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ATA DA 76' SKSsAo DA CONGKKGAgAO DA FACULDADE DE DIREITO DE
RIBEIRAO PRETO DA UNIVERSIDADE DE SAO PAULO. Ao primeiro dia do m6s de
dezembro de dois mil e dezessete, is quatorze horns, na Sala da Congregagao da Faculdade de

Direito de Ribeirio Preto da Universidade de Sio Paulo, em primeira convocagao, re6ne se a
Congregagao da Faculdade de Direito de Ribeirio Preto - FDRP, sob a Presid6ncia da Profs.
Dra. Monica Herman Salem Caggiano, Diretora da Unidade, com a presenga da Vice-Diretora,
Profs. Dra. Maida Souza Ribeiro e dos Professores Alessandro Hirata, Andre Ramos Tavares,

Cintia Rosa Pereira de Lima, Claudio do Prado Atnaral, Cristina Godoy de Oliveira Bernardo,

Eliana Franco Neue, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Gustavo Assed Ferreira, Ignacio
Maria Poveda Velasco, Jail Aparecido Cardoso, Marcia Henrique Pereira Ponzilacqua, Maria
HemMa Fonseca, Paulo Eduardo Alves da Silva e Pedro Bohomoletz de Abreu Dallati; dos

Representantes Discentes de Graduagao Lucas Vieir a Carvalho e Yan Bogado Funck; da
Representante Discente de P6s-Graduagao Larissa Beschizza Cione; da Representante dos
Servidores T6cnicos e Adminisuativos Daniela Verissimo Gomes; e da Senhora Marcia

Aparecida Cruz de Oliveira Bianco, Assistente T6cnica Acad6mica, para secretariat a reuni:io.
Justificaram aus6ncia os Professores Nelson Mannrich, Nuno Manuel Morgadinho dos Santos

Coelho, Rubens Begak, Thiago Marrara de Matos, Umberto Celli Junior e V(ctor Gabriel de
Oliveira Rodriguez. A Sc!!bela..Dilelefa agradece a presenga de todos e declare abertos os
trabalhos da Gltima sessio da Congregagao do ano. Mas, 6 a primeira Sessio da qual participa a
Profs. Massa Souza Ribeiro, Vice-Diretora da F'DRP. I -- EXPEDIENCE. 1 - Discussio e

votagao da Ata da 75' Soss:io da Congregagao, realizada em lO/11/2017. A Sc!!1lera
Dilelela comunica que a secretaria n:io conseguiu terminal a ata e, portanto, a mesma n:io foi
encaminhada. A ata do dia lO/11/2017 seri encaminhada oportunamente, juntamente com a

ata desta reuniio. As duas servo apreciadas na pr6xima Congregagao, que espera que posse ser

realizada a pardo de fevereiro. 2 - Comunicag6es da Diretoria: 1) A $c!!!!flea..lllilelefa
comunica que realizario uma agenda para o primeiro semesue das pr6ximas reunites do CTA e

da Congregagao. Vai ser mantida a tradigao da primeira sexta-keira do m6s na tnedida das

possibihdades. Ou sega, se uma sexta-keira cain numb ''ponte '', entao, passari para a pr6xilna.
Fora isso tentarf mantel. E para que dodo mundo possa otganizar a sua vida pessoal e
professional irf publicar esse agenda kinda em dezembro. Depois, em janeiro e fevereho dario as

republicag6es peri6dicas. A publicagao da agenda nico significa que nio teri uma convocagao
especial para o CTA e para a Congregag:io. Entao, a convocagao sera mantida, mas, para que

todos possam se organizer, pediu para que fosse publicada esse agenda pr6via. 2) Informs a

participagao da Profs. Massa Ihe representando, no dia 21/11/2017, na reuniio do Conselho
Universitirio, onde lorain discutidas seg€5es orgamentfrias e Hinanceiras. Pessoalmente, esteve

na reuniio do Conselho Universitirio convocada pelo Magni6ico Reitor, esse semana, dia
28/11/2017. Nesse dia 28/11/2017 come tinham Hicado alguns assuntos, alguns destaques,

temps, o Magninico Reitor Prof. Zago convocou esse reuniio do Conselho Universitfrio para
discussio desses destaques e, eventual, derrubada de coda um deles. O que, na realidade,
aconteceu. Os destaques fomtn todos assuntos, absolutamente, 6manceiros e orgamentirios.
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Neste momento passe a palavra a Profs. Massa tanto para cumprimentar os ilusues membros
dessa Congregagao, bem coco para relatat o que aconteceu na reuniio orgamentfria do dia
21/11/2017. A Senhora Vice-Diretora, Profs. Dra. Massa de Souza Ribeiro, cuinprimenta

a todos e comunica que nessa reuniio de novembro, conforme falado pda Profs. Monica, o
fema bisico forum as diretrizes orgamentftias e, a16m dela, alguns pontos forum destacados. I)

forum feitos esforgos na Reitoria para a automagao dos processes relacionados aos Recursos
Humanos RH, para que des fossem feitos via Ikea. Entao, depois dessa reuni:io do dia
21/11/2017, todos receberam, por e-mail, o comunicado falando sobre arias, afastamcntos,

incluindo, vinculagio com solicitagao de diirias, alterag:io de dados pessoais, incorpoi agro de
gratificagao, licenga pr8mio e previsao de aposentadoria, quc todos podem ser feitos
pessoalmente por coda um. 2) Falou-se, tamb6m, sobte a questio das creches e a questio do
Hospital Universitfrio, dois problemas inerentes ao Gz/ePxi do Butanta, em fungao de restrigao

de recursos humanos e 6inanceiros. 3) Coinentou-se, tamb6m, soba-e o processo de eleigao que

foi totalmente eleu8nico. Assegurou se que o sistema 6 seguro, nio teve nenhum probletna
durante o processo e que ele 6 plenamente auditivel. Todos os procediinentos poderiam ser

revistos caso fossem necessirios. 4) Foi feita a comunicagao de que a Universidade de Sio
Paulo vai trabalhat agora coin a instituigao obrigat6ria da utilizagao do domlnio USP nos e
mails. Tiveram virias tcclamag6es de que as pcssoas nio estio tecebendo os informed
necessirios. Vai ser feith uma 8nfase a{ para quc possatn ser utilizados por todos. 5) Ap6s,
alguns informes especificos da arch Hinanceira, foi informado que cxiste utna previsao de
aumento da arrecadagao do ICMS de forma que as teccitas dc 201 8 servo superiores a de 201 6 e
a de 2017, por6m, ainda inferior a de 2014. Existe uma estiinativa de inflagao de 4,2%,
crescimcnto do PIB de 2,0%. Com isso, fazendo uma previsio bem conservadora de receitas e

despesas, vai teri-ninar 2018 kinda com um d6Hicit de 287 (duzentos e oitenta e sete) milh6es de
reals. Em fungal disco, sairam as diretrizes, as principals diretrizes, a16m dos itens regulates,

seriam aquelas relacionadas com a suspengao de contrataq:ao de funcionirios neste ano; a

contratagao de 150 (cento e cinquenta) docentes, se houver aumento da arrecadagio do ICMS, e
limitagio de custeio e despesas limitadas aos patametros de 2017. Estes forum os pontos

principais das diteUizes c que foram votados. A16m disco, a 6nica coisa que acabou passando
aqui foia informagao sobre o vestibular, sobre a relagao candidato/vega, destacaram aqueles

curses que tiveram maier procure e no cano do Dheito Hicou com 27 (vince e sese) candidatos
por vega. A Se!!!112ra..DlrelQfa agradece a Profs. Massa e petgunta se algu6m duet fazed algum

esclarecimento em relagao a reuniiio do Conselho Universitfrio. O Prof D!:lair Aparecido
Ca!!!e$e diz que gostaria de faber alguns registros sobre esse assunto, como fez no CTA,
manifestar a sua preocupagao, como Professor e Chefe de Departamento, em relagao a nodcia

que Ihes tr az de suspensao dos concursos. lsso 6 argo que Ihes preocupatn tealmente, porque a

Escola li esb alguns anos tentando repos a perda quc tivcram e, polo leith, Hlcar mais algutn
tempo sem estes professotes, os efetivos. Estio com professores temporirios, abertos
precariamente para dois anon e que vence em julho. Tendo etn vista esse nodcia, a Dirctora
tinha comentado que em fevereiro vio retomar esse discuss:io, inns, gostaria de registrar cm ata

I'irina 2 1 26 /\v. Bandciratltcs , 3900 (x//#P//f da USP
1 4040-906 1i.ibcirfio Proto-SP

T I F 55 (i6) 3315-4954

xxKxnx,.dircitoq).usp.for



UNIVERSIDADEDESAOPAULO
FACULDADEDEDIREITO
DERIBEIRAOPRETO

.Assktancia q8c7tica .AcadBmica

F.lIR

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

1 1

12

13

14

15

16

17

18

19

20

a sua preocupagao Se nio tiverem os concursos efetivos e nio dverem a prorrogagao dos
temporirios n:io terio condig6es de absorver a grade horfria anual do curio. E uma car6ncia

humana importantissima. Gostaria que todos se sensibilizassem e que pudessem, realmente,
fazer um empenho junta a Reitoria nesse sentido. A Sc!!!!ela.Dilelefa agradece e conan.ma que

seri registrado. Diz que gostaria de dar sequ8ncia a esse reuniao, mas tem mais um comunicado.

