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ATA DA 87ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE GRADUAÇÃO DA 1 

FACULDADE DE DIREITO DE RIBEIRÃO PRETO DA UNIVERSIDADE DE SÃO 2 

PAULO. Aos vinte e nove de maio de dois mil e dezoito, às doze horas, na Sala da Congregação, 3 

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

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

Santos Coelho, com o comparecimento dos membros Prof. Dr. Caio Gracco Pinheiro Dias (via 6 

Skype), Profa. Dra. Cíntia Rosa Pereira de Lima, além do representante discente Felipe Reolon. 7 

Ausência justificada do Prof. Dr. Jonathan Hernandes Marcantonio. Presente também o Sr. 8 

Rafael Souza de Marchi, convidado para secretariar a reunião. Havendo número legal, o Senhor 9 

Presidente declarou abertos os trabalhos. ORDEM DO DIA. 1) Proposta da Pró-Reitoria de 10 

Graduação quanto à distribuição das vagas nas modalidades e processos de ingresso através do 11 

vestibular da FUVEST e SiSU/ENEM para 2019. Após ampla discussão, a Comissão 12 

aprovou, por unanimidade, manter o sistema adotado no ano anterior, ou seja, as 13 

vagas disponibilizadas para o SiSU/ENEM serão distribuídas da seguinte maneira: 14 

20 vagas para PPI e 10 vagas para EP; além disso, serão reservadas 10 vagas para EP 15 

para ingresso pela FUVEST. 2) Deliberação quanto às disciplinas específicas que deverão ser 16 

cobradas dos candidatos no 2º dia de prova do vestibular da FUVEST. Após ampla discussão, 17 

a Comissão aprovou, por unanimidade, manter a cobrança das disciplinas História, 18 

Geografia e Matemática. Aprovou, ainda, sugerir à Pró-Reitoria de Graduação que 19 

estejam entre as opções das próximas provas, as disciplinas Filosofia e Sociologia. 20 

3) Considerando solicitação da Representação Discente, o Senhor Presidente coloca em votação 21 

proposta de abono de faltas aos discentes, tendo em conta a greve geral dos caminhoneiros, a qual 22 

afetou o abastecimento de combustíveis no município. A Comissão deliberou e decidiu que 23 

os casos serão analisados individualmente quando, e se, apresentados à CG pelos 24 

interessados. Nada mais havendo a tratar, agradecendo a presença de todos, o Senhor 25 

Presidente deu por encerrada a sessão. Do que para constar, eu ______________________ 26 

Rafael Souza de Marchi, lavrei e digitei esta Ata, que será examinada pelos senhores membros 27 

presentes à reunião em que for discutida e aprovada, e por mim assinada. Ribeirão Preto, 26 de 28 

junho de 2018.  29 


