter a colagao de grau em algo mais solene. O

rapaz da Comiss3o de Graduagao arrumou inclusive um terno e passou a ser mestre de

cerim6nias. Acha que 6 vi6vel. A16m do que o Prof. lgn6cio falou, havia o problema de que

nem todos os alunos se formam na mesma turma. lsso 6 um problema. Se houvesse a

restrigao apenas a cerim6nia de colagao de grau, alunos daquela turma n3o poderiam

participar. Havia demanda da formatura festiva, por ser um evento flexivel e privado, n3o
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tem valor. Compareciam na cerim6nia festiva alunos que n5o estavam se formando, mas

que tinham a chance de levar sua famllia e aparecer. As vezes tem que ter um pouco de

cuidado porque a demanda da formatura festiva vem dos alunos muitas vezes. No Instituto

de Relag6es Internacionais fizeram isso, o que o Prof. Poveda sugeriu, empoderou e

melhorou a cerim6nia de colagao de grau e os familiares passaram a it. Passou a ser uma

coisa melhor, com isso deu uma esvaziada na cerim6nia festiva. Mas, nunca deixou de ter

cerim6nia festiva por causa desse efeito colateral. N3o sabe se aquiocorre isto, mas em seu

Instituto 6 muito comum que os alunos venham a se formar at6 um ano e meio ou dois
depois. As vezes, at6 j6 t6m os cr6ditos, mas gostam tanto de ficar na Faculdade que n3o

requerem a colagao de grau e ficam 16 eternamente. O Prof. Dr. Ignacio Maria Poveda

Velasco diz que o aluno entra e comega a juntar dinheiro para a formatura, assim como um

garoto de doze anos que comega a juntar dinheiro para casar quem sabe um dia. O
Representante Discente da Graduagio Lucas Vieira Carvalho diz que concorda com o que a

Profa. Dra. Cintia Rosa Pereira de Lima falou. N3o sabe se 6 do conhecimento, mas a partir

da turma que fazem parte e vai se formar esse ano, existe uma iniciativa de bolsas para que

alunos que n3o tenham condit:6es se formem. Nio sabe quantas bolsas s3o concedidas e

s5o para alunos que comprovadamente n3o tenham condit:6es de participar. Talvez, essa

iniciativa deva ser divulgada e incentivada pdas pr6prias comiss6es de formatura das

pr6ximas turmas. N3o sabe ao certo se as outras turmas que constituiram comiss6es de

formatura faziam isso. Acha que 6 algo interessante de se fomentar. Comiss3o de P6s

Graduag3o. Prof. Dr. Rubens Begak diz que o assunto foi muito bem lembrado pda Profa.
Cintia. Tinham a colagao formal, com o saudoso Antonio Chaves, do Direito Civil, fazendo a

colagao e depois a festiva. A festiva naquela 6poca era no Centro de Conveng6es. Hole,

concorda com o Prof. lgn5clo, ficou um neg6cio meio estranho. O segundo coment6rio 6

que n5o sabe se 6 voluntarloso, mas entendeu como um elogio do colega de sempre. Na

verdade procura sempre o caminho que entende ser o melhor institucionalmente. A sua

postura 6 sempre essa. Comunica: a) Agradecimento a sensibilidade da Direg5o em atender

um pleito antigo da Comiss3o de P6s-Graduagao de realocagao do espago fisico. Teve
conversa com a Senhora Diretora desde o ano passado e ficou agradavelmente surpreso

com a decis5o de ceder o espago. Este contando, em primeira mao, aos colegas e em

pablico, ir5o mudar para a sede do CEJUSC, que vaiagora para a Casa 4. Entre finalde margo

e abril estar3o fazendo a mudanga. Agradece a sensibilidade porque realmente estava um

espago muito apertadinho, dificil de trabalhar e arquivar as coisas. b) Ultimaram o
refazimento das normas, regulamento e regimento. Estar3o vindo para o CTA e a

Congregagao, atendendo os prazos da Pr6-Reitoria que possum regimento novo. c) O
Encontro de Ex-Alunos que j6 foidito pelo Prof. Nuno. Pode dizer que a P6s-Graduagao este

ativamente trabalhando com seus egressos tamb6m. Tiveram uma reuniio e a Profa. Dra.
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Massa de Souza Ribeir3o n3o p6de vir, mas a Erika, que tamb6m esta ajudando nisso, a
dileta funcion6ria da FDRP, veio dar as explicag6es. Estamos trabalhando ativamente nisso.