Foi preparado um estudo no sentido de que a Faculdade de Direito de Ribeirio Preto 6 uma
Unidade nova. E uma Unidade que, em verdade, foi muito bem conduzida pelo Prof. Ignacio

Maria Poveda Velasco, que hole faz parte da Congregagao. Cotno Unidade nova foi constituida
num tripe, com base em tr6s departamentos. No entanto, at6 hole, passados ooze anon da sua

constituigao, ela conte apenas com um Professor Titular. Ora, coda departamento, de acordo

com o Regimento e Estatuto Uspianos, de acordo com a tradigao uspiana, 6 merecedor e, para
funcionar e continual funcionando, hf necessidade de dois Titulares em coda um dos

departalnentos. Portanto, foi realizado um estudo no sentido de promover um pedido, uma
solicitagio fundamentada no sentido de obterem mais quatro cargos de Professor Titular e
poderem, portanto, diner que os departamentos dessa Faculdade de Direito sio departamentos

por inteiro. Passari a palavra a Profs. Massa, que promoveu o estudo no sentido de,
efetivamente, viabMzar. O processo seri instruido com os documentos necessirios e seri
encaminhado at6 o dia 02/01/2018 a Reitoria para estudos e eventuais apontamentos. Acredita
que sio todos absolutamente favoriveis a concessio de maid cargos de titular a esse Unidade, a
Faculdade de Direito de Ribeirio Preto. Solicits a Profs. Massa Souza Ribeiro que apresente os

sous estudos. A Senhota Vjge DiretQl4 diz que atendendo a solicitagao da Profs. Monica
analisou a Circular SG/CAA/76 recebida com as orientag6es para solicitagao de novos cargos

de Professor Titular. Entao, na ess6ncia, esse Circular diz que devem ser preparados tr6s
documentos; sendo o primeiro deles desracar os aspectos acad6inicos da proposta. Depois,

descrever a Unidade, destacando os aspectos relevantes ocorridos nos 61timos cinco anos e
6malmente descrever coda um dos departamentos com deus aspectos relevantes ocorridos nos

61timos cinco ands. Esse 61tiino item relacionado aos departamentos foi solicitado aos Chefes
de Departamento; coda um deles fez o documento, ressaltando as subs principais caracteristicas,

principalmente, em tennos de recursos humanos disponiveis e em termos de produtividade. Em

relax:io aos aspectos relevantes da Unidade, fez uma busch hist6rica nos reglstros que existein
aqui sobre a Faculdade. Comega dizendo em linhas gerais a data da criagao da Faculdade, as

Unidades que sio atendidas, a FEA e outras do Cb/mpwi. Discorre sobre a revisio do Projeto
Politico Pedag6gico que foi feith recentemente, ressaltando os deus aspectos positivos; sobre a

questao dos conv6nios que a Faculdade tem, pi-incipalmente, com outras instituig6es do

exterior. Discorre, tamb6m, sobre os conv6nios nacionais. Ainda, ata os grupos de estudos dos

nicleos que existem aqui dentro. Entao, forum citados o NAJURP, o PAE, o EPJUR e outros.
Na sequ8ncia, ainda no contexto dos 61timos cinco anos, discorre sobre a produtividade que a

Unidade t6m, realizada pelos docentes; entao, forum 189 (cento e oitenta e nove) publicag6es,
sendo 177 (canto e setenta e sete) com destaques considerados pda Capes, a16m de capitulos e

livros publicados no periodo. Demonstra a quantidade de alunos na Graduagao; P6s-Graduagao

l

l
l
l

l
l

l
l
l
l
l
l
l

]

l
l
l
l
l
l

I'igina 3 1 26 /\v. Bandcirantcs , 3900 (x/zeP/r.i da USI '
14040-906 1tibcirio Proto-SP

T I F 55 (16) 3315-4954

wxx'xx'.direttoq).usp.for



UNIVERSIDADEDESAOPAULO
FACULDADEDEDIREITO
DERIBEljtAOPRETO
.AssktZncia q2cnica .Xcad2mica

121

122

123

124

125

126

127
128

129

130
131

132
133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

e de Especializagao. Tamb6m a quantidade de funcionirios. Por 61timo, Htnaliza com a
quantidade de docentes que a Faculdade tem, a quantidade de Livres-Docentes dentro dense

grupo- Enfatiza que com um Professor Titular acabam tendo uma media de 2,6%, enquanto que
a media da USP 6 de 20%, a quantidadc de Titular em relagio a quantidade de docentes. Nos

aspectos acad8tnicos, aproveitando o que li dnham pronto, volta se para as linhas de pesquisa

da P6s-Graduagao, que sio dubs linhas bastante amplas e que abrange os professores dos tr8s
departamentos. Ressalta que esse poderia ser a base do aspects acad8mico da proposta. Na
sequ6ncia, fain novamente dos professotes, da titulagao e da quanddade de professores em

Regime de Dedicagao Exclusive. Depots, na sequ6ncia, como 6 solicitado, fda dos
departamentos e a quantidade de docentes alocados em coda um deles e a titulagao. Finalize

com a anilise gerd sobre a necessidade de terem as quatro vegas para atenderem as normal da
USP, no sentido de possuhem doin Pmfessores Titulares para coda departamento. Entio, ein

sintese 6 isso. O documento esb praticainente, nmalizado, necessitando de pequenos a)ustes
para o encaminhamento. A SC!!!!lila Dilelelia comunica que o processo seri encaminhado na
pr6xima setnana, sem aguardar o dia 02/01/2018, que serif o puzo fatal. Entio, o processo li

foi analisado e cstudado. Depois 6tcario aguardando uma deHinig:io da Reitoria. Pergunta sc
algu6m gostaria de se manifestar a respeito do assunto, se estio todos de acordo. Nio havendo

manifestagao passe-se ao pr6ximo item da pauta que 6 a eleigao de Vice-Presidente da
Comissio de Culture e Extensio Universitfria. 3 - Eleig6es. (COMPLEMENTAR). 3.1 -
Eleigao para Vice-Presidents da Comissio de Cultura e Extensio Universitiria.
Professores indicados pelo Presidente da Comissio de Cultura e Extensio
Universititia: Profs. Drs. Daniel Pacheco Pontes, Eduardo Said Diniz e Marta
Rodrigues Maffeis Moreira (artigo 48-A do Estatuto da Universidade de Sio Paulo). A
Sc!!!!ela..Dilelefa esclarece que considerando a ren6ncia do Prof. Dr. Gustavo Assed Ferreira
a fungal de Presidente da Comlssio de Culture e Extensio Universitiria dcsta Faculdade, fls.

41 -42, e tends em vista o disposto no artigo 48, S4', do Estatuto da Universidade de Sio Paulo,
o Vice-Presidente, Prof. Dr. Claudio do Prado Amaral, assume a Presid6ncia do referido

Co[egiado, exercendo mandato de 18/1]/2017 a 15/09/20]9 (1' bi8nio da atua] gestio). Nos
termos do artigo 48-A do Estatuto da Universidade de Sio Paulo, o Presidente da Comissio de

Culture e Extens:io Universitfria indicou para seu Vice os Profs. Drs. Daniel Pacheco Ponies,

Eduardo Shad Diniz e Marta Rodrigues Maffeis b'loteira. Ap6s a votagfio, solicita iSenhora
Nlfrcia que i-ealize a contagem dos votos, e na sequ6ncia, anuncia a proclamagao dos [esultados:

ll (onze) votos para o Prof. Dr. Eduardo Sand Diniz; 5 (cinco) votos para o Prof. Dr. Daniel
Pacheco Pontes; 2 (dois) votos para a Profs. Dra. N'lana Rodrigues Maffeis Moreira e 2 (dots)
votos nulos. A Congregagao, elegeu o Vice-Presidente da Comissio de Culture e
Extensio Universitaria, Prof. Dr. Eduardo Sand Diniz, com mandato de 01/12/2017 a
15/09/2019. 4 - Palavr a aos Senhores Presidentes de Comiss6es: - f!!!!!issue...dc
11;rad!!awad. O Prof. Dr Mfrcio Henrique Pereira Ponzilacqua informs que as atividades

desse pcHodo foram atividades ordinirias que sobrecarregam bastante a Graduagio, como 6 de

costume, no Hind do semestre. A grande novidade 6 em relagao a CoC, ainda nico houve a
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escolha do presidente, mas a Profs. Cintia Rosa Pereira de Lima este respondendo pda CoC
como decana. Os demais infotmes sio a respeito dos dep6sitos dos TCCs, que estio
acontecendo thais recentetnente; realizagao de bancas; recebimento e anilise das Equiva18ncias

de Estudos, em especial, dos alunos que colario grau em janeiro/2018; a grade horfria que este

ein ftse de cadastmmento no sistema. Em 2018 serif oferecidas as disciplines do novo PPP e
terceiro, quarto e quinto anos no curdculo antigo, do antigo PPP. Todas as informagaes sao,
basicamente, ordinfrias. A Sc!!!!Qra..Diielefa solicitou que a informagao fosse complementada

eventualmente com o nQmero de TCCs previsto. E importante saberem em termos de n6meros

quantos TCCs forum depositados agora em 2017. O Prof. Dr. Mfrcio Henrique Pereira
!:e!!Z!!aCglU diz que consultou o Servigo de Graduagao e que 77 (setenta e fete) TCCs que

forum entregues at6 o moments, restando ainda 19 (dezenove) a serem enuegues. - Ce!!!iSSue

d£.P6$:Glad!!ashe. A Profs: Dra. Maria H.emilia Fonseca informa que o Prof. Begak esb
em uma reuniio envolvendo curso com a Capes. Quando ao andamento o Prof. Begak tem

conduzido algumas reunites, inclusive com os funcionfrios do Servigo de P6s-Graduagao. Teri
uma reuniio dia 08/12, la agendada com a CPG. O procedimento agora 6 o padrio, de comegar

a verificar todo andamento dentro da CPG. A Sc!!!!ela..Dilclefa solicitou que tamb6m em
relagio a CPG fossem apresentados n6meros, qual a perspectiva de dep6sito, quantas
dissertag6es que a perspective da CPG tem para receber. Em relagao aos n6meros 6 interessante

que pique desde li registrado a perspective de quantas dissertag6es, se tem evasio, qual a

porcentagem da evasio S:io dados que realmente s:io preocupantes e por isso devem ser
acompanhados. A Prob: Dra. Maria ]j;jgmilj4 FQpsega concorde e diz que jf este registrado.

