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ATA DA 27ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO DA FACULDADE DE 1 

DIREITO DE RIBEIRÃO PRETO DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. Aos nove 2 

dias do mês de novembro de dois mil e doze, às 14h00, em terceira e última convocatória, 3 

no Anfiteatro da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, 4 

reúne-se a Congregação da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto - FDRP, sob a 5 

presidência do Professor Titular Ignácio Maria Poveda Velasco, Diretor da Unidade, com a 6 

presença da Vice-Diretora Professora Titular Giselda Maria Fernandes Novaes Hironaka, 7 

dos Professores Doutores Camilo Zufelato (Chefe do Departamento de Direito Privado e de 8 

Processo Civil), Gustavo Assed Ferreira (Chefe do Departamento de Direito Público), Sergio 9 

Nojiri (Chefe do Departamento de Filosofia do Direito e Disciplinas Básicas); Daniel 10 

Pacheco Pontes (Presidente da Comissão de Cultura e Extensão Universitária); Lydia Neves 11 

Bastos Telles Nunes (Presidente da Comissão de Pesquisa); Guilherme Adolfo dos Santos 12 

Mendes, Caio Gracco Pinheiro Dias; dos Representantes Discentes André Luis Gomes 13 

Antonietto e Felipe Henrique Canaval Gomes, bem como da Representante dos Servidores 14 

Técnicos Administrativos Srtª Ariadne Pereira Gonçalves. Presente, também, a Srª Maria 15 

José de Carvalho Oliveira, Assistente Acadêmica, para secretariar a reunião. Justificaram, 16 

antecipadamente, suas ausências os Professores Titulares Luis Eduardo Schoueri, Antonio 17 

Scarance Fernandes, Nelson Mannrich; os Professores Associados, Ari Possidonio Beltran, 18 

Pedro Bohomoletz de Abreu Dalari, Nuno Manuel Morgadinho dos Santos Coelho, 19 

Alessandro Hirata e o Professor Doutor Thiago Marrara de Matos. Havendo número legal, o 20 

Sr. Presidente declara abertos os trabalhos e inicia a Parte I - EXPEDIENTE. 1. 21 

Discussão e votação das Atas da 25ª Sessão e da 26ª Sessão Extraordinária da 22 

Congregação, realizadas respectivamente em 14.09.2012 e 19.09.2012. Não 23 

havendo manifestações nem alterações, as Atas são aprovadas, por unanimidade, pelos 24 

presentes. 2. Comunicações do Senhor Diretor: a) comunica que no dia 12 de 25 

setembro foi realizada na Faculdade de Veterinária, no campus da capital, uma solenidade 26 

para lançamento de 75 novos Núcleos de Apoio à Pesquisa e, para grande alegria de todos, a 27 

Faculdade de Direito de Ribeirão Preto foi contemplada com um desses núcleos, que é o 28 

Centro de Estudos em Direito e Desigualdades (CEDD), que realizará seu lançamento oficial 29 

no dia 13 da próxima semana, no Anfiteatro da Faculdade. Esclarece que deste núcleo de 30 

pesquisas fazem parte vários professores da casa, sendo alguns destes o Prof. Dr. Thiago 31 

Marrara de Matos, coordenador do núcleo, a Profª Drª Fabiana Cristina Severi, Prof. Dr. 32 

Camilo Zufelato e Prof. Dr. Márcio Henrique Pereira Ponzilacqua. Lembra que neste dia a 33 
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Diretoria esteve neste evento juntamente com o Prof. Dr. Thiago Marrara de Matos, a Profª 34 

Drª Lydia Neves Bastos Telles Nunes e a Profª Drª Fabiana Cristina Severi. Considera 35 

muito bom ver como a Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, ainda muito jovem, já foi 36 

contemplada com um Núcleo de Apoio à Pesquisa (NAP), sendo este o primeiro NAP 37 

aprovado pela Universidade na área de Direito. Parabeniza todos aqueles envolvidos nesta 38 

iniciativa, e diz ter certeza de que a partir do lançamento simbólico, que acontecerá na 39 

próxima terça-feira, pois o trabalho já vem acontecendo, este Centro de Estudo em Direito e 40 

Desigualdades dará muitos frutos; b) comunica, como motivo de muita alegria, a obtenção 41 

de um prêmio, menção honrosa, pela Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, que 42 

participou do 3º Prêmio Agroambiental Monsanto, realizado no dia 30 de outubro. 43 

Esclarece que a Faculdade participou com uma equipe, coordenada pela Profª Drª Flavia 44 

Trentini, e a aluna de graduação, Carolina Costa de Aguiar, foi premiada com o Projeto “O 45 

Papel da Certificação na Proteção Ambiental realizada pela Atividade Agrária”. Parabeniza 46 

os professores e todos aqueles que participaram dessa iniciativa; c) comunica que foram 47 

realizados vários eventos, desde a última reunião da Congregação, e esclarece à Profª 48 

Titular Giselda Maria Fernandes Novaes Hironaka que isto tem se tornado uma rotina, de 49 

grande fecundidade por parte dos docentes e discentes da Faculdade de Direito de Ribeirão 50 

Preto. Comunica que, concretamente, de 24 a 28 de setembro  foi realizada a 3ª Semana do 51 

Advogado, com uma programação muito rica e com grande participação, e parabeniza 52 

especificamente o Centro Acadêmico Antonio Junqueira de Azevedo pela iniciativa; d) nos 53 

dia 27 e 28 de setembro foi realizado nesta Faculdade o 2º Encontro de Pesquisa Empírica 54 

em Direito, coordenado pelo Prof. Dr. Paulo Eduardo Alves da Silva, e como no ano passado 55 

o evento foi um grande sucesso, contribuindo não só para o aprofundamento do estudo 56 

destas questões, mas também para o engrandecimento do nome da Faculdade; e) no dia 05 57 

de outubro foi realizada uma Jornada de Direito do Trabalho, organizada pela Faculdade de 58 