O Encontro de Ex-A]unos da Graduagao e P6s-Graduagao sera no dia ]-2 de abril. A Senhora

Diretora diz que servo convidados. Este havendo apenas uma programag3o e um trabalho

no sentido de compor esse evento. A Profa. Dra. Massa de Souza Ribeiro este trabalhando

nisso. Essa semana parou, mas, provavelmente, depois do carnaval vai dar sequencia. N5o

tem programagao, mas salienta para reservarem a data de 12 de abril. O Prof. Dr. Rubens

Begak esclarece que quando falou em programagao, foi apenas do que foi apresentado na

reuni3o da P6s-Graduagao. dl Plataforma Sucupira, o antigo Coleta. Sucupira de alguns anos

para c6. Puzo fatal dia 8 de margo. Est3o trabalhando ativamente. O Prof. Gustavo Assed

deu gragas a Deus, assim como o Prof. Guilherme, porque realmente cansa. Agradece os

Professores que atualizaram o Z.antes, este em tempo ainda para uma 61tima atualizagao.

Trabalhar3o no fim de semana, assam como a Profa. Fabiana e a Profa. f16via, e os membros

da Comissao, fechando. e) Apoio Mobilidade do Professor Visitante 6 muito importante
Agradecimento especffico a Pr6-Reitoria de P6s-Graduagao, Prof. Dr. Carlos Gilberto Carlotta

Junior, que atendeu os reclamos deste Programa. N3o tendo Doutorado, sendo nota 3, se
sentiu, este programa, na obrigagao de pedir em v6rias reunites, juntamente com
programas da EACH e outras Unidades, que tamb6m fosse contemplado no Edital de
Mobilidade. Primeiro foi chamado Print USP, depois recebeu esse nome mats de acordo:

Apoio de Mobilidade de Professor Visitante do Exterior. O Edital PRPG 06/2018 e foi
contemplado uma das propostas. Eram tr6s propostas muito bacanas apresentadas. Foi

decidido pda Comiss3o a proposta que trar6 o Prof. Dr. Gustavo Javier fondevila Perez da

Cidade do Mexico, entre 15 e 30 de junho. f) Concess3o de vinte mil reais pda PRPG para
que os alunos da FDRP possam participar dos encontros do CONPED. Foi feito aqui, na visita

em que tiveram o Prof. Dr. Carlos Gilberto Carlotti Junior, e 6 exclusivamente para o
CONPED, que 6 a associagao da area do Direito, mas j6 este a disposigao dos alunos de P6s-

Graduagao. Pretendem que seja semestral, mas, por enquanto, a Pr6-Reitoria deixou anual.

gl Defesa da 99g defesa de dissertagao no dia 12 de margo. Falta um para chegarem em 100

(cem). E algo not6vel. Parabeniza todos os integrantes do Programa de P6s-Graduagao,

Professores desde a primeira composigao. Fica a disposigao caso quiserem mats detalhes,

pols a hora ja este bem adiantada. Comiss3o de Pesquisa. Prof. Dr. Caio Gracco Pinheiro Dias

comunica: a) A Comiss5o de Pesquisa nesse comego de ano este ainda em marcha lenta.

Nio tem ainda abertura dos editais de iniciagao cientifica. A Pr6-Reitoria de Pesquisa enviou

a Faculdade as minutas dos editais do PIBIC e PIBIT para avaliagao. Provavelmente deve ser

aberto agora no comego de margo a chamada para os novos editais de Pesquisa. b) A Onica

novidade a comunicar aos colegas da Congrega(l3o 6 que a Comiss3o de Pesquisa em

conjunto com a Comiss3o Coordenadora do Curso da P6s-Graduagao v3o organizar no
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segundo semestre desse ano um semin6rio de pesquisa dentro da area de concentrag3o do

Programa de Mestrado: "desenvolvimento dentro do estado democr5tico de direito". Seri

um evento de apresentagao de projetos de pesquisa e resultados de pesquisa. Vai incluir
tamb6m, na Faculdade 6 especificamente in6dito, um grupo de trabalho de discuss5o de
projetos de pesquisa do ponto de vista de metodologia de recortes te6ricos. Seri com P6s-