O Prof. Dr. Guilherme Adolfo dos Santos Mendes diz que gostaria de lembrar que acerca do
recurso. S6 pontuar que o resultado do [ecurso 6 dia 20/12. Dos noventa e nove programas no

pals, vinte apresentaram tecursos. Diz que as condig6es da FDRP sio muito boas, inclusive foi

avaliado como ''bom". No quadrianio passado os programas "bons" receberatn de quatro ou
superior, enquanto que o da Faculdade foi pontuado com u6s, principal mote do recurso.
Tocou nele dentre outras coisas. Mas a poHtica da area foi nio elevar nenhum programs novo,

ou seja, programs com thais de dais anos, mas com menos de quatro. Estio lutando contra esse
politica. Esperam conseguir convenc6-1os. A questao da evas:io nio tem o n6mero pteciso, mas

o tem ''de cabega"; a evasio 6 baixa, em torno de doin, u6s alunos, cerca de dez por cento. Por
enquanto, acredita que kinda nio 6 um nGmero preocupante. - Comissio de Pesquisa. A
$c!!!!ela...Dilelela informou que a Comissio de Pesquisa que acabou de set eleita, os
reptesentantes nio estio presentes. - Comissio de Cultura e Extensio I.Jniversitiria. O
Prof. Dr. Claudio do Prado Amaral diz que assume agora a Comissio de Culture e Extensio.
E herdeiro de um excelente Uabalho que vem sendo realizado. Esb nos primeiros contatos

kinda, "tomando p6'' da situagao. O primeiro contato que teve ladeado e assessorado muito
bem peta colega de uabalho Ariadne que este aqui presents. S6 pode estar felix por estar tio

bem assessorado e sendo herdeiro de um trabalho que vem sendo feito de maneira excelente.

Possuem alguns proletos, algutnas ideias, e esperam podet implementar no curso, nessa gestao.

Contando sempre coin o apoio de quem viet ser eleito. No moments encontra-se afastado da
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graduagao em razio do edital que contemplou um proleto seu para produgio de livros
diditicos. Edital da Pr6-Reitoria de Graduagao juntainente com a Editors da USP para um livro
de Direito da Infincia e da Juventude, que 6 uma discipline que nio possuem aqui. Apesar do

Artigo 227 da Constituigao Federal, tl:io possuem o Direito da InHncia e da Juventude cotno

discipline obrigat6ria na Unidade. Acredita que isso tamb6m tenha sido uma petcepgao da Pr6
Reitoria de Graduagao e 6 tamb6m uma das inteng6es junto a Culture e Extensio, poderem

preencher em parte esse vazio. Ocupa tamb6m um assento junto a CoC, Comissio de
Coordenagao do Curso. Estio kinda se interando dos desaRtos que os aguardam. - CemiSSie
de Relag6es Internacionais. O PIPE D!: AJe$$4pdlQ !!jl41a diz que estio Ruin moments
relativamente calms na CRlnt, porque os editais li forum terminados. Desde a 61til-na teuniao,
tiveram a selegao dos pt6ximos alunos que ido participar dos intercfmbios no setnesue que

vem. Tiveram um aumento no n6mero de alunos, agora para treze, que forum selccionados para
as vagus dos conv6nios, que se somam aos geridos pe]a AUCAN]. Alunos que estio
concorrendo is bolsas c que, eventualmente, podetn receb8 1as para participarem desses

intercambios, as vagas nio sio restritas a isso. Gostaria de registrar tamb6m que enconUaam cm
Camerino dots alunos da Unidade, os ptimehos pardcipantes do Duplo Diploma da Faculdade

de Direito de Ribeirio Prego com a Universidade de Catnel:ino. Projeto piotleiro e que estio

tnuito satisfeitos, desde setet-nbto, nessa jornada de um ano e memo para sc fazed o projeto dc
[)up[o Dip[otna. A Se!!!!!!r!! ]]]ilel111a diz que como a t8nica da Univei-sidade, a]i6s ache que de

sodas as Universidadcs, hole no S6culo XXI, 6 a internacionalizagao. Entao, 201 8 seri um ano
extrematnente pesado para o setter de Relag6es Internacionais, no sentido de promover mats

parcenas, convocat mats parceiros para promoverem pesquisas em con)unto. 5 - Palavra aos

Senhores Membros. O Prof. Dr: Gustavo Asked Ferreira cumprimenta os dots novos
membros da Congtegagao, pda primeira vez presented, colegas muito valorosos, o Prof. [)r.

Claudio do Prado Amaral e Profs. Dra. Maria Hemiha Fonseca, cot-n quem li trabalha hi muito
tempo e sio amigos pessoais. E uma grande honda t6 1os como membros da Congregagao. O

PIQf: ])!: P dlp BQbQIPQ]Ct4 d Ab! y D ]!Bli diz que quer, na sua primeha participagao
como Representante da categoria dos Professores Titulares na Congregagao da Faculdade de
Direito de Ribeirio Preto, agradecer a possibilidade que Ihe foi dada pelo Reiter de voltar a
integral esse Colegiado. Ainda, como Professor da Faculdade de Direito de Sio Paulo teve a
oportunidade de integral esse Congregagao, como Representante da categol-ia dos Professores

Associados, sendo o Diretor o Prof. Dr. Ignacio Maria Poveda Velasco. Foi uma experi6ncia

extremamente prazerosa participar da Congregagao num memento em que este Unidade diva
seus pi:imeiros passos no sentido da consolidagao, come uma refer6ncia muito importante para

o ensino e a pesquisa do Direito no Brasil. Teve a oportuMdade, nessa condigio, de participar

de diversas bancas de dtulos, bancas para ingressos de novos docentes. Posteriormente, vindo a
se tornar Professor Titular do Instituto de Relag6es Internacionais autos-naticamente deixou de

ser membro da Congregagio, exatamente por nio ester mais habilitado a representar os
Professores Associados. Volta, agora, a Congregagao na qualidade de Reptesentante dos

Professores Titular-es em substituigao ao seu colega do Instituto de Relagfies Intetnacionais, o
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Prof. Dr. Amincio Jorge Silva Nunez de Oliveira. Registra, de maneira breve, esse satisfagao
pelo retorno. Tem enorme admiragao por esse Unidade, 6 uma refer6ncia de modernizag:io do
ensino do Direito a parter da premissa do periodo integral. Ewes do Instituto de Relag6es

Internacionais t6m acompanhado com muita atengao o 6xito das experi6ncias dos cutsos de

Especializagao, que 6 uma refer6ncia importante para a Universidade de Sio Paulo, porque traz

para dentro das Unidades algo que, tradicionalmente, acabava sendo feito pdas Fundag6es de
Apoio. O que 6 um avango extremamente importance, porque subordina os cursos de
Especializagao justamente is Instincias da Unidade, portanto, vincula os cursos de
Especializagao, inclusive ao que deve ser, ao con)unto de diretrizes pedag6gicas, temfticas, da
Unidade. Como Professor externo, embora vi procurar se interar o miximo possivel dos

assuntos da Congregag:io, evidentemente cube aportar aqueles subsidios que, eventualmente,
possum ser 6teis para o Colegiado a partir de experi6ncias advindas de ouuas Unidades, de

outras fung6es que exergam. Porranto, sua palavra 6 de agradecimento pda possibilidade e de
saudagao seus colegas, muitos dos quais if vem compartilhando de relag6es hi bastante tempo

Registra, por Him, a relagao entre este Unidade e o Instituto de Relag6es Internacionais. O Prof.
Dr. Umberto CeUI Junior 6 Representante dos Professores Titulares na Congregagao do
Instituto de Relag6es Internacionais, porque 16, tamb6m, coma uma Unidade nova nio tem um

compo estabilizado. Junto com o Prof. Dr. Rubens Begak tem desenvolvido intensa atividade

lunto a Universidade de Salamanca, no Centro de Estudos Brasileiros. Espera, inclusive, que sua
participagao posse intensiRicat kinda maid o relacionamento da Unidade com o Instituto de
Relag6es Internacionais. A Sc!!!!ela..Dilelpra diz ao Prof. Dr. Pedro Bohomoletz de Abreu
DaUari que 6 uma honra t6-1o aqui. Tamb6m 6 uma Diretora rec6m empossada, mas ache que a

presenga do Prof. Dr. Ignacio Nlaria Poveda Velasco Ihe encoraja porque tem experi8ncia. Diz

que apesar do Prof. Dr. Pedro Dallari ter sido seu aluno, realmente a sua experi6ncia na Diregao
do Instituto de Relag6es Internacionais, a sua experi8ncia ao longo dos anos na Diregao e ein

cargos de Diregao Superior dessa Universidade Ihe df um certo alento no sentido de que teri,

realmente, apoio para conduzir esse Unidade e homenagei la no sentido de autorizar o seu
cresch-nento. Em relagao a Universidade de Salamanca, acabou de ser eleito o novo Reitor, o

Prof. Dr. Ricardo Ortega, Ex Diretor da Faculdade de Direito de Salamanca. Gostaria de
registrar que o Prof. Dr. Pedro DaUati6 um sucesso ein Salamanca, conquistou a todos.

