
 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

FACULDADE DE DIREITO 

DE RIBEIRÃO PRETO 

 

página 1 | 6 Av. Bandeirantes , 3900  Campus da USP 
 14040-906  Ribeirão Preto-SP 
  

 T | F  55  (16)  3315-4954 
 www.direitorp.usp.br 

ATA DA 32ª SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO DA 1 

FACULDADE DE DIREITO DE RIBEIRÃO PRETO DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. Aos sete 2 

dias do mês de outubro de dois mil e dezesseis, às 13 horas, em primeira convocatória, na Sala da 3 

Congregação da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, reúne-se o 4 

Conselho Técnico Administrativo da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto - FDRP, sob a 5 

presidência do Prof. Associado Umberto Celli Junior, Diretor da Unidade, com as presenças dos 6 

dos Professores Alessandro Hirata (Chefe do Departamento de Filosofia do Direito e Disciplinas 7 

Básicas) e Víctor Gabriel de Oliveira Rodríguez (Suplente do Chefe do Departamento de Direito 8 

Privado e de Processo Civil); do Representante Discente Afonso Fratti Penna Rispoli e do 9 

Representante dos Servidores Técnicos e Administrativos Suplente Rogério Rodriguez Neto. 10 

Presente, também, a Srª Márcia Aparecida Cruz de Oliveira Bianco, Assistente Técnica Acadêmica, 11 

para secretariar a reunião. Como convidado o Sr. Julio Cesar Lippi, Assistente Técnico 12 

Administrativo. Justificaram sua ausência antecipadamente os Professores Giselda Maria 13 

Fernandes Novaes Hironaka, Jair Aparecido Cardoso e Rubens Beçak. O Sr. Presidente declara 14 

abertos os trabalhos, e inicia a Parte I - EXPEDIENTE. 1. Discussão e votação da Ata da 29ª, 30ª 15 

e 31ª Sessões do Conselho Técnico Administrativo, realizada em 5.8.2016, 26.8.2016 e 16 

2.9.2016, respectivamente. Não havendo manifestações as Atas são aprovadas por 17 

unanimidade. 2. Comunicações do Sr. Diretor: a) Em 7 outubro, acontece o Simpósio de 18 

Pesquisa: (Re)pensando o trabalho contemporâneo, coordenados pelos Profs. Drs. Jair Aparecido 19 

Cardoso, Maria Hemilia Fonseca e Victor Hugo de Almeida da Faculdade de Ciências Humanas e 20 

Sociais da Unesp. O evento acontece das 08:30 às 18:30, no Auditório da FDRP b) No período de 21 

24 a 27 de outubro acontecerá o Seminário Governança e Compliance: Estratégias de Prevenção à 22 

Corrupção FDRP/USP (Edital PRP 473/2016), organizado pelos Professores Rubens Beçak, Víctor 23 

Gabriel de Oliveira Rodríguez e Eduardo Saad Diniz. O evento acontecerá no Auditório da FDRP. c) 24 

No período de 24 a 26 de outubro acontecerá o I Seminário CAV- Mulheres USP-RP, onde haverá a 25 

Apresentação da Comissão para Apuração de Violência Contra Mulheres e Gêneros no Campus 26 

USP-RP. O evento acontecerá no Auditório e Sala C-32 da FDRP. d) Nos dias 31 de outubro e 1º de 27 

novembro acontecerá o II Seminário Direito, Psicologia e Neurociência da Faculdade de Direito de 28 

Ribeirão Preto, coordenado pelo  Prof. Dr. Sergio Nojiri. O evento acontecerá no Anfiteatro da 29 

FDRP. 3. Palavra aos Senhores Membros. O Prof. Associado Víctor Gabriel de Oliveira Rodríguez 30 

parabeniza o Sr. Diretor pelo sucesso em seu concurso para Professor Titular, e ressalta que é o 31 

primeiro com este título na casa. Não havendo mais manifestações, o Sr. Diretor inicia a II - 32 
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ORDEM DO DIA. 1 – INFRAESTRUTURA. 1.1. - PROCESSO 2016.1.391.89.9 - FACULDADE DE 33 

DIREITO DE RIBEIRÃO PRETO. Proposta de roteiro de fluxo de entrada e saída para os 34 

estacionamentos da FDRP. O Sr. Diretor convida o Assistente Técnico Administrativo para 35 

esclarecer as mudanças que serão implantadas a partir dessa proposta. O Assistente Técnico 36 

