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Ata da 74ª sessão, ordinária, do Conselho do Departamento de Direito Privado e 1 

de Processo Civil (DPP), realizada aos sete dias do mês de maio do ano de dois 2 

mil e dezenove, às 12 horas e 30 minutos, na sala D-205, sob a presidência da 3 

professora associada Cíntia Rosa Pereira de Lima e com a presença dos 4 

membros: professor associado Camilo Zufelato, professora associada Flavia 5 

Trentini, professora doutora Iara Pereira Ribeiro, professora associada Maria 6 

Hemília Fonseca e professor doutor Rogério Alessandre de Oliveira Castro. As 7 

professoras Emanuelle Urbano Maffioletti, Marta Rodrigues Maffeis Moreira e o 8 

professor Jair Aparecido Cardoso tiveram ausência justificada. Às 12 horas e 44 9 

minutos, em terceira e última chamada, a Senhora Chefe declarou abertos os 10 

trabalhos. I – EXPEDIENTE. 1 - Aprovação da ata da 72ª sessão, ocorrida em 12 11 

de março de 2019. Após discussão, foi deliberada a retirada da ata de pauta para 12 

que seja reescrita pela secretária do DPP, Daniela Veríssimo Gomes, no modelo 13 

das atas das outras reuniões. 1.1 - Aprovação da ata da 73ª sessão, ocorrida em 14 

2 de abril de 2019. Aprovada, com abstenção dos professores Camilo Zufelato e 15 

Flavia Trentini. 2 - Comunicações da Chefia. A professora Cíntia pediu aos 16 

professores das áreas de direito processual civil e direito do trabalho que 17 

enviassem pontos para a confecção de caso prático para a prova de revalidação 18 

de diploma estrangeiro, a fim de o DPP atender à Deliberação Conjunta CG-FD e 19 

CG-FDRP nº 01/2017, que determina uma única questão por departamento. Na 20 

sequência, pediu autorização para incluir dois pedidos de equivalência de 21 

disciplinas na pauta, um de aluno da FEA-RP e o protocolado nº 19.5.266.89.0, o 22 

que foi autorizado pelos demais conselheiros. Depois, falou aos professores 23 

sobre as férias solicitadas para o mês de julho e solicitou que se atentassem às 24 

atividades desse mês (provas, correção, recuperação). O professor Camilo disse 25 

que em relação às provas substitutivas e de recuperação, já é comum que um 26 



 
  
 
 
 
 
 

 
 
página 2 | 6 Av. Bandeirantes, 3900 Campus da USP 
 CEP 14040-906 Ribeirão Preto/SP 
  

 Tel.: 55 16 3315 0151 
 www.usp.br/fdrp 
 

professor aplique para todos e que isso pode ser mantido. A professora Iara, cujas 27 

férias já estavam programadas para o mês em questão, comprometeu-se a enviar 28 

o arquivo de prova substitutiva antes de sair de férias. Após, a professora Cíntia 29 

pediu a inclusão de item de pauta de uma redação sobre a normativa de férias, 30 

aprovada pelos demais. 3 - Palavra aos membros. O professor Rogério disse que 31 

uma aluna do terceiro ano comentou com ele que a Comissão de Estágios está 32 

parada. Discutiu-se um pouco sobre a tramitação dos contratos de estágio e a 33 

professora Cíntia comprometeu-se a conversar com a diretora a respeito dos 34 

estágios. Com a palavra, a professora Maria Hemília pediu desculpas pelo atraso. 35 

Depois, a professora Iara agradeceu a verba concedida pelo DPP para o evento 36 

Ciclo de Estudos em Direito e Literatura, que contou com a presença do professor 37 

José Garcez Ghirardi no dia 6 de maio de 2019. Disse que o evento foi muito bom 38 

e proveitoso e foi parabenizada pelos demais professores. II - ORDEM DO DIA. 1 - 39 

Para referendar. 1.1 - 19.1.207.89.6: Solicitação de renovação dos claros 40 

temporários do DPP, cuja aprovação ad referendum se deu em 21/3/2019. 41 

Referendado por unanimidade. 1.2 - Autorização para participação das 42 

professoras associadas Flavia Trentini e Maria Hemília Fonseca como ministrante 43 

do curso de especialização "Políticas Públicas para Cidades Inteligentes (Smart 44 