Parabeniza e agradece o Prof. Dr. Pedro Dallari. ll - ORDEM DO DIA. I -
REFEREN'DAR: 1.1 - PROCESSO: 2013.1.423.89.5 - CAIO GRACCO PINHEIRO

DIAS. Credenciamento. Pedido de credenciamento CERT especintco para exercicio sh-nultineo
de atividades minisuar aulas em curso de P6s-Graduagao /a/o le//lx, fls. 53-55. Aprovado ad

ri:#pm//dw,w do Conselho do Departamento de Direito Piblico em 06/11/2017, fls. 55 verso.
Aprovado ad /i#emxdz/m da Congregagao em 09/1 1/2017, fls. 57. Nio havendo manifestagao,
em votagao, a Congregagao referenda por unanimidade a aprovagao da Senhora
Diretora, Profa. Dra. Monica Herman Salem Caggiano, em 09/11/2017, referente ao
pedido de recredenciamento apresentado polo Prof. Dr. Caio Gracco Pinheiro Dias. 2 -
DESVIN'CULAgAO DE CARREIRA: 2.1 - PROCESS0: 2017.1.319.89.7 --
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FACULDADE DE DIREITO DE RIBEIRAO PRETO. Vestibulat Desvinculagao da

carreira 160 (Direito) no Vestibular FUVEST para 2018. A Comissio de Gradual:io etn sua
80' Reuni:io Ordiniria tealizada em 26/10/2017, fls. 14, aprovou a nico desvinculagao da

carreira 160 (Direito) no Vestibular FUVEST para 2018, coin base no pateccr contririo do

relator, Prof. Dr. Caio Gracco Pinheiro Dias, fls. 9-11. Parecer do relator pda Congregagao,
Prof. Dr. Alessandro Hirata, opinando pele indeferimento do pedido e pda manutengfio da
vinculagao da carreira 1 60 (Direito) no Vestibular da FUVEST, fls. 16-1 7. A Se!!!!Qra..D!!e!!!ra

coloca o temp em discussio- O Ac-Ltucas Vieira Carvalho diz que, enquanto proponente,

gostaria de esclarecer qual foio contexto pelo qual os discentes entenderam que esse proposta

serif vflida e necessiria. A Faculdade if possui onze ands, ao mesmo tempo, de forma nenhul-na

estio renegando judo o que tem em comum com o Largo de Sio Francisco, porque nio existe
esse possibihdade. Mas, acreditam que chegou o tnomento da desvinculagio em decorr6ncia de

alguns fatores. Como escreveram na proposta que, inclusive esb no comego da pauta, existe

uina questao da uniio dos vestibulares que 6 potencialmente problemitica. Se pegarem os
n6tneros disponibilizados pda FUVEST, no site, observam que a maioria dos alunos possuem

como plimeita opgiio o Largo de Sio Francisco no pedodo matutino, depois hi uma certa
davis:io na segundo opgao, tanto para Ribeirio Preto quanto para o Largo de Sio Francisco no

pedodo noturno. O ptoblema que os discentes veem 6 que muitos dos alunos que se IHscrevet-n

na FUVEST colocam Ribehio Proto coco segunda ou terceira opgio E Riga que pode scr
comprovado, at6 anotou alguns n6meros se for o cano. O problems 6 que grande parte desses

alunos quc teen o desejo de estudar no Largo de Sio Francisco, inuitas vezes sio aprovados aqui
em Ribeirio Preto e muitas vezes des thin o desejo dc fazed a uansfer8ncia extetna. Ou sega, is

vezes des ficam um ano aquie li querem prestar a transfer8ncia externa. Inclusive, como
mencionou o pr6prio relator da Cotnissio de Gradual:io, o Prof. [)r. Clio Gracco Pinheiro
Dias, a mudanga ou nio das Uansfer6ncias external que sio disponibihzadas pele Largo de Sio

Francisco de certs forma impacts na quantidade de alunos que vio sail da Ft)RP para a FD.
Por exemplo, se nio se engana, foram disponibilizadas dezenove vegas pda Faculdadc de

Direito. O ano passado forum otto. Ou sega, a grande maioria desses alunos saiu daqui da FDRP
e foi para a FD. A16m disco, criam uin corpo discente que nio tem ulna a6inidade com Ribeirio
Preto. Ou sega, muitas vezes des v6m para Ribeirio Prego e imam a Faculdade de Direito de

Ribeirio Proto. Ele pi-6prio 6 um exemplo disso, a FDRP era sua terceita opgao Nico tinha
sequel ideia onde era Ribeirio Proto e amou a cidade de forma espetacular. Mas, n:io tem
certeza, se ao fina] dos seus cinco anos vai queter continuar em Ribeirio Proto. Entao, qual o

beneHcio para Ribeirio Preto, se ao Hind desses cinco anos retotnam para Sio Paulo c nio
devolvem nada daquilo que a cidade esb oferecendo para des. A ideia 6 crier uma culture de

juristas aqui em Ribeirio Proto. A16m de judo, de certs donna, privilegiar, priorizar, que as
pessoas que entree nessa Faculdade sejam aquelas quc colocaram aqui como primeira opgao-
Dc cetta forma, no sistema que tem aqui, infelizmente, deixam de lada algumas pessoas que
colocaram a FDRP homo primeira opgao Essay pcssoas acabam nio enUando e entram na
Faculdade pessoas que colocaram a Faculdade como sua terceira opgao e que, is vezes, neill
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t6m certeza se querem continuar aqui. Acredita que tenha sintetizado os argumentos com
relagao a isso. Come os pr6prios relatores disseram 6 uma questao muito complexa. E uma

questao que demands muito raciocinto, mas ao mesmo tempo acreditam que estejam no
caminho de ouuas Unidades. A pr6pria Faculdade de Medicine li realizou esse sepatagao. A

pr6pria Faculdade de Economia e Administragao if fez esse separagao. Se nio se engana, o

curso de Psicologia tatnb6m era unido a Sio Paulo e if fez esse dissociagao. E uma dissociagao

que se mostra natural, mas talvez sein o caso de [ediscutirem at6 que ponte isso deve ser frito

agora ou nio. O Ac. Yan Bogado Funck diz que a ouu-a questao que gostaria de levantar 6 de
terem uma identidade enquanto Faculdade. Uma Faculdade que tem onze anos, que ji tem uma

identidade com relagao a pesquisa. O n6mero de pesquisa em relagio ao compo discente se
mostra at6 superior proporcionalmente a Sio Francisco. Dessa forma, o ideal serif que o
discente ao escolher o curso que ele quer seguir, se quer Sio Paulo ou se quer Ribeirio Pteto,

pensasse realmente o que quer com o curso de Direito. Nio sendo apenas uma segundo opgiio
em relagao a Sio Francisco. Estando sempre a sombre da Sio F'rancisco. Que esse
desvinculagao da FUVEST poderia ser ben6fica a Faculdade. O Prof. Dr. Ignacio Maria
Eevcda..yelasce diz que entende nessa questao, como em tudo, o que deve ser colocado em
ama de judo maid, 6 sempre o interesse maior da Faculdade. O que 6 melhor para a Faculdade.

Se recorda que esse temp, quando estava na Diretoria, li tinha sido levantado e naquela ocasiio

entenderam que, exatamente pelo fate de estarem comegando, estarem "a reboque '' do Largo
Sio Francisco no vestibular serif algo bom para a Faculdade, em termos de candidate, selegao

etc. Esse item retorna a paula por iniciativa da Representagao Discente, hi um parecer contrfrio
da Comissio de Graduagao e hf um parecer conuirio pelo relatot da Congregagao. Ache que 6

uma questao de moments. Haverf um momento em que algal um voo proprio sega melhor para
a Faculdade. Nio sabe se esse tnomento la chegou ou n:io. A questao 6 que t6tn muitos alunos
que v6m para ci, mas que na verdade queria estar no Largo Sio Francisco e, assim que surge

uma oportunidade, debanda. lsso sempre vai acontecer em todd Universidade. Agora, isso nio
signlfica que muitos que aqui estio inclusive os que colocam aqui como primeira opgao, n:io

tenham exce18ncia, qualidade, e nem interesse em cursor aquia FDRP. Alias, la no Largo de Sio

Francisco, tem dino sempre, sistematicamente, para seus alunos 16, que os alunos de Ribeirio
Preto nio sio melhores do que os de lfi, mas tamb6m n:io sio piores. lsso porque ele fda dos

i-esultados dos alunos de Ribeitio Preto, por exemplo, no vestibular. Sempre pontuou a atitude

dos alunos de Ribeirio Preto, talvez, de uma maier seriedade, um tnaior comprometimento do
que os alunos de Sio Paulo. Mas, enHim, se de um Indo existem argumentos plausiveis, do ouUO

tamb6m existem. A questio 6 saber se chegou o momento de desvincular. Diz que,
pessoalmente, precisaria de mais dados para saber se esse sisteina de vinculagao numa 6nica
carreira, nesse motnento, este jogando maid contra do que a favor para o interesse da FDRP.

Precisaria saber se estio tendo prejuizos com etta sistemftica. Se sim, vio mudar. Se nao, vio
continuar. O Prof.Dr. Guilherme Adolfo dpt Sa111p& }ilf1ld€$ diz que seguindo as palavras

do Prof. Ignacio que destacou o interesse da Faculdade, gostaria de trazer o interesse da

sociedade. Ache que o principal interesse 6 da sociedade. A sociedade ganga com isso? Diz que
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tem a impressao de que nio. Pensam em termos de independ6ncia, o que 6 inuito importante,
mas tainb6m tem uma questao de integragao. Nora que muitos alunos na Unidade vio para a