Administrativo Julio Cesar Lippi esclarece que a proposta apresentada para o Conselho 37 

Técnico Administrativo foi pensado considerando que o estacionamento quando projetado para a 38 

Faculdade, inicialmente tinha uma demanda diferente, um público menor e na época havia quatro 39 

veículos oficiais, que estão hoje em uma garagem construída dentro do estacionamento. Devido ao 40 

aumento do fluxo de veículos na Unidade, essa área hoje passou a ser subutilizada, pois 41 

atualmente são apenas dois veículos oficiais. Foi pensado em reutilizar esse espaço e disciplinar o 42 

fluxo de trânsito nesse estacionamento. Esclarece que há um projeto que se encontra na 43 

Superintendência do Espaço Físico da USP para que se crie uma via de acesso na parte mais baixa 44 

do estacionamento inferior, próximo a lixeira, e no estacionamento superior uma saída na parte 45 

mais alta do estacionamento, próximo ao bosque dos ipês. Enquanto esse projeto não é aprovado, 46 

pensaram em alguma forma de melhorar esse fluxo dentro da Unidade. Esclarece que inicialmente 47 

irá remover o estacionamento para veículos oficiais, eliminado o gradil, liberando o fluxo e os 48 

veículos oficiais ficarão estacionados próximos a portaria B, onde há vigilância 24 horas, alterando 49 

os sentidos dos fluxos de entrada e saída de carros através de sinalizações horizontais, como 50 

faixas indicativas pintadas no chão e placas de transito que cumpram também essa função. 51 

Esclarece que com a intervenção na garagem ganharão de dez a treze vagas de veículos, o que 52 

melhora o oferecimento de vagas nos horários de almoço. Lembra que já houve acidentes 53 

envolvendo veículos no acesso à Faculdade. Esclarece que essas sinalizações seriam realizadas no 54 

estacionamento superior também. Esclarece que a confecção de placas e pintura de solo será 55 

realizada somente no próximo ano, uma vez que está sendo encerrado o exercício financeiro e 56 

para esse ano não seria possível. Justifica que é por isso que estão adiantando todo o 57 

procedimento para conseguir a autorização do Conselho Técnico Administrativo. O Prof. 58 

Associado Alessandro Hirata diz que sempre se perguntou porque não havia entrada e saída no 59 

estacionamento, uma vez que todo esse movimento já era previsível, pois poderiam chegar a 60 

quinhentos alunos matriculados. Considera que essa solução provisória atende as necessidades 61 

para se reorganizarem até conseguirem executar o projeto que está na SEF. Lembra que no 62 

passado houve discussões sobre o aumento de furto de veículos pelo Conselho Gestor do Campus, 63 

e chegaram a conclusão, com base nas estatísticas, que os estacionamentos com cancelas não 64 
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tinham registros de furtos. Pergunta se faz sentido discutir a possibilidade de cancelas, se já foi 65 

pensando nisso. O Assistente Técnico Administrativo esclarece que há um projeto em 66 

andamento na prefeitura, um projeto conjunto entre todas as unidades para a aquisição de 67 

cancelas com identificação por Tag. Esclarece, ainda, que essas cancelas seriam padronizadas em 68 

todo campus. Comenta que o projeto está em andamento, envolve altos custos e estão em fase final 69 

de elaboração do projeto; talvez seja submetido ao Conselho Gestor que decidirá sobre o assunto. 70 

O Sr. Diretor diz que considerou a possibilidade das cancelas, mas como já existe esse projeto da 71 

Prefeitura, inclusive do ponto de vista financeiro, se toda as unidades resolverem implantar, o 72 

custo vai ser menor de que encomendarem apenas algumas cancelas. O Assistente Técnico 73 

Administrativo Julio Cesar Lippi diz, com relação as cancelas, assim que for aprovado o projeto 74 

de uma nova entrada na via de acesso, talvez seja colocada uma cancela que isolasse todo o 75 

estacionamento inferior. No estacionamento superior também haveria cancelas, e vagas livres 76 

para visitantes. Ressalta que esse é um projeto ainda em andamento. O Prof. Associado Víctor 77 

Gabriel de Oliveira Rodríguez comenta que o problema principal que identifica é o fato da 78 

entrada e saída de veículos pelo mesmo lugar, e não sabe se poderiam ampliar esse espaço só para 79 

resolver de imediato. Comenta ainda que há o caminhão que faz entrega na cantina e com essa 80 

alteração no estacionamento conseguirá fazer o contorno? O Assistente Técnico Administrativo 81 

