
 
  
 
 
 
 
 

 
 
página 1 | 4 Av. Bandeirantes, 3900 | Campus da USP 
 CEP 14040-906 | Ribeirão Preto/SP 
 Tel.: 55 16 3315 0151 
 www.usp.br/fdrp 
 

Ata da 77ª sessão, ordinária, do Conselho do Departamento de Direito Privado e 1 

de Processo Civil (DPP), realizada aos treze dias de setembro de dois mil e 2 

dezenove, na sala D-205, às 9 horas e 30 minutos, sob a presidência da professora 3 

doutora Iara Pereira Ribeiro e com a presença dos membros: professora 4 

associada Cíntia Rosa Pereira de Lima, professor doutor Fernando da Fonseca 5 

Gajardoni, professora associada Flavia Trentini, professor doutor Jair Aparecido 6 

Cardoso, professora associada Maria Hemilia Fonseca, professor associado 7 

Paulo Eduardo Alves da Silva, professor doutor Rogério Alessandre de Oliveira 8 

Castro e a representante discente Victória Maria Pereira. Às 9 horas e 36 minutos, 9 

a senhora chefe declarou abertos os trabalhos. I – EXPEDIENTE. 1 - Aprovação da 10 

ata da 76ª sessão do Conselho do DPP, realizada em 6/8/2019. Aprovada por 11 

unanimidade. 2 - Comunicações da Chefia. A professora Iara agradeceu pela 12 

eleição, comunicou que o professor Rogério participaria da reunião por 13 

videoconferência, pediu inclusão de item de pauta — alterar o dia da reunião do 14 

departamento —, aprovado pelos demais como item 2.8. 3 - Palavra aos 15 

membros. Dada a palavra ao professor Jair, que comunicou a realização do IV 16 

Seminário Internacional (Re)pensando o Trabalho Contemporâneo: o futuro do 17 

trabalho, dias 29 e 30 de agosto na FDRP, evento que contou com participantes de 18 

vários estados e mais de 400 ouvintes. Depois, a professora Flavia, em nome da 19 

Comissão de Pós- Graduação, parabenizou o professor Jair pelo evento, inclusive 20 

pela participação dos egressos do programa de mestrado da FDRP, pela 21 

internacionalização, amplitude e sucesso do evento. O professor Rogério também 22 

o parabenizou. Na sequência, o professor Jair falou sobre edital qualis eventos, e 23 

a professora Flavia comentou que o evento da rede empírica em direito, 24 

organizado pelo professor Paulo, caberá nesse edital. A professora Iara, então, 25 

parabenizou o professor Jair e pediu documentação completa dos dados do 26 

seminário. Com a palavra, a professora Cíntia também parabenizou e disse que, 27 

na resolução, já é solicitado detalhar o evento, o que ajuda no momento de se 28 

criarem relatórios e mostrar o impacto. II - ORDEM DO DIA. 1 - Para referendar. 29 

1.1 - 19.5.350.89.0: Interessada: Maria Hemília Fonseca. Solicita autorização para 30 



 
  
 
 
 
 
 

 
 
página 2 | 4 Av. Bandeirantes, 3900 | Campus da USP 
 CEP 14040-906 | Ribeirão Preto/SP 
 Tel.: 55 16 3315 0151 
 www.usp.br/fdrp 
 

participar do Processo Seletivo do IEA/USP, Programa Ano Sabático/2020, 31 

conforme edital IEA-USP 3/2019. Parecer favorável emitido pela professora 32 

associada Flavia Trentini, com aprovação ad referendum de 26/6/2019. 33 

Referendado por unanimidade. 1.2 - Solicitação de uso da verba do DPP. 34 

19.5.436.89.2: 1.2.1. Interessado: Paulo Eduardo Alves da Silva. Solicita verba 35 

para compra de passagem e diárias para participar do II Encontro Regional de 36 

Pesquisa Empírica em Direito, dias 2 e 3 de setembro de 2019, na Unirio (Rio de 37 