Sio Francisco, e que bom que ela fibre esse espago tamb6m. Esse 6 um reconhecimento de que

eases alunos da Ft)RP tem plenas condig6es de estarem na FD. Nio existe uma questao
hierirquica entry as dubs. Tanto que a FDRP tamb6m recebe a Sio Francisco para ci. Se,
eventualmente, existir um saldo, preenchem coin concurso externo. A impressiio que tem 6 que

acabam absorvendo mentes muito brilhantes que ingressaram em Federais e meslno em
particulares. Que conseguiram se destacar e passat depois no concurso externo da FDRP, que 6

extremamente difTcil. A relagao candidato/ vega, salvo engano, 6 acima de 10/1. Ache que esse
diversidade torna a Acadet-ria mats rica. Colaboram com a Sio Francisco e colaboram tamb6fn

com a sociedade. Esse 6 sua impressao de todo esse processo. O Prof D!: :AJe$$4PdlQ Hirata
diz que fez o parecer pda Congregagao, tamb6i-n contririo a cssc pedido e corroborando coin
os argumentos tanto do Poof. Ignacio como do Prof. Guilhetme. Se separam as catreiras,

tolhem a opg:io dos alunos de sc inscreveretn para os doin cursos. Nio v6 grandes vantagens ein
relagao a isso, mesmo porque os alunos do Ensino lx'16dio nio tem informag6es suRlcientes para
fazerem esse decisao, ence uma Faculdade e a outta. O PliQf: 1)!: PUdlQ BQbQ Q! t4 du
:A!!!elU.Dg!!!ad diz que esb de acordo com os dois pareceres exarados da Comissio de
Gradual:io e da Congregagio, no sentindo do nio acolhimento da proposta. Para nio repetir os
dados que li forum colocados, diz que gostaria de agregar utn dado novo. Houve uma mudanq:a

e uma evolugfio importante aprovadas pelo Conselho Universitfrio, inclusive por fatwa de uma
pressio muito saudfvel e efetiva dos alunos da Universidade de Sio Paulo para a incoi-potag:io

do sistema do Sisu para provimento de vegas nas Unidades da Universidade, usando o crit6rio
da nora do Elem. E isso 6 interessante porque esse sistemitica vai justatnente no sentido
contririo ao da Especializagao. Jf que atrav6s do sistema do Sisu o candidato concorde is

cadeiras que podem ester dispersas por todo o Brasil, de todas as Universidades que estio
integrando o sistema do Sisu. Tsso tem sido visto e defendido pda Universidade, e foia favor

disso, coho algo muito bom. Democratize o acesso. Crib melhores condig6es para o acesso de

pessoas, que ao querer ingressar numb Universidade teri o mfximo de disposig6es possiveis.

Gerd algo que 6 muito positive, que 6 justamente a possibilidade de terem nas Unidades da
Univetsidade alunos de pettis difetentes, de origens diferentes, inclusive geogrinicas. lsto nio 6

algo negativo, 6 algo positivo. Gets uma densidade major do porto de vista cultural e, portanto,

pediria, inclusive, a Representagao Discente que refletisse um pouco sobre esse aspecto.
Respeitando muito os argumentos que forum apresentados, mas ponderando quc a
Universidade tem evoluido justamente no sentido contririo. No sentido de tornar o dais

fleHvel possivel o sistema, ein beneficio da qualidade, da diversidade, da selegio. A{ sim, o
interesse p6blico, de viabMzar aqueles que sio melhores do ponto de vista do aproveitamento

dos estudos, possum ter condig6es dc ingressat na Universidade. Esse 6 sua reflexao, mas este

de acordo com os pareceres exarados. O Ac. Yan Bogado Funck diz quc s6 nio concorde
com o Prof. Pedro Dallari nessc ponte, porque, na verdade, o Sisu tem ouHa sistetnitica que 6

diferente da FUVEST, inclusive porque as pessoas podem escolher in6meras Universidades.
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Pda experi6ncia, pelos seus amigos que entraram pelo Sisu, acabaram que nem era Sio Paulo ou

aqui como opg6es, era h'lines e ouUO curso, que nio Direito. Esse pessoa jf escolheu cursos e

Unidades que ela se identiRica como semelhantes. Ou porque quer vir para a cidade de Ribeirio

Proto. Enfim, o segundo ponto, gostaria de pedir vista do processo, com dais objetivos.
Primeiro, para analisar o parecer do Prof. l-lirata que foi colocado hole na pauta. E tamb6m

para tentar trader mais dados para a pr6xima Congregagao sobre esse questao. Sobre os
preluizos que esse questao pode trazer em relagao a vinculagao do vestibular para a Faculdade.

Como foi reeleito, podetf trazer isso na pr6xima reuniio. Em votagao, a Congregagao
defere o pedido de vistas do processo solicitado polo Representante dos Discentes, Ac.
Yan Bogado Funck. 3 - ESCRITORIO DE PRAM'lCA JURiDICA. 3.1 - PROCESSO:

2015.1.546.89.1 -- FACULD.ADE DE DIREITO DE RIBEIRAO PRETO. Regimento.
Escrit6rio de Prftica Jurfdica (EPJUR). - Sugestao de minute aprovada pda Comissio de
Est6gios em sua 9' Reuniio Ordin4ria, realizada em 14/08/2017, fls. 16. - Aprovado pda
Comissio de Graduagao em sua 80' Reuni:io Ordinflia, realizada em 26/10/2017, fls. 22, com

base no parecer do relator, Prof. Dr. Cato Gracco Pinheiro Dias, opinando favoravelmente a

minuta apresentada, por6m com ressalvas, fls. 17 verso, que forum atendidas pda Cost, fls. 19-

20. - Parecer do relator pda Congregag:io, Prof. Dr. Guilherme Adolfo dos Santos Mendes,
com ressalvas e sugest6es, fls. 24-25. O Pref D!: GyjlheltlDe Adolfo dos Santos Mendes diz
que a iniciativa 6 extremamente louvfvel. S6 tem elogios a iniciativa e aos trabalhos que forum

desetnpenhados. Em relagao ao documento normativo que foi produzido, s6 tem algumas

quest6es que forum colocados, no sentido de aperfeigoar o documento. Um 6 apenas uma

questao formal, a numeragao do documents tem alguns equivocos, precisaria ser corrigida.
Outta questao foi levantada pele parecerista da Comissio de Gradual:io. A composigao minima

do escrit6rio sio cinco estagifrios de Direito e um estagiirio de Psicologia. O parecerista, no

caso o Prof. Caio Gracco Pinheiro Dias, notou que estava faltando a previs:io do coordenador

de Psicologia. Ele fez esse reparo, voltou para a Comissio de Estfgio e houve um arrazoado do
Presidente da Comissio de Estfgios que dependeria de conv6nio etc. Voltou e acabou sends

aprovada a redagao original. Particularmente, nio Hlcou satisfeito com isso, porque se depende
de conv6nio para ter o coordenador, tamb6m depends de conv6nio para ter o estagifrio. Entao,

ache que 6icou incongruente nesse ponto Cr6 que a redag:io deveria ser alterada para prever

tanto estagiftio quanto coordenador a partir do conv6nio. Entao, faz esse sugestao. O segundo
panto diz respeito a integragfio coin a P6s-Graduagao. Esse 6 uma iniciativa tipica da
Graduagio, mas esperam que as atividades sejam integradas. A P6s-Graduagio 6 avaliada
segundo vfrios crit6rios e n:io somente em relax:io a produgao intelectual. Um crit6rio que 6
avaliado 6 a integragao da P6s com a Gradual:io. Ji discudram isso aqui, inclusive com a

participagao dos Nlesuandos em bancas de TCCs. Esse previsao foi incorporada nas
normativas. Outdo iter-n 6 o impacto social, tem dodo um quesito de avaliagao dentre cinco na
P6s-Graduagao sobre a avaliagao do impacto social. Esse escrit6rio 6 uma iniciativa fantistica

acerca do impacto social, da integragao social. Portanto, seria de enorme interesse da P6s
Graduagio participar dessa iniciativa, de tal modo que sua proposta, resumindo, 6 que deja
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realizada esse corregao formal, que sega incorporada esse nova redagao sobre o coordenadot de
Psicologia. Que antes de it para a Graduagio, que sega remetido para a Comissio de P6s

Gtaduagio examhlar o documento, discudr como poderia, se deseja, coco poderia integral
fotmalmente e institucionalmente esse iniciativa. Com esse proposta devolved iGraduagao para
fazed sodas essas modiHicag6es, se assim considerar e devolved para a Congregagio para a

deliberagio final. Esse 6 seu parecer. A Sf!!!!Q£4..D!!fl1114..diz que 6 favorivel ao parecer do
Prof. Guilherme. Coloca em votagao o pronunciamento do Prof. [)r. Gui]herme Ado]fo dos

Santos Mendes, no sentido de encaminhar para a P6s-Gradual:io, oferecer as suns sugest6es e

depois, retornar diretamente para a Comissio de Graduagao para oferecer a minute na sua
integralidade de regiments. O Prof. Dr. Andre R41DQ$ T4yale$ diz que gostaria de se alinhar

ao Prof. Guilherme, especialmente, em relagao a assist6ncia psico16gica. Diz que o Prof.
Guilherme faz a sugestao de que ou se integra um coordenador ou se retina esse area e o

estagifrio. Sugere que no artigo pl:imeiro, a proposta do jeito que este formatada, precisatia set
uma ptoposta conjunta com a Psicologia. Porque depois nio hf nenhuma outta estrutura
prevista aqua da 6tea de Psicologia. Entao, diz que nio sabe se faz sentido, nio sendo utna

proposta conjunta com a Psicologia, que o Escrit6tio de Prftica JuHdica que vai atender os

alunos da Faculdade de Direito se comproineta com a assist8ncia psico16gica. Ou isto 6 um
convEnio a parte ou, entio, 6 uma proposta conjunta. Esse 6 o seu modo dc ver. O ]3r111:.DL

Guilherme Adolfo dos SaQtQ$ blcpdc$ diz que nio sabe se a preocupagao do Prof. Andre
este contemplada ein seu texts, mas, peso memos teve esse preocupagao Parte do seu texto diz

que a atividade do Escdt6rio, enquanto nio houver cotav6nio, seri exclusivamente da atividade

juridica. Entio, a atividade psico16gica somente depois do conv6nio. O Pf!!f..D!-..A!!dle
Baal11g.ll11ayaleS diz que outta sugestao serra nio contemplar. Porque o pesto da estrutura do

regimento nio prev8 nada. Pair a Psicologia n:io prev6 nada, porque, claro, a iniciativa nio 6

con)unto. Em votagao, a Congregagao aprova, por unanimidade, o parecer do Prof. Dr.
Guilherme dos Santos Mendes sobre a Minute do Regimento do Escrit6rio de Prftica
Juridica, fls. 24-25. 4 -- CREDENCI.AMENTO CERT. 4.1 - PROCESSO: 2010.1.315.89.5

-- FLAVIA TRENTINI. Credenciamento Junto iComissio Especial de Regimes de Trabalho

CERT. CurHculo Lattes: htt!)://lattes.cnpq.for/63931 72472071 372. Aprovado az/ / iem Z///P/

do Conse[ho do Departamento de Direito Privado e de Processo Civil, em 14/11/20]7, f]s.
] 09, com base no parecer favorfvel do relator Prof. Dr. Paulo Eduardo Alves da Silva, fls. 108.

