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Ata da 76ª sessão, ordinária, do Conselho do Departamento de Direito Privado e 1 

de Processo Civil (DPP), realizada em 6 de agosto de 2019, às 12 horas e 30 2 

minutos, na sala D-205, sob a presidência do professor doutor Jair Aparecido 3 

Cardoso, chefe do DPP, e com a presença dos membros: professor associado 4 

Camilo Zufelato, professora associada Cíntia Rosa Pereira de Lima, professora 5 

associada Flavia Trentini, professor associado Gustavo Saad Diniz, professora 6 

doutora Iara Pereira Ribeiro, professora associada Maria Hemília Fonseca, 7 

professor doutor Rogério Alessandre de Oliveira Castro e a representante discente 8 

Victória Maria Pereira. Participaram como convidados o professor doutor 9 

contratado Rodrigo de Lima Vaz Sampaio e a representante discente suplente 10 

Isabella Mikami Gonçalves Pina. A professora doutora Emanuelle Urbano 11 

Maffioletti teve sua ausência justificada por estar em afastamento com prejuízo 12 

dos vencimentos. Às 12 horas e 37 minutos, o professor Jair declarou abertos os 13 

trabalhos. I – EXPEDIENTE. 1 – Atas. 1.1 - Aprovação da ata da 72ª sessão do 14 

Conselho do DPP, realizada em 12/3/2019. 1.2 - Aprovação da ata da 74ª sessão 15 

do Conselho do DPP, realizada em 7/5/2019. 1.3 - Aprovação da ata da 75ª 16 

sessão do Conselho do DPP, realizada em 4/6/2019. Aprovadas, com abstenção 17 

da professora Flavia Trentini e do professor Gustavo Diniz, as três atas. 2 - 18 

Comunicações da chefia: 2.1 – o professor Jair informou ser essa a sua última 19 

reunião como chefe do departamento e que as inscrições das chapas para chefe 20 

e vice-chefe estavam abertas até o dia 14 de agosto, na secretaria do 21 

departamento. Agradeceu a todos, disse que sempre se pautou pela consciência 22 

de que nunca foi “chefe”, mas esteve na chefia do Departamento de Direito 23 

Privado e de Processo Civil nesses dois mandatos. Agradeceu a secretária do 24 

DPP, Daniela Veríssimo Gomes, pela ajuda e pelo suporte nesses anos; 2.2 – na 25 

sequência, o senhor chefe falou sobre curso realizado no Chile, uma parceria da 26 

FDRP com a Universidad de La Frontera, coordenado aqui no Brasil pelo professor 27 
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Camilo Zufelato e Umberto Celli Junior do qual foram participantes os professores 28 

Flavia, Rogério, Gustavo e ele — do DPP — e o professor Celli — do DDP. 3 - Palavra 29 

aos membros: o professor Camilo cumprimentou o professor Jair pelo fim de 30 

gestão e agradeceu pelo trabalho por este exercido nesses últimos dois anos; a 31 

professora Cíntia também parabenizou o chefe pela gestão exercida e informou 32 

que concedeu três entrevistas — uma para a revista Superinteressante 33 

(BATTAGLIA, Rafael. Funeral online: você morre, mas sua vida digital fica. 2019. 34 

Superinteressante, 26 mar. 2019 (atualizado em 8 ago. 2019). São Paulo: Abril, 35 

2019. Disponível em: https://super.abril.com.br/tecnologia/funeral-online-voce-morre-mas-36 

sua-vida-digital-fica/. Acesso em: 12 set. 2019.); uma para a revista Pesquisa Fapesp 37 

(VASCONCELOS, Yuri. O futuro da web. Pesquisa Fapesp, jun. 2019, ano 20, n. 280. 38 

p. 62-66. São Paulo: Fapesp, 2019.); e uma para a revista Revide (ZULIANI, Paula. 39 

Segurança digital. Revide, 19 jul. 2019, ano 33, n. 28. p. 16-18. Ribeirão Preto: VIDE 40 

Editorial, 2019.) — sobre sua linha de pesquisa; por fim, o professor Jair pediu a 41 

inclusão de item na pauta (revalidação de diploma estrangeiro, processo número 42 

18.1.14836.1.6), aprovada pelos conselheiros como item 2.2.3. II - ORDEM DO DIA. 43 