Cities)", edição 19.001, a ser oferecido pela Escola de Artes, Ciências e 45 

Humanidades (EACH-USP) no período de 9/9/2019 a 9/9/2021, cuja aprovação ad 46 

referendum se deu em 5/4/2019. Referendado por unanimidade. 1.3 - Of. 47 

009/2019/FDRP-DPP, de 9 de abril de 2019. Atualização do programa da 48 

disciplina DPP3203 Direito do Trabalho I - Teoria Geral (curso 89002), cuja 49 

aprovação ad referendum se deu em 9/4/2019. Referendado por unanimidade. 1.4 50 

- 19.5.232.89.8: Interessado: Paulo Eduardo Alves da Silva. Assunto: Pedido de 51 

autorização para realização de pesquisa/assessoria no projeto "Seleção e 52 
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recrutamento de magistrados e acesso à Justiça do Trabalho", do Ipea, com 53 

parecer favorável da professora associada Marta Rodrigues Maffeis Moreira, 54 

aprovado ad referendum em 10/4/2019. Referendado por unanimidade. 1.5 - 55 

19.5.128.89.6: Seminário Nacional sobre Segurança e Medicina no Trabalho. 56 

Pedido de complementação da verba para o evento, apresentado pelo professor 57 

doutor Jair Aparecido Cardoso, com parecer favorável da professora associada 58 

Flavia Trentini, cujas aprovações ad referendum se deram em 9/4/2019 e 59 

15/4/2019. Referendado por unanimidade. Em relação a este item, a professora 60 

Flavia sugeriu aos demais professores que, quando solicitarem apoio financeiro a 61 

docentes de outras instituições, tenham o cuidado de descrever as atividades das 62 

quais esses professores participarão aqui na FDRP. Também sugeriu que o 63 

departamento tenha uma logomarca para divulgação em eventos. 1.6 - 64 

19.5.189.89.5: Atividade simultânea — pedido de autorização para confecção de 65 

parecer por solicitação do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, relativo 66 

ao caso do rompimento da barragem de Brumadinho, da Vale. Interessado: 67 

Camilo Zufelato. Parecer favorável emitido pela professora associada Flavia 68 

Trentini, com aprovação ad referendum de 11/4/2019. Referendado por 69 

unanimidade. 1.7 - 17.1.3066.1.9: Revalidação de diploma estrangeiro. 70 

Interessada: Aracelly Edadil Escalante Romero. Parecer emitido pelo professor 71 

associado Camilo Zufelato, que aprova a revalidação das disciplinas de 72 

competência do DPP sem necessidade de qualquer avaliação, com aprovação ad 73 

referendum em 17/4/2019.  Referendado por unanimidade. 1.8 - 74 

Of.010/2019/FDRP-DPP. Relatório anual de atividades simultâneas do DPP 75 

(referente a 2018), cuja aprovação ad referendum se deu em 17/4/2019. 1.9 - 76 

Equivalência de disciplinas. 1.9.1) (FEA-RP) Interessada: Caroline Mazer Parão. 77 

Solicitou equivalência da disciplina DPP4001 Direito Civil II, indeferida pela 78 
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professora associada Cíntia Rosa Pereira de Lima, com aprovação ad referendum 79 

em 24/4/2019. Referendado por unanimidade. 1.9.2) Protocolado: 18.5.491.89.2. 80 

Interessado: Pedro Silva Mingotti. Solicitou equivalência da disciplina DPP9008 81 

Métodos de Resolução de Conflitos e Desenhos de Solução de Disputas, deferida 82 

pelo professor associado Paulo Eduardo Alves da Silva, com aprovação ad 83 

referendum em 30/4/2019. Referendado por unanimidade. 1.10 - 18.1.613.89.3: 84 

Curso de especialização intitulado: "Ética empresarial: estruturas societárias, 85 

contrato e compliance", proposto pelos professores associados Gustavo Saad 86 

Diniz e Eduardo Saad Diniz (DDP), com parecer favorável emitido pelo professor 87 

doutor Rogério Alessandre de Oliveira Castro, cuja aprovação ad referendum se 88 

deu em 23/4/2019. Referendado por unanimidade. 1.11 - Of. 011/2019/FDRP-89 

DPP, de 30 de abril de 2019. Atribuição de disciplinas do DPP para o segundo 90 

semestre de 2019, cuja aprovação ad referendum se deu em 30/4/2019, com a 91 

inclusão da atribuição do Laboratório VI (código 8906201) aos professores Maria 92 