Direito de Ribeirão Preto em conjunto com o Tribunal Regional do Trabalho (TRT) da 15ª 59 

região em Campinas, e coordenada pelo Prof. Dr. Jair Aparecido Cardoso, que teve ampla 60 

participação de profissionais, professores e alunos. Parabeniza a todos os envolvidos por 61 

mais esta iniciativa; f) de 15 a 18 de outubro foi realizada a 2ª Semana de Arte, também 62 

organizada pelo Centro Acadêmico Antonio Junqueira de Azevedo, com uma programação 63 

variada e várias intervenções artísticas, performances, grupo de teatro e etc., sendo um 64 

amplo sucesso. Parabeniza, também, o Centro Acadêmico; g) no dia 22 de outubro 65 

aconteceu o evento organizado pelo Coletivo Feminista Capitu, que consistiu na encenação 66 
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de uma peça  teatral, e que também foi de grande sucesso, com aceitação por partes dos 67 

assistentes; h) no dia 30 de outubro, terça-feira passada, muitos dos presentes estavam na 68 

Faculdade para a Solenidade de Inauguração da Fase Final do Conjunto Arquitetônico da 69 

Faculdade de Direito de Ribeirão Preto. Lembra que foi uma ocasião de grande festa para 70 

todos, com grande comparecimento de autoridades da Universidade de São Paulo, e da 71 

cidade de Ribeirão Preto, e que de alguma maneira marcou para toda essa comunidade e 72 

todos os assistentes. Considera uma espécie de maioridade da Faculdade e, nessa ocasião 73 

também, esclarece que contaram com a presença de vários professores, funcionários e 74 

alunos. Registra especialmente os parabéns à equipe de funcionários que trabalhou 75 

arduamente para que as coisas corressem a contento, para que a instalação do som fosse 76 

finalizada, parabeniza a todos, novamente, por mais esta conquista da Faculdade de Direito 77 

de Ribeirão Preto; i) no dia 08 de novembro, foi realizado o Ciclo de Palestra de Direito do 78 

Trabalho e Previdência Social, organizado pelo Prof. Dr. Jair Aparecido Cardoso; j) informa 79 

que hoje estão acontecendo 2 eventos, ambos no período da manhã: um Seminário sobre 80 

Sistema Penitenciário Brasileiro, Temas Fundamentais de Pesquisa e Assessoria Popular, 81 

promovido pelo Núcleo de Assistência Jurídica Popular (NAJURP) da Faculdade, com a 82 

colaboração da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, e sob a coordenação da Profª 83 

Drª Fabiana Cristina Severi. Parabeniza os organizadores e responsáveis por mais este 84 

evento; k) hoje, também no período da manhã, neste Anfiteatro, foi realizada a segunda 85 

parte do Colóquio de Direito Penal Econômico da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, 86 

sobre Lavagem de Dinheiro, coordenado pelo Prof. Dr. Eduardo Saad Diniz. Informa que já 87 

havia acontecido a primeira parte deste Colóquio no mês de agosto, com a participação de 88 

palestrantes internacionais, e hoje também houve a participação de professores Argentinos; 89 

l) comunica, ainda, que olha para o que está por vir, mas com grande satisfação, que a 90 

Faculdade já possui 2 cursos de extensão, que estão sendo preparados para 2013. 91 

Concretamente, cita o Programa de Capacitação de Agentes Públicos, com o Módulo de 92 

Licitação e Contrato Administrativo, organizado pelos Professores Doutores Thiago 93 

Marrara de Matos e Raul Miguel Freitas de Oliveira, cujas inscrições iniciaram-se em 1º de 94 

novembro e vão até o dia 10 de dezembro, e o curso será ministrado entre os meses de 95 

fevereiro e março de 2013. Informa, ainda, que já estão abertas as inscrições do 1º curso de 96 

Pós-Graduação Lato Sensu, em Direito Processual Civil, com a coordenação dos Professores 97 

Doutores Camilo Zufelato e Fernando da Fonseca Gajardoni. Esclarece que as inscrições 98 

estarão abertas até o dia 18 de janeiro de 2013, e a realização será a partir do próximo ano 99 
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às sextas-feiras à noite e aos sábados de manhã. Parabeniza a todos os responsáveis por 100 

estes cursos. Antes de dar continuidade aos trabalhos, passa a palavra à Profª Titular 101 

Giselda Maria Fernandes Novaes Hironaka, Vice-Diretora, para manifestação. A Profª 102 

Titular Giselda Maria Fernandes Novaes Hironaka diz que está muito feliz por 103 

estar compartilhando nesta bela e jovem Faculdade, e brinca que achava a sua Escola 104 

bonita, mas agora não acha mais. Ressalta que tem acompanhado a Faculdade desde a sua 105 

implantação, porque fez parte da Comissão de implantação da estrutura física e pôde 106 

acompanhar tudo até este ponto, em que a Faculdade parece uma escola da Alemanha, 107 

como disse o palestrante Argentino, hoje de manhã. Comenta que teve a oportunidade de 108 

conhecer todo o campus e a FDRP é a mais bonita. No que diz respeito à estrutura física, 109 

estes são seus cumprimentos. No que diz respeito ao corpo docente, considera que o 110 

segundo pilar de sustentação de um curso superior e, em especial, neste caso de um Curso 111 

de Direito, é o corpo docente. Diz que o Prof. Ignácio, pacientemente, lhe mostrou todos os 112 

professores, se detendo e explicando a vida acadêmica e profissional de todos e confessa que 113 

ficou encantada pela qualidade das pessoas que compõem este quadro docente e que, por 114 

isso, estão ministrando esse curso de grande qualidade, tendo a alegria de estar a formar a 115 

primeira turma. Se lembra da Casa 7, quando se colocaram em posição para tirar a grande 116 

foto e ainda não tinha absolutamente nada, com salas emprestadas, etc. Sabe que a 117 

dificuldade é da Direção e da parte administrativa, mas os professores e alunos tiveram 118 

durante todo esse período que aguentar as coisas quebradas, ainda por fazer, a poeira, o 119 

barulho, quer dizer, são efetivamente heróis. Tanto os professores, a quem cumprimenta 120 

efusivamente, mas também o corpo discente que teve paciência de ficar aguardando e 121 

fazendo todas essas mudanças de uma casa para uma sala emprestada, mas conseguem sair 122 