Janeiro/RJ). Parecer favorável emitido pelo professor associado Gustavo Saad 38 

Diniz, com aprovação ad referendum de 13/8/2019. Referendado por 39 

unanimidade. 19.5.295.89.0: 1.2.2. Interessadas: Flavia Trentini e Iara Pereira 40 

Ribeiro. Solicitação de verba para a realização do evento "Food Law: informação e 41 

novas mídias no consumo de alimentos", apresentada pelas professoras Iara 42 

Pereira Ribeiro e Flavia Trentini. Parecer favorável emitido pela professora 43 

associada Maria Hemília Fonseca, com aprovação ad referendum de 21/8/2019. 44 

Referendado por unanimidade. 19.5.452.89.8: 1.2.3. Interessado: Rodrigo de Lima 45 

Vaz Sampaio. Solicita verba do departamento — 15 diárias internacionais — para 46 

realizar pesquisa sobre Direito Civil na Alemanha, entre 20 e 31 de janeiro de 2020. 47 

Parecer favorável emitido pela professora associada Cíntia Rosa Pereira de Lima, 48 

com aprovação ad referendum de 23/8/2019. Referendado por unanimidade. 49 

19.5.467.89.5: 1.2.4. Interessada: Iara Pereira Ribeiro. Solicita duas diárias 50 

internacionais e passagens aéreas para Buenos Aires, Argentina, para participar 51 

do VIII Agendas de Direito Civil-Constitucional, dias 14 e 15 de novembro de 2019. 52 

Parecer favorável emitido pelo professor doutor Rogério Alessandre de Oliveira 53 

Castro, com aprovação ad referendum de 30/8/2019. Referendado por 54 

unanimidade. 19.5.476.89.4: 1.2.5. Interessado: Jair Aparecido Cardoso. Solicita 55 

verba do DPP — três diárias internacionais e passagens aéreas — para participar 56 

do III CIAIS, na cidade Porto, Portugal, em 21/10/2019. Parecer favorável emitido 57 

pelo professor associado Paulo Eduardo Alves da Silva, com aprovação ad 58 

referendum de 30/8/2019. Referendado por unanimidade. 19.5.496.89.5: 1.2.6. 59 

Interessado: Paulo Eduardo Alves da Silva. Solicita recurso financeiro — 60 
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passagens aéreas e duas diárias nacionais — para participar do Congresso da 61 

Associação Brasileira de Sociologia do Direito (Abrasd), entre 16 e 18 de outubro 62 

de 2019. Parecer favorável emitido pela professora associada Flavia Trentini, com 63 

aprovação ad referendum de 11/9/2019. Referendado por unanimidade. 1.3 - 64 

15.1.29.89.7: Interessada: Iara Pereira Ribeiro. Recredenciamento junto à 65 

Comissão Especial de Regimes de Trabalho (CERT). Parecer favorável emitido 66 

pela professora associada Marta Rodrigues Maffeis Moreira, com aprovação ad 67 

referendum de 22/8/2019. Referendado por unanimidade. 1.4 - 09.1.152.89.7: 68 

Interessado: Camilo Zufelato. Recredenciamento CERT. Parecer favorável, emitido 69 

pelo professor doutor Raul Miguel Freitas de Oliveira (DDP), com aprovação ad 70 

referendum de 3/9/2019. Referendado por unanimidade. 2 - Para discutir e 71 

aprovar. 2.1 - 17.1.14020.1.5: Interessada: Maria Elizabeth Mita Chiri. Revalidação 72 

de diploma estrangeiro — Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco 73 

Xavier de Chuquisaca — Bolívia. Parecer emitido pelo professor doutor Fernando 74 

da Fonseca Gajardoni, pela aplicação de prova. Retirado de pauta para nova 75 

análise do parecerista. [Inversão de pauta a pedido do professor Gajardoni]. 2.6 - 76 

Ofício nº 003/2019 do Programa de Saúde Mental e Bem-Estar da FDRP/USP. 77 

Solicitação de auxílio financeiro do DPP para a contração de um estagiário para o 78 