Hemília Fonseca e Rogério Alessandre de Oliveira Castro e a solicitação ao 93 

professor Rodrigo de Lima Vaz Sampaio, professor contratado, para oferecer mais 94 

uma disciplina optativa. Referendado por unanimidade, com a informação por 95 

ofício dessas duas inclusões. 1.12 - 19.5.268.89.2: Solicitação de verba (2 diárias 96 

nacionais) para participação de evento em São Paulo — 24º Congresso Brasileiro 97 

de Direito Ambiental. Interessada: Flavia Trentini. Parecer favorável à concessão 98 

de verba emitido pela professora associada Maria Hemília Fonseca, cuja 99 

aprovação ad referendum se deu em 30/4/2019. Referendado por unanimidade. 100 

1.13 - PROJETOS ACADÊMICOS DOCENTES. Relatório da Comissão Local de 101 

Análise dos Projetos Acadêmicos Docentes do Departamento de Direito Privado e 102 

de Processo Civil, cuja aprovação ad referendum se deu em 2/5/2019. 103 

Referendado por unanimidade. 2 - Para discussão e deliberação. 2.1 - 104 
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19.5.211.89.0: Equivalência de Disciplina: DPP3260 - Pesquisa Empírica em 105 

Direito. Interessado: Gabriel Silveira Azevedo. Pedido de equivalência indeferido 106 

pelo professor associado Paulo Eduardo Alves da Silva com a inclusão dos itens: 107 

2.1.1) aproveitamento de estudos da interessada Caroline Mazer Parão (FEA-RP), 108 

indeferido pela professora Cíntia Rosa Pereira de Lima e 2.2.2) equivalência da 109 

disciplina DPP8001Direito Processual Civil - Temas Especiais - Solução de 110 

Controvérsias - Arbitragem  (protocolado 19.5.266.89.0), solicitada pelo aluno 111 

Gustavo Tavares de Oliveira Borges, e indeferida pelo professor Fernando da 112 

Fonseca Gajardoni. Todos os três itens aprovados por unanimidade. 2.2 - 113 

19.5.269.89.9: Interessada: Cíntia Rosa Pereira de Lima. Solicita autorização para 114 

participar do Processo Seletivo do IEA/USP, Programa Ano Sabático/2020, 115 

conforme edital IEA-USP 3/2019. Parecer do professor associado Gustavo Saad 116 

Diniz. Aprovado o parecer, com o condicionamento de que, para a saída da 117 

professora Cíntia Rosa, o contrato do professor temporário deve ser renovado. 2.3 118 

- Of./FDRP/CG/29/2019, de 10 de abril de 2019. Proposta de alteração do 119 

semestre ideal das seguintes disciplinas do PPP atual (curso 89002): DPP6205 120 

Direito do Consumidor — do 6º período ideal para o 9º período ideal. Item 121 

discutido e posto em votação. Favorável à proposta da CG: professora Cíntia Rosa 122 

Pereira de Lima, que pediu para deixar registrado que seu voto se dá a partir do 123 

conhecimento prévio necessário aos alunos para acompanhar o conteúdo de 124 

direito do consumidor; contrários à proposta da CG: professores Camilo Zufelato, 125 

Maria Hemília Fonseca, Flavia Trentini, Iara Pereira Ribeiro e Rogério Alessandre 126 

de Oliveira Castro. Desse modo, o Conselho deliberou pela manutenção da 127 

disciplina DPP6205 no 6º período; DPP8201 Direito Processual do Trabalho — do 128 

8º período ideal para o 9º período ideal. Aprovada a alteração por unanimidade. 129 

2.4 - 19.5.270.89.7: Atividade simultânea. Pedido de autorização para confecção 130 
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de um parecer por solicitação do advogado Euclides Ribeiro para instruir um 131 

agravo STJ..., apresentado pela professora associada Flavia Trentini, com parecer 132 

favorável do professor doutor Rogério Alessandre de Oliveira Castro. Aprovado 133 

por unanimidade. Inclusão de item 2.5 – Deliberação sobre a aplicação de provas 134 

dos professores que estiverem de férias em julho. Se houver prova de 135 

recuperação e substitutiva, o professor que estará de férias deverá enviar as 136 

questões por e-mail, com antecedência e com o espelho para gabarito. Aprovado 137 

por unanimidade. Nada mais havendo tratar, a professora associada Cíntia Rosa 138 

Pereira de Lima deu por encerrada a reunião às 14 horas e 24 minutos, da qual, 139 

para constar, eu .................................................., Daniela Veríssimo Gomes, lavrei e 140 

digitei esta ata, que será examinada pelos membros presentes à reunião em que 141 

for discutida, aprovada e por mim assinada. Ribeirão Preto, 29 de maio de 2019. 142 


