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ATA DA 11ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO TÉCNICO-1 

ADMINISTRATIVO DA FACULDADE DE DIREITO DE RIBEIRÃO PRETO DA 2 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. Aos treze dias do mês de maio de dois mil e catorze, 3 

às 8 horas, na Sala da Congregação da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da 4 

Universidade de São Paulo, reúne-se o Conselho Técnico Administrativo da Faculdade de 5 

Direito de Ribeirão Preto - FDRP, sob a presidência do Professor Associado Umberto Celli 6 

Junior, Diretor da Unidade, do Professor Associado Alessandro Hirata (Chefe do 7 

Departamento de Filosofia do Direito e Disciplinas Básicas); dos Professores Doutores Caio 8 

Gracco Pinheiro Dias (Chefe do Departamento de Direito Público) e Camilo Zufelato (Chefe 9 

do Departamento de Direito Privado e de Processo Civil), da Representante Discente Ana 10 

Caroline Brandani da Costa Santos e do Representante dos Servidores Técnicos e 11 

Administrativos Sr. Rafael de Souza Marchi. Presente, também, a Srª Maria José de 12 

Carvalho Oliveira, Assistente Acadêmica, para secretariar a reunião e como convidados o Sr. 13 

Júlio Cesar Lippi, Assistente Administrativo e a Srtª Gisele Cristina dos Santos, Assistente 14 

Financeira. O Sr. Presidente declara abertos os trabalhos, dando as boas vindas e 15 

agradecendo a todos pela presença neste horário da manhã. Informa que convocou esta 16 

reunião extraordinária do CTA, para discutir o seguinte item: 1. Proposta de 17 

distribuição referente à devolução de parcela de recurso dos projetos especiais 18 

da Unidade. Em dezembro de 2013 a FDRP tinha um saldo de R$ 137.045,28 no 19 

Grupo Projetos Especiais e devido ao contingenciamento de recursos, em 20 

30.04.2014, estão devolvendo 1/3 (um terço) desse valor, o que equivale a R$ 21 

45.852,00. O Sr. Diretor lembra que, em março, conforme instruções recebidas da 22 

Administração Central, enviaram uma mensagem eletrônica a todos os docentes, para que 23 

se manifestassem sobre as prioridades em relação às verbas recebidas em termos de 24 

projetos especiais. Com base nas manifestações, o resultado foi encaminhado para o 25 

Departamento Financeiro da Reitoria e neste momento (30.04.2014), a Unidade está 26 

recebendo a primeira parcela, sem previsão para as demais. Foi providenciada uma planilha 27 

atualizada dos projetos especiais da Unidade, que passa a integrar esta Ata como Anexo I. 28 

Em seguida, o Sr. Diretor passa a palavra para a Srtª Gisele Cristina dos Santos, 29 

para iniciar a apresentação dos slides com as propostas para análise (Anexo II desta Ata). 30 

A Srtª Gisele Cristina dos Santos inicia a apresentação e informa que, na relação 31 

consta as prioridades recebidas. Como primeira, está o Projeto Novos Docentes, da Profª 32 

Cintia Rosa de Lima, pois as diárias dela estão autorizadas pela VREA desde dezembro, 33 
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referente à viagem para o exterior, para pesquisa. Portanto, estavam comprometidas a 34 

verba do Projeto Novos Docentes e a parte dela do Prêmio Excelência Docente. Essas diárias 35 

estão paradas desde janeiro, depois que foram autorizadas pela VREA e até ontem 36 

totalizavam em R$ 8.250,87 de acordo com a conversão do dólar. Há também todo 37 

comprometimento com os R$ 19.954,78 do Pró-Eve, pois em janeiro a Comissão de 38 

Graduação autorizou as passagens do Workshop de Direito Internacional, organizado pelo 39 

Prof. Caio Gracco Pinheiro Dias, e também houve gastos com a Semana de Recepção aos 40 

Calouros. Houve o valor recebido do SIBi em 2013, para assinatura de periódicos, que ficou 41 

em torno de 10 mil reais. Prosseguindo na planilha, há o Programa de Estágio, chamado de 42 

