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ATA DA 87g SESSA0 0RDINARIA DA CONGREGAQAO DA FACULDADE DE DIREITO DE RIBEIRA0 PROTO

DA UNIVERSIDADE DE sAo PAULO. Ao quinto dia do m6s de abrilde dais mile dezenove, is quatorze

horas e dez minutos, na Saba da Congregag3o da Faculdade de Direito de Ribeir3o Preto da
Universidade de S5o Paulo, em terceira convocag3o, re6ne-se a Congregag3o da Faculdade de

Direito de Ribeir3o Preto - FDRP, sob a Presid6ncia da Profa. Dra. Monica Herman Salem Caggiano,

Diretora da Unidade, com a presenga da Senhora Vice-Diretora, Profa. Dra. Massa de Souza Ribeiro,

dos Presidentes de Comiss6es: Prof. Dr. Nuno Manuel Morgadinho dos Santos Coelho (Comissao de

Graduag3o), Prof. Dr. Rubens BeQak (Comissao de P6s-GraduaQao) e Prof. Dr. Caio Gracco Pinheiro

Dias (Comiss5o de Pesquisa), dos Chefes de Departamentos: Prof. Dr. Gustavo Assed Ferreira

IDepartamento de Direito POblico), Profa. Dra. Cristina Godoy Bernardo de Oliveira IDepartamento
de Filosofia do Direito e Disciplinas B6sicasl, 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. Ignacio

Maria Poveda Velasco, Prof. Dr. Pedro Bohomoletz de Abreu Dallarie Profa. Dra. Silvana Martins
Mishima. Professores Associados: Prof. Dr. Alessandro Hirata e Prof. Dr. Victor Gabriel de Oliveira

Rodriguez. Professores Doutores: Profa. Dra. Eliana Franco Neme. Representante Discente de
Graduag3o: Ac. Lucas Vieira Carvalho. Representante dos Servidores T6cnicos e Administrativos

Suplente: Edvaldo da Silva Campos. Presente tamb6m a Assistente T6cnica Acad6mica, Sra. Marcia

Aparecida Cruz de Oliveira Bianco, para secretariar a reuni3o. Justificaram aus6ncia

antecipadamente: Prof. Dr. C16udio do Prado Amaral, Prof. Dr. Eduardo Saad Diniz, Prof. Dr. Jair

Aparecido Cardoso, Prof. Dr. Nelson Mannrich, Prof. Dr. Umberto Celli Junior e o Servidor Felipe
Augusto Barroso Maia Costa. Havendo nOmero legal, a Senhora Diretora agradece a presenga de

todos e declara abertos os trabalhos da 87a Sess3o Ordin6ria da Congregag3o da Faculdade de
Direito de Ribeir3o Preto. 1. EXPEDIENTE. 1. Discuss3o e votagao. 1.1. Ata da 86g Sessio Ordingria da

Congregag3o, realizada em 01/03/2019. (IQlpQpdg Q di$Qu$$gQ g yplqWliQ q Alq dq $$? $g$$gQ

Ordin6ria da Congregac3o, e n3o havendo manifestaG6es contr6rias. a Ata 6 aprovada por

unanimidade (onze membros). 2. Comunicag6es da Diretoria. - Senhora Diretora, Profa. Dra. Monica

Herman Salem Caggiano. Comunicag6es: A) 2 Cargos de Professor Titular. A Senhora Diretora diz que

a primeira noticia 6 extremamente boa. O Senhor Secret6rio Gerd dessa Universidade Ihe
comunicou que os dais cargos de Professor Titular foram autorizados. Portanto, este ano de 2019

ter5o dois concursos, espera ela, para dois cargos de Professor Titular. B) Portaria Interna FDRP NQ

003/2019, de 20/02/2019, sobre a eleigao para escolha de um delegado representante dos Antigos

Alunos da FDRP/USP, e seu respectivo suplente, para a constituig5o do Co16gio Electoral para a
eleigao do representante dos Antigos Alunos da Universidade de S3o Paulo junto ao Conselho

Universit5rio. A eleig3o seria realizada em 27/03/2019, das 9 is 12h, na Seg3o de Apoio Acad6mico

da FDRP/USP, mas n5o houve inscritos. C) Transfer6ncia da servidora Barbara Sant'Anna Consiglieri

Val Magalh3es do Expediente da FDRP para o Departamento de Direito POblico em 21/03/2019,
tendo em vista a solicitagao de rescis3o de contrato de trabalho com a FDRP apresentada pda

servidora Josiane Caetano de O[iveira, a partir de ].5/03/2019. A Senhora Diretora esc]arece que a

servidora Josiane Caetano de Oliveira pediu exonerag3o e o pedido foideferido. Considerando que o
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Departamento de Direito P6blico ficou sem secret6ria, sem algu6m que ajudasse nas quest6es
burocr5ticas e administrativas, a servidora Barbara Sant'Anna Consiglieri Val Magalh3es foi

autorizada a trocar de lugar. D) Portaria Interna FDRP NP 004/2019, de 22/03/2019, disp6e sobre a

eleigao de quatro representantes e seus respectivos suplentes da categoria docente de Professor

Associado junto a Congregag3o da FDRP/USP. Inscrig6es, em forma de chapa (titular e suplente)

atrav6s do e-mail atacfdrp@usp.for, at6 o dia 17/04/2019, is 17h. A eleig3o seri realizada no dia

24/04/2019, das 9 is 15h, por meio do sistema eletr6nico de votag3o. Neste momento, adentra o

local a Profa. Dra. Eliana Franco Neme. E) Processo 2018.1.506.89.2, referente a solicitagao de

esclarecimentos apresentada pelo Prof. Dr. Camilo Zufelato sobre eleig6es, foi encaminhado em
29/03/2019 a Procuradoria Gerd para consulta quanto a possibilidade do docente de participar de

todas as comiss6es institucionais de forma concomitante. Eventos realizados: F) 15/03/2019,

"Homenagem ao Prof. Associado Luciano de Camargo Penteado" com a presenga de Rosa Maria de

Andrade Nery e Nelson Nery Jr, no Anfiteatro da FDRP/USP, is 19h. Organizag3o: Profs. Drs. Nuno

Manuel Morgadinho dos Santos Coelho, lara Pereira Ribeiro e Flavia Trentini. A Senhora Diretora

parabeniza o Prof. Dr. Nuno Manuel Morgadinho dos Santos Coelho pda organizag3o da
homenagem. O Prof. Dr. Ignacio Maria Poveda Velasco diz que gostaria de se congratular com o Prof.

Nuno, Diretoria e Faculdade pda justa e merecida homenagem. Apenas gostaria de registrar que, do

que se lembra e 6 muito cuidadoso, n3o ficou sabendo, mas teria gostado de participar, se sua
agenda naquele dia tivesse permitido. Comenta que o Prof. Dr. Luciano de Camargo Penteado foiseu

aluno de Graduag3o, seu monitor, enfim, tem toda uma historia. Registra sua congratulagao e

tristeza por n5o ter podido participar desta homenagem. A Senhora Diretora considera o registry

muito oportuno. Deve estimular, aprimorar eventualmente, o Setor de Comunicagao para que
efetivamente todos os membros da Congregag3o, bem como o corpo docente e discente, por

inteiro, tenham efetivamente acesso a esses eventos que s3o muito importantes. No elevador tem

dots monitored que o tempo todo este oferecendo imagens de eventos que v3o acontecer. lsso
funciona, mas n3o sabe se tem efetividade, ou seja, se os alunos e professores visualizam. Acredita

que seria melhor ter uma comunicagao mais aprimorada. G) 29/03/2019, "A Marcha da Democracia"

com a presenga de juristas experientes expondo e debatendo a democracia brasileira na atualidade,

na Saba da Congregag3o da FDRP/USP, is 9h. Participagao do Prof. Dr. Gilberto Bercovici(FD/USP),

Prof. Dr. Jose Francisco Siqueira Neto (U.P.Mackenzie), Prof. Dr. Claudio Salvador Lembo

IU.P.Mackenzie), Prof. Dr. Martonio Mont'Alverne Barreto Lima (Universidade de Fortaleza), Prof. Dr.

Alessandro Hirata (DFB-FDRP), Profa. Dra. Cristina Godoy Bernardo de Oliveira (DFB-FDRP) e Prof. Dr.

Gustavo Assed Ferreira IDDP-FDRP). Organizagao: Profa. Dra. Monica Herman Salem Caggiano e

Comunicagao Institucional da FDRP. A Senhora Diretora diz que esse events foi um verdadeiro
sucesso, a sala estava cheia. Houve muito interesse por parte do alunado e de alguns docentes para

ouvir as falas, observag6es e registros sobre democracia, passado, futuro e ondas democr6ticas.