1 - Para referendar: 1.1 - Interessada: Caroline Mazer Parão (FEA-RP). 44 

Aproveitamento de estudos da disciplina DPP4001 Direito Civil II - Contratos, 45 

deferido pela professora associada Cíntia Rosa Pereira de Lima, com aprovação 46 

ad referendum de 11/6/2019. Referendado por unanimidade. 1.2 - Interessada: 47 

Cíntia Rosa Pereira de Lima. Autorização para participação da docente em curso 48 

de especialização MBA ADMINISTRAÇÃO — edição 17.014 — na FEA-RP, com 49 

aprovação ad referendum de 12/6/2019. Referendado por unanimidade. 1.3 - 50 

Interessado: Camilo Zufelato. Solicitação de alteração de férias do ano 2018 — 15 51 

dias a partir de 29/11/2019, com aprovação ad referendum de 17/6/2019. 52 

Referendado por unanimidade. 1.4 - 19.5.327.89.9: Interessado: Paulo Eduardo 53 

Alves da Silva. Solicita autorização para realizar pesquisa no âmbito do projeto 54 

https://super.abril.com.br/tecnologia/funeral-online-voce-morre-mas-sua-vida-digital-fica/
https://super.abril.com.br/tecnologia/funeral-online-voce-morre-mas-sua-vida-digital-fica/
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"Seleção e recrutamento de magistrados e acesso à Justiça do Trabalho", 55 

coordenado pela DIEST/IPEA, na qualidade de pesquisador de campo II, cf. 56 

Chamada Pública IPEA 08/2019, com parecer favorável emitido pela professora 57 

doutora Iara Pereira Ribeiro. Referendado por unanimidade. 1.5 - 19.5.337.89.4: 58 

Interessado: Jair Aparecido Cardoso. Solicita verba do departamento para a 59 

realização do IV Seminário Internacional de Pesquisa (Re)pensando o Trabalho 60 

Contemporâneo: o futuro do trabalho, previsto para os dias 29 e 30 de agosto de 61 

2019, com parecer favorável emitido pelo professor associado Paulo Eduardo 62 

Alves da Silva. Referendado por unanimidade.1.6 - 18.1.1898.1.8: Interessada: 63 

Tamara Daniela Gutierrez Gomez. Revalidação de diploma estrangeiro 64 

(Universidad Andina del Cusco – Peru). Parecer emitido pelo professor doutor 65 

Fernando da Fonseca Gajardoni, favorável à aplicação de prova, com aprovação 66 

ad referendum de 25/6/2019. Referendado por unanimidade. 1.7 - 19.1.406.89.9: 67 

Proposta de criação da disciplina de graduação "Direito e Tecnologia da 68 

Informação", uma parceria entre o Departamento de Direito Privado e de Processo 69 

Civil da FDRP e o Departamento de Computação e Matemática da FFCLRP. 70 

Parecer emitido pela professora Flavia Trentini, com aprovação ad referendum de 71 

26/6/2019. Referendado por unanimidade. 1.8 - 09.1.173.89.4: Recredenciamento 72 

— professor doutor Jair Aparecido Cardoso — parecer favorável emitido pelo 73 

professor Camilo Zufelato, com aprovação ad referendum de 27/6/2019. 74 

Referendado por unanimidade. 1.9 - 19.5.371.89.8: Solicitação de verba do DPP 75 

para participação de curso de inverno no Chile — parceria da FDRP com a 76 

Universidad de La Frontera. Trata-se de pedidos de passagens aéreas e diárias 77 

internacionais para os professores Gustavo Saad Diniz e Rogério de Alessandre 78 

de Oliveira Castro; e pedidos de diárias internacionais para os professores Flavia 79 

Trentini (3) e Jair Aparecido Cardoso (6). Parecer favorável emitido pelo professor 80 

Fernando da Fonseca Gajardoni, aprovado ad referendum pelo professor Camilo 81 
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Zufelato em 12/7/2019 (decano do departamento na ocasião). O professor Jair 82 

esclareceu que as diárias aprovadas para ele foram três e não seis, como 83 

apontado no pedido. Referendado por unanimidade, com abstenção dos 84 

interessados. 2 - Para discutir e aprovar: 2.1 - Equivalência de disciplinas: 85 

Interessado: Rafael Machado Freire Amaral (aluno da Escola Politécnica da 86 

Universidade de São Paulo). Solicita equivalência da disciplina DPP2203 Direito 87 

Processual Civil I. Parecer favorável do professor Camilo Zufelato. Aprovado por 88 

unanimidade. 19.5.373.89.0: Interessado: Weslley Franco Ramos Barguena. 89 

Solicita equivalência da disciplina DPP3260 Pesquisa Empírica em Direito. Parecer 90 

desfavorável do professor Paulo Eduardo Alves da Silva. Aprovado por 91 

unanimidade. 2.2 - Revalidação de diploma estrangeiro: 19.1.2932.1.6: 92 

Interessada: Algemira Vilma Chimbungule (Universidade Independente de Angola 93 

– Angola). Parecer emitido pelo professor associado Camilo Zufelato, favorável à 94 

aplicação de prova. Aprovado por unanimidade. 19.1.2289.1.6: Interessado: Nuno 95 