Projeto 4, que veio para o estagiário que estava trabalhando junto à Comissão de Pesquisa. 43 

O estagiário estava na Unidade desde o ano passado, mas, no início do ano, a Unidade 44 

renova a reserva de recursos pelo sistema e nisso também a Unidade colocou recursos para 45 

poder dar andamento no projeto, o que também está comprometido para a Unidade. No 46 

Projeto Novos Docentes, tem o Prof. Camilo Zufelato com diárias internacionais autorizadas 47 

e também já chegou a demanda do Prof. Paulo Eduardo Alves da Silva, que tem um 48 

Congresso agora em maio. Nas prioridades, quando foi enviada a planilha, os sete projetos 49 

iniciais foram colocados como prioridade imediata. Alguns docentes não se manifestaram, 50 

mas todos os casos foram colocados na planilha em ordem de prioridade. Foram preparadas 51 

duas propostas: na 2ª Proposta, do valor de 1/3 retornado, se fosse distribuir 52 

igualitariamente para todos os projetos, haveria uma proporção para cada um, conforme 53 

estampa a planilha, lembrando que, no caso da Profª Cintia, que é o mais grave, essa 54 

distribuição igualitária não resolveria o problema dela e em outros casos também não faria 55 

diferença. Já a 1ª Proposta tem o intuito de solucionar os casos emergenciais, uma vez que a 56 

distribuição igualitária parece que não resolve. Seria efetuado o pagamento da Profª Cintia 57 

Rosa Pereira de Lima, com a conversão do dólar na data de ontem, referente às diárias 58 

internacionais; as diárias internacionais do Prof. Camilo Zufelato, com a previsão estimada 59 

pela conversão do dólar de ontem; o pagamento das passagens relativas ao Workshop e as 60 

despesas com a Semana de Recepção aos Calouros; o pagamento do estagiário referente ao 61 

Projeto 4 adiantado pela Unidade; proporcionalmente poderia entrar as diárias 62 

internacionais do projeto do Prof. Paulo Eduardo Alves da Silva; e para completar os R$ 63 

45.852,28, alocaria para o pagamento de assinatura de periódicos. Foi uma maneira de 64 

distribuir, para tentar sanar todos os recursos já comprometidos e resolver o problema a 65 

priori. Como foi dito na reunião de sexta-feira, pela Vice-Reitoria, com relação ao 66 
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orçamento, o grupo dos projetos especiais, NAP, não há previsão de novos repasses 67 

referentes à devolução do recurso de 2013. Também deixaram claro que para o ano que vem 68 

não haverá aumento e a Unidade terá que aprender a sobreviver com a verba atual. A 69 

notícia boa é que o M.Reitor deve baixar uma Portaria de delegação de competência, dando 70 

mais flexibilidade para as Unidades gerenciarem suas verbas. O orçamento de hoje 71 

representaria o de 2010 e 2011 corrigidos, e não há mais previsão de aumento. A Unidade 72 

vai ter que saber priorizar para gastar seus recursos. O Sr. Diretor diz que outra questão 73 

que quer retomar é sobre a aquisição dos livros, se ficou claro que a Unidade pode utilizar o 74 

valor de 1/3 (um terço) do valor retido, que foi de R$ 1 milhão, para a compra dos livros da 75 

Pós-Graduação. Informa que o Prof. Gustavo Assed Ferreira fez um primeiro levantamento 76 

e acha que talvez uns R$ 250.000,00 dariam para suprir a demanda desta primeira fase do 77 

mestrado. A Srtª Gisele Cristina dos Santos esclarece que perguntou informalmente 78 

para o Sr. Peter, na reunião e ele acha que, como a Reitoria vai fazer o possível, haverá 79 

flexibilização para que as Unidades sobrevivam com o dinheiro que está sendo devolvido, 80 

que provavelmente não vai haver impedimentos. Mas pede que a Unidade faça a consulta. 81 