Pr6ximos eventos: H) 12/04/2019, "1 Encontro de Ex-Alunos da FDRP/USP" reunir6 egressos dos

cursos de Graduagao e P6s-Graduag3o da Faculdade, no Audit6rio da FDRP/USP, is 9h. Mesa de

Abertura: Profa. Dra. Monica Herman Salem Caggiano (Diretora-FDRP), Profa. Dra. Massa de Souza
Ribeiro IVice-Diretora - FDRP), Prof. Dr. Fernando Josepetti Fonseca IVice-Coordenador do Alumni
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USP), Prof. Dr. Ignacio Maria Poveda Velasco (Superintendente de Relag6es Institucionais da USP
representando o M. Reitor Prof. Dr. Vahan Agopyan) e Prof. Dr. Umberto Celli Junior (DDP-FDRP).

Mesa de Convidados: Dr. Ricardo Luiz de Toledo Santos Filho (Vice-Presidente da OAB/SP) e Dr. Luiz

Vicente Ribeiro Correa (Presidente da OAB - 12g Subseg3o de Ribeir3o Preto). Organizag3o: Profa.

Dra. Massa de Souza Ribeiro. tl 26/04/2019, "11 Simp6sio Internacional de Direito Contratual USP e

UNICAM" trar6 convidados especialistas na area, atuando em diversas instituig6es, na Sala da

Congregagao, das 9h is 13h. Este evento 6 um produto de uma rede formada pda Faculdade de
Direito de Ribeir3o Preto/USP, Faculdade de Direito da Universidade de Camerino/lt61ia, Faculdade

de Direito do Largo S3o Francisco/USP e Faculdade de Direito de Campo Grande/Universidade
federal de Mato Grosso do Sul. 3. Palavra aos Senhores Presidentes de Comiss6es: Comiss3o de

Graduagio. O Prof. Dr. Nuno Manuel Morgadinho dos Santos Coelho comunica a realizag3o dos ciclos

de confer6ncias sobre o futuro do Brasilque teve inicio no dia 19 de margo com a Profa. Dra. Marina

Fiorillo da Escola de Comunicagao e Artes. Essa atividade 6 desenvolvida em parceria com a Radio
USP, Jornal da USP e outros 6rgaos da Universidade e Comiss6es de Graduagao do Campus. l;
produzida uma s6rie de confer6ncias e videos de debates, gravados no moments em que recebem

esses convidados para produg3o de uma disciplina idistancia, que sera oferecida pda Pr6-Reitoria

de Graduagao para toda USP em 2020. O pr6ximo encontro seri com o Jose Luiz Quadros Magalh3es
da Universidade Federalde Minas Gerais em olde abril. Na sequ6ncia, em 22 de abril, Raquel Rolnik

da faculdade de Arquitetura e Urbanismo, e assim seguirao a programagao. Tem o orgulho de contar

que ter3o a participagao do Prof. Dr. Pedro Bohomoletz de Abreu Dallari no m6s de setembro e

gostaria de solicitar a contribuig3o de todos com sugest6es de temas e apoio a divulgag3o. No
Programa de Sa6de Mental e Bem Estar da Faculdade de Direito de Ribeir3o Preto, em parceria com

o Escrit6rio de Sadde Mental da Reitoria, fizeram a primeira oficina de treinamento de tutores. O

pr6ximo passe consiste na distribuigao para todos os professores interessados em atuar como

tutores de um conjunto de materiais de treinamento, termos de compromisso, um conjunto de

regras do regulamento do setor e a posterior publicagao para que os alunos possam comegar a
procure-1os no imbito deste Programa. A Comiss3o de Graduagao este elaborando um projeto no

imbito do edital Santander para recursos a estrutura e ensino. Recursos que solicitar3o para

estruturag3o de uma bala de bem estar aqui na Faculdade, dedicada a alunos da Graduag3o e P6s-
Graduagao, para conviv6ncia, descanso e que contribuir6 para enfrentarem os problemas que tem

aqui discutido. Gostaria de compartilhar aqui, como deliberou a Comiss3o de Graduagao para que
ele o fizesse acerca daquilo que levou ao conhecimento da Diretoria. Conversou com a Profa. Dra.

Monica Herman Salem Caggiano que neste momento este examinando esta quest3o referente aos

recursos financeiros que mensalmente vinham sendo disponibilizados para a Comiss5o de

Graduagao e que deixaram de s6-1o desde o ano passado. Fizeram uma solicitagao a Sra. Diretora

para que retome esta disponibilizagao, sem prejuizo do fato de terem contado com o seu apoio em
medidas pontuais. Sabendo da situagao financeira da Universidade, administraram o dinheiro que

tinham, o qual foi repassado pele Prof. Dr. Umberto CelliJunior, e que terminou. E esse o dinheiro
que disp6em para ajudarem alunos e professores realizarem atividades ligadas a Graduagao, para

diversificarem as atividades de Graduagao. O professor pede dinheiro a Comiss3o de Graduag3o para
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atividade, semin6rio que quer fazer em saba de aula, passagem, di6ria, ou gastos com papelaria,

impress3o, compra de jogos e outros instrumentos did6ticos. O recurso se destina a isso e tem

certeza que seri resolvido rapidamente. Outra quest3o para ser compartilhada diz respeito ao
ingresso no vestibular. Tem acompanhado o esforgo da Universidade para aumentar o percentual de

vagas reservadas para escola publica. Este para deliberag3o da Comiss5o de Graduagao mais um

aumento, programado hg alguns anos. Foi decidido pelo Conselho Universit6rio e v3o avangar no

pr6ximo processo seletivo para 43% as vagas reservadas para escola publica das vagas da
Universidade, por Unidade, curso e turno. Essas s3o as alterag6es que os docentes sentem na sala de

eula. Tem um perfil muito diferente hoje e gostaria de louvar isso. Tinham no inicio, na primeira

turma que receberam aqui, Prof. Dr. Rubens Begak e Prof. Dr. Alessandro Hirata sabem assam como

ele, 100% dos alunos brancos e oriundos de escolas particulares. Praticamente todos de escolas

particulares. Hoje quando entram em salas de aula encontram um quadro completamente alterado,

com alunos negros, oriundos de escolas p6blicas de muitos lugares do Brasil, gragas ao SISU que faz

com que a faculdade de Direito de Ribeir3o Prego deja muito mais diversa. O resultado do
aproveitamento escolar destes alunos que ingressam via cotas 6 acompanhado anualmente pda

Pr6-Reitoria de Graduag3o e, com muita alegria, constataram que o desempenho m6dio acad6mico

desses alunos 6 exatamente o mesmo. As vezes este um pouquinho acima ou abaixo da media dos

demais alunos. Conseguiram combinar integrag3o e inclus5o social, diversificag3o e exce16ncia, que

s3o os objetivos de todos. Comiss3o de P6s-Graduag3o. O Prof. Dr. Rubens Begak comunica a

contrataQ3o da VUNESP, objetivo de uma discuss3o muito produtiva da autorizag3o dada pda
Congregagao. O processo j6 foie retornou de S3o Paulo com a assinatura e avaldo Magnifico Reitor.

Realizando o cronograma proposto ter3o a publicagao do edital nos pr6ximos dias. Ter3o uma
reaproximagao do processo com as datas tradicionais de realizag3o dos 61timos anos. Sobre a

questao da alterag3o do Regulamento da Comiss3o de P6s-Graduag3o e do Programa conseguiram,

com um esforgo muito grande dos membros dessa Comiss3o do Regimento e ajuda dos funcion5rios

do servigo, ultim6-1o. N3o deu tempo de entrar nesta Congregag3o porque ainda tem que passar na

etapa necess6ria na Comiss3o de P6s-Graduag3o. Ter3o uma reuni3o na semana que vem e espera,
ele particularmente, que isto se realize para apreciag3o na pr6xima Congregagao. Sobre o
credenciamento e recredenciamento de orientadores, mencionado em reuniao, tiveram at6 o

momento o exame pda Comiss3o de Avaliagao da Pr6-Reitoria de dois pedidos de Reconsiderag3o,

nome formal do recurso. Felizmente, conseguiram reconsideragao do Prof. Dr. Jair Aparecido

Cardoso, ji reintegrado ao Programa. Infelizmente e lamentavelmente, n3o conseguiram do Prof. Dr.

Gabriel Loretto Lochagin. O Prof. Dr. Gabriel Loretto Lochagin j6 foiprocurado por ele, e tentar3o um

credenciamento. Como o do Prof. Gabriel n3o era um recredenciamento, mas, credenciamento, tem

plena condigao de faze-1o agora e ele este animado para isso. J6 conseguiram, confirmou com a

Profa. Dra. Cristina Godoy Bernardo de Oliveira a apresentag3o do seu pedido de reconsideragao. Diz

que a Profa. Dra. Cristina Godly Bernardo de Oliveira foia primeira a pedir Reconsideragao, mas ela

atendeu a um pedido na visita que Prof. Dr. Carlos Gilberto Carlotti Junior fez aqua, de esperar a

alterag3o das normas para que o seu pedido fosse analisado 16 em S3o Paulo, e esb sendo enviado.

