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ATA DA 93ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE GRADUAÇÃO DA 1 

FACULDADE DE DIREITO DE RIBEIRÃO PRETO DA UNIVERSIDADE DE SÃO 2 

PAULO. Aos vinte e um dias de agosto de dois mil e dezoito, às doze horas, na Sala da 3 

Congregação desta Faculdade, reuniu-se a Comissão de Graduação da Faculdade de Direito de 4 

Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, sob a presidência do Prof. Dr. Nuno Manuel 5 

Morgadinho dos Santos Coelho, com o comparecimento dos membros Prof. Dr. Caio Gracco 6 

Pinheiro Dias, Profa. Dra. Cíntia Rosa Pereira de Lima e Profa. Dra. Iara Pereira Ribeiro, além do 7 

representante discente Felipe Reolon. Ausências justificadas do Prof. Dr. Márcio Henrique 8 

Pereira Ponzilacqua (Vice-Presidente), Prof. Dr. Jair Aparecido Cardoso, Prof. Dr. Raul Miguel de 9 

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

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

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

Senhor Presidente. O Senhor Presidente comunica que foi realizada hoje uma palestra do 13 

Professor Sergio Ihara do Hospital Dia da Psiquiatria do HC e iniciaram-se conversas a respeito 14 

do programa de Saúde Mental e Bem-Estar da FDRP. Explica que se trata de um problema para o 15 

qual a Instituição não tem resposta. Informa que há um aluno, aparentemente, surtado na 16 

Faculdade, mas que todos os órgãos da Universidade afirmam que nada podem fazer quanto a 17 

isso. Comunica que tem acompanhado a questão juntamente com a Vice-Diretora, além dos 18 

assistentes Julio e Marcia, e que tentará conversar com Prof. Dr. Sebastião Sergio da Silveira para 19 

que se possa envolver o Ministério Público para tentar uma mediação ou conversa com o aluno 20 

ou, não sendo possível, algum encaminhamento coercitivo. Por sugestão do Senhor Presidente, a 21 

Comissão decide, então, encaminhar ofício à Reitoria, sugerindo o estabelecimento 22 

de um protocolo para lidar com situações de surto na Universidade. Superado esse 23 

assunto, o Senhor Presidente comunica que a FDRP foi contemplada com um valor de 24 

aproximadamente R$ 103.000,00 através do programa de viagens didáticas da Pró-Reitoria de 25 

Graduação. Informa que é necessário utilizar o dinheiro e que procurará estimular os docentes 26 

quanto a isso, dentro da disciplina Laboratório. 2. Palavra aos Membros. O Prof. Dr. Caio 27 

Gracco Pinheiro Dias informa que participou de uma reunião do Grupo de Apoio Pedagógico, 28 

do qual é membro. Informa que o GAP pensa em retomar o curso de pedagogia universitária 29 

mediante a realização de um evento em cinco manhãs de terça-feira, sobre diretrizes curriculares, 30 

currículo e inovação curricular. Diz que será um dos responsáveis pela condução das atividades e 31 

que no dia 2/10/2018 o grupo pretende realizar uma conferência de abertura com professor 32 

convidado. Ocorre que o GAP não dispõe de verba, então será feito um pedido de auxílio para a 33 

Pró-Reitoria e propõe à Comissão o aproveitamento dessa conferência de abertura para fazer algo 34 

ligado ao Direito. Propõe também a sessão de abertura seja realizada na FDRP e solicita à 35 
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Comissão auxílio financeiro para a compra de passagens aéreas. O Senhor Presidente propõe a 36 

inserção do pedido em pauta e coloca em votação. A disponibilização da verba é aprovada 37 

por unanimidade dos membros. A Profa. Dra. Iara Pereira Ribeiro, quanto ao tema da 38 

Saúde Mental, critica os horários que são marcadas as reuniões da Comissão, pois atrapalha o 39 

almoço dos membros. A Comissão decide, então, que as próximas reuniões serão 40 

agendadas para as 14h00. PARTE II - ORDEM DO DIA. DELIBERAR. 3. TABALHO 41 

DE CONCLUSÃO DE CURSO. 3.1. EDITAL INTERNO TCC 2018/2019: discussão e 42 

deliberação sobre possíveis alterações no edital do próximo ano e sugestões de alteração da 43 

deliberação que regulamenta o TCC. Após extensa deliberação, a Comissão aprova o 44 

encaminhamento de sugestões à Congregação, para alteração da Deliberação FDRP 45 

nº 01, de maio de 2011, que trata do TCC. O documento segue anexo a esta ata. 4. 46 

DISCIPLINAS OPTATIVAS ELETIVAS. 4.1. Discussão e deliberação sobre a possibilidade 47 

de oferecimento de disciplinas optativas eletivas em semestres pares ou ímpares, 48 

independentemente de sua previsão original. Aprovada, por unanimidade, a possibilidade 49 

de oferecimento de disciplinas optativas eletivas em semestres pares ou ímpares, 50 

independentemente de sua previsão original. A Comissão esclarece que essa decisão não 51 

influencia na obrigatoriedade do aluno cursar as disciplinas optativas de seu semestre ideal, 52 

conforme Projeto Político Pedagógico. Nada mais havendo a tratar, agradecendo a presença de 53 

todos, o Senhor Presidente deu por encerrada a sessão. Do que para constar, eu 54 

______________________ Rafael Souza de Marchi, lavrei e digitei esta Ata, que será 55 

examinada pelos senhores membros presentes à reunião em que for discutida e aprovada, e por 56 

mim assinada. Ribeirão Preto, 30 de agosto de 2018.  57 