formados, vendo a casa toda organizada. Diz que pretende vir para a colação. Do ponto de 123 

vista do terceiro pilar de sustentação dos cursos superiores, tem a mencionar a qualidade do 124 

ensino, o tipo de projeto, de ensino, de metodologia e de estrutura acadêmica que foram 125 

implantados nesta Faculdade e que tem mostrado ser uma experiência bastante produtiva e 126 

com resultados bastante felizes. Conversando com alguns professores, alguns deles 127 

disseram que de dentro de sua própria disciplina, quando faziam perguntas a respeito da 128 

junção dessa disciplina com um conhecimento polidisciplinar ou interdisciplinar, o aluno 129 

desta Faculdade sabia responder. Isso é uma alegria incomensurável. Essa oportunidade, 130 

também, que tem o docente daqui, de conseguir falar mais com seu aluno, pelo tamanho 131 

das salas, turmas, tudo isso. Comenta que vem de uma escola em que as salas foram 132 
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gigantescas, desde o seu próprio vestibular e já eram desde 1829, salas sempre grandes. 133 

Agora a FD está com algumas salas menores, com 50 alunos e estão treinando para se 134 

aproximarem mais, descendo da cátedra para ficar mais aproximados do corpo discente. 135 

Pelo que viu e conseguiu sentir, nesta Faculdade é encantador e essa proximidade 136 

realmente tem acontecido. Espera que a Faculdade tenha um progresso sempre crescente e 137 

que os professores tenham muito sucesso na sua vida pessoal e profissional, se a tiverem 138 

além da vida acadêmica, e que se possa fazer desta Faculdade sempre um lugar de 139 

excelência, uma verdadeira ilha de excelência dentro do ensino jurídico superior. De sua 140 

parte oferece seu compromisso de dar de si o melhor que puder, mas ressalta que terão que 141 

aguentar o fato de ser estreante. Contudo, prestará atenção e fará questão de prestar 142 

atenção redobrada para aprender o que deve, com maior rapidez. Feliz por vê-los, feliz por 143 

tê-los, abraça cada um afetuosamente. O Sr. Diretor, complementa, como comunicação, 144 

que é motivo de grande alegria para todos, o desempenho dos alunos e comenta que ontem 145 

saiu o resultado de mais uma edição do exame da OAB. Ainda não tem aqueles dados 146 

comparativos percentuais, mas já conversou com muitos alunos que prestaram e passaram 147 

e já estão levantando os dados para que, antes que isso seja divulgado pela mídia, a 148 

Faculdade já saiba, porque provavelmente repetirão os resultados positivos dos exames 149 

anteriores. Como desta vez, ao que tudo indica, o número de alunos que prestaram esse 150 

oitavo exame é superior a 20, pelas regras da OAB, a instituição vai aparecer e acredita que 151 

os resultados serão ainda melhores do que os que já foram obtidos nas edições anteriores. 152 

Desde logo, deixa aqui, na pessoa dos discentes André e Felipe, que representam o corpo 153 

discente, os parabéns, desejando que todos os demais, desta e das próximas turmas, 154 

continuem tendo esse sucesso merecido, fruto do seu trabalho. Continuando, o Sr. Diretor 155 

sugere uma inversão na pauta, deixando os itens 3 e 4 da Parte I – Expediente, para o final 156 

da reunião. Inicia-se, então, a Parte II – ORDEM DO DIA: 1. PARA REFERENDAR. 157 

1.1. PROCESSO 2012.1.490.89.3 – FACULDADE DE DIREITO DE RIBEIRÃO 158 

PRETO - Alterações da Estrutura Curricular para o 1º semestre de 2013. Criação de 159 

Disciplinas Optativas eletivas: DDP9011 – Migrações Internacionais e Direito do 160 

Estrangeiro (1-1) 9º semestre. (sem exigência de requisito) e DFB9004 – Sociedade de 161 

Consumo e Litígios de Massa (2-0) 9º semestre. (com requisitos). Aprovadas pelo Conselho 162 

do Departamento de Direito Público em 25.06.2012, com parecer favorável do relator, Prof. 163 

Dr. Guilherme Adolfo dos Santos Mendes. Aprovadas pelo Conselho do Departamento de 164 

Filosofia do Direito e Disciplinas Básicas em 28.08.2012, com parecer favorável da relatora, 165 
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Profª Drª Cristina Godoy Bernardo de Oliveira. Aprovadas ad referendum da Congregação 166 

em 26.09.2012. A Congregação referenda, por unanimidade, o despacho do Sr. 167 

Diretor, que aprova as alterações da Estrutura Curricular para o 1º semestre 168 

de 2013. 1.2. PROCESSO 2012.1.496.89.1 – FACULDADE DE DIREITO DE 169 

RIBEIRÃO PRETO - Memorando de Entendimento entre Faculdade de Direito de 170 

Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo e o Centro Internacional de Formação da 171 

Organização Internacional do Trabalho (Turim-Itália), que visa a promover a cooperação 172 

acadêmica entre ambas as instituições, em áreas de mútuo interesse. Aprovado ad 173 

referendum da CCInt-FDRP em 10.10.2012. Aprovado ad referendum da Congregação em 174 

10.10.2012. A Congregação referenda, por unanimidade, o despacho do Sr. 175 

Diretor, que aprova o Memorando de Entendimento entre Faculdade de 176 

Direito de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo e o Centro 177 

Internacional de Formação da Organização Internacional do Trabalho (Turim-178 

Itália). 1.3. PROCESSO 2010.1.315.89.5 – FLAVIA TRENTINI - Solicitação de 179 

recredenciamento junto à CERT – Comissão Especial de Regimes de Trabalho, formulada 180 

pela interessada. Aprovada ad referendum do Departamento de Direito Privado e de 181 

Processo Civil em 22.08.2012, com parecer favorável do relator, Prof. Dr. Paulo Eduardo 182 

Alves da Silva. Aprovada ad referendum da Congregação em 13.09.2012, com parecer 183 

favorável do relator, Prof. Assoc. Nuno Manuel Morgadinho dos Santos Coelho. A 184 