A Profa. Cristina atualizou o I.antes e tem certeza que sera examinado a contento pda Comiss3o.
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Com isso 14 docentes ji est5o no Programa. Passaram daquele limite critico que estavam

preocupados de 12 e 13 docentes. Tem f6 e certeza da reintegragao da Profa. Dra. Cristina Godoy
Bernardo de Oliveira brevemente. Tiveram a aprovagao de um Programa de Professor Visitante,

edital feito com apoio mobilidade cujo nome no dia a dia da Pr6-Reitoria de P6s-Graduagao 6
"printzinho" ou "PRINT USP". E o "PRINT" adotado para aqueles programas que n3o tem nota 4, n5o

tem o doutorado. Conseguiram, coma a EACH, que fossem contemplados e ji possuem o auxilio

dado de R$ 9.657,00 para auxilio do Prof. Dr. Gustavo Javier Fondevila, que vir6 como pesquisador

do Centro de Investigag6es e Doc6ncia Econ6mica da Cidade do Mexico, na segunda quinzena de

junho. Dare notlcias na pr6xima sess3o da Congregag3o. Agradece ao Prof. Dr. Gustavo Assed
Ferreira, Presidente da FADEP, peta sensibilidade Ihes ajudando com R$ 3.500,00 para o "Coleta

Livros". Comiss3o de Pesquisa. O Prof. Dr. Caio Gracco Pinheiro Dias comunica a abertura dos editais

de Iniciagao Cientifica, PIBIC, e de Pr6-lniciag3o Cientlfica para alunos de ensino m6dio. Os editais

PIBIC foram aprovados na Optima reuni3o do Conselho de Pesquisa e as inscrig6es comegam dia 24

de abril. Mantendo a praxe dos anos anteriores, receber5o apenas duas bolsas de Iniciag3o Cientlfica

no imbito do PUBIC, quantidade inferior a demanda dos alunos, como em todos os ands. Em raz3o

disso, boa parte da Iniciag3o Cientifica institucionalizada aqui na Faculdade tem sido feita via
Programa Unificado de Bolsas. S3o dual bolsas que vieram para o PIBIC, os orientadores t6m que

fazer o cadastro dos projetos para depois fazerem a seleg3o dos alunos. Divulgado o edital da
segunda edig3o do pr6mio docente Trajet6ria de Inovagao. O puzo de entrega expirou dia 20 de

margo, mas, como n3o houve nenhum inscrito, solicitaram que se houver interesse contatar. A

Comiss3o de Pesquisa solicita que se tiver interesse de algum docente de fazer alguma indicagao ou

se inscrever para esse pr6mio, para procurar com urg6ncia a Comiss3o. Este aberto o edital para
composigao do Comity Cientifico do Semin6rio de Pesquisa da Faculdade de Direito de Ribeir3o

Preto, comunicado sua organizag5o na Oltima reuni3o, com data preliminarmente fixada para
ocorrer entre 9 e 13 de setembro de 2019. At6 hoje est3o abertas as inscrig6es para alunos de

Graduag3o, P6s-Graduagao e docentes da Casa que tiverem interesse em compor o Comity

Cientifico do evento. Comissio de Relag6es Internacionais. O Prof. Dr. Alessandro Hirata comunica

que tiveram a visita aquina Faculdade, ontem, da Profa. Dra. Maria Cristina de Cicco da Universidade

de Camerino, parceira da Unidade. Ela 6 bastante atuante especialmente no Duplo Diploma de

GraduaQao que tiveram com a Universidade de Camerino, coordenados pele dado da FDRP pda
Profa. Dra. Cintia Rosa Pereira de Lima e por ele, e pda Profa. Dra. Maria Cristina de Cicco peta
Universidade de Camerino. Tiveram ontem esse evento de informag6es para os alunos que v3o

agora para o Duplo Diploma. S3o 4 alunos que foram selecionados dos 6 inscritos. Podem mandar

todo ano 5 alunos. Neste ano mandar3o mais 4 alunos que ir3o sejuntar aos 6 alunos da FDRP quej6

est3o li, do ano passado. Grande n6mero de alunos nesse Programa de Duplo Diploma 6 com a
Universidade de Camerino. Aberto tamb6m o editalde bolsas da AUCANI, da Reitoria, para bolsas de

intercimbio para os alunos que foram selecionados anteriormente nos editais das Unidades. A

Senhora Diretora registra que participou do final da reuni3o, esteve com eventuais candidatos a

bolsa dente ano e do ano que vem, e com a Profa. Dra. Maria Cristina de Cicco, Professora da
Faculdade de Direito da Universidade de Camerino. O que Ihe chamou a ateng3o 6 que n3o havia
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alunos de P6s-Graduag5o e docentes interessados. lsto 6 muito importante, ainda que aquis6 tenha

Mestrado, ou seja, n3o haja possibilidade de dupla titulagao, que 6 somente em grau de Doutorado.

No mestrado pode haver uma parceria em reconhecimento de cr6ditos. Gostaria muito que tivesse

esse interesse por parte dos alunos e dos docentes do Programa de P6s-Graduagao desta Faculdade.
4. Palavra aos Senhores Membros. O Prof. Dr. Pedro Bohomoletz de Abreu Dallari registra a realizagao

relevante da Universidade de S3o Paulo que, de certa maneira, tem conex3o inclusive com a
faculdade de Direito de Ribeir5o Preto. No tlltimo dia 2 de abril houve a cerim6nia que tem se

realizado h6 sete ands, de transmiss5o da titularidade da C6tedra Jose Bonif6cio, criada por Portaria

do Reiter em 2013, com a finalidade de estabelecer um programa de apoio a pesquisa que envolve a

presenga a cada ano de uma grande lideranga, de um espago ibero americano politico, social e
econ6mico, para junto com estudantes de P6s-Graduag3o da Universidade de S3o Paulo realizarem a

atividade de pesquisa sobre um tema de sua escolha. A filosofia pedag6glca que envolve 6
justamente a ideia de aproximar a produg3o da P6s-Graduag3o da experi6ncia advinda is atividades

dessas liderangas importantes, a semelhanga do que se fazem algumas outras universidades do

mundo. O catedr6tico permanece vinculado a c6tedra durante um ano, n3o 6 ininterrupto, ele vem

algumas vezes ao Brasil, coordena as atividades de um grupo de pesquisa em o que tem o apoio de

um assistente por ele designado e um assistente que a Universidade de S3o Paulo designa. A16m
disso, profere confer6ncias pelos diversos Camp/ da USP. Foram catedriticos: em 2013, o Ex-

Presidente do Chile Ricardo Lagos; em 2014, Enrique Valentin Iglesias Garcia, que presidiu o Banco
Interamericano de Desenvolvimento; em 2015, a Escritora N61ida Pihon, Ex-Presidente da Academia

Brasileira de Letras; em 2016 o Ex-Premi6 espanhol Felipe Gonz61ez; em 2017, a Diplomata,

Senadora e grande lideranga indlgena mexicana, Beatriz Paredes; no ano passado, Laura Chinchilla,

que presidiu Costa Rica e, coincidentemente, quando j6 estava na USP, foiindicada pda Organizagao

dos Estados Americanos para coordenar a miss3o de observagao da OEA na eleig3o brasileira. Neste

ano, tomou posse Enrique Garcia que por 30 anos foi Presidente da CAFE, Banco de
Desenvolvimento da America Latina, retomando os estudos de economia politica. Hi uma relagao

interessante com Ribeir3o Preto porque em 2014 quando era catedr6tico Enrique Iglesias, esteve

aqui neste edificio para inaugurar os cursos de P6s-Graduagao da Faculdade de Direito de Ribeir3o

Preto, sendo dele a confer6ncia inaugural. Era Diretor da Faculdade o Prof. Dr. Umberto CelliJunior,

e o Prof. Pedro, que foi membro da Congregag3o, conversaram e acertaram a realizagao deste

evento, registrado na colet5nea correspondente a Iglesias. Cada catedr6tico, quando se retira, lanka

no dia do encerramento do seu periods uma coletinea que 6 publicada pda editora da Universidade

de S5o Paulo. Portanto, ji existem seis coletaneas, cada uma reOne artigos de personalidades
convidadas pelo catedritico. Metade dos artigos 6 de alunos de P6s-Graduagao da Universidade, de

diferentes programas que se inscrevem em fung3o da atividade. Tiveram, inclusive, mais de um
aluno da Faculdade de Direito de Ribeir5o Preto. A novidade 6 que, desde margo, num trabalho

memor6vel realizado pda editora da USP com apoio do banco Santander, todas essas colet9neas se

converteram para vers3o digital e est3o acessiveis no portal de livros abertos da Editora da
Universidade de S3o Paulo. S3o mais de 100 artigos publicados nos dltimos cinco anos sobre a
America Latina e lbera America de diferentes temas que a Universidade de S3o Paulo disponibiliza
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para pesquisadores do mundo inteiro na medida em que est3o acesslveis gratuitamente. Apresenta

que s3o seis coletaneas, a mais nova foi langada terra-feira passada, e este no sistema, coordenada

pda Laura Chinchilla, "Democracia, Lideranga e Cidadania na America Latina". A catedr6tica ou
catedr6tico 6 sempre o coordenadora ou coordenador apoiado por dois organizadores, um indicado

peta Universidade de S3o Paulo, no caso o Prof. Dr. Wagner Pinheiro Pereira, Professor da
Universidade Federal do Rio de Janeiro, mas este fazendo seu P6s-Doutorado no IRI. O Prof. Dr