Julio Cesar Lippi esclarece que em relação a ampliar o espaço não pode fazer mudanças como 82 

esta sem a autorização da SEF. Referente ao caminhão irá conversar com o Sr. Ivan e caso não seja 83 

possível a conversão, o caminhão pararia na avenida e entregaria com o carrinho. Em relação aos 84 

custos, esclarece que para a remoção do gradil onde ficavam os carros oficiais não haverá custo, 85 

pois será realizado pelos funcionários da Seção de Manutenção e Conservação da própria 86 

Faculdade. Já os serviços de pintura das vias e confecção de placas foram estimados em torno de 87 

R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). O Representante Discente Afonso Fratti Penna 88 

Rispoli comenta uma questão alheia a essa, que algumas árvores do estacionamento superior 89 

estão com os galhos muito baixo, e muitas pessoas não utilizam algumas vagas, principalmente 90 

por esse motivo. Diz que tem um carro um pouco mais alto e raspa todo o teto. O Representante 91 

dos Servidores Técnico-Administrativos Suplente Rogério Rodrigues Neto esclarece que as 92 

podas das árvores são feitas regularmente, mas alguns períodos que são mais frequentes. 93 

Comenta que nesse período não fazem tanta poda, mas conseguem manter uma altura de 94 

aproximadamente dois metros, mais que isso não é possível. Explica que em algumas árvores os 95 

galhos crescem mais rápido, mas a maioria sempre mantém a altura de aproximadamente 2 96 
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metros. O Conselho Técnico Administrativo aprova, por unanimidade, a Proposta de roteiro 97 

de fluxo de entrada e saída para os estacionamentos da FDRP, apresentada pela Assistência 98 

Técnica Administrativa da Unidade. 2. - UTILIZAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO. 2.1. - PROCESSO 99 

2016.1.549.89.1 - FACULDADE DE DIREITO DE RIBEIRÃO PRETO. Regulamentação do uso das 100 

salas de aulas e anfiteatro da FDRP por solicitações de Unidades da USP, Portaria FDRP 10/2016. 101 

O Sr. Diretor comenta que está regulamentando o uso das salas de aula e anfiteatro, pois há uma 102 

crescente demanda pelo uso desses espaços, tanto pela comunidade interna, como pela externa, e 103 

constataram que cursos ou eventos que eram cobrados, a Faculdade não recebia nada, só arcava 104 

com as despesas de manutenção do espaço. Esclarece que quando for solicitações de órgãos 105 

públicos não será cobrado e a portaria estabelece isso. Lembra que já realizaram eventos de 106 

instituições com a APAE de Ribeirão Preto de forma gratuita. Comenta que já é cobrado o uso do 107 

auditório em eventos que também são cobrados, e todos estão acostumados com isso, e já há uma 108 

boa arrecadação desses eventos. Afirma que diante da cobrança de taxa para o auditório, alguns 109 

eventos migraram para o anfiteatro e salas de aula, escapando da cobrança. Diante disso foi 110 

necessário regulamentar o uso das salas de aula e anfiteatro também. Esclarece que a portaria em 111 

questão trata das unidades USP e enviaram uma minuta de portaria a CLR e para a Procuradoria 112 

Geral esperando o aval para cobrar de entidades externas. O Assistente Técnico Administrativo 113 

Julio Cesar Lippi esclarece que existe a Resolução 4505/2009 que obriga a manifestação pela 114 

CLR/COP para assuntos que envolvam a cessão de qualquer espaço público, então é necessária 115 

essa  manifestação para que a Unidade possa autorizar a utilização destes espaços para terceiros. 116 

O Prof. Associado Víctor Gabriel de Oliveira Rodríguez pergunta, no caso de haver dois 117 

eventos programados para o mesmo dia e local, um com cobrança de taxa e outro não, de quem 118 

será a preferência. O Sr. Diretor considera ser uma excelente pergunta, mas ainda não ocorreu 119 

tão situação. O Assistente Técnico Administrativo Julio Cesar Lippi esclarece que não irão 120 

receber dois pedidos de reservas ao mesmo tempo, na mesma data, pois há uma negociação 121 

anterior e será respeitada a ordem de chegada. O Conselho Técnico Administrativo aprova, por 122 

unanimidade, a regulamentação do uso das salas de aulas e anfiteatro da FDRP por 123 