Parecer do relator pda Congregagao, Prof. Dr. Rubens Begak, opinando favoravelmente pda
aptovagao do pedido de credenciamento junto a CERT, apresentado peta interessada, fls. I lO

verso. Em votagao, a Congregagao aprova, por unanimidade, o parecer do Prof. Dr.
Rubens Begak, fl.110, favorivel a aprovagao do pedido de credenciamento junto a
CERT apresentado pda Profa. Dra. Flavia Trentini. 5 - ESTRUTURA CI.JRRICI.JLAR.
5.1 - PROTOCOLADO: 2017.5.221.89.4 -- FACULDADE DE DIREITO DE RIBEIRAO
PREGO. Estrutura Curricular. Quebta de requisito I)isciplinas do Departamento de Direito

Privado c de Processo Civil. Aprovada pelo Conselho do Departamento de Direito Privado e

de Processo Civil em 08/08/2017, fls. 3. - Aprovada pda Comissio de Graduagio ein
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27/10/2017, fls. 8, com base no parecer favorfvel do relator, Prof. Dr. Raul Nliguel breitas de

Oliveira, is fls. 7. Parecer do relator pda Congregagao, Prof. Dr. Gustavo Assed Ferreir a,

opinando favoravelmente ao pedido do Departamento de Direito Privado e de Processo Civil,
is fls. 11. A SC!!!!ela..Dlrelera diz que at6 chamou a atengao peta "quebra de requisito":

esclarece que, na verdade, 6 uma solicitagao do Departamento de Direito Privado e de Processo

Civil no sentido de eliminar pr6 requisitos. Diz que questionou o titulo "quebra de requisito",

mas assun aparece desde a primeira pigina do processo. Portanto, continuari assim. O Flee
D!: Gu$!4vQ A$$ed FQ!!hilo diz que, na verdade, 6 apenas uma praticidade a superag:io do

antigo Projeto Politico Pedag6gico. Precisam facilitar que os alunos da Faculdade possum
cumprir as disciplines nesse moments de uansigao, que 6 sempre bastante grave para o bom
andamento das atividades da Comissio de Graduagao. Entao, foi com esse intuito que o
processo nasceu e que visa facihtar o cumprimento das disciplines para que possum superat a

matrix anterior o quanto antes. O Prof. Dr. .lait Aparecido Cardoso diz que, na verdade, 6
pr6-requisito. Sugere acolher o parecer favorfvel e adequagao nesse Orgao para

encaminhamento futuro. O correto no dtulo 6 ''pr6-requisito". Em votagao, a Congregagao
aprova por unanimidade o parecer do Prof. Dr. Gustavo Asked Ferreira, fl.ll, sobre o
pedido do Departamento de Direito Privado e de Processo Civil para nio maid exigir
requisitos para cursar as disciplinas "DDP4001 -- Direito Civil ll -- Contratos" e

"DPP8003 -- Direito do Consumidor 11", em fazio da alteragao do Projeto Politico
Pedag6gico. 6 - PERCENTUAL DA REPRESENTAgAO DISCENTE JUNTO A
CON'GKEGAgAO. 6.1 - PROCESS0: 2017.1.545.89.7 -- FACULDADE DE DIREITO
DE RIBEIRAO PRETO. Colegiado. Consults representagao discente na Congregag:io da

FDRP. Parecer da relatora pda Congregagao, Profs. Dra. Eliana Franco Netne. A Sc!!!!efa
D!!elafa diz que o processo foi enviado a ])rota. Dra. Eliana Franco Neme. No entanto, foram

surpreendidos com a manifcstag:io da Profs. Eliana dizendo que n:io se dente a vontade no

sentido de se manifestar sobre o assunto. Esse materia foi objeto de uma Portaria e ontem em
reuniio deciditam colocar novamente para parecer. Solicits a gentileza do Secretirio Gerd,

Membro desta Congregagao, de aceitar a designagao de parecerista e exatninar o caso, porque

gostariain de ter por escrito o que e como as outras Unidades intel)retain a norma. Diz que a
questao 6 sensivel. O Prof. Dr. Ignacio Maria Poveda Velasco aceita esse encargo, diz que a

questao 6 sensivel e informs que vai preparer o parecer para pr6xima reunHo. Diz que tem o
maier aprego pda Representag:io Discente, todos os alunos sabem e Ihe conhecem. Ocorre que

o Estatuto 6 muito explicito em seu artigo 45, inciso 8', inns fad o parecer. Esclarece que a
presenga de dois Representantes Discentes de Graduagao aqui na Congregagao, historicamente

falando, se justincava daquele tempo em que nio tinha ainda a P6s-Gradual:io. Depois, if n:io

foi mais na sua gestfio quando a P6s-graduagfio se implementou. Farc o parecer coin dor no

coragao para ele, mas do porto de vista do Estatuto nico h6 d6vida quanto a questao do
percentual, que 6 de 10% dos membros docentes do Colegiado. A conte que fez: tem 20 (vinte)

membros docentes, seriam 21 (vinte e um), mas como um Presidente de Comissio Estatutfria
duplica com a ltepresentagao dos Associados, entao, Gtca 20 (vince). 10% seriam dois, mas o
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Estatuto diz que sio divididos proporcionalmente entre Graduagao e P6s-Graduagio. Diz que
barf um patecer para deixar isso por escj-ito. Em votagao, a Congregagao deliberou o
encaminhamento dos autos ao Prof. Dr. Ignacio Maria Poveda Velasco para a gentileza

de emitir parecer, pda Congregagao, sobre o aumento do percentual de Representagio
Discente e de Servidores T6cnicos e Administrativos no imbito dos 6rgaos colegiados
da Faculdade, proposta protocolada pda Representagao Discente da Graduagao, fls. 03-
07. 7 - CON'CURSO PA.RA PROFESSOR DOUTOR. 7.1 - PROTOCOLADO:
2017.5.40.89.0 - FACULDADE DE DIREITO DE RIBEIRAO PRETO. Sugestao de
names para composigao da Banca Examinadora apresentada pele Depattamento de Direito

P6blico para o Concurso de Professor Doutor na area de Direito Econ8mico e Finangas
P6blicas e Orgamento, Edital 17/2017. Banca Examinadora aprovada pele Conselho do

Departamento de Direito P6b[ico em 27/09/2017, f]s. 53: ].iallal;U: Prof. Assoc. Gustavo
Asked Ferreira (l:;DRP/USP); Profs Dra Juliana Oliveira Domingues (FDRP/USP); Profs Dta
Marcia Carla Pereira Ribeiro (PUC/PR); Prof. Dr. Jose Marcelo Martins Proenga

(DCO/FD/USP); Prof. Assoc. Estevio Horvath (DEF/FD/USP). Sl1l21S!!10: Prof. Dr.
Guilhermc Adolfo dos Santos Mendes (FDRP/USP); Prof. [)r. Alexandre Nishioka
(FDRP/USP); Prof. Dr. Diogo R. Coutinho (DEF/FD/USP); Prof. Dr. Rodrigo Luis
l<anayama (UFPR); Prof. Dr. Vinicius Marques de Carvalho Cawalho (DCO/FD/USP).
Parecer da relatora pda Congregagao, Profs. Dta. Cintia Rosa Pereim de Lima, em 25/10/2017,
opinando favoravelmente pdas cinco inscrig6es dos candidatos supra relacionados, bein como

dos membros titulares e suplentes indicados e aprovados pelo Consclho do Departamento de
Direito P6blico para comporem a Banca Examinadora do Concurso para Professor Doutor

Edital FDRP N ' 17/2017, fls. 55-60. - Aprovada pda Congregagao, em lO/1 1/2017, a inscrigao
dos candidates: Gabriel Loretto Lochagin; Daniel Freire e Almeida; Paula Ariane Freire; Renato

Ribeir o de Almeida e Rafael A'ladureira dos Anjos. Deliberada pda Congtegagao, em
lO/11/2017, a devolugao do proccsso ao Departatnento para reformulagio dos nomes
sugeridos para a Banca Examinadora, fls. 62: .!.ia41flJ;fS: Prof. Assoc. Gustavo Assed Ferreira

(DDP/FDRP/USP); Prof. Assoc. Thiago Marrara de Matos (DDP/FDRP/USP); Prof. Titular

Fabio Nusdeo (DEF/FD/USP); Professor Assoc. Estevio Horvath (DEF/F[)/USP); Prof.
Assoc. Diogo R. Coutinho (DEF/FDiUSP). S!!!ZIC!!!W: Prof. Dr. Guilherme Adolfo dos Santos
Mendes (DDP/FDRP/USP); Profs. Assoc. Nlaria Paula Costa Bertran Mufioz
(DFB/FDRP/USP); Prof. Dr. Jose Nlarcelo Martins Proenga (DCO/FD/USP); Prof. Dr.