Carlos Lugo, Professor do Instituto Tecno16gico do Monterrey, foi indicado pda catedr6tica. E
possivel verificar, basta acessar o pdf logo abaixo da capa. A EDUSP este preparando a vers3o epub,

vers6es mais fgceis de visualizag3o. De qualquer maneira a vers3o em "pdf" de todas essas obras j6

estidisponfvel. Faz esse registro pda relevincia desta iniciativa da USP, no ponto de vista inclusive

do processo de internacionalizag3o e relacionamento interunidade que existe na USP. Da mesma
maneira que aqui essa iniciativa viabilizou a aproximagao com a Faculdade de Direito de Ribeir3o
Preto, isso tem se dado com outras Unidades da USP. A ele, como Coordenador do Centro lbero

Americano, nOcleo de apoio a pesquisa que recebeu na Portaria Reitoral a designagao para gerenciar

a citedra, cabe em cada volume fazer o texto de apresentag3o que registra as atividades do
catedr6tico e, obviamente, no volume correspondente a Enrique Iglesias este o registro da sua

passagem pda Faculdade de Direito de Ribeir5o Preto. Termina contando uma hist6ria que ji faz

parte do folclore da c6tedra. Vieram aqui de avigo. O Prof. Pedro acompanhou Enrique Iglesias e
maid outro professor, foram muito bem recebidos pelo Diretor, que antes da confer6ncia no periodo

da tarde, os levou para almogar e foram a um restaurante cujo nome n3o ir6 se lembrar, muito
agrad5vel, num lugar mais afastado. Chegaram 16 e quando Enrique Iglesias foi servido, o gargom era

uruguaio, de mesma nacionalidade de Enrique Iglesias, foi uma grande festa, uma grande

celebrag3o. Tiraram fotografia, Enrique Iglesias comovido por vir de t3o longe, por coincid6ncia, ter

um conterrgneo seu. Espera que possa ser Otis aos estudantes da Graduag3o e P6s-Graduagao da

Universidade, porque esta Faculdade tem dedicado grande atengao aos estudos sobre a America

Latina. A Senhora Diretora diz que esse 61timo volume tem muito a ver com os dias de hoje, porque

se discute exatamente a democracia: presente, futuro, passado, quest3o das crises e ondas
democr6ticas. Questiona como 6 o acesso, porque isso n5o tem side divulgado. Pessoalmente tem

conhecimento porque recebe e-mail como docente USP, mas n3o tem acesso ao volume, a

compilagao. Diz que n3o tem acesso a isso. Questiona o que deve ser feito para existir na biblioteca e

como divulgar. O Prof. Dr. Pedro Bohomoletz de Abreu Dallari diz que o acesso basta entrar na

internet, "Livros Abertos EDUSP". Qualquer pessoa pode fazer down/oad. Esta foia grande novidade

A EDUSP sempre fez publicagao em papel, mas a distribuigao sempre foimuito reduzida. S3o 1000

exemplares e isso n3o tinha alcance. Com o empenho que foi feito e o apoio da Reitoria, fizeram a

vers3o digital. Qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, pode ver, bastando entrar no seu
computador, site da Editora da Universidade de S3o Paulo EDUSP, scone "Livros Abertos". Esta

possibilidade de acesso este assegurada e 6 muito impressionante, aparece num histograma que
esse livro foi disponibilizado na terra-feira e o proprio programa da EDUSP diz quantas pessoas
realizaram down/odds do livro. Em tr6s dias foram cinquenta e cinco dowry/Dads de pessoas que

acessaram esse livro gratuitamente. A Senhora Diretora diz que vai passar as informag6es a
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biblioteca. O Prof. Dr. lgn6cio Maria Poveda Velasco parabeniza o Prof. Dr. Pedro Bohomoletz de

Abreu Dallari, no 5mbito da Congregagao como membro que ele 6, por esse trabalho que vem
realizando h6 sete anos e que acompanha desde o comeQO. Realmente 6 um trabalho magnlfico,

muito bem feith com resultado 6 fantistico. Diz que a Profa. Dra. Monica Herman Salem Caggiano
comentou da atualidade desse 61timo livro. Todos que acompanharam verificaram que isto se

repetiu ao Bongo dos diferentes anos, com diferentes catedriticos. Por exemplo, quando Felipe

Gonzales, Ex-Presidente do governo da Espanha esteve aqua, o tema que tratado foia crise da

democracia representativa do mundo, justo na 6poca da eleig3o do Trump, BREXIT, Espanha
paralisada porque n3o se conseguia formar governo. Como o Prof. Dr. Pedro Bohomoletz de Abreu

Dallari comentava, na terra-feirta durante a transfer6ncia da c5tedra, Laura Chincilla n3o p6de estar

presente porque o marido foi acidentado e estava hospitalizado. Sempre existe a apresentagao do

livro pelo catedr6tico que fonda e a apresentagao do novo catedr6tico, do tema de pesquisa com o

grupo de pesquisadores, uma coisa espetacular. E um luxo para os estudantes da Universidade,
porque 6 um editalaberto no qualaluno de Graduag3o e P6s-Graduagao das diferentes Unidades se

inscrevem para participar desse projeto. E um luxo para essas pessoas terem tido a oportunidade de
conviver com Laura Chincilla no moments em que ela estava aqui como Chefe da miss3o

observadora nas eleig6es presidenciais, ou com Felipe Gonz61es no memento em que o mundo com

exemplos palpitantes mostrava o problema da crime da democracia representativa. Importante que a

quest3o da comunicagao de todos os lados 6 sempre o grande desafio. A integragao 6 importante,

porque certamente alunos daqui da Faculdade, seja da Graduagao ou P6s-Graduag3o poderao
participar do projeto dando uma contribuigao excelente. A Profa. Dra. Eliana franco Neme diz que o

Jornal Juridico fez mengao as dez melhores obras sobre proteg3o de dados que j6 foram publicadas

nesse pars e tem a Profa. Dra. Cintia Rosa Pereira de Lima relacionada, que jiesteve na Cimara dos

Deputados falando sobre esse tema. Um prestigio enorme para todos terem uma colega dessa

qualidade. A Profa. Dra. Cintia Rosa Pereira de Lima agradece. O Prof. Dr. lgn6cio Maria Poveda

Velasco diz que, a16m do registro que a Profa. Dra. Eliana fez, prop6e um voto de louvor a Profa. Dra.

Cintia pelo feito importante, nio s6 para ela como profissional, mas tamb6m para a Faculdade. A
Senhora Diretora agradece o Prof. Dr. Ignacio Maria Poveda Velasco e diz que, justo hoje, estavam

programando para o segundo semestre a possibilidade de um painel, um debate aberto para todo o

Campus sobre exatamente isso: a transpar6ncia e transpar6ncia versus questao da protegao de

dados. E um problema atual que transpassa a questao das /ake news. A questao da proteg3o da

intimidade, honra e dignidade. Parabeniza a Profa. Dra. Cintia Rosa Pereira de Lima pelo seu auxllio e

colaborag3o. ll. ORDEM DO DIA. REFERENDAR: 1. Curso de Especializagio. 1.1 Processo 2018.1.44.89.9

- Faculdade de Direito de Ribeirio Preto. Proposta de criag3o de Curso de Especializag3o em Direito

Municipal -- utica e Efici6ncia na EfetivaQ3o dos Direitos Fundamentals, apresentada pelo Prof. Dr.

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

Oliveira IVice-Coordenador), via conv6nio com a FADEP. - Aprovagao "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. - Aprovag3o do Conselho do

Departamento de Direito P6blico, em 25/05/2018, fls. 116, com base no parecer da Profa. Dra.
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Eliana Franco Neme. Aprovagao "ad referendum" da Comiss3o de Cultura e Extens3o Universit6ria,

em 12/12/2018, fls. 178. - Minuta do conv6nio entre a FADEP e FDRP/USP aprovada "ad
referendum" do Conselho T6cnico Administrativo em 18/12/2018, fls. 179, e referendada em

Of/03/20.19, fls. 21.1. - Aprovag3o "ad referendum" da Congregag3o em 18/12/2018, fls. 179. - A

Congregag3o em Of/03/2019, deliberou retirar o item de pauta para insergao do parecer do relator

integrante da Congregagao, fls. 212. - Parecer da relatora pda Congregag5o, Profa. Dra. Cintia Rosa
Pereira de Lima, em 28/03/20.19, opinando favoravelmente icriagao do curso e sugerindo que a E

Congregagao referende a aprovag3o feita pda Direg5o, fls. 214-216. A Senhora Diretora diz que o

primeiro caso da ordem do dia 6 um caso de referendamento, o curso de especializag3o do Prof. Dr.