Congregação referenda, por unanimidade, em votação secreta, o despacho do 185 

Sr. Diretor, que aprova a solicitação de recredenciamento junto à CERT, 186 

formulada pela interessada. 1.4. PROCESSO 2008.1.239.89.4 – RUBENS 187 

BEÇAK - Solicitação de recredenciamento junto à CERT – Comissão Especial de Regimes 188 

de Trabalho, formulada pelo interessado. Aprovada pelo Conselho do Departamento de 189 

Direito Público em 01.10.2012, com parecer favorável da relatora, Profª Drª Ana Carla 190 

Bliacheriene. Aprovada ad referendum da Congregação em 22.10.2012, com parecer 191 

favorável da relatora, Profª Drª Lydia Neves Bastos Telles Nunes. A Congregação 192 

referenda, por unanimidade, em votação secreta, o despacho do Sr. Diretor, 193 

que aprova a solicitação de recredenciamento junto à CERT, formulada pelo 194 

interessado. 1.5. PROCESSO 2010.1.263.89.5 – CYNTHIA SOARES CARNEIRO 195 

- Relatório Bienal de Atividades Docentes, apresentado pela interessada, referente ao 196 

período de 2010/2012. Aprovado pelo Conselho do Departamento de Direito Púbico em 197 

13.08.2012, com parecer favorável da relatora, Profª Drª Ana Carla Bliacheriene. Aprovado 198 
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ad referendum da Congregação em 19.09.2012, com parecer favorável do relator, Prof. 199 

Titular Luis Eduardo Schoueri. A Congregação referenda, por unanimidade, em 200 

votação secreta, o despacho do Sr. Diretor, que aprova o Relatório Bienal de 201 

Atividades Docentes, apresentado pela interessada, referente ao período de 202 

2010/2012. 1.6. PROCESSO 2008.1.210.89.6 – MÁRCIO HENRIQUE PEREIRA 203 

PONZILACQUA - Pedido de afastamento sem prejuízo de vencimentos e sem prejuízo das 204 

demais vantagens do cargo de Professor Doutor, ref. MS, em RDIDP, no período de 1º de 205 

dezembro de 2012 à 1º de março de 2013, para a realização da primeira etapa no exterior de 206 

pesquisa pós-doutoral, supervisionada pelo Professor Fréderic Lébaron, da Universidade 207 

Picardie – Jules Vernes, em Amiens, sob o tema: “A Análise do Direito sob o ponto de vista 208 

da sociologia de Pierre Bourdieu”. Aprovado pelo Conselho do Departamento de Filosofia 209 

do Direito e Disciplinas Básicas em 28.08.2012, com parecer favorável do relator, Prof. Dr. 210 

Jonathan Hernandes Marcantonio. Aprovado ad referendum da Congregação em 211 

26.09.2012, com parecer favorável do relator, Prof. Dr. Guilherme Adolfo dos Santos 212 

Mendes. A Congregação referenda, por unanimidade, em votação secreta, o 213 

despacho do Sr. Diretor, que aprova o pedido de afastamento do interessado, 214 

sem prejuízo de vencimentos e sem prejuízo das demais vantagens do cargo de 215 

Professor Doutor, ref. MS, em RDIDP, no período de 1º de dezembro de 2012 à 216 

1º de março de 2013, para a realização da primeira etapa no exterior de 217 

pesquisa pós-doutoral, supervisionada pelo Professor Fréderic Lébaron, da 218 

Universidade Picardie – Jules Vernes, em Amiens. 1.7. PROCESSO 219 

2012.1.524.89.5 – FLAVIA TRENTINI - Atividades Simultâneas. Solicitação para 220 

emitir parecer jurídico sobre questão de Direito Agrário, especificamente sobre o contrato 221 

de parceria que poderá indicar propositura de ação de indenização. Duração: 3 semanas, 222 

perfazendo 8 horas semanais, de 22.10.2012 à 05.11.2012. Aprovada ad referendum do 223 

Conselho do Departamento de Direito Privado e de Processo Civil em 26.10.2012, com 224 

parecer favorável do relator, Prof. Dr. Rogério Alessandre de Oliveira Castro. Aprovada ad 225 

referendum da Congregação em 29.10.2012. A Congregação referenda, por maioria 226 

(11 votos a favor, 1 contrário), em votação secreta, o despacho do Sr. Diretor, 227 

que aprova a solicitação da interessada, de atividade simultânea, para emitir 228 

parecer jurídico sobre questão de Direito Agrário, especificamente sobre o 229 

contrato de parceria que poderá indicar propositura de ação de indenização. 230 

PAUTA COMPLEMENTAR – CONVÊNIO – PROCESSO 2012.1.491.89.0 – 231 
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FACULDADE DE DIREITO DE RIBEIRÃO PRETO - Acordo de Cooperação entre a 232 

Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo e a Escola de Direito 233 

da Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro, que visa a fortalecer as experiências 234 

educacionais e culturais de alunos de ambas as instituições, através da realização de 235 

intercâmbio de alunos de graduação. Aprovado ad referendum do Departamento de Direito 236 

Privado e de Processo Civil em 25.10.2012, com parecer favorável do relator, Prof. Dr. 237 

Benedito Cerezzo Pereira Filho. Aprovado ad referendum da Comissão de Graduação em 238 

29.10.2012. Relator: Prof. Dr. Sérgio Nojiri. O Sr. Diretor esclarece que o parecer do 239 

Prof. Sergio Nojiri é favorável, mas tendo em vista que o Prof. Thiago Marrara de Matos, na 240 

sua manifestação, tinha levantado um pequeno assunto, pede ao Prof. Sergio Nojiri para 241 

esclarecer, para ver se isso implicaria em pequeno ajuste no termo de acordo que está sendo 242 

aprovado. Com a palavra, o Prof. Dr. Sergio Nojiri esclarece que as questões 243 

levantadas pelo Prof. Dr. Thiago Marrara de Matos, dizem respeito às condições deste 244 

intercâmbio, pois o inciso 4 do art. 3º da proposta, tem a seguinte redação: “A FDRP/USP 245 

permitirá a transferência plena dos créditos obtidos nas disciplinas concluídas com sucesso 246 

por seus alunos na FGV Direito Rio e a FGV Direito Rio permitirá a transferência plena dos 247 

créditos obtidos nas disciplinas concluídas com sucesso por seus alunos na FDRP/USP.” 248 