Rodrigo Luis ]<anayama (UFPR); Prof. Assoc. Hatoldo b'lalheiros Duclerc Vergosa

(DCO/FD/USP). - Parecer do relator pda Congregagao, Prof. Dr. Mircio Henrique Pereira

Ponzilacqua, opinando favoravelmente a solicitagio do Departamento dc Direito P6blico,
concurso para Professor Doutor na area de Direito Econ8mico e Finangas e Orgamento, fls.64.
A SC!!!!ela..:Dilel111ia esclarece que esse questao foi examinada na 61tima Congregagio. O

protocolado voltou para o departatnento e acabaram por apresentar uma nova composigio da
Banca Examinadora. Champ a atengao para o caso, pois foi aprovado patcialmente no sentido

de aprovar as inscrig6es dos candidates e o que Ricou em aberto foia composigao da Banca. O
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Prof. Dr. Gustavo Asked Ferreira diz que, na verdade, procurou conduzir o Departatnento de
Direito P6blico uma sintese das discuss6es que trouxeram nessa 61tima Congregag:io. Essay

discuss6es, em grande medida, circulavam pda conveni6ncia de terem uln Professor Titular
)unto a Banca, bem como, tinham o problems de que a Profs. Juliana Oliveira Dominguez
estaria fora no primeiro semestre, no seu estfgio p6s-doutoral junto a Universidade George
Washington, em Washington, D.C.. O Departamento deliberou pda substituigao da Profs.
Juliana pelo Prof. Thiago Marrara de Matos, que tem conhecimento t6cnico vasto em Direito

Econ8mico, tem a sua Livre-Doc6ncia ligada ao Direito da Concorr6ncia. A Representagao

Discente, se bem se records, nas suns sempre bem tragadas palavras tinham uazido na reuniio
passada a questao do Prof. Thiago Marrara de Matos. Procuraram atender esse clamor na

reuniio Departamental e, tamb6m, procuraram atender a questao levantada por esse
Congregagao sobre ter um Professor Titular em uma banca de ingresso, kinda que nio sega

necessirio. Diz que a Profs. Juliana recordou do name do Prof. Dr. Fabio Nusdeo que,
evidentemente, 6 um dos maiores nomes do Direito Econ8mico no Brasil. Para que viesse
compor a Banca, entio, o Prof. Dr. Fabio Nusdeo este no lugar da Profs. Dra. Marcia Carla
Pereira Ribeiro. A Banca Hicaria com a seguinte composigao: .]=il111alCg: Prof. Assoc. Gustavo
Assed Ferreira (DDP/FDRP/USP); Prof. Assoc. Thago Marrara de Matos
(DDP/FDRP/USP); Prof. Titular Fabio Nusdeo (DEF/b'D/USP); Professor Assoc. Estevio

Horvath (DEF/FD/USP); Prof. Assoc. Diogo R. Coutinho (DEF/FDiUSP). O Prof. Diogo

Coutinho entry no lugar do Prof. Proenga. O Prof. Diogo foi muito citado na reuniio anterior.

S!!i!!c!!!es: Prof. Dr. Guilherme Adolfo dos Santos Mendes (DDP/FDRP/USP); Profs. Assoc.
Maria Paula Costa Bertran Mufioz (DFB/FDRP/USP); Prof. Dr. Jose h'marcelo Martins Proenga

(DCO/FD/USP); Prof. Dr. Rodrigo Luis Kanayama (UFPR); Prof. Assoc. Haroldo Malheiros
Duclerc Vergosa (DCO/FD/USP). O Prof. Dr. Mircio Henrique Pereira Ponzilacqua diz

que, na qualidade de parecerista, gostaria de se manifestar. Diz que nio viu 6bices juridicos.
Tamb6m, no sentido da compet6ncia material da Banca, embora nio tenha participado da

61tima Congregagao, porque nio era Membro, teve a impressao pelo que Ihe foi reverberado
que as situag6es que foram levantadas forum atendidas, por isso o seu parecer favorivel. O
Prof-Dr. Pedro Bohomoletz de Abreu Dallari diz que gostaria de fazed uma colocag:io e
depois uma pergunta, um pedido de esclarecimento ao Prof. Gustavo. Um aspects que Ihe
parece importante nessas deHuug6es 6 terem em consideragao que o concurso de ingresso ele

tem caracteristicas que sio distintas do concurso para obtengao de dtulo. Concurso para
obtengao de dtulo se conti'a fundamentalmente na avaliagao da qualidade do trabalho produzido
pelo candidate. Ja o concurso para selegao de professor ou professors que integraria carreira

docente deve envolver, obviainente, a16m da avaliagao da expertise, da excel&ncia do candidato

para a area do concurso, outros crit6rios que envolvem )ustamente aferigao pda Banca da
condigao daquele candidato de pernnar as outras fung6es que sio inerentes a atividade daquele

que vai integral a carteira docente. Hf orientagao de pesquisa, hf atividade de doc8ncia e o

desempenho em fung6es administrativas na Universidade, como este que estio tendo aqui, e

que des que l£ t6m um pouco de experi6ncia, sabem que consomem muito tempo e que sio
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muito relevantes na vida de um candidato. Portanto, o candidate pode is vezes ser o maid
indicado por obter o dtulo de exce16ncia de conhecimento de uina materia, mas, eventualmente,

a crit6rio da Banca nio ser dorado dessas catactetisticas que sio tamb6m fundamentais para o
desempenllo da fungao docente. Lembrando que a selegao de um professor partindo-se do

principio que ele permaneceri pda vida na Universidade envolve a escolha de um covet-n na
faixa dos 30 anos que vai se aposentar aos 75 ands. Portanto, algu6m que petmanecerf durante
d6cadas na Universidade. Portanto, 6 uma escolha muito critetiosa. lsso tet-n feito que em vfrias

Unidades, inclusive na sua, quando se trata de concutsos para a selegao de professotes para
carreira, t8m sempre optado por terem Ptofessores Titulares na Banca, e Professores Titulares

da Unidade, porque des t8m mais seniotidade, mais viv6ncia, mais antiguidade, confere uma

gravitas a Banca. lsso 6 importante como refer6ncia, inclusive para os ouuos membros da
Banca. Diz para observaret-n que nio esb discutindo names. Este explicitando um crit6rio. Diz

que tem um enorine aprego polos Homes que estio aqui indicados. Teve a grande honda de
participat da Banca de Livre-Doc8ncia do Prof. Gustavo Assad Ferreira, que se saiu
brilhantemente, sendo aprovado pot unanimidade pda Banca. Teve a honda de cot-npartilhar
com o Prof. Thiago Nlarrara a fungao de Membro do Conselho Universitirio por virios anon.

Nio esb discutindo, obviamente, nomes. A'las, Ihe parece quc esse crit6rio 6 importance.

Lembta que no cano do Departamento de Direito P6blico h6 um ctninente Professor Titular
que 6 o Prof. Umber to Cell Junior que, por coincid6ncia, inclusivc 6 vcrsado na area do Direito

Internacional Econ8inico, aspecto que deveri ser considerado no concurso. Letnbra, tamb6m,
que 6 Mcmbro delta Congregagao. Cite o Prof. Andre Ramos Tavares, que 6 Professor

)ustamcnte dc Direito Econ8mico na Faculdade de Direito e que integra esse Congregagao.

Entio, sem que haha qualquer tipo de ressalva aos nomes indicados, porque tet-n pot des
enorme aprego. O que gostaria de saber 6 se esse tipo de crit6rio foi considerado pelo
Departamento. Ou sein, a ptesenga dc Ptofessores Titulares na Banca como algo que exptessa
de certs maneira o endosso e o compromisso da Unidade com a relevfncia daquele pleito. Esse

aspects simb61ico 6 muito importance, porque isto 6 que vai fazendo com que a Instituigao vi
sendo dotada de um senso de continuidade, de perpetuagio. Se entende que determinado
professor conseguiu ser algado a condigao de Professor Titular 6 porque se entende que ele

revels e tem um aicabougo, uma bagagem, que 6 [elevante para Unidade. Porque senio ele nio
teria sido escolhido. Portanto, Ihe parece que posse ser connadit6rio o fato de que a Unidadc

tem Professor Titular e quando chega na hora justamente de utilize-lo para algo que 6 quito

importante do porto de vista da vida institucional, nio o faz. Entao, gostaria de saber se, por

exemplo, o Prof. Umberto Celli Junior declinou. Obvio, que ai nio hi problems. Mas, se isso
foi considerado. Nio este querendo vicar rests-ito a este cano. Na medida cm que este Unidadc

este sendo ainda construida, a identi6icagao de crit6tios que possum se incorporar a um acervo

de in6todos Ihe patece que 6 algo que seri [elevante. Entao, tendo feito as suns observag6es, s6
gostaria de um esclarecimento do Departamento para saber se houve esse typo de consideragio.
A Se!!!!ara..DilelQla pergunta se, entao, o processo volta. Diz que gostaria de seguir, que 6 um

concurso para um cargo de Professor Doutor de Direito Econ8mico e Finangas P6blicas e

P6gina 16 1 26 /lv. 13andcirantcs , 3900 ( //#@/fl da USI '
1 4040-906 Ribcir:io Proto-S])

T I F 55 (16) 33i5-4954

www.dircitorp.usp.for



UNIVERSIDADEDESAOPAULO
FACULDADE DE DIREITO
DERIBEIRAOPRETO
.Asskt2ltcta qZcnica .AcadZmica

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667
668

669

670
671

672

673

674

675

676
677

678
679

680

Orgamento. O Prof. Dr. Pedro Bohomoletz de Abreu Dallari diz que nio esb pedindo
vistas do processo, apenas gostaria de um esclarecimento. O PIQfl D!: ADdr6 RamQ$ T4y41ie$

diz que queria cumprimentar pda escolha dos nomes, a lembranga do Prof. Fabio Nusdeo. De
alguma maneira it na linha do que o Prof. Pedro acabou de colocar. Porque no seu concurso de

ingresso, por exemplo, para Direito Econ8mico, na banca havia cinco Professores Titulares.
N:io este dizendo da sua Banca para Professor Titular, obviatnente. Esb falando da Banca em

que ingressou na USP. Ache que isso de cato 6 importance, que a presenga de Professor Titular

da casa, especialmente, como comentou o Prof. Pedro, na banca de ingresso 6 relevante.

