
 
                                                                                                                    
 
 
 
 

 
 
página 1 | 1 Av Bandeirantes  3900  Campus da USP 
 14040 906  Ribeirão Preto  SP 
  

 T | F  55  16  3315 0151 
 www.usp.br/fdrp 
 

Ata da 46ª sessão (extraordinária) do Conselho do Departamento de Direito Privado e de 1 

Processo Civil, realizada aos 16/02/2016, às 12 horas, na sala D-205, sob a presidência de Jair 2 

Aparecido Cardoso e com a presença dos membros: Benedito Cerezzo Pereira Filho, Camilo 3 

Zufelato, Cíntia Rosa Pereira de Lima, Emanuelle Urbano Maffioletti, Flavia Trentini, Iara 4 

Pereira Ribeiro e Rogério Alessandre de Oliveira Castro. As professoras Maria Hemília Fonseca e 5 

Marta Rodrigues Maffeis Moreira, em licença-maternidade, e o professor Paulo Eduardo Alves da 6 

Silva, em afastamento nos Estados Unidos, tiveram ausência justificada. 1 - EXPEDIENTE 1.1 7 

- Comunicações da Chefia. O professor Jair iniciou a reunião, às 12 h 11 min, dando as boas-8 

vindas aos conselheiros e desejando bom 2016 a todos. Pediu inclusão de item na pauta (2.4), 9 

com aprovação dos demais. Então, passou a 1.2 - Palavra aos membros, sem inscrições. Desse 10 

modo, iniciou-se a 2 - ORDEM DO DIA 2.1 - Abertura de concurso para contratação de 2 11 

(dois) professores contratados III (Professor Doutor), em jornada de 12 horas semanais, com a 12 

definição e aprovação das áreas e programa, para confecção de edital. Após apontamentos dos 13 

professores presentes, deliberou-se que uma das vagas será para direito civil e a outra, híbrida, 14 

para atender à demanda de todo o departamento. Aprovou-se, por unanimidade, que as 15 

professoras de direito civil (Cíntia Rosa Pereira de Lima, Flavia Trentini e Iara Pereira Ribeiro) 16 

determinariam o programa dessa área; e os professores de direito do trabalho, direito comercial e, 17 

também, as de direito civil determinariam o programa para a vaga híbrida, uma vez que esta 18 

contemplará as três subáreas. 2.2 - Aprovação de critérios objetivos para destinação orçamentária 19 

do Departamento: definição de critérios objetivos para utilização dos recursos do Departamento 20 

de Direito Privado e Processo Civil. Retirado de pauta. 2.3 - Definição de professores 21 

responsáveis pelo Setor de Conciliação e respectiva escala. Deliberou-se, por unanimidade, que, 22 

por se tratar de Estágio Curricular Obrigatório (ECO), o assunto deve ser discutido na Comissão 23 

de Graduação. 2.4 – Processo: 2013.1.714.89.0 Interessada: Cíntia Rosa Pereira de Lima. 24 

Assunto: Relatório bienal de atividades. Trata-se de parecer favorável emitido pela professora 25 

doutora Fabiana Cristina Severi acerca do relatório de atividades apresentado pela interessada. 26 

Aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, o professor Jair agradeceu a todos e deu 27 

por encerrada a reunião às 13 h e 47 min, da qual, para constar, eu, Daniela Veríssimo Gomes, 28 

secretária do Departamento de Direito Privado e de Processo Civil, lavrei e digitei esta ata, que 29 

será examinada pelos membros presentes na reunião em que for discutida e aprovada, e por mim 30 

assinada................................................................ Ribeirão Preto, 22 de fevereiro de 2015.  31 