Nesse intercâmbio, quando os alunos da FDRP, dois por semestre, fossem para a FGV-Rio e 249 

concluíssem alguns créditos, segundo a minuta de acordo, a aprovação dessas disciplinas 250 

seria plena, ou seja, para todas as disciplinas que os alunos da FDRP conseguissem obter 251 

créditos lá, a aceitação seria plena e vice-versa. O Prof. Dr. Thiago Marrara de Matos 252 

levantou um ponto importante, porque os alunos aqui da FDRP não têm condições de 253 

exercer com liberdade essa aquisição de créditos, pois têm algumas limitações, 254 

principalmente com relação às disciplinas optativas. O parecer do Prof. Dr. Thiago Marrara 255 

de Matos foi no sentido de que não poderia ser plena a aquisição de créditos, não poderia 256 

ser livre e que os nossos alunos teriam as mesmas limitações lá, como se estivessem aqui. 257 

Poderiam cursar disciplinas optativas livres da forma como pode ser feito aqui e as 258 

obrigatórias desde que haja a equivalência. O Sr. Diretor complementa que o Prof. Dr. 259 

Thiago Marrara de Matos, no seu parecer, especificava que esse aproveitamento dos 260 

créditos poderia ser feito, desde que respeitadas as respectivas normas internas a respeito 261 

da equivalência das disciplinas e créditos optativos. Na verdade, há duas situações, sendo a 262 

possibilidade de um aluno da FDRP ir para a FGV e pedir o aproveitamento, como 263 

equivalência de uma disciplina, e isso seria o trâmite normal, com análise do conteúdo, 264 
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carga horária, etc., ou a situação de aproveitamento de alguma disciplina que ele tenha feito 265 

lá, como disciplina optativa livre. Neste caso há o limite de 16 créditos que o projeto 266 

estabelece para o aproveitamento na condição de disciplinas optativas livres, já que as 267 

disciplinas optativas eletivas são aquelas oferecidas pela FDRP. A Profª Drª Giselda 268 

Maria Fernandes Novaes Hironaka entende que é só fazer a diferença entre a 269 

transferência que a FGV faz para a FDRP desses créditos e não confundir isso com a 270 

aquisição dos mesmos créditos pelos alunos da FDRP. Concorda com a sugestão de inclusão 271 

do texto sugerido, entre vírgulas, que fica perfeito, na sua opinião. O Prof. Dr. Camilo 272 

Zufelato diz que o processo tramitou pelo Departamento de Direito Privado e de Processo 273 

Civil e esta questão foi levantada exatamente pelos alunos e só para reiterar o 274 

entendimento, de fato é isso, ou seja, não é automática essa aquisição. Tem que interpretar 275 

essa palavra aquisição e o que destacou na reunião e é importante lembrar, é que a chance 276 

de haver um reconhecimento de disciplina obrigatória é maior nesse tipo de convênio, do 277 

que um convênio no exterior, porque está se falando de direito positivo na maior parte das 278 

disciplinas, etc. Portanto, pode ter um tipo de interesse um convênio como esse, diferente 279 

de um convênio internacional. Concorda com a Profª Drª Giselda Maria Fernandes Novaes 280 

Hironaka, que bastaria uma interpretação ou, se quiser deixar mais claro, entre vírgulas, 281 

mas o problema não é a aquisição, o que é pleno é o direito de o aluno pedir, mas não de 282 

que pedindo será automaticamente reconhecido. Inclusive não se poderia fazer diferente, 283 

pois são as regras da própria Universidade, que impõem isso. Comenta que o Prof. Dr. 284 

Paulo Eduardo Alves da Silva, dizia na reunião do Departamento que tinha bastante 285 

urgência desse convênio, para inicio já no próximo ano, e o mesmo ainda tem que tramitar 286 

em outras instâncias. Considera que já pode ser aprovado nessas condições, com uma nota 287 

de esclarecimento. O Sr. Diretor diz que poderia ser adotado o texto sugerido pelo Prof. 288 

Dr. Thiago Marrara de Matos “respeitadas as suas respectivas normas internas a respeito da 289 

equivalência das disciplinas e créditos optativos” O Prof. Camilo Zufelato 290 

complementa que este problema interessa somente aos alunos da FDRP e não aos deles. 291 

Portanto, daria pra aproveitar o instrumento tal como está e aqueles alunos pré 292 

selecionados tomariam ciência de que o que fizerem lá não vai ser automático, mas deverá 293 

ser submetido ao crivo da Comissão de Graduação. O Sr. Diretor diz que, de qualquer 294 

maneira, com esta reflexão, passa a ser o entendimento aprovado pela Congregação. A 295 

Congregação aprova, por unanimidade, o Acordo de Cooperação entre a 296 

Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo e a 297 
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Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro, que visa a 298 

fortalecer as experiências educacionais e culturais de alunos de ambas as 299 

instituições, por meio da realização de intercâmbio de alunos de graduação. 300 

Aprova, ainda, acrescentar ao final do artigo 3, item 4, o seguinte texto: 301 

“respeitadas as suas respectivas normas internas referentes à equivalência de 302 

disciplinas e créditos optativos”. Prosseguindo, o Sr. Diretor retoma o 303 

Expediente, item 3. Palavra dos Senhores Presidentes das Comissões. O Prof. 304 

Dr. Daniel Pacheco Pontes, Presidente da CCEx, saúda a Profª Drª Giselda Maria 305 

Fernandes Novaes Hironaka e diz que é uma grande alegria recebê-la. Cumprimenta os 306 

Profs. Drs. Camilo Zufelato, Thiago Marrara de Matos e Raul Miguel Freitas de Oliveira, 307 

pela propositura dos cursos já mencionados pelo Sr. Diretor e menciona que, inclusive, são 308 

cursos que estão tendo boa procura, com muitas inscrições e interessados. Espera que sirva 309 

de exemplo para que outros docentes ofereçam cursos dessa natureza. Menciona um fato 310 

relevante que aconteceu na última reunião do CoCEx, que ocorreu com um docente da 311 