Nuno Manuel Morgadinho dos Santos Coelho, que na Optima sess3o da Congregagao faltava o
parecer e a designag3o de um relator respons5vel pda confecgao deste relat6rio pda Congregagao.

Foi designada a Profa. Dra. Cintia Rosa Pereira de Lima, que opinou favoravelmente. Este caso ji foi

objeto de aprovag3o e foi retirado de pauta porque faltava o relat6rio, defici6ncia formal, mas que

foi suprida. A Profa. Dra. Cintia Rosa Pereira de Lima agradece e se coloca a disposigao para auxiliar

nos eventos que acharem necess6rios. Diz que o Prof. Dr. Nuno Manuel Morgadinho dos Santos
Coelho e o Prof. Dr. Raul Miguel Freitas de Oliveira s3o os coordenadores do curio. Analisando todd

processo, de acordo com a Resolug3o da COCEX 7425 de 08 de novembro de 2007 da Universidade
de S3o Paulo, todos os itens formais foram satisfeitos. No pedido teve parecer favor6vel do Setor

Financeiro. Teve an61ise do m6rito pelos Departamentos. O m6rito acad6mico tamb6m foianalisado.

Revendo isso relatou o passo a passo da an61ise do pedido e ao final seu parecer que 6 pda
aprovag3o, com sugest3o de referendar a aprovagao do curso. Inclusive, depois, ficou sabendo que

ji foi para a Pr6-Reitoria de Cultura e Extens3o e j6 voltou. A Senhora Diretora afirma que jg foi
aprovado, sendo apenas um aspecto formal. fQIQuqdQ Q di$Qy$$1ip Q yQlqWgp Q despachQ dq

Senhora Diretora que aprovou a proposta de Curso de Especializa£3o em DirQito.MgDjfbQL E!!ca e
Efici6ncia na Efetivacao dos Direitos Fundamentai$, apresentada pele Prof. Dr: Nunn Manuel

Morgadinho dos Santos Coelho (Coordenador) e Prof. Dr. Raul Miguel Freitas de Oliveira (Vice-

Coordenador), e n3o havendo manifestaG6es contr6rias. o despacho 6 4provado poLgElgDlmidade
(qyb?e mertlb£Q9. Neste momento, a Profa. Dra. Eliana Franco Neme retira-se da sala. APROVAR: 2.

Concurso de Livre-Docente. 2.1 Processo 2019.1.145.89.0 - Departamento de Direito POblico. An61ise

das inscrig6es e da Banca Examinadora do concurso para Livre-Doc6ncia junto ao Departamento de

Direito P6blico. Area de Direitos Humanos. nos termos do Edital FDRP nQ 034/2018. - Candidatos

inscritos: Prof. Dr. Walter Claudius Rothenburg, fls. 10-18. Profa. Dra. Eliana Franco Neme, fls. 19-22

- Sugest5o de Banca Examinadora aprovada pelo Conselho do Departamento de Direito Pablico, em

19/02/2019, fls. 24: Titulares: Professor Associado Rubens Begak (FDRP-USP); Professor Associado

Victor Gabriel de Oliveira Rodriguez (FDRP-USP); Professor Livre-Docente Antonio Alberto Machado

IUNESP - Francaj; Professor Associado Andre de Carvalho Ramos IFD-USPS; Professora Titular Deisy

de Freitas Lima Ventura (FSP-USPS. SuDlentes: Professor Associado C16udio do Prado Amaral (FDRP-

USP); Professor Associado Gustavo Assed Ferreira (FDRP-USP); Professor Titular Fernando Mussa

Abujamra Auth (FSP-USP); Professora Associada Maria Paula Dallari Bucci(FD-USP); Professor Livre-

Docente Vidal Serrano Nunes Junior IPUC-SP). - A CongregaQao em 01/03/2019 deliberou retirar o
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item da pauta para inclus3o do parecer do relator pda Congregagao, fls. 26. - Parecer do relator pda
Congregag3o, Prof. Dr. Nuno Manuel Morgadinho dos Santos Coelho, opinando favoravelmente a

homologagao das inscrig6es e da composigao da Banca Examinadora tal como sugerida pele
Departamento, fls. 27. A Senhora Diretora solicita ao Prof. Dr. Nuno Manuel Morgadinho dos Santos

Coelho que se manifeste e, eventualmente, fique a disposig3o para eventuais esclarecimentos. O

Prof. Dr. Nuno Manuel Morgadinho dos Santos Coelho diz que examinou do ponto de vista formal as

candidaturas apresentadas e concluiu que o artigo 165 do Regimento Gerd da USP, que exige para

inscrig3o o memorial circunstanciado com aquilo que especifica prova do titulo de doutor, tese

original ou texto que esquematize a tese do candidate e elementos comprobat6rios do memorial,

encontram-se juntados ao processo. Viu e recebeu algumas preocupag6es com respeito a um

possivel vicio de ineditismo. Algumas pessoas o procuraram, sabendo que era o relator deste
processo, para apontar, chamar ateng5o para possiveis problemas da tese apresentada pda
candidata Profa. Dra. Eliana Franco Neme, colega do Departamento de Direito Ptlblico. Enfrentou

aquilo que Ihe foi apresentado, advertido, e diz que, em primeiro lugar, fazendo um estudo com
respeito ao ineditismo da tese, n3o encontrou at6 onde sabe, naturalmente at6 onde pode apurar,

que n3o existe nenhum vicio com respeito ao seu ineditismo. N5o tem condig6es de pessoalmente,

humanamente, fazer a afirmagao que o texto n3o corresponde a nenhum outro texto publicado no
mundo, mas at6 onde vaio seu conhecimento, at6 onde pode apurar, o conte6do 6 in6dito. No

parecer afirma a respeito da incompreensao do fato de a tese faber, no primeiro par6grafo do texto,
a afirmagao de que se trata de, talvez, um trabalho de doutoramento, de preparagao de
doutoramento, escrito assim: "Ainda n3o existe a certeza que este trabalho poder6 se encaixar na
tese de doutorado, mas certamente as informag6es aqui contidas servir3o para ao menos embasar

algumas outras colocag6es e at6 fundamentar o raciocinio que se espera produzir". De fato, 6
estranha essa colocagao. Imagina que seja um erro decorrente do fate, por exemplo, de at6 sendo

representativo do conjunto de pesquisa da Professora, ela ter se aproveitado de texto que pretendia

eventualmente publicar em album documento no passado e acabou sendo reservado para
publicagio no futuro. Reservado para a tese de Livre-Doc6ncia. O fato 6 que esta quest3o n3o
infirma absolutamente do panto de vista formal a natureza da tese. N3o v6 raz3o pda qual se possa

afirmar recusar a qualidade desde o ponto de vista formal da qualidade do texto enquanto tese.
Muito francamente, colocando de forma muito clara, tudo aquilo que Ihe chegou ao seu
conhecimento desta quest3o, esta 6 a sua posig3o do ponto de vista formal, n3o acredita que haja

em raz3o disco um problema quanto a aceitagao da candidatura pele qual se manifesta. Acredita
que pouco pods fazer parte de um juizo da nossa Congregag3o o fato de o texto referir, constar que

se trata de uma tese baseada nas assertivas condicionais de proteg3o ao memo ambiente, quando

esse tema 6 totalmente estranho ao tema da tese. N3o pode dizer que seja uma impropriedade.
porque n3o pode ler a tese toda para fazer este parecer. Se, por acaso, into de fato compreender

algum tipo de incongru6ncia no texto, isso 6 algo que n3o diz respeito a informalidade. A corregao

formal da tese apresentada dire respeito a alguma dificuldade material que a banca haven de

apreciar, em sua opini3o. Com respeito a tese apresentada pelo candidate Prof. Dr. Walter Claudius

Rothenburg, acredita que h6 um pequeno problema aqui, que deve ser objeto de uma apreciag3o
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melhor, uma confer6ncia melhor, no momento do recebimento das teses pda Assist6ncia