Programa de Saúde Mental e Bem-Estar. A professora Iara explicou o programa 79 

aos demais conselheiros e disse que a sala só pode funcionar com um estagiário 80 

para monitorar o espaço; que esse mesmo estagiário também trabalharia no 81 

Copi-USP, monitorado pelo psicólogo do campus, Eduardo Benedito. Após 82 

discutirem a respeito, o conselho reconheceu que o tema é sério, atual e 83 

necessário, mas que o departamento não pode se responsabilizar por questões 84 

da unidade, além de a Deliberação FDRP-DPP de 14 de junho de 2016 não prever 85 

uso da verba dos cursos de especialização para esse fim. Por deliberação 86 

unânime, a solicitação da CG foi indeferida. 2.2 - 18.1.617.89.9: Solicitação de 87 

cargos docentes para Professor Titular 2019. Indicação dos programas 88 

atualizados. As professoras Iara e Flavia parabenizaram a professora Cíntia pela 89 

organização do programa de direito civil. Aprovado por unanimidade. 2.3 - 90 



 
  
 
 
 
 
 

 
 
página 4 | 4 Av. Bandeirantes, 3900 | Campus da USP 
 CEP 14040-906 | Ribeirão Preto/SP 
 Tel.: 55 16 3315 0151 
 www.usp.br/fdrp 
 

Escolha da logomarca do Departamento de Direito Privado e de Processo Civil. 91 

Não aprovadas as propostas de logomarca apresentadas. Deliberada a realização 92 

de concurso para criação de logomarca do DPP. 2.4 - 19.1.498.89.0: Proposta de 93 

abertura de curso de Especialização em Direito Processual Civil — 6ª edição, 94 

apresentada pelos professores Camilo Zufelato e Fernando da Fonseca Gajardoni. 95 

Parecer favorável emitido pelo professor doutor Jair Aparecido Cardoso. 96 

Aprovado por unanimidade. 2.5 - Interessada: Victoria Teles Manhaes Barreto 97 

(aluna da EACH-USP). Aproveitamento de estudos das disciplinas DPP9202 98 

Direito Previdenciário I, DPP0211 Direito Previdenciário II e DPP4003 Direito 99 

Processual do Trabalho. Solicitações analisadas e deferidas pela professora 100 

associada Maria Hemília Fonseca. Aprovado por unanimidade. 2.7 - Edital de 101 

bolsas de pesquisa para estudantes de graduação e/ou pós-graduação. Foi 102 

informado por e-mail pela Assistência Técnica Acadêmica que a competência do 103 

lançamento de edital seria do departamento. O professor Jair, vice-chefe — por ter 104 

acompanhado esse tema quando da aprovação do edital pelo departamento 105 

como chefe do DPP —, comprometeu-se a confirmar qual seção deve publicar o 106 

edital. Se o DPP for responsável, deliberou-se proceder com a publicação. 107 

Aprovado por unanimidade. [Item incluído] 2.8 – Alteração do dia de reunião do 108 

Conselho do Departamento de Direito Privado e de Processo Civil. A senhora 109 

chefe propôs que a reunião do conselho aconteça às sextas-feiras de manhã, nas 110 

mesmas datas da reunião da Congregação, para que haja concentração e 111 

planejamento anual das reuniões. Disse, também, que os conselheiros podem 112 

participar por videoconferência, desde que comuniquem a secretaria do 113 

departamento com antecedência de até 24 horas, respeitando o limite de 30% dos 114 

conselheiros nessa modalidade. Aprovada por unanimidade a alteração. Nada 115 

mais havendo a tratar, a professora doutora Iara Pereira Ribeiro deu por encerrada 116 

a reunião às 11 horas e 25 minutos, da qual, para constar, eu 117 

.................................................., Daniela Veríssimo Gomes, lavrei e digitei esta ata, 118 

que será examinada pelos membros presentes à reunião em que for discutida, 119 

aprovada e por mim assinada. Ribeirão Preto, 4 de outubro de 2019. 120 


