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ATA DA 23ª REUNIÃO, EXTRAORDINÁRIA, DA COMISSÃO DE 1 
PESQUISA DA FACULDADE DE DIREITO DE RIBEIRÃO PRETO DA 2 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. Aos vinte e seis dias do mês de abril do ano de 3 
dois mil e dezesseis, às quatorze horas, reúne-se, na sala C-34 da Faculdade de Direito 4 
de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo – FDRP/USP, a Comissão de 5 
Pesquisa da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, sob a presidência da Profª Drª 6 
Cíntia Rosa Pereira de Lima, e com a presença do Prof. Dr. Eduardo Saad Diniz, do 7 
Prof. Dr. Thiago Marrara de Matos, do Representante Discente da Pós-Graduação 8 
Deíse Camargo Maito e do Representante Discente da Graduação Vítor Luis Pavan. 9 
PARTE 2 – ORDEM DO DIA – 1. Discussão e aprovação. 1.1)  Simpósio 10 
de Pesquisa em Direito – Definição de Avaliadores de resumos. Após 11 
amplos debates a Comissão de Pesquisa delibera: a. que após a finalização do evento e 12 
publicação dos Anais, será solicitada à Comissão de Pós-Graduação que seja feita a 13 
avaliação do evento pela Capes. b. os representantes discentes verificarão com os 14 
alunos a possibilidade de proporem artes de logos para o Seminário de Pesquisa em 15 
Direito da FDRP-USP. c. verificar se o Programa de Pós-Graduação da FDRP concede 16 
créditos aos alunos por participação e apresentação de trabalhos em evento. d. 17 
solicitar um número de ISSN para o evento, onde o sumário será composto pelas 18 
mesas temáticas como capítulos da divulgação. e. convidar a Profa. Dra. Marisa 19 
Darbo Alves de Freitas para participar da mesa temática do Prof. Dr. Eduardo Saad 20 
Diniz. f. o VI Seminário de Direito Administrativo, este ano, será parte integrante do 21 
Seminário de Pesquisa em Direito da FDRP. 2. Aprovar: 2.1 Requerimentos de 22 
solicitação de créditos por realização de atividades de pesquisa. 2.1.123 
 Proc. 2016.1.270.89.7 Vitor Luís Pavan. Participação em grupo de 24 
pesquisa com produção de artigo. 2.1.2. Proc.2016.1.282.89.5. Lucas Kenji 25 
Doi. Participação em grupo de pesquisa com produção de artigo. 2.1.3.26 
 Proc. 2016.1.283.89.1 Carolina de Assis. Participação em grupo de 27 
pesquisa com produção de artigo. A Srª Presidente explica que se tratam 28 

de três solicitações de créditos por atividades de pesquisa, entretanto, como foi 29 

discutido na reunião passada, a disciplina de “prática de pesquisa científica” 30 
somente permite atribuir o total de 8 créditos para iniciação científica, não 31 

sendo possível computar créditos parciais e nem mesmo atribuir créditos para 32 
outras atividades de pesquisa que não sejam iniciação científica. O 33 
Representante Discente Vitor Pavan questiona sobre qual foi o 34 
encaminhamento da alteração da Deliberação da disciplina “Prática da pesquisa 35 
científica”, para possibilitar a atribuição de créditos para iniciação científica sem 36 
bolsa. A Srª Presidente informa que o processo foi encaminhado inicialmente à 37 
Comissão de Graduação, encaminhado à Comissão do Projeto Político Pedagógico, e 38 
até o momento não tivemos retorno. Após amplos debates a Comissão deliberou: 39 
dar ciência aos interessados para que eles juntem em suas solicitações uma carta de 40 
aceite ou comprovante de publicação, para que a comissão de pesquisa possa fazer 41 
sugestão para a comissão de graduação e comissão do projeto político pedagógico 42 
possibilitar a concessão de créditos para estas atividades. A Srª Presidente 43 
agradece a todos e nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente dá por encerrada 44 
a reunião às onze horas, da qual, para constar, eu, ______________________, 45 
Éder Gonçalves de Pádua, Técnico para Assuntos Administrativos, lavrei e digitei esta 46 
Ata, que será examinada pelos membros presentes na reunião em que for discutida e 47 
aprovada, e por mim assinada. Ribeirão Preto, 17 de junho de 2016. 48 