Acad6mica, porque o candidato apresentou tr6s pdfs: um com elementos pr6-textuais, outro arquivo

com elementos textuais e um terceiro com a tese completa sem numeragao. N(5s temps tr6s
documentos, s6 um deles pode ser apreciado. N3o podem reunir doin documentos, ou, como

imagina que o candidato espera que se faga, que se re6nam os arquivos que traz os pr6-textuais e o

outro que traz os textuais, porque des est3o numerados corretamente como devem estar, imprimir
e entregar para a banca. Acredita que, nesse caso, precisa entregar a banca o arquivo que contenha

a tese completa, o terceiro arquivo, sem numeragao. Confus3o essa porque o candidato n3o
conseguiu proceder a numerag3o a partir apenas do inicio do texto que 6 como devem fazer.
Realmente 6 uma chance na hora de enumerar os textos, mas 6 f6cil fazer isso. Do panto de vista

formal, tem que entregar para a banca a tese que foi encaminhada completa pelo candidato. N3o

tem duvida de que deve ser esta "tese Id completa", este escrito isso, 6 o arquivo que cont6m a tese
toda. Esse 6 o seu parecer, salvo melhor juizo. A Senhora Diretora agradece a fda do Prof. Dr. Nunn

Manuel Morgadinho dos Santos Coelho e coloca o item em discuss3o. A Profa. Dra. Silvana Martins

Mishima parabeniza o Prof. Dr. Nuno Manuel Morgadinho dos Santos Coelho pelo seu parecer. O

parecer 6 bastante completo. Tem o entendimento de que o parecer que hoje 6 solicitado para um

membro da Congregag3o sobre as inscrig6es dos concursos para doutor, livre-docente ou titular,
diferente do que tinha anteriormente, 6 um parecer se atende is quest6es formais. Se entregou a

documentag3o, tem o doutorado, no caso aprovado pda USP ou por uma instituigao reconhecida
pda Universidade de S3o Paulo e se a documentagao este correta. Clualquer outro problema ou

beneficio que tenha o trabalho sera julgamento pda banca examinadora, 6 assim que entende
Como tudo 6 no sistema, tem visto colegas que tem enfrentado dificuldades de postar os
documentos. Entao, talvez n3o seja s6 a numeragao, mas a preocupag3o de it postando os

documentos pr6-textuais, textuais e ter um terceiro documento, pele pr6prio sistema. Diz que o
Prof. Dr. lgn6cio Maria Poveda Velasco foi Secret6rio Gerd, acompanhou muito mais do que des

todos esses processos de virtualizagao do encaminhamento das inscrig6es. At6 hoje, pelo menos na
sua Unidade, h6 um questionamento em relagao ao volume, por exemplo, dos memoriais e ao

dep6sito ser feito s6 por meio virtualdas teses para doutor, livre-docente e titular. Em sua avaliagao

o Prof. Dr. Nuno Manuel Morgadinho dos Santos Coelho fez um parecer a mais do que o esperado.

Nesse sentido, acha que o parecer ficou bastante completo. Mas, entende que 6 mais a questao
formal. Cluest3o de conteado, inclusive com os elementos que o Prof. Dr. Nuno com muito cuidado

levantou, servo objetos de avaliag5o da banca. A Senhora Diretora reitera que 6 objeto de avaliagao
da banca examinadora. Anuncia que a Senhora Secret6ria Marcia Aparecida Cruz de Oliveira Bianco

gostaria de fazer um esclarecimento. A Sra. Marcia Aparecida Cruz de Oliveira Bianco esclarece que a

Assist6ncia Acad6mica compete o recebimento dos documentos, somente a confer6ncia se este

dentro do que o edital este pedindo. Assim como a Profa. Dra. Silvana Martins Mishima mencionou,

no artigo 156, $ 1e, do Regiments Gerd, essa outra parte da documentag3o, numeragao, compete a

banca examinadora. O Prof. Dr. Nuno Manuel Morgadinho dos Santos Coelho comenta que a
Assist6ncia Acad6mica recebeu tr6s documentos no CD e acredita que s6 deveria ter recebido um,

questionando qual dos tr6s se encaminha para a banca. Diz que 6 apenas isso. Das pr6ximas vezes,
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no CD s6 deve haver um documento, um arquivo contendo a tese, porque nesse casa houve tr6s. O

Prof. Dr. Pedro Bohomoletz de Abreu Dallari diz que o concurso de Livre-Doc6ncia, pele que se
lembra, tem um regime fixado no Regimento Gerd da Universidade, mas deve ser complementado

pelo Regimento da Unidade. Se n3o se engana, o Regimento Gerd da Universidade autoriza que no
moments da abertura do edital, e aicaber6 iUnidade estabelecer, possa a Unidade optar ou n3o

pda apresentag3o de uma tese. A Senhora Diretora confirma que 6 tese. O Prof. Dr. Pedro
Bohomoletz de Abreu Dallari pergunta o que diz exatamente o Regiments da Unidade. Este

levantando essa quest3o exatamente peta questao formal. A Sra. Marcia Aparecida Cruz de Oliveira

Bianco diz que s3o as teses. Poder3o se inscrever os candidatos que satisfizerem a exig6ncia no

artigo 83 do Estatuto e atribuir-se-3o as provas os seguintes pesos: defesa de tese: peso 3, prova

diditica: peso 3. O Prof. Dr. Pedro Bohomoletz de Abreu Dallaridiz que deve ter nos requisitos coma

o candidato deve entregar a tese. Deve ter um artigo anterior. A Sra. Marcia Aparecida Cruz de
Oliveira Bianco diz que sobre Livre-Docente 6 justamente esse. O Prof. Dr. Pedro Bohomoletz de
Abreu Dallari diz que, ent5o, n3o h5 uma regra que estabelece. Em seu Instituto o candidato deve

apresentar o memorial e uma tese in6dita. A Sra. Marcia Aparecida Cruz de Oliveira Bianco diz que 6

mencionado que o candidato precisa satisfazer o artigo 83 do Estatuto. O Prof. Dr. Pedro Bohomoletz

de Abreu Dallari diz que este querendo suscitar, porque esse questao que a Profa. Dra. Silvana
Martins Mishima levantou 6 muito relevante sobre o que cabe efetivamente a Congregagao

examinar. Na Congregag3o na Faculdade de Direito de S3o Paulo j6 houve discuss3o. A Sra. Marcia

Aparecida Cruz de Oliveira Bianco diz que no artigo 83 do Estatuto menciona que "os candidatos ao
titulo de livre-docente deverio ser portadores do tftulo de doutor outorgado pda USP, por ela
reconhecido ou de validade nacional". O Prof. Dr. Pedro Bohomoletz de Abreu Dallari pergunta o que

fda sobre a tese ou se n3o fda. Onde se fda no Estatuto de que se poder6 fazer uma tese, uma

compilag3o. A Senhora Diretora questiona a Sra. Marcia Aparecida Cruz de Oliveira Bianco sobre o

que deve ser apresentado. O Prof. Dr. Pedro Bohomoletz de Abreu Dallari diz que h6 um artigo que

fda exatamente isso, que a Profa. Dra. Monica Herman Salem Caggiano falou, o que deve ser

apresentado. N3o sabe se 6 no Regimento da Unidade que informa at6 o n6mero de exemplares da
tese que devem ser entregues. Na Faculdade de Direito de S3o Paulo, por exemplo, s3o 100

exemplares. E uma loucura. Precisa fazer um empr6stimo no banco para poder imprimir todas as
100, porque 16 o entendimento, heranga do querido Prof. Dr. Fabio Konder Comparato, 6 que todos

os membros da Congregag3o tem que receber um exemplar da tese, porque quem vai apreciar a

inscrigao 6 a Congregag3o. Portanto, os membros da Congregag3o tem que ter um exemplar. O

candidato 6 obrigado a entregar impresso 100 exemplares da tese. Elsa foia discuss3o de que n3o

seria s6 ter a tese, teria uma relagao com o texto. Por isso querla saber como 6 que este escrito. A
Senhora Diretora diz que o problema atual 6 mais a questao em como inserir tudo isso via sistema,

pois muitas vezes o sistema n5o aguenta. O sistema n3o foi feito para suportar, por exemplo, um

memorial muito comprido. A Sra. Marcia Aparecida Cruz de Oliveira Bianco diz que n3o consta. O
Prof. Dr. Pedro Bohomoletz de Abreu Dallari diz que queria problematizar um pouch essa quest3o

conceptual. Dando raz3o a avaliagao que o Prof. Dr. Nuno fez, e acha procedente, diz o artigo 165 do