Graduandos que est3o iniciando seu curso, tanto daqui da faculdade quanto de outras

Instituig6es, para que possam colaborar com a melhoria da qualidade do ponto de vista

metodo16gico dos trabalhos de P6s-Graduagao em Direito. Comiss3o de Relag6es

Internacionais. Prof. Dr. Alessandro Hirata comunica: a) Receberam, durante esse m6s, os

representantes da Universidade de Sassari, Profa. Dra. Rosanna Ortu, de Direito Romano e

Prof. Dr. Salvador Piliu que proferiram ontem palestras aqui na Faculdade. b) Tiveram
aprovado o segundo acordo Conv6nio de Duplo Diploma de Graduagao entre a Faculdade de

Direito de Ribeir3o Preto e a Faculdade de Direito da Universidade de Sassari. E o segundo
Duplo Diploma e vai ter inicio a partir desse ano. c) Est3o abertos os editais a parter de hoje

para inscrigao dos alunos para os interc6mbios com as Faculdades conveniadas da FDRP. d)

O edital de Duplo Diploma com a Universidade de Camerino j6 tem, pelo seu terceiro ano,

aberto seu edital. J6 mandaram oito alunos nesse Programa de Duplo Diploma de
Graduagao, sendo que os dois primeiros acabaram de retornar aqui para fazer a conclus3o

da sua graduagao. O Prof. Dr. Ignacio Maria Poveda Velasco diz que acha fant6stica essa

quest3o dos duplos diplomas. Questiona o Prof. Hirata sobre essen dois que voltaram agora

se t6m previsto, se seria possivel, por exemplo, que des fagam um depoimento deles,
porque isso 6 muito bom. Sabe que duplo diploma 6 com a Universidade de Camerino e
Sassari. Questiona quaid s5o as universidades de intercambio, de ficar 16 fora um tempo. O

Prof. Dr. Alessandro Hirata responde: Passau/Alemanha, Nova de Lisboa/Portugal,

Salamanca. A Senhora Diretora diz que trouxe o conv6nio com a Faculdade de Direito de
Ribeir5o Preto e a Universidade de Salamanca, assinado pelo Reitor, sendo uma festa. Esse 6

um conv6nio mais para Graduagao do que para P6s-Graduagao. O Prof. Dr. Alessandro Hirata

responde que, pda USP, os existe uma infinidade de conv6nios. Os alunos da FDRP

aproveitam tanto dos conv6nios da FDRP quanto dos gerais da USP. Na Italia t6m v6rios. l;

interessante, pois t6m dots tipos de editais. Um 6 esse que este aberto agora, feito pda
CRlnt da Unidade com os conv6nios especlficos entre as Faculdades. Outro, a AUCANI lang:a,

abrindo agora em margo, pois o puzo 6 importante para que possam concorrer a bolsas.

Primeiro o aluno tem direlto a uma vaga 16 fora, seja ela dos editais das Unidades, seja ela

do edital da AUCANI, para depois poder concorrer a bolsa. Por isso est5o abrindo agora

junto com o da AUCANI, para que os alunos da FDRP possam cocorrer a vagas da Faculdade

ou as da AUCANI, depois concorrer as bolsas. 4. Palavra aos Senhores Membros. O Prof. Dr.

Pedro Bohomoletz de Abreu Dallari registra e agradece a participagao do Prof. Dr. Caio
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Gracco Pinheiro Dias em concurso do Instituto de Relag6es Internacionais para provimento

de um cargo de Professor da area de Direito e ele foi de grande disponibilidade. O concurso

teve que ser feito emergencialmente em janeiro, que 6 sempre um m6s mats dificil. auer

fazer esse registro para que conste em Ata o agradecimento do Instituto de Relag6es

Internacionais a Faculdade de Direito de Ribeirio Preto pda disponibilidade do Professor. O

Prof. Dr. Ignacio Maria Poveda Velasco faz um registro de congragamento, alegria e louvor,

vai na linha do encontro dos egressos, por isso que rapidamente se interessou. A16m desses

pr6ximos 100 (cem) titulos de Mestrado, de defesa, pouco a pouco a Faculdade vai
conseguindo fazer com que seus egressos comecem a circular por ambientes que s5o

importantes para o futuro do pars. No final do ano passado participou da posse dos novos

membros do Minist6rio POblico do Estado de S3o Paulo, no Sa15o Nobre do Largo de S3o

Francisco, representando o Reitor. Teve grande alegria quando uma aluna veio ao final

dizendo que foia primeira aluna do Direito de Ribeir5o Preto a entrar no Minist6rio P6blico.