Assim que tivermos a previsão do Prof. Gustavo Assed Ferreira, já submeteremos uma 82 

consulta. O Sr. Diretor esclarece que, então, há duas propostas. A primeira para sanar as 83 

pendências emergenciais e a segunda com distribuição proporcional de 1/3 (um terço) a 84 

todos. O Prof. Caio Gracco Pinheiro Dias pondera que, no caso da 2ª Proposta, 85 

alguns valores são irrisórios e nem compensa. A Srtª Gisele Cristina dos Santos 86 

informa que, como sugestão do que ouviu na reunião, financeiramente, já que não há 87 

previsão de novas entradas, opina por sanar o que é emergencial, como consta na 1ª 88 

Proposta, já que são pendências de despesas já realizadas. O Sr. Diretor coloca, então, 89 

em votação as duas propostas e o Colegiado, por unanimidade, aprova a 1ª 90 

Proposta apresentada para a utilização dos recursos devolvidos pela Reitoria. 91 

O Sr. Diretor registra, também, que será efetuada uma consulta ao DF sobre a utilização 92 

dos valores retidos para a aquisição dos livros da Pós-Graduação. A Srtª Gisele Cristina 93 

dos Santos explica que o pregão de livros não é minuta padrão e tem que ser encaminhado 94 

para a Procuradoria Geral, o que leva um tempo. Por se tratar de um pregão bem 95 

diferenciado, normalmente o pessoal da Reitoria vem auxiliar a Unidade. Mas, sempre 96 

contamos com o apoio da Srª Sandra Campos, que é a especialista em pregões de livros na 97 

Reitoria e ela ajuda a fazer, principalmente quando é muito grande. É importante ter essa 98 

previsão, para iniciar o processo, que vai levar um mês e meio, aproximadamente, de 99 
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tramitação. Na reunião de sexta-feira, também disseram que, com a nova Portaria de 100 

delegação de competência, a Unidade terá maior flexibilidade na questão de autorizações. 101 

Isso vai facilitar, pois muita coisa não precisará mais ir para a Reitoria. O Prof. Caio 102 

Gracco Pinheiro Dias pergunta se outras alternativas de financiamento estão sendo 103 

investigadas pela USP e se há alguma orientação para isso. A Srtª Gisele Cristina dos 104 

Santos informa que foi comentado que a Drª Marisa Alves Villarino, da Procuradoria 105 

Geral, está fazendo um estudo de todas as minutas de convênios e contratos da USP, para 106 

tentar flexibilizar, porque as minutas utilizadas são um pouco engessadas, tendo como base 107 

todo o trabalho da Unidade toda vez que tem que executar um contrato com instituição 108 

externa. Particularidades com relação a pagamento e com relação à própria autorização da 109 

Procuradoria Geral, por isso ela está fazendo um estudo com o intuito de flexibilizar as 110 

minutas, porque vai haver a necessidade das Unidades buscarem recursos junto às agências 111 

de fomento e com parcerias. O Sr. Diretor diz que já há a necessidade, além da 112 

flexibilização das minutas, também do encurtamento dos procedimentos. A Srtª Gisele 113 

Cristina dos Santos complementa que é isso mesmo, via sistema vão tentar também 114 

enxugar a tramitação física dos processos. O Prof. Camilo Zufelato lembra que a 115 

Unidade tem o exemplo do CNJ, pois não recebeu a primeira parcela de pagamento até 116 

hoje. Já está quase no final de um ano de conclusão e até hoje não recebeu o valor referente 117 

aos pagamentos porque ficou desde a fase da celebração do convênio até a fase da 118 

apresentação da documentação referente ao primeiro relatório no impasse quanto ao aceite 119 

ou não de fatura da Reitoria, pois o CNJ exigia Nota Fiscal. O Sr. Diretor agradece a 120 

presença de todos e dá por encerrada a reunião às 8h50min. Do que, para constar, eu, 121 

                                        , Maria José de Carvalho Oliveira, Assistente Acadêmica, lavrei e 122 

solicitei que fosse digitada esta Ata, que será examinada pelos senhores Conselheiros 123 

presentes à sessão em que for discutida e aprovada, e por mim assinada. Ribeirão Preto, 13 124 

de maio de 2014. 125 


