
 
  
 
 
 
 
 

 
 
página 1 | 3 Av. Bandeirantes, 3900 | Campus da USP 
 CEP 14040-906 | Ribeirão Preto/SP 
 Tel.: 55 16 3315 0151 
 www.usp.br/fdrp 
 

Ata da 79ª sessão, ordinária, do Conselho do Departamento de Direito Privado e 1 

de Processo Civil (DPP), realizada aos oito dias do mês de novembro do ano de 2 

dois mil e dezenove, às 9h30, na sala D-205, sob a presidência da professora 3 

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

associada Cíntia Rosa Pereira de Lima, professora associada Flavia Trentini, 5 

professor doutor Jair Aparecido Cardoso, professora associada Maria Hemilia 6 

Fonseca, professor associado Paulo Eduardo Alves da Silva e as representantes 7 

discentes Victória Maria Pereira (titular) e Isabella Mikami Goncalves Pina 8 

(suplente). Ausência justificada para a professora doutora Emanuelle Urbano 9 

Maffioletti e o professor doutor Rogério Alessandre de Oliveira Castro. Às 9h34, 10 

em terceira e última chamada, a senhora chefe declarou abertos os trabalhos. I – 11 

EXPEDIENTE. 1 - Aprovação da ata da 78ª sessão do Conselho do DPP, ocorrida 12 

em 11/10/2019. Aprovada por unanimidade. 2 - Comunicações da Chefia. 2.1) a 13 

professora Iara pediu a inclusão na pauta do programa para concurso, área de 14 

direito civil. Aprovada a inclusão, item 4 nesta pauta. 2.2) a chefe teve 15 

conhecimento da presença de pessoa externa à FDRP em sala de aula aplicando 16 

trabalho em nome do professor contratado Rodrigo de Lima Vaz Sampaio. 17 

Informou que o professor não havia comunicado o departamento de sua ausência 18 

e, nesse ato, entregou a lista de presença da disciplina, recolhida naquele dia, em 19 

que consta a assinatura do professor sem que ele estivesse em sala de aula. O 20 

ocorrido foi comunicado ao Centro de Serviços Compartilhados em RH de 21 

Ribeirão Preto (CSCRH-RP) para o cômputo das faltas do docente. 3 - Palavra aos 22 

membros. A professora Flavia parabenizou a professora Cíntia pelo sucesso do 23 

evento “Desafios e Perspectivas das Autoridades de Proteção de Dados Pessoais 24 

e Privacidade” (ocorrido entre 7/11/2019 e 9/11/2019). A professora Cíntia 25 

comunicou que houve 500 pessoas inscritas no evento; 44 trabalhos inscritos; que 26 

os alunos da pós-graduação participaram como avaliadores nos grupos de 27 

trabalho (GTs); que professores canadenses e alemães elogiaram a infraestrutura 28 

da FDRP; comunicou, por fim, que o apoio do DPP constou em todo o material de 29 

divulgação do evento. O professor Jair parabenizou o departamento pelo 30 
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lançamento do edital de concurso para a escolha de logomarca do DPP; 31 

parabenizou a professora Cíntia pelo evento, que contou com a presença de 32 

vários egressos; trouxe para debate a deliberação para uso da verba do DPP, 33 

sugerindo que seja revista e atualizada para o ano de 2020. Propôs que esse tema 34 

seja assunto de pauta futura, para adequação da Deliberação de acordo com o 35 

Estatuto Docente da USP. A professora Flavia questionou quando são atualizadas 36 

as verbas dos cursos de acordo com as edições, ao que a secretária Daniela 37 

comunicou que a Assistência Financeira encaminha o saldo atualizado no início 38 

do ano. Após discussão, deliberou-se tratar o assunto em próxima reunião ou em 39 

reunião específica. Na sequência, a professora Iara comunicou que o “Congresso 40 

Food Law: Informação e Novas Mídias para Consumo de Alimentos”, ocorrido em 41 

30/10/2019, contou com a participação de trabalhos externos e de alunos 42 

egressos, além de alunos da pós-graduação. Falou também sobre o evento “O 43 

(suposto) poder da literatura”, ocorrido em 4/11/2019, que contou com o apoio do 44 