ESALQ, se não lhe falha a memória, que renunciou ao cargo de Presidente da CCEx e de 312 

todas as funções ligadas à Extensão, por conta da subvalorização que as atividades tiveram 313 

na avaliação da Progressão Docente. Foi algo lastimável e o CoCEx deliberou, na ocasião – 314 

não sabe se o Sr. Diretor recebeu a correspondência – baixar uma Moção à qual dá todo seu 315 

apoio, pois os docentes se esforçam para realizar as atividades de extensão e elas nem 316 

sempre são valorizadas e, como Presidente da CCEx lamenta muito. O Sr. Diretor diz que 317 

já recebeu a Moção e que a mesma  já foi divulgada. A Profª Drª Lydia Neves Bastos 318 

Telles Nunes, Presidente da CPq, parabeniza a Profª Drª Giselda Maria Fernandes 319 

Novaes Hironaka, pela nomeação e diz que teve o privilégio de trabalhar com ela alguns 320 

anos em Bauru, esteve sob sua coordenação num grupo de pesquisa dos docentes e foi uma 321 

atividade gratificante. Com isso, lhe dá as boas vindas. Comenta que não chegou a tempo de 322 

votar, por isso, infelizmente ela teve um voto a menos. Em relação à Comissão de Pesquisa, 323 

convida a todos para o evento de apresentação do Núcleo de Pesquisa, que recebe o nome 324 

de Centro de Estudos de Direito e Desigualdades. O evento será durante todo o dia, na 325 

próxima terça-feira, com a presença do Prof. Sergio Akira Uyemura, Presidente da CPq da 326 

Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto e também o Coordenador do 327 

projeto da FINEP que é responsável pela agência de fomento dos Núcleos. Contará com a 328 

presença do Coordenador do NEV, para apresentar o Núcleo tão bem sucedido e que servirá 329 

de exemplo para o da FDRP. Reitera o convite. O Sr. Diretor comenta uma última 330 
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notícia, que depois de todo o trabalho da Comissão ad hoc de Pós-Graduação, ajustes, etc., 331 

foi encaminhado o pedido de reconsideração à Pró-Reitoria, que por sua vez levará à 332 

CAPES. Foram feitos contatos com o Pró-Reitoria de Pós-Graduação, que já havia recebido 333 

e encaminhado o material à CAPES, explicando porque a Unidade optou por aquele pedido 334 

alternativo, que seria o de manter, com os reforços necessários, a proposta inicial e, 335 

alternativamente, uma reproposta. Isso por conta de informações díspares sobre a posição 336 

do CTC quanto à aceitação de alterações no projeto em âmbito de reconsideração de 337 

recurso. Agora basta aguardar com grande expectativa a apreciação pela CAPES. Em 338 

seguida, o Sr. Diretor passa ao item 4 – Palavra aos senhores membros. O Prof. 339 

Dr. Guilherme Adolfo dos Santos Mendes cumprimenta a Vice-Diretora e diz que é 340 

uma enorme satisfação tê-la na Unidade, pois é uma pessoa muito querida. Como 341 

representante da Congregação junto ao Conselho Universitário – Co, gostaria de dar ciência 342 

de alguns pontos que lá foram discutidos, que considera relevantes. Inicialmente sobre a 343 

discussão em relação às cotas raciais, tema bastante extenso no Co e que está sendo 344 

discutido na USP. Tem conversado sobre isso com o Sr. Diretor, que já apresentou isso aos 345 

Departamentos, para levar à discussão no âmbito da Unidade. Outro ponto foi que a Pró-346 

Reitora de Graduação, comentou sobre algumas Unidades que implantaram cursos 347 

noturnos na USP, entre elas a Escola Politécnica. Diz isso porque já lançaram esta discussão 348 

neste Colegiado e sabe que há ponderáveis posições, sejam prós, sejam contras, mas 349 

gostaria de noticiar este fato, destaque dado pela Pró-Reitora de Graduação. Foi aprovada 350 

uma modificação nas regras da Universidade, para permitir a dupla vinculação docente 351 

entre Unidades da Universidade. Esta modificação permite que um professor seja 352 

efetivamente um professor com o exercício de todas as funções, inclusive de representação, 353 

podendo ser, inclusive, Diretor, etc., em duas Unidades da Universidade. A sua segunda 354 

vinculação não é feita via concurso, mas sim via deliberação dos órgãos das duas Unidades. 355 

Inicialmente, a proposta prevista era de deliberação de ambos os Departamentos e de 356 

ambos os CTAs, mas foi feita uma proposta à parte, modificando os CTAs pelas 357 

Congregações. Diz que travou contato com a documentação, que chegou em cima da hora da 358 

reunião do Co e a motivação lá exposta era permitir, como a Universidade está caminhando 359 

para a transdisciplinariedade, para permitir, possibilitar e reconhecer esta condição. Existe 360 

esta previsão nas normas, portanto, gostaria de deixar isso público. O Sr. Diretor 361 

complementa que exatamente por conta da maneira como a questão foi conduzida no Co, 362 

o assunto acabou retornando na última reunião da CAA, para definição de alguns aspectos e 363 
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parece que vai haver uma alteração, em termos de Resolução, pois se fala em uma 364 

vinculação subsidiária, ou seja, existe uma nuance depois vai ter a necessidade de um 365 

projeto a ser apresentado, com um prazo para que essa vinculação subsidiária esteja 366 

vigente. O Prof. Dr. Camilo Zufelato também dá as boas vindas à nova Vice-Diretora, 367 

a Profª Drª Giselda Maria Novaes Hironaka, que deixou claro nas suas palavras que desde o 368 

início participa da criação, na verdade, desde antes da criação desta Faculdade. É uma 369 

grande satisfação e orgulho tê-la como Vice-Diretora e espera poder contar com todo apoio 370 

e dedicação que um curso em fase de estruturação, e agora até repensando um pouco as 371 

próprias origens, pois existe uma Comissão que está estudando a implementação do curso, 372 

com possíveis melhorias a serem feitas. É uma discussão bastante rica e como membro 373 

desde as primeiras discussões desta Faculdade, a Profª Giselda deve ter muito a contribuir 374 

nessa discussão que está sendo travada agora. Em aparte, a Profª Drª Giselda Maria 375 

