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REGISTRO DO ENCONTRO DA COMISSÃO DE PESQUISA, REALIZADA EM 04 DE 

OUTUBRO DE 2011, ÀS 13 HORAS, NA SALA C24. 

 

Presentes: Professores Lydia Neves Bastos Telles Nunes (Presidente), Cíntia Rosa Pereira 

de Lima, Caio Gracco Pinheiro Dias, Victor Gabriel de Oliveira Rodríguez . Presente, ainda, 

a Srª Mariana Fernanda Medeiros Donato, para secretariar o encontro. 

 

Justificou sua ausência os Profs. Alessandro Hirata e Guilherme Adolfo dos Santos Mendes. 

 

Havendo número legal, a Senhora Presidente iniciou os trabalhos colocando os pontos a 

serem discutidos na reunião, como pauta do dia: as expectativas dos membros em relação 

à Comissão de Pesquisa. 

 

 

A Senhora Presidente inicia o encontro explicando a finalidade do mesmo que é o 

estabelecimento das prioridades do trabalho da Comissão de Pesquisa e o conhecimento 

das expectativas de todos os membros presentes em relação a esta Comissão. Em 

seguida, prioriza a necessidade de definição do melhor dia para as reuniões da Comissão 

antes do início da pauta. 

 

Profª Lydia passa a palavra ao Prof. Victor questionando-o a respeito da sugestão para as 

próximas reuniões da Comissão. Prof. Victor manifesta-se contra as reuniões ocorrerem às 

terças-feiras porque geralmente tem compromisso na Escola de Enfermagem de Ribeirão 

Preto e também solicita que não haja reuniões às quintas-feiras pelo motivo de dar aula 

neste período. Relembra que as reuniões de departamento ocorrem na 1ª quarta-feira do 

mês e sugere que as próximas reuniões da Comissão ocorram sempre na 2ª quarta-feira 

do mês. Prof. Victor questiona o Prof. Caio a respeito desta possibilidade de data e o 

mesmo concorda. Em seguida, a Profª Lydia questiona a Prof. Cíntia se ela está de acordo 

com a data e esta concorda. Prof. Caio brinca manifestando seu desejo de não precisar 

comparecer em todas às reuniões, pois é membro suplente da Profª Cíntia. Por este 

motivo, Profª Lydia questiona Prof. Caio quanto à possibilidade de presença nas reuniões 

caso sua titular não possa comparecer; em resposta Prof. Caio diz que está presente nesta 

Faculdade todos os dias da semana. Prof. Victor lembra que seu suplente não pode às 

terças-feiras. 

 

Profª Lydia sugere que as reuniões ocorram na última quarta-feira do mês. Em vista disso, 

Prof. Caio afirma que a reunião da Congregação ocorre na 1ª sexta-feira do mês e que 

seria positivo as reuniões da Comissão de Pesquisa acontecerem na data sugerida pela 

Prof. Lydia, pois haverá material desta Comissão que deverá ser encaminhado à 

Congregação. 

 

Profª. Cintia questiona se não há necessidade da reunião da Comissão ocorrer 

anteriormente às do Conselho de Pesquisa. Manifesta-se Profª Lydia afirmando que a 

reuniões da Comissão devem ocorrer em momento posterior às reuniões do Conselho; 

continua afirmando que pode ser às quartas-feiras seguintes às reuniões de São Paulo. 

 

Prof. Caio questiona a respeito da ocorrência das reuniões do Conselho de Pesquisa e a 

Profª Lydia responde afirmando que o órgão realiza reuniões a cada 2 ou 3 meses. Em 

seguida, sugere que nos meses que não houver reunião do Conselho, a da Comissão 

ocorra na 3ª quarta-feira do mês. Continua dizendo que o horário das próximas reuniões 
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será ao meio dia, atendendo à solicitação da Profª Cíntia expressa via e-mail como 

resposta ao convite para o encontro. 

 

Profª Lydia finaliza, repetindo que quando houver reunião em São Paulo, a Comissão se 

reunirá na quarta-feira seguinte, porém em meses que não houver reunião do Conselho, a 

data escolhida para reunião desta Comissão será na terceira quarta-feira do mês. 

 

Em seguida, a Presidente inicia a deliberação da pauta citando que uma expectativa 

comum a todos os membros é a respeito do site, além da Iniciação Científica que é uma 

questão evidente de responsabilidade da Comissão. Passa a palavra à Profª Cíntia para que 

sugira suas expectativas. 