DPP, com palestra do professor Fábio Perin Shecaira (UFRJ). A professora Flavia 45 

comunicou a presença da professora italiana Mariagrazia Alabrese para ministrar 46 

um minicurso sobre Food Law aos alunos de pós-graduação. Com a palavra, a 47 

professora Maria Hemília informou a abertura de cinco editais Fapesp de projetos 48 

de pesquisa. II - ORDEM DO DIA. 1 - Eleição para indicação de representantes — 49 

titular e suplente — do Departamento de Direito Privado e de Processo Civil na 50 

Comissão Coordenadora de Curso (CoC). Chapas inscritas: Camilo Zufelato 51 

(titular) e Rogério Alessandre de Oliveira Castro (suplente). Eleitos por 52 

unanimidade. Mandato de três anos. 2 - Para referendar. 2.1 - Equivalência de 53 

disciplinas: 2.1.1 - 19.5.549.89.1: Gabriela Moreira Cicillini. Disciplina DPP4204 54 

Direito Civil IV – Fato e Negócio Jurídico, deferida pela profa. Iara Pereira Ribeiro 55 

(ad referendum de 31/10/2019). 2.1.2 - 19.5.542.89.7: Pedro Leopoldo Borges de 56 

Paula Ferreira. Disciplina DPP9201 Direito Comercial V – Falências, deferida pelo 57 

prof. Gustavo Saad Diniz (ad referendum de 25/10/2019). 2.1.3 - 18.1.1695.8.7: 58 

Rafael Tubone Magdaleno. Disciplinas: DPP42041201 Direito Civil I – Pessoas e 59 

Bens e DPP4204 Direito Civil IV – Fato e Negócio Jurídico, deferidas pela profa 60 
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Iara Pereira Ribeiro (ad referendum de 31/10/2019); e DPP3001 Direito Civil I – 61 

Obrigações, deferida pela profa. Cíntia Rosa Pereira de Lima (ad referendum de 62 

5/11/2019). Itens 2.1.1 a 2.1.3 referendados por unanimidade. 3 - Para discutir e 63 

aprovar. 3.1 - 17.1.14020.1.5: Interessada: Maria Elizabeth Mita Chiri. Assunto: 64 

Revalidação de diploma estrangeiro – Universidad Mayor, Real y Pontificia de San 65 

Francisco Xavier de Chuquisaca – Bolívia. Parecer emitido pelo professor doutor 66 

Fernando da Fonseca Gajardoni. Parecer aprovado por unanimidade. Deliberou-67 

se solicitar ao professor Rogério um novo enunciado de caso e, depois, 68 

encaminhar aos demais professores para indicarem itens referentes a cada área. 69 

A professora Iara comunicou que a CG montou uma nova comissão para discutir 70 

o processo de revalidação de diploma estrangeiro na FDRP. 3.2 - 19.5.579.89.8: 71 

Especialização em Direito Civil: Novos Paradigmas Hermenêuticos das Relações 72 

Privadas — 2ª edição. Proposta de alteração apresentada pelo professor 73 

associado Nuno Morgadinho dos Santos Coelho e pela professora doutora Iara 74 

Pereira Ribeiro. Parecer emitido pelo professor associado Camilo Zufelato. 75 

Aprovados, por unanimidade, as alterações — coordenadora profa. Iara Pereira 76 

Ribeiro e vice-coordenador prof. Nuno Manuel Morgadinho dos Santos Coelho; 77 

divisão de valores entre DPP e DFB — e o parecer do prof. Camilo. 3.3 - 78 

19.1.535.89.3: Proposta de 3ª edição do curso de especialização "LLM – Direito 79 

Civil". Parecer emitido pelo professor doutor Jair Aparecido Cardoso. Aprovado 80 

por unanimidade. [INCLUSÃO DE ITEM] 4 – Ofício FDRP-DPP 029/2019. Programa 81 

do concurso de livre-docência, atualizado pelas professoras de direito civil, e 82 

reorganizado pela professora Cíntia Rosa, a pedido da chefia na última reunião do 83 

DPP. Aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, a professora 84 

doutora Iara Pereira Ribeiro deu por encerrada a reunião às 10h44, da qual, para 85 

constar, eu.................................................., Daniela Veríssimo Gomes, lavrei e digitei 86 

esta ata, que será examinada pelos membros presentes à reunião em que for 87 

discutida, aprovada e por mim assinada. Ribeirão Preto, 13 de janeiro de 2020. 88 