Fernandes Novaes Hironaka diz que quando conversava com o Sr. Diretor a respeito 376 

de todos os assuntos e ele mencionou essa Comissão, disse que gostaria de participar, pois 377 

tem muito apreço. Continuando, o Prof. Camilo Zufelato diz que seria ótimo, pois é um 378 

tema muito importante, ainda mais para uma pessoa como a Profª Giselda que participou 379 

desde a gestão deste curso e é um tema muito caro a todos. Em seguida, observa que, como 380 

medida de justiça, inserir o nome da Profª Lydia Neves Bastos Telles Nunes entre os 381 

membros do NAP, pois quando o Sr. Diretor mencionou, na verdade, esqueceu o nome dela. 382 

Gostaria de registrar porque ela foi a grande fomentadora dessa ideia, da Unidade 383 

apresentar um projeto para a criação de um NAP. Na qualidade de Presidente da CPq, ela 384 

que trouxe as informações de que o Edital estaria aberto, que a área de humanidades era 385 

uma área bastante carente de NAPs, que de certa forma acabam se concentrando mais na 386 

área de saúde e exatas. A Profª Lydia foi a grande fomentadora dessa ideia e agradece a ela 387 

por isso. O Sr. Diretor diz que, na verdade, foi um lapsus mentis, pois citou a Profª Lydia, 388 

não só como tendo participado no dia do lançamento, mas também como integrante. E o 389 

agradecimento é secundado por todos. Continuando, o Prof. Camilo Zufelato coloca 390 

que, agora, com a nova Vice-Diretoria ocupada, há a questão do CTA, que é um tema que 391 

vem sendo tratado há mais de um ano e, na verdade, a preocupação é que, como a 392 

Procuradoria Geral já cobrou a realização de concursos para Livre-Docência por ser 393 

previsão regimental, estatutária, etc., acha que agora, preenchidos todos esses cargos, é o 394 

momento e pede ao Sr. Diretor que atualize o Colegiado a respeito. O Sr. Diretor 395 

responde que em dezembro já haverá a instalação do CTA, inclusive, por conta disso, a 396 
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pedido da Assistente Acadêmica, já foi realizada a eleição de representantes discentes e 397 

também de funcionários para o CTA e já foram informados os nomes dos integrantes 398 

eleitos. O Prof. Camilo Zufelato diz, como última intervenção, que pelo que entendeu da 399 

explicação do Sr, Diretor, a questão da dupla vinculação ainda está pendente em razão de 400 

algumas definições, mas lhe ocorreu que essa questão pode ser bastante interessante para a 401 

FDRP, na medida em que há uma série de disciplinas que são oferecidas por docentes de 402 

outras Unidades, como Contabilidade para Advogados, Micro e Macroeconomia, 403 

Matemática para Advogados, Medicina Legal. Sempre esta colaboração que a Faculdade 404 

tem dos outros Departamentos, sem contar que existe uma área cinzenta entre o Direito e 405 

outros ramos, que poderia muito bem surgir o interesse de alguns desses professores ou 406 

mesmo de professores do Direito com relação a outras Unidades, que este tema da dupla 407 

vinculação poderia ser interessante. Somente para registrar, pois sabe que será feito 408 

oportunamente e o Prof. Guilherme trará essas informações, que quando ficarem definidos 409 

esses critérios, que se possa fazer uma discussão ampla na Unidade, pois pode ser muito 410 

interessante, com base no perfil de disciplinas oferecidas. O Prof. Caio Gracco Pinheiro 411 

Dias faz suas as palavras dos demais colegas à Vice-Diretora, e lhe dá as boas vindas. Em 412 

seguida, como membro da CCInt da FDRP, reforça o convite que foi feito por mensagem 413 

eletrônica em 07.11.,encaminhado para os Chefes de Departamentos e Presidentes das 414 

Comissões, a respeito da seleção dos Editais Pró-Int. Houve um problema este ano, e o 415 

Edital Pró-Int acabou não ficando aberto durante o ano e por isso foi aberto este Edital no 416 

final do ano, de maneira mais apressada. Portanto, este ano haverá essa excepcionalidade 417 

de que ao invés do Edital ficar aberto durante o ano inteiro para os interessados 418 

apresentarem projetos, foi aberto um único Edital para única seleção para distribuição 419 

dessa verba. Tendo em vista que alguns projetos que foram apresentados são também de 420 

professores, a CCInt-FDRP entendeu melhor compor uma Comissão mais ampla para a 421 

seleção desses projetos. A seleção será no dia 14 de novembro, às 15 horas, na Sala D-305 e 422 

reforça o convite aos Presidentes das Comissões e Chefes de Departamento, para que 423 

indiquem um representante de cada órgão, para compor essa Comissão de Seleção junto 424 

com a CCInt no próximo dia 14. Ainda no âmbito da CCInt, comunica que na semana 425 

passada foi encaminhado para a Vice-Reitoria de Assuntos Internacionais o último processo 426 

referente a aluno beneficiado com a bolsa de mérito acadêmico, de financiamento de 427 

intercâmbio internacional. No começo do ano, foram recebidas, de maneira atabalhoada, 428 

por força de uma coordenação deficiente da Reitoria com a Comissão de Cooperação 429 
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Internacional e a Unidade recebeu 7 bolsas de mérito acadêmico para custear viagem e 430 

estadia dos alunos em instituições estrangeiras. Essa bolsa pressupunha, na época, que o 431 

aluno já tivesse um aceite de universidade estrangeira. Foi feita a seleção, mas os alunos não 432 

tinham o aceite. Foi um período meio atribulado e quer registrar em nome da CCInt a 433 

participação dos funcionários Mariana Donato e Éder de Pádua, que trabalharam bastante 434 

para que os alunos conseguissem o aceite, inclusive na gestão com a CCInt em São Paulo, e 435 

a notícia que tem agora é que o sétimo aluno beneficiado recebeu o aceite e o processo já 436 

está em andamento. Conseguiu-se que os sete alunos da Faculdade fossem para o exterior 437 

beneficiados por essa bolsa e nenhuma foi desperdiçada. Inclusive, como forma de, nas 438 

próximas distribuições pleitear mais bolsas. O Sr. Diretor, complementando, diz que 439 

em conversa na Reitoria, por ocasião de um evento, com o Prof. Sedi Hirano, que é 440 