Regimento Gerd da Universidade que regula justamente os concursos de Livre-Doc6ncia, no ato da
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inscrigao, o candidato dever6 apresentar, e o inciso 3 fda em tese original ou texts que sistematiza

criticamente a obra do candidato. Esta expressao tese original 6 que levou a Congregagao da
faculdade de Direito de S3o Paulo a entender que n3o caberia apenas a faculdade, a Congregagao,

verificar se foi entregue ou n3o um documents chamado tese. A express3o original pressup6e que

haja verificag3o, se trata de trabalho in6dito exatamente por conta da possibilidade de

aproveitamento de outros trabalhos, porque ou a CongregaQao ao estabelecer o Regimento da
Unidade estabelece que se pode apresentar texto que sistematize criticamente a obra do candidate

e, obviamente, pode levar em conta outros ou 6 a tese original. Se a Congregagao optar pda tese

original que 6 o que fez a Congregag3o da sua Unidade, a tele tem que ser original, e a aprecia$ao

de originalidade n3o pode ser feita sem se adentrar no exame da tese. Portanto, n3o 6 meramente
uma questao formal ou, pele contrgrio, se constitui em aspecto formal a aferigao da originalidade

N3o se trata de exame de m6rito da tese, mas, se ela n3o 6 original, deixa de ser atendida uma

questao formal. Levanta isso porque foio que ocorreu na Faculdade de Direito de S3o Paulo. Com

base nisto 6 que a Congregagao de 16 disp6s que o candidate deve apresentar exemplar da tese para

todos os membros da Congregag3o, porque n3o h6 outra maneira da Congregagao aferir se a tese 6

original ou n3o. Acompanha o parecer do Prof. Dr. Nuno. Entende que agiu bem o Prof. Dr. Nuno ao

adentrar no exame da pena, por causa da originalidade. N3o h6 outra maneira de se aferir se a tele 6
original ou n3o sem ler a tese. Se a tese se evidencia que n3o 6 original, porque reproduz outros

textos, esse n3o 6 um problema s6 da banca, 6 um problema da Congregagao, porque este se
deixando de atender um requisto formal do Regimento Gerd. Como o parecer do Prof. Dr. Nunn

entende que no casa da tele de um dos candidatos poderia haver d6vida e entende que isto este

sanado, sugere aprovar. Mas n3o 6 displic6ncia a verificagao que o Prof. Nuno conduziu, por causa

da expressao tese original que consta no Regimento Gerd da Universidade. A Profa. Dra. Cintia Rosa

Pereira de Lima diz que, at6 hoje, a an51ise da Congregagao foi s6 o aspects formal. V5rios pareceres

que ela fez foi pelo aspects formal. Primeiro, des da Congregag3o n3o recebem o exemplar. Se n3o

6 assim ter3o que anular todos os concurso de Livre-Doc6ncia que aconteceram at6 entao, porque a

Congregagao n3o julgou o m6rito originalidade na tele. At6 porque seria uma obrigag3o impossivel.

Outra quest3o que achou importante foi que o Prof. Dr. Nuno Manuel Morgadinho dos Santos

Coelho falou que n3o foi ele que constatou isso. Algu6m foi reclamar para ele. Questiona se o
parecer 6 do parecerista ou de algum terceiro que n3o faz parte da Congregagao. Gostaria de saber

quem foi que apontou. O Prof. Dr. Pedro Bohomoletz de Abreu Dallari diz que a Profa. Dra. Cintia

Rosa Pereira de Lima tem muito mais experi6ncia do que ele nos exames das mat6rias aqui nessa

Congregagao. Sem d6vida, gostaria de perguntar qual 6 o entendimento que deve ser dado a
expressao tese original, porque se h6 exig6ncia e a Congregagao tem que aprovar a ideia de que h6

uma tese original, como ent3o aferir a originalidade. A Profa. Dra. Cintia Rosa Pereira de Lima diz que

peso que vinham fazendo aqui na Faculdade, a originalidade nunca foi analisada pda Congregagao.

Inclusive, teve dois precedentes, um deles o Prof. Dr. Nelson Mannrich fazia parte da banca. A banca

chegou a chamar a candidata um pouch antes do concurso para falar se ela ida continuar
participando do concurso ou retiraria sua candidatura, porque teve um vicio na 6poca constatado

peta banca quanto a originalidade e ineditismo da tese. Aconteceu em outra ocasiao, salvo engano,
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com um candidato estrangeiro, acha que era portugu6s, tamb6m foia banca que constatou. Porque

at6 essa tem que ser uma an61ise interna da Congregagao, n3o uma opiniao externa a Congregagao.

Com todo respeito, o parecista apontou que chegou ao conhecimento dele porque algumas pessoas
reclamaram. O parecer 6 da Congregag3o, ou foi ele que constatou ou n3o, porque, pelo que
entendeu, o Prof. Dr. Nuno Manuel Morgadinho dos Santos Coelho, conclui que n3o h6 esse

problema de originalidade, que estaria ok. N3o teve acesso a tese na integra. O Prof. Dr. Victor
Gabriel de Oliveira Rodriguez diz que gostaria de rememorar um caso. Duas quest6es que ele

acompanhou. Discrepando um pouco do que disse o Prof. Dr. Pedro Dallari, o Prof. Dr. Alessandro

Hirata, quando candidate a titularidade no Largo S3o francisco, apontou p15gio na tele de um

professor que hoje 6 titular, e o acompanhou porque dividiam a mesma saba aqui. Salvo engano, o
entendimento da Congregag3o, n3o unanime, foique a Congregagao n3o analisaria a originalidade

Em todo casa, 6 pessoalmente contr6rio a esse posicionamento, porque acha que foi muito casuista
15 na Faculdade de Direito. Os argumentos s5o evidentes que, se existe originalidade, ela deve ser

auferida pda Congregagao. Em todd caso, o parecer 6 pda inexist6ncia. S6 queria pessoalmente

dizer que, como est3o votando a banca e como faz parte dela, pediria encarecidamente aqui, se

aprovada a banca como este, que fosse encaminhada diretamente a banca com a maior

anteced6ncia possivel, porque a dentlncia 6 grave. Apesar de n3o encontrada, tem medo de n3o
encontrar alguma coisa diferente, e 6 sua colega de Departamento, tem todo motive para ser uma

tese original. S6 queria fazer par6nteses do precedente da Faculdade de Direito, que efetivamente
disse que a Congregag3o n3o analisa originalidade. Foi um casuismo muito diferente e o

Desembargador agora 6 Professor Titular, sem a an61ise. Acha estranho, mas, de qualquer forma,
kinda maid depois de ter visto castes como esse, acha a acusagao grave, falsa ou verdadeira. Se

aprovada a banca gostaria que Ihe chegasse qualquer informagao que houver a respeito. O Prof. Dr.

Ignacio Maria Poveda Velasco diz que este ainda lutando com a quest3o aquida inform6tica, ent3o a
Sra. Marcia Aparecida Cruz de Oliveira Bianco gentilmente Ihe mandou os arquivos. Ficou com

davida, n3o achou entre os documentos o parecer do Prof. Dr. Nuno Manuel Morgadinho dos Santos

Coelho. Questiona se foi enviado previamente. A Senhora Diretora diz que foi. O Prof. Dr. Ignacio

Maria Poveda Velasco questiona o Prof. Dr. Nuno Manuel Morgadinho dos Santos Coelho, no seu

parecer que ouviu, mas n3o conseguiu ler, se menciona na an61ise formal o que cabe aqui na

Congregag3o. Ficou com dOvida, dos tr6s arquivos enviados do outro candidato, ao analisar se
identificou ali que existe claramente um arquivo que 6 a tese e outro arquivo que 6 o memorial. O

Prof. Dr. Nunn Manuel Morgadinho dos Santos diz que s3o dois arquivos com pedagos da tese. O
Prof. Dr. Ignacio Maria Poveda Velasco diz que essa 6 a dificuldade que a Profa. Dra. Silvana Martins

Mishima mencionou de voc6 incluir no sistema. E em relag3o a segundo inscrita 6 que foi colocada

essa questao de que eventualmente poderia haver a reprodugao de texts pr6prio da candidata no
que seria tese. Cluestiona se 6 isso. A discuss3o que foi colocada 6 se a tese 6 in6dita ou n3o. Acha

que na medida em que o Regimento fda claramente o que o Prof. Dr. Pedro Bohomoletz de Abreu

Dallari leu, no ato de inscrigao o candidato dever6 apresentar, como diz o inciso terceiro, "tese
original". E um elemento para inscrig3o sem a qual a inscrigao n3o se di, assim como n3o se d6 a

inscrig3o sem a prova de que 6 portador do titulo de doutor. A comprovagao do cumprimento dessa
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exig6ncia, nos termos do Regimento Gerd se estende a comprovagao de ser tese original. Outra

quest3o 6 como 6 que se aufere isto, se aos membros da Congregagao cabe decidir, se tem acesso
ao texto ou n3o tem. Independentemente do caso concreto, falando de qualquer outro caste,

concorda que a aferig3o do que seja tese original, este sim dentro do cuidado que a Congregagao
deve ter. Esta Congregagao n3o 6 t3o grande, n3o sabe como 6 que se poderia fazer para que os

membros tivessem ent3o acesso e pudessem analisar. A Senhora Diretora diz que este tudo no

sistema, quem teve interesse jg analisou. Acha que o parecer do Prof. Dr. Nuno Manuel Morgadinho
dos Santos Coelho 6 realmente completo. N3o babe se porque ele costuma realizar esses pareceres

completes ou n3o sabe, mas ele fda do ineditismo. O Prof. Dr. Ignacio Maria Poveda Velasco diz que

fazer um parecer completo 6 o certo. A Senhora Diretora diz que ele fda do ineditismo, ent3o

colocaria em votag3o exatamente o parecer do Prof. Dr. Nuno Manuel Morgadinho dos Santos
Coelho. O Prof. Dr. Ignacio Maria Poveda Velasco diz estar esclarecido, era isso que precisava saber. O