 

Profª Cintia sugere que a Comissão tenha como meta o incentivo à participação dos alunos 

em simpósios de Iniciação Científica, principalmente os mais reconhecidos em nível 

nacional, tais como o SBPC e Conic. Pontua que é necessário o apoio institucional, como 

por exemplo, a disponibilização de ônibus para os alunos. Cita que tal medida é feita pela 

UNESP e por isso acredita na possibilidade de institucionalizar esta participação além de 

citar a importância da mesma por contar em publicações. Profª Cíntia afirma que a 

participação nestes eventos deve ser obrigatória para os alunos que recebem bolsa, como 

PIBIC e Fapesp e relembra que inclusive no Termo de Compromisso a Fapesp incentiva 

esta atividade. Diz que esta seria a primeira meta: incentivar a participação dos alunos em 

eventos de Iniciação Científica apresentando e publicando seja na forma de painel ou oral, 

dependendo do caso. 

 

Segunda sugestão da Profª Cíntia é a respeito da revista eletrônica da Faculdade que se 

destinaria a ser um espaço para os alunos publicarem, considerando a seleção de critérios 

objetivos para que a revista possua artigos de qualidade e não somente para ser uma 

revista da Comissão de Pesquisa. 

 

Profª Cíntia cita a idéia de organização de cursos de extensão de curta duração sobre 

pesquisa jurídica, no período de uma ou duas noites. Sugere o contato com professores de 

outras áreas, como Pedagogia, com o intuito de ter o desenvolvimento e o estímulo da 

técnica da pesquisa. 

 

Neste momento, Profª Cintia finaliza sua fala reiterando que estas são suas três sugestões 

para a Comissão. 

 

A Presidente passa a palavra ao Prof. Víctor. 

 

Prof. Victor diz que sua sugestão principal foi introduzida pela Profª Cintia que é o 

incentivo dos alunos a participação em congressos e seminários. Justifica a importância por 

ser a atividade na qual o aluno de graduação toma conhecimento em relação a como é 

apresentada uma novidade científica e se familiariza a como é a apresentação com o 

objetivo de que tenha idéia do que é a atividade de pesquisa.  

 

Continua a fala com a idéia de abrir diálogo com outros eventos realizados pelos 

departamentos e Comissão de Cultura e Extensão, citando a palestra realizada no dia 

anterior na qual o ministrante foi convidado pelo Presidente da Comissão citada. Manifesta 

a possibilidade de ter alunos apresentando trabalhos antes, como em abertura com o 

objetivo inclusive de prestigiar os eventos. 
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Prof. Victor manifesta-se a favor da emissão de certificados, inclusive em outros eventos 

como os de extensão. Cita evento anterior no qual a secretária do Departamento de 

Filosofia do Direito, Barbara, produziu certificados aos participantes utilizando o nome dado 

no momento da inscrição A entrega destinaria somente ao público presente no evento. 

Sobre a emissão de certificado, finaliza que a intenção não é ter muito público, mas 

justifica que é o sistema adotado em outros eventos que presenciou. 

 

Neste momento, Prof. Caio cita o procedimento de emissão de certificado online; em 

seguida, Prof. Victor concorda com a medida justificando que o certificado é uma 

ferramenta de divulgação da Faculdade. Exemplifica o reflexo de um certificado da FDRP 

no exterior, referindo-se ao palestrante trazido pela Cultura e Extensão no dia anterior a 

este encontro. 

 

Prof. Victor manifesta-se a favor da realização da ata durante a reunião justificando que já 

havia sugerido tal ação em reunião de outra comissão, porém não obteve acordo. Justifica 

tal ação pelo motivo de poupar a gravação, o trabalho dos funcionários em redigir e a 

revisão da ata pelos membros presentes na reunião. Cita que tal procedimento é adotado 

em diversos locais, como no meio militar. Conclui que deste modo a ata fica funcional; 

porém em seu departamento não é feita deste modo sendo redigida pela secretária, 

Josiane Caetano, e revisada pelo Prof. Dr. Gustavo Assed. 

 

Continua sua exposição afirmando que a digitação da ata no momento da reunião exclui a 

possibilidade de desacordo entre os membros em situação futura tendo em vista que a 

mesma é assinada no mesmo dia da reunião, após acordo entre todos os presentes. 

 

Prof. Caio finaliza reiterando a sugestão anterior de comunicação entre a Pesquisa e outros 

eventos de modo que o aluno tenha a possibilidade de apresentar seu trabalho Ana 

abertura de evento com assunto pertinente ao mesmo. Deste modo, a elaboração e 

apresentação pelo aluno seria mais imediata a ponto do mesmo não permanecer meses 

aguardando a data de apresentação. 

 

Profª Lydia passa a palavra ao Prof. Caio. 

 

 

 

 

O encontro foi encerrado às duas horas e quinze minutos. 

 
FACULDADE DE DIREITO DE RIBEIRÃO PRETO, 20 de outubro de 2010. 
 