Presidente da Comissão nomeada pelo Reitor, com participação das Pró-Reitorias e Vice-441 

Reitoria de Relações Internacionais, para gerir esse programa de bolsas de mérito 442 

acadêmico e de inovação, o Prof. Sedi comentava que tinham sobrado bolsas e foi 443 

perguntado a ele se não haveria a possibilidade de mandar os alunos de lista de espera. Ele 444 

disse para preparar tudo e isso foi passado para o Prof. Paulo Eduardo Alves da Silva, que 445 

foi a campo e entrou em contato com os alunos da lista de espera, e estes correram com a 446 

documentação. Eram 4 alunos na lista de espera e 3 deles já obtiveram a carta de aceite, o 447 

quarto está em vias de conseguir, inclusive hoje pela manhã em contato com a Pró-Reitoria 448 

- pois o sistema já havia fechado por conta do prazo - ao explicar a situação ao Prof. Sedi, a 449 

Reitoria ia reabrir o Sistema para que já fossem encaminhados esses pedidos. Nesse meio 450 

do processo a Diretoria também pôde contribuir, inclusive telefonando para as 451 

Universidades, pois era época de férias. Parabeniza a CCInt, pois para a Unidade foi uma 452 

coisa muito boa, ou seja, a Unidade recebeu um número relativamente pequeno, mas 453 

proporcional ao tamanho da Faculdade e conseguiu-se providenciar toda a documentação 454 

para todas essas vagas. E mais ainda, por conta de que para outras Unidades não 455 

preencheram e sobraram bolsas, entende que é mais um motivo de comemoração e de 456 

alegria para todos. O Representante Discente Felipe Henrique Canaval Gomes dá 457 

as boas vindas à Vice-Diretora e diz que ela é muito bem vinda nas festividades de 458 

formatura. Como é sua última reunião, ressalta que ficou muito feliz de participar do 459 

Colegiado e agradece a todos por este momento de aprendizagem. Diz que a Unidade está 460 

em fase de realização das apresentações dos TCCs e considera que talvez alguns aspectos 461 

devam ser rediscutidos e gostaria de colocar que alguns alunos mencionaram que é muito 462 
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pouco apenas dois membros na Banca do TCC e o tempo foi muito escasso. Há também uma 463 

série de arbitrariedades que aconteceram e, a título de curiosidade, na sua própria 464 

apresentação um dos componentes da Banca disse que o seu objeto de pesquisa era um lixo. 465 

Por fim, agradece a oportunidade de poder participar da Congregação e diz que ficou muito 466 

feliz de poder estar no Colegiado. O Sr. Diretor aproveita o ensejo para parabenizar 467 

tanto o discente Felipe Henrique Canaval Gomes, quanto o André Luis Gomes Antonietto e 468 

já dar, de antemão, as boas vindas aos alunos Jesus e João, que são os que foram eleitos 469 

para a nova representação discente do Colegiado. Com relação à colocação do discente 470 

Felipe, não sabe se a Profª Lydia, na qualidade de Vice-Presidente da CG, teria alguma 471 

manifestação ou o Prof. Camilo, que já está pedindo aparte. O Prof. Camilo Zufelato 472 

coloca que isso ainda não foi rediscutido na CG, mas já falou com o Prof. Thiago Marrara 473 

de Matos sobre alguns aspectos, por isso o aparte somente para trazer essas informações. A 474 

questão do número de examinadores, o dois é mínimo, e essa discussão foi travada tanto no 475 

âmbito da CG quanto da Congregação. O próprio orientador pode chamar mais um 476 

convidado e compor a banca com três pessoas. Entende que banca, em geral, tem que ser 477 

feita com número impar de examinadores e essa possibilidade não está excluída. Existe uma 478 

série de questões que já começaram ser pensadas, ainda que informalmente, sobre 479 

melhorias que aquela normativa pode receber. Mesmo o representante Felipe terminando o 480 

mandato no Colegiado, se pudesse já colher junto aos seus colegas da primeira turma, um 481 

apanhado de coisas que sentiram que podem ser melhoradas, seria muito importante para 482 

alimentar essa discussão na Comissão de Graduação. O Sr. Diretor diz que certamente a 483 

Faculdade está num processo, é a primeira vez, o saldo é de grande alegria na Faculdade, 484 

pela realização a contento dessas primeiras defesas de TCC. É claro que o processo pode e 485 

vai ser melhorado e essa é a preocupação da Comissão de Graduação e é nesse sentido que o 486 

Prof. Camilo pede para que os discentes tragam as suas contribuições porque o interesse de 487 

todos é realmente melhorar cada vez mais e aperfeiçoar. O Prof. Guilherme Adolfo dos 488 

Santos Mendes coloca que suas bancas foram compostas por 3 membros e, procurando 489 

sempre pontuar o momento, há que avançar e as colocações são muito bem vindas nesse 490 

sentido, mas acha que, se não estiver muito equivocado, a FDRP está, nesse aspecto, até à 491 

frente da São Francisco porque lá não é obrigatório. O Sr. Diretor responde que lá é 492 

obrigatório, mas por conta do problema das Bibliotecas, há dois anos atrás houve a 493 

suspensão da realização de bancas, mas todo ano volta a discussão e há obrigatoriedade 494 

com 3 membros na Banca Examinadora. Só estão suspensas por conta da dificuldade de 495 
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realização. Nenhum dos demais membros desejando fazer o uso da palavra, o Sr. Diretor 496 

agradece a presença de todos e dá por encerrada a reunião às 15h15. Do que, para constar, 497 

eu,                     , Maria José de Carvalho Oliveira, Assistente Acadêmica, lavrei e solicitei que 498 

fosse digitada esta Ata, que será examinada pelos senhores Conselheiros presentes à sessão 499 

em que for discutida e aprovada, e por mim assinada. Ribeirão Preto, 09 de novembro de 500 

2012. 501 


