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ATA DA 90ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE GRADUAÇÃO DA 1 

FACULDADE DE DIREITO DE RIBEIRÃO PRETO DA UNIVERSIDADE DE SÃO 2 

PAULO. Aos trinta e um de julho de dois mil e dezoito, às nove horas, no Anfiteatro desta 3 

Faculdade, reuniu-se a Comissão de Graduação da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da 4 

Universidade de São Paulo, sob a presidência do Prof. Dr. Nuno Manuel Morgadinho dos Santos 5 

Coelho, com o comparecimento dos membros Prof. Dr. Márcio Henrique Pereira Ponzilacqua 6 

(Vice-Presidente), Prof. Dr. Caio Gracco Pinheiro Dias, Profa. Dra. Cíntia Rosa Pereira de Lima e 7 

Profa. Dra. Iara Pereira Ribeiro, além do representante discente Felipe Reolon. Ausências 8 

justificadas do Prof. Dr. Jonathan Hernandes Marcantonio, Prof. Dr. Raul Miguel de Freitas 9 

Oliveira e Profa. Dra. Maria Paula Costa Bertran Muñoz. Presente também o Sr. Rafael Souza de 10 

Marchi, convidado para secretariar a reunião. Havendo número legal, o Senhor Presidente 11 

declarou abertos os trabalhos. PARTE I - EXPEDIENTE. 1. Comunicações do Senhor 12 

Presidente. Não houve comunicações. 2. Palavra aos Membros. Não houve inscrições. 13 

PARTE II - ORDEM DO DIA. DELIBERAR. 3. DISCIPLINAS LABORATÓRIO. 3.1. 14 

Relatórios das atividades desempenhadas nas disciplinas Laboratório I e III - 1º semestre de 15 

2018. O Senhor Presidente informa que a Comissão recebeu os relatórios das atividades dos 16 

seguintes docentes: dele mesmo, do Prof. Dr. Sergio Nojiri e do Prof. Dr. Gustavo Saad Diniz. 17 

Sugeriu, então, que fosse aberto prazo para a apresentação dos relatórios que ainda não foram 18 

entregues. Foi determinado, então, o prazo até o dia 3/8/2018 para apresentação dos 19 

relatórios. 3.2. Projetos de atividades para as disciplinas Laboratório II e IV - 2º semestre de 20 

2018. O Senhor Presidente informa que somente seu projeto foi apresentado. Por isso, e 21 

levando em consideração que somente a Profa. Dra. Flavia Trentini está presente, determina a 22 

remarcação da reunião para o dia 3/8/2018, às 10h00. Reunião esta que deverá contar com a 23 

presença de todos os docentes que ministrarão aulas nas disciplinas Laboratório. 4. PROJETOS 24 

E PROGRAMAS. 4.1. Programa de acompanhamento dos alunos egressos da FDRP. Proposta 25 

de criação de comissão para acompanhamento dos ex-alunos da FDRP. Inicialmente, o Senhor 26 

Presidente explica do que se trata o projeto e informa que a ideia principal é incentivar os 27 

egressos a acessarem o sistema Alumni, além de reintegrá-los à Faculdade. Após os debates, foi 28 

sugerido o que segue: levantamento dos contatos dos egressos, consulta aos egressos sobre seu 29 

interesse e disponibilidade em contribuir com o desenvolvimento e aprimoramento da FDRP, 30 

participar de bancas, eventos, aulas etc.; consulta aos docentes sobre o interesse de participar do 31 

programa e sobre experiências com os ex-alunos; levantamento sobre a participação dos ex-32 

alunos na Congregação da Faculdade; além de consulta às entidades estudantis da FDRP sobre o 33 

interesse em participar e contribuir com o programa. Sugeriu-se, ainda, a criação de uma 34 

associação dos ex-alunos. Por fim, decidiu-se pela continuidade das discussões. 4.2. Ciclo de 35 
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Conferências e Debates sobre o Futuro do Brasil. O Senhor Presidente explana os termos do 36 

projeto aos membros. A Comissão decidiu encaminhar ofício aos Departamentos de Ensino 37 

propondo o melhor aproveitamento dos convidados, sobretudo com a participação em aulas dos 38 

Cursos de Especialização e da Graduação, além de participação em bancas, eventos etc. Decidiu 39 

também sugerir a Congregação que a discussão seja levada àquele Colegiado. Decidiu, por fim, 40 

realizar pesquisa junto aos discentes sobre suas impressões e intenções quanto a palestras, 41 

eventos etc. realizados na FDRP. O Senhor Presidente convida os membros a participar da 42 

coordenação do projeto. Convite este que é aceito pela Profa. Dra. Iara Pereira Ribeiro. 5. 43 

CRIAÇÃO DE CURSO DE GRADUAÇÃO. Proposta de criação do curso de graduação em 44 

Ciências do Estado no período noturno. Proposta de criação de comissão para elaborar pré-45 

projeto de criação do referido curso. O Senhor Presidente explica que ainda são necessários 46 

estudos prévios sobre a viabilidade do curso e que a proposta, neste momento, é a criação de uma 47 

comissão que, de acordo com as diretrizes determinadas pela Comissão de Graduação, realizaria 48 

referidos estudos. Sugere, então, que seja feita uma consulta aos docentes da FDRP sobre seu 49 

interesse em integrar a comissão. Após extensa discussão sobre o tema, a Comissão decidiu 50 

realizar consulta às entidades estudantis, aos docentes e aos funcionários da FDRP sobre seu 51 

interesse em participar da comissão que realizará um estudo prévio sobre a viabilidade do curso 52 

proposto. | Antes do encerramento da sessão, o Representante Discente Felipe Reolon pediu a 53 

inserção em pauta de discussão assunto referente à prorrogação de prazo para entrega dos 54 

trabalhos de conclusão de curso. Após deliberação, a Comissão decidiu que o tema entrará na 55 

pauta da próxima sessão ordinária. Nada mais havendo a tratar, agradecendo a presença de 56 

todos, o Senhor Presidente deu por encerrada a sessão. Do que para constar, eu 57 

______________________ Rafael Souza de Marchi, lavrei e digitei esta Ata, que será 58 

examinada pelos senhores membros presentes à reunião em que for discutida e aprovada, e por 59 

mim assinada. Ribeirão Preto, 23 de agosto de 2018.  60 