Manuel da Rocha Novo (Universidade Católica Portuguesa – Portugal). Parecer 96 

emitido pela professora associada Maria Hemília Fonseca, favorável à aplicação 97 

de prova. Aprovado por unanimidade. [INCLUSÃO DE ITEM]: 18.1.14836.1.6: 98 

Interessado: Rafael Vicente Herrera Olavarria. Parecer emitido pelo professor 99 

associado Gustavo Saad Diniz, favorável à aplicação de prova. Aprovado por 100 

unanimidade. O Senhor Chefe perguntou ao conselho se deveriam manter o 101 

enunciado do caso criado para esses casos de revalidação de diploma. Após 102 

discussão, deliberaram pela manutenção do caso já criado. 2.3 - 18.1.617.89.9: 103 

Solicitação de cargos docentes para Professor Titular 2019. Parecer emitido pelo 104 

professor doutor Rogério Alessandre de Oliveira Castro. O professor Jair 105 

agradeceu o parecer isento elaborado pelo professor Rogério; todavia, esclareceu, 106 

após conversar com diretores de outras unidades e representantes da Secretaria 107 

Geral, que houve um problema de encaminhamento: às folhas 50, foi solicitada 108 
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uma vaga de professor titular para o DPP; às folhas 100, a Portaria GR 7371, 109 

concedeu ao DPP o cargo solicitado; no entanto, quando secretária do 110 

departamento encaminhou ao parecerista, ela solicitou que fosse determinada a 111 

área do concurso para professor titular; com base nessa informação, o professor 112 

doutor Rogério Alessandre de Oliveira Castro fez seu parecer. Contudo, a vaga 113 

deve ser para o departamento, e não para uma área específica. De acordo com o 114 

professor Jair, conduzir uma área vicia o processo. Por isso, ele consultou outras 115 

unidades, e todas com quem falou têm o mesmo entendimento. Apresentou, 116 

assim, algumas propostas: i) aprovar o parecer do professor Rogério 117 

integralmente; ii) fazer um processo seletivo aberto para todos os professores 118 

associados que quiserem participar; iii) retirar o item de pauta para que os demais 119 

consultem outras unidades para confirmar as informações trazidas. Dada a 120 

palavra aos demais, a professora Cíntia Rosa disse que o documento da 121 

Comissão de Atividades Acadêmicas (CAA) vem para o departamento, que 122 

precisa definir uma área, mesmo que híbrida. Inclusive, apontou que nos demais 123 

departamentos da FDRP, foram definidas áreas específicas. Reforçou que se o 124 

DPP disser que será um processo de direito privado, isso é definir a área (direito 125 

privado). Depois, o professor Camilo primeiro cumprimentou o professor Rogério, 126 

pelo parecer, e também o professor Jair, pela pesquisa do trâmite junto à CAA. 127 

Disse que se é ato vinculado, não há espaço para o conselho do departamento 128 

deliberar o assunto. Sugeriu, por fim, se houver dúvida, que seja feita consulta 129 

pública. Com a palavra, a professora Flavia disse que todas as áreas nunca serão 130 

contempladas, pois o número de titulares é, no máximo, de 10% da quantidade de 131 

professores da unidade. Falou que vota pelo concurso aberto para todas as áreas 132 

porque aumenta a concorrência. Depois, a professora Maria Hemília parabenizou 133 

o professor Jair pela pesquisa realizada e pela gestão, e declarou voto pela 134 

abertura de um edital com todas as áreas do DPP. O professor Gustavo Diniz 135 
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parabenizou o parecer do professor Rogério pela objetividade dos critérios e pela 136 

isenção; disse, porém, que, após a fala do professor Jair, o parecer perdeu o 137 

sentido e que o departamento deveria se deitar na discussão sobre o conteúdo do 138 

edital. A professora Iara parabenizou e agradeceu o professor Jair pela consulta e 139 

concordou que o concurso deveria ser aberto para todas as áreas; parabenizou o 140 

professor Rogério pelo parecer. Com a palavra, o professor Rogério disse que 141 

esse fato trazido pelo chefe invalida o parecer e o parabeniza pelo período na 142 

chefia e disse que estas observações sanaram possíveis conflitos. A professora 143 

Cíntia disse que, de qualquer forma, o departamento tem que indicar a área, ainda 144 

que sejam todas. O conselho do departamento deliberou, por unanimidade, que a 145 

vaga seja aberta para todas as áreas do DPP. Nada mais havendo a tratar, o 146 

professor doutor Jair Aparecido Cardoso deu por encerrada a reunião às 13 horas 147 

e 56 minutos, da qual, para constar, eu .................................................., Daniela 148 

Veríssimo Gomes, lavrei e digitei esta ata, que será examinada pelos membros 149 

presentes à reunião em que for discutida, aprovada e por mim assinada. Ribeirão 150 

Preto, 10 de setembro de 2019. 151 