Prof. Dr. Nuno Manuel Morgadinho dos Santos Coelho diz que gostaria de esclarecer em primeiro

lugar que fez o parecer imbuido da mesma convicgao que o Prof. Dr. Pedro Bohomoletz de Abreu
Dallari aqui apresentou e acredita que seja um requisito formal o ineditismo da tese. Quando
recebeu esses documentos, assim como faria e tem feito em outras hip6teses, procura saber nos

limites da sua possibilidade, procurando comparar o texto na internet com outros textos e pede
colaboragao. N3o encontrou nenhum outro texto que correspondesse ao texto apresentado. Foram

apresentadas preocupag6es ao qual tentou responder da forma mais republicana possivel. As

quest6es que trouxe, s3o de algumas pessoas que o procuraram por ser relator do processo, por ser
membro da Congregagao. O procuraram informalmente, questionando se essa tese 6 in6dita

mesmo. Procurou enfrentar as quest6es que foram apresentadas. Essas coisas ditas nos corredores

s3o muito prejudiciais. Uma afirmag3o coma esse, relativamente a candidatura da Professora a Livre-

Doc6ncia pode trazer consequ6ncias sobre a legitimidade do titulo que ela este alidisputando. Por

isso, teve a preocupag3o dessa questao para que ela ficasse bem esclarecida. Aquilo que Ihe
trouxeram no 8mbito da discuss3o, fora da Congregag3o, mas que seja relativo ao seu exercicio na

fungao da Congregag3o, trarg para a Congregag3o. O que quer 6 sempre poder trazer para o debate

p6blico essas opini6es que quando ficam apenas nos corredores prejudicam as pessoas gravemente.

foi em beneficio da candidata que fez isso. Apurou sim, manifestou-se sim a respeito da
originalidade, concluindo como expos aqui que a tese 6 sim original. As quest6es que foram

apresentadas em sua apreciagao mostram-se completamente abastadas e, por isso, se manifestou

favoravelmente a aceitagao das candidaturas e tamb6m complementa a propositura da banca tal

como proposta pelo Departamento. A Profa. Dra. Silvana Martins Mishima diz que sabe que 6 mero

formalismo, mas, talvez, por certo cuidado com a Congregag5o a Senhora Diretora pudesse dividir,

se o Prof. Dr. Nuno Manuel Morgadinho dos Santos Coelho Ihe permitir, o parecer em duas etapas:

coloca em aprovag3o as inscrig6es e coloca em aprovagao a banca. £glocado em disco ss3o e votaG3o
o Darecer do relator Prof. Dr. Nuno Manuel Morgadinho dos Santos Coelho, favor6vel a aprovacao

da inscric3o dos dots candidatos no concurso para Livre-Doc6ncia junto ao Departamento de Direito

Ptlblico. Area de Direitos Humanos. nos termos do Edital FDRP nQ 034/2018. - Candidatos inscritos:

Prof. Dr. Waiter C]audius Rothenbura. f]s. .10-].8. Profa. Dra. Eliana Franco Neme, e n3o havendo
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manifestac6es contr6rias. o oarecer 6 aorovado (treze membros). Colocado em discuss3o e votac3o

o oarecer do relator Prof. Dr. Nuno Manuel Morgadinho dos Santos Coelho. favor5vel a aprovaGao

da sugest3o de Banca Examinadora aorovada belo Conselho do Departamento de Direito P6blico. em
19/02/2019. fls. 24: Titulares: Professor Associado Rubens Becak (FDRP-USP); Professor Associado

Victor Gabriel de Oliveira Rodriguez (FDRP-USP); Professor Livre-Docente Antonio Alberto Machado
(UnesD - Franca); Professor Associado Andre de Carvalho Ramos (FD USP); Professora Titular Deist

de Freitas Lima Ventura (FSP-USP). Suplentes: Professor Associado C13udio do Prado Amaral (FDRP-

USP): Professor Associado Gustavo Assed Ferreira (FDRP-USP); Professor Titular Fernando Mussa

Abuiamra Aith (FSP USP); Professora Associada Maria Paula Dallari Bucci(FD-USP); Professor Livre-

Docente Vidal Serrano Nunes Junior (PUC SP), e n3o havendo manifestac6es contr6rias, o parecer 6

aprovado por unanimidade jtreze JllembrQ9. 3. Revalidag3o de Diploma. 3.1. Processo

2017.1.2127.1.4 -- Jean Philippe Francois Antoine Pane. Pedido de revalidagao de diploma estrangeiro

- University Aix-Marseille 111 - Franca, fls. 2-28, apresentado pele interessado. - Parecer do relator

pda CG, Prof. Dr. Jonathan Hernandez Marcantonio, solicitando documentos comprobat6rios, fls. 38

e verso. - Parecer do relator pda CG, Prof. Dr. Caio Gracco Pinheiro Dias, em 23/05/2018, pelo

indeferimento do pedido, fls.70-verso. Nos termos da Deliberag3o Conjunta CG-FD e CG-FDRP ng
Of/2017 Ifls. 35-36) os autos foram encaminhados aos Departamentos de Ensino para avaliag3o, fls.

72: - Parecer do relator pelo DFB, Prof. Dr. M6rcio Henrique Pereira Ponzilacqua, em 28/06/2018,

pelo indeferimento do pedido. Parecer aprovado "ad referendum" do Conselho do DFB, em
03/07/2018, fls. 74-75. - Parecer do relator pelo DDP, Prof. Dr. Eduardo Saad Diniz, em 27/09/2018,

pelo indeferimento do pedido. Parecer aprovado "ad referendum" do DDP, em 03/10/2018, verso
das fls. 76-77. - Parecer do relator pelo DPP, Prof. Dr. Gustavo Saad Diniz, em 22/-10/2018, pelo

indeferimento do pedido. Parecer aprovado "ad referendum" do DPP, em 22/10/2018, verso das fls.

78-79 e referendado em 06/11/2018, fls. 80. - Parecer final da relatora pda CG, Profa. Dra. lara
Pereira Ribeiro, em 19/12/2018, pelo indeferimento do pedido. Parecer final aprovado pda CG, em

20/02/2019, fls. 82-83. (Apesar de haver parecer pr6vio pda Comiss3o, tendo em vista a mudanga
no procedimento de revalidag5o de diplomas da FDRP, cabe a CG emitir parecer final sobre os

pedidos, fls. 81.) - Parecer do relator pda Congregag3o, Prof. Dr. Alessandro Hirata, opinando pelo

indeferimento do pedido apresentado peso interessado, fls. 85. Neste momento, retorna para a Sala

da Congregag5o a Profa. Dra. Eliana Franco Neme. A Senhora Diretora diz que 6 uma proposta de
revalidag3o de diploma de bacharel por uma Faculdade que conhece muito bem e que Ihe traz t3o

boas recordag6es. Mas, todos os parecer s3o contr6rios e aifoiprocurar porque pelo indeferimento

e 6 o famoso processo Bolonha. O processo Bolonha n3o este de acordo com o nOmero de cr6ditos
final. N3o coincide com o n6mero de cr6ditos e a carla hor6ria que 6 exigida para cinco anos. Na

realidade, s3o tr6s anos e mats dois. Ent3o, s5o tr6s antes para bacharel e maid dois para master. Na

realidade, s3o somente tr6s anos. Todos pele indeferimento. fQJQqgdo Qm discuss3o eVQlaCiaQ
oarecer do relator Prof. Dr. Alessandro Hirata. ooinando belo indeferimento do pedido apresentado

)elo interessado. fls. 85 e naQIUy

yllQ iidgdQ jqyqlQrze membros}. Nada mais havendo a tratar, a Senhora Presidente agradece a

presenga de todos e d5 por encerrada a reuni3o is quinze horas e cinquenta minutos. Do que, para
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.Assbtancia q2cnica .Aca(&mica

641 constar, eu, X 'lupe\:#5l:=::fi:::'-- Marcia Aparecida Cruz de Oliveira Bianco, Assistente
642 T6cnica Acadei'liza, lavrei e digitei esta ata, que seri examinada pelos Senhores Conselheiros

643 presentes a Sess3o em que for discutida e aprovada, e por mim assinada. Ribeir3o Preto, cinco de
644 abril de dois mil e dezenove.

lavrei e digitei esta Ata
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