Nessa mesma linha, essa semana teve a confirmagao de um egresso da FDRP, Caio Moro,

orientando seu no Mestrado e iniciando Doutorado, comegar6 a trabalhar como Assessor na

Assessoria Juridica de um dos novos senadores no Senado da Repablica, senador do partido

da Rede do estado de Sergipe. Assim como, por exemplo, o Gustavo Mascarenhas que j6 faz

tempo que trabalha na Assessoria no Supremo. E uma grande alegria verem que essen

alunos est3o dando sua contribuigao com sua competancia, no sentido de cidadania e de

utica nos destinos do pars, pois todos s3o respons6veis pelo futuro do nosso pars. A Prof.

Dra. Silvana Martins Mishima pede uma considerag5o r6pida acerca de uma fda que o Prof.

Dr. Pedro Bohomoletz de Abreu Dallari fez dos projetos acad6micos e das diretrizes.

Concorda, mas queria chamar a atengao para a novidade do processo. Quem passou pelos

outros ciclos de avaliagao institucional viveu, muitas vezes, um processo protocolar que des,

nas Unidades, n3o tinham o retorno, se aquilo estava bom ou n3o. Com toda a dificuldade

que h6 para a construgao dos projetos das Unidades, Departamentos e Professores e com

uma perspectiva de avaliagao que retorne. A avaliagao s6 funciona legal se ela retorna. A

avaliagao ser protocolar e fechadinha nunca ter5o a possibilidade do/eedback. Queria com

isso justificar seu voto e colocar que muito possivelmente, como na sua Unidade tamb6m,
esses processos ao serem avaliados voltar3o. Que pudessem olhar isso como uma etapa de

aprendizado, que muda a avaliagao nesse sentido de poderem entender alguns conceitos

que s3o b6sicos. O Prof. Pedro falou da diferenga de meta e objetivo, mas muitas vezes o

que viram na avaliagao dos projetos acad6micos das Unidades foiuma indiferenciagao disso.

O formato dos processos apresentados pdas Unidades foi muito grande. Areas de
bio16gicas, humanas e exatas, uma diversidade no formato muito possivelmente, porque as

diretrizes s3o bastante gerais. Mas com a preocupagao de que 6 um processo de

aprendizado, podendo construir isso de outro jeito e que n3o seja meramente protocolar. A
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Senhora Diretora diz que faz suas as palavras da Profa. Dra. Silvana. Para encerrar a reuni3o,

com exatamente seus registros, acha exatamente muito pertinentes ao processo, a diregao,

aos objetivos dessa gestao da Reitoria. N3o sabe se acertaram, mas como a Profa. Silvana

registrou, precisam considerar isso como um processo de aprendizado. Eventualmente, se

receberem em devolugao, considerar3o isso como um processo de aprendizado. Est3o todos

nessa linha de aprendizado, de evolugao. Espera que seja a evolugao para exce16ncia.

Agradece novamente e pede escusas a todos pelos transtornos, alterag6es e remodelag6es

que foram feitas na pauta. Tudo isso foi necess6rio porque tinham que aprovar a paula por

inteiro. ,Na(]axmais ,havendQ a tratar, a Senhora Presidente agradece a presenga de todos e

d6 por/e$cddrdda.b-,Wiao j9dezesseis horas e cinquenta minutos. Do que, para constar,' f H // qLLJ.r
eu, n\ '+at ' ri-/v:i=R ''' ..... Marcia Aparecida Cruz de Oliveira Bianco, Assistente

T6cni\g)(Pki;laderKica, lavreie digitei esta Ata, que seri examinada pelos Senhores

Conselheiros presences a Sess3o em que for discutida e aprovada, e por mim assinada.

Ribeir3o Preto, primeiro de margo de dots mile dezenove.
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