Acrescenta um pedido para que os professores que estio aquie os que nio estao, mas que sio
Associados, e que se tornado em breve Titulares, que criem esse culture de que Professores

Titulares da Casa integrem as bancas de ingresso. O Prof. Dr. Gustavo Assad Ferreira
agradece ao Prof. Pedro Dallari pdas palavras genus em relagao a sua Banca de Livre-Doc6ncia.

Diz que gostaria de pedir a Profs. Monica que de cato chegassem a votagao hole com esse temp,

pois peso que li levantado pda Assistente Acad6mica, Sra. Marcia, possuem um puzo, que foi
aberto a pardo da hotnologagao das bancas, de 120 (cento e vinte) dias. Precisatn sail com UHtl

banca resolvida daqui. Ein que pese tenham sempre h'lembros na Congregagao Titulares foi de

certs farina corroborar com poucas modificag6es o que vem sendo decidido pelos

DeparEamentos. Esse 6 um concurso em Direito Econ8mico e Finangas P6blicas e Orgamento,

como bem colocado pda Senhora Diretora, em que o candidato at6 peso perch da outta docente
da cadeira, Profs. Juliana Oliveha Domingues, que 6 uma professors de Direito Econ8mico,

antitruste, Dome nacional na materia, que o candidato deve versar necessariainente bem por
Financeiro e Orgamento. Em que pese, tamb6m, devs conhecer Direito Econ8mico, porque 6

da sua cadeira. Esse 6 um ponto relevance aqui. No que diz respeito ao Prof. Umberto Cello

Junior, Professor Titular da FDRP, e 6 uma honda t8 1o em seu Departamento e ter trazido esse

docente apes o seu periodo como Dhetor para o compo permanente de professores da FDRP.
[)iz que o Prof. Umberto Ce]]i Junior, se bem se recorda, na ata anterior if havia manifestado o

seu nio interesse em participar dessa banca, disse quc nio tinha interesse. Talvez esteja gravado.

Disse textualmente. Se tiverein gravado a reuniio anterior conseguirao ipso, 6 cerro, com
certeza. Em segundo lugar, em que pese, ainda desconsiderando que podedam voltar ao Prof.

Umberto Cell Junior e solicitor que ele, excepcionalmente, em que pese nio dvesse o interesse,
aceitasse esse demands, ache que serif louvfvel. Acredita que a Banca tete um Professor Titular

com vista experi8ncia na area, aposentado do Largo de Sio Francisco, o Prof. Fabio Nusdeo.
Contemplaratn e acrediram muito que o Prof. Fabio posse conduzir esse processo coma um
Titular dessa Banca. Ademais, tem o Prof. Estevio Horvath e o Prof. Diego Coutinho que
versam muita qualidade sobre a materia. O Prof. Thiago Marrara tamb6m, tanto no que diz
[espeito ao Direito Econ8mico quanto no que diz respeito ao Direito Financeiro. Que se trata,
em que pele de um Professor Associado, de um dos maiores administrativistas que o Brasil tem

hole. Na sua modesta opiniao, fda de um colega de Departamento, mas fda, acredita que, com

propriedade. Pdas suns publicag6es e pda pesquisa syria que vem realizando e pda sua
qualidade diante de seus grupos de estudos, da sua atividade como docente. lsto posts, diz que
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gostaria de pedir pda Banca do Departamento. Gostaria de pedir utn voto de conRlanga dessa
Congregagio a Banca do Departamento que, setlsivel aos designlos dessa Congregagao, alterou

a sua Banca original para atender a esse casa. O Departamento solicits que mantenham esse

Banca para poder realizar o concurso. Na prftica, um dos outros crit6rios que, na verdade,
quando ele fda de Direito Financeiro ningu6tn pode esquecer o nome do Prof. Conti, que foi

levantado no Departamento nas dubs vezes. O Prof. Conti s6 nio esb na Banca porque foi

orientadot de doutorado de um dos candidates. Ache que devem evitar que orientadores, n:io
que haha qualquer suspeigao quanto a isso em regra. Mas, devetn evitar que orientadotcs dc
mesuado e orientadores de doutorado estejam em bancas dos, hole, Meshes, Doutotes. Devem
evitar isso. Por isso esse composigio de Banca. Em que pese o Prof. Umberto Cell Junior deja
Especialista, e sabem, em Direito Internacional Econ8mico, e nio Direito Econ8mico
Internacional como seria o caso aqua. Nio tanto. Ainda assam, procutatam atender ao clamor
dessa Congregagao trazendo o Prof. Fabio Nusdeo para a Banca. Com isso, o Prof. Diogo

Coudnho, que foio nome levantado aqua virias vezcs, gostaria de pedir pelo [)epartamento.
Que mantivessem a tr adigao dessa Casa, em respeitar e manter, em que pese possum u
contririos a isso, obviamente, que respeitassem, mais uma vez, a vontade do Departamento de

uma Escola em formagao. A Escola 6, sim, em fort-nagao, saber-n disso. S6 que 6 uma Escola
que avanga ripido e que os seus Associados, acredita, t8m condigt5es dc junta com um

Professor Titular de grande expertise, coma o Prof. Fabio Nusdco. Seguir esse caminho para

realizarem um bom concutso. O Prof. Dr. Ignacio Maria Poveda Velasco diz que, ein
primeiro lugar, gostaria de refrescar o que foia discussio da 61tima reuniio da Congregagao.

Quando se falou muito sabre, maid uma vez, olhar sempre para o bem maior, o intetesse maior
da Faculdade. Nesse cano foi dito na rcuniio passada que o interesse maier 6 tetem sempre a

melhor banca. A banca mats qualinlcada pelos crit6rios de compet6ncia, de ader8ncia, de
expeti6ncia etc, para que posse set escolhido o novo docente, como falou o Prof. Pedro, que
integrarf os quadros por d6cadas, o mellor candidato dense os que se apresentam ao certame.

Entio, esse 6 o priineiro ponto. Quer diner, o bem major da Faculdade. O interesse maior que 6
escolher o tnelhor candidato e para isso ter a melhor banca, no que diz respeito a ader&ncia ao

tei-na, a compet&ncia, a experi8ncia. Diz ao Prof. Gustavo Asked Ferreira que sobtc a questio

do Prof. Umberto CeUijunior, todos se lembram, ele estava muito afetado. Disse que nio tinha
interesse no sentido de que n:io estava a]i. ]nteresse ele tete sim e pode garantir. Diz que, se

quiser, ele pods lugar para o Prof. Cello agora, por6m, em viva voz. Mas, que interesse ele tem
sim. A questao nio 6 s6 que ele tem interesse. Ache que o crit6rio que o Prof. Pedro Dallati

colocou agora 6 muito [elevante e vai falar sobre ele inclusive citando uin exemplo aqui da vida

da FDRP. Mas, que o Prof. Cello tem ader6ncia ao temp. Tudo bet-rl que a inca 6 de Direito
Econ8mico e Financeiro. Mas, que o pr6prio Prof. Cello aqua, at6 coin visivel constrangimento

da parte dele, se manifestou no sentido de que ele tem compet6ncia, de quc elc tem ader6ncia.

[)iz que o Prof. CeU] ta]vez tenha ditz que nio tinha intercsse, inns dentro de utn contexto de
grande constrangimento que a converse na teuniio passada tomou. Diz ao Prof. Gustavo Assad

Ferreira que a questao nio 6 um voto de conGianga ao [)epartamento. ALAS, gostaria de e]ogiar a
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proposta, a refotmulagao, que veio do Departamento. Realmenre, ela velo agregando, por
exemplo, como foi falado, o Prof. Fabio Nusdeo. Ela velo com uma massa muscular numb
densidade, no que diz respeito ader6ncia ao tema, maior. Diz que dina que a questao nio 6 de
confianga, mas de justamente terem esses crit6rios como os que o Prof. Pedro DaUari

mencionou agora hi pouco sobre a experi8ncia e o que o Professor Titular represents. Sem

prejuizo daqueles que nio o sio. Mas, em termos de experi6ncia e do beneficio que esse
experi8ncia traz sim para a vida da Faculdade. Lembra, entao, aqui que tiveram um caso

igualzinho. Uma proposta de banca para Livre Doc6ncia no Departamento de Direito Privado e

Processo Civil, na area do Direito do Trabalho. Veio uma proposta do Departamento, portanto,
todd a con6langa. Nessa proposta estava como suplente na banca o Prof. Nelson Mannrich.

Todos se lembram desse cato. Diz que ele, Prof. Poveda, por acaso, porque comunga dessa

mesma visio do Prof. Pedro Dallari, disse que Ihe causava um pouch de esp6cie o Prof. Nelson

Mannrich, inclusive Membro da Congregagao, ele estava presente, Professor Titular da area e

que ele nio estava ence os titulares da banca. Rapidamente o Prof. Jail, Chefs do
Departamento, concordou e o colocaram na banca. O que vem depois, ache que todos saber,

o concurso foi realizado. Havia dubs candidates, professoras da Casa, uma concursada e a outra

tempot6ria. Diz que o Prof. Manntich ligou para ele e disse que estava diante de um problems
muito s6rio. O Prof. Mannrich tinha examinado as teses e veri6icou plfgio do comego ao Hnn

na tese de uma das candidates. Sabem como isso se resolveu, de uma maneira elegance,

chamando a candidate antes, explicando se ela n:io achava melhor desistir do concurso. Deram

a ''cape da caridade" a esse candidate, que se retirou do concurso. Essa professors temporfria if

tinha tido o seu contrato temporario aprovado, prorrogado, aqui. Diz que nio sabe, pode ser
que nio. Mas, o Prof. Mannrich Ihe disse claramente que parecia que as ouuas pessoas da banca

nio tinham percebido. Se nio fosse o trabalho, da expeti6ncia de um Professor Titular, que
entrou na banca como ele relembrou. Provavelmente teriam uma docente pda Faculdade