solicitações de Unidades da USP, Portaria FDRP 10/2016. 3. - RELATÓRIO DE 124 

AFASTAMENTO DOCENTE - PAUTA SUPLEMENTAR 3.1. - PROCESSO 2009.1.359.89.0 - 125 

VÍCTOR GABRIEL DE OLIVEIRA RODRÍGUEZ. Relatório de afastamento apresentado pelo 126 

interessado, concedido pelo período de 3.1.2016 a 28.2.2016, para dar seguimento à pesquisa 127 

sobre Livre Arbítrio na Universidade de Valladolid - Espanha. Aprovado ad referendum do 128 
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Conselho do Departamento de Direito Público em 22.9.2016, com base no parecer favorável da 129 

relatora, Profª Drª Fabiana Cristina Severi. Parecer do relator, Prof. Dr. Jair Aparecido Cardoso, 130 

opinando favoravelmente ao relatório apresentado pelo interessado. O Conselho Técnico 131 

Administrativo aprova, por unanimidade, o parecer do relator, favorável ao relatório de 132 

afastamento apresentado pelo interessado, concedido pelo período de 3.1.2016 a 133 

28.2.2016, para dar seguimento à pesquisa sobre Livre Arbítrio na Universidade de 134 

Valladolid - Espanha. 4. – CONVÊNIO. 4.1. - PROCESSO 2016.1.551.89.6 - FACULDADE DE 135 

DIREITO DE RIBEIRÃO PRETO. Convênio de cooperação acadêmica internacional entre a 136 

Faculdade de Direito de Ribeirão Preto e a Università degli Studi di Sassari, a fim de promover o 137 

intercâmbio de docentes/pesquisadores, estudantes de pós-graduação, estudantes de graduação 138 

(com reconhecimento mútuo de estudos de graduação) e membros da equipe técnico-139 

administrativa das respectivas instituições. Aprovado ad referendum da Comissão de Relações 140 

Internacionais  em 30.9.2016. Parecer do relator, Prof. Dr. Víctor Gabriel de Olivera Rodríguez, 141 

pelo Conselho Técnico Administrativo, opinando favoravelmente ao convênio de cooperação 142 

acadêmica internacional. O Prof. Associado Alessandro Hirata esclarece que se trata de um 143 

convênio padrão, como muitos outros que já passaram por esse Colegiado, com a Universidade de 144 

de Sassari, uma Universidade de muita tradição. Lembra que nos dois últimos anos ministrou 145 

palestras e aulas como professor visitante e a Profª Associada Rossana Ortu ministrou aulas na 146 

nossa Faculdade, também como professora visitante. Considera que a celebração do convênio 147 

consolida toda essa iniciativa administrativa e didática entre docentes e tem um efeito muito 148 

grande para os alunos, pois esse convênio possibilita que, em sistema de reciprocidade, abram 149 

essas vagas de intercâmbio já para o próximo edital. O Prof. Associado Víctor Gabriel de 150 

Oliveira Rodríguez comenta que fez um parecer bastante sucinto, pois se trata de um convênio 151 

padrão e de interesse da Unidade. Esclarece que estão tratando com uma instituição de ensino do 152 

começo do século XVII, fundada em 1617. Diz não ter dúvidas de que é proveitoso como objeto 153 

lícito para a internacionalização da Faculdade. O Conselho Técnico Administrativo aprova, por 154 

unanimidade, o parecer do relator, favorável ao convênio de cooperação acadêmica 155 

internacional entre a Faculdade de Direito de Ribeirão Preto e a Università degli Studi di 156 

Sassari, a fim de promover o intercâmbio de docentes/pesquisadores, estudantes de pós-157 

graduação, estudantes de graduação (com reconhecimento mútuo de estudos de 158 

graduação) e membros da equipe técnico-administrativa das respectivas instituições. O Sr. 159 

Diretor cumprimenta o Prof. Associado Alessandro Hirata que tem dado uma contribuição 160 
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inestimável ao processo de internacionalização da Faculdade. Nada mais havendo a tratar, o 161 

Senhor Presidente agradece a presença  de todos e  dá por  encerrada a  reunião às 14h10. Do 162 

que, para constar, eu,                                 , Márcia Aparecida Cruz de Oliveira Bianco, Assistente 163 

Técnica Acadêmica, lavrei e digitei esta Ata, que será examinada pelos senhores Conselheiros 164 

presentes à sessão em que for discutida e aprovada, e por mim assinada. Ribeirão Preto, 7 de 165 

outubro de 2016. 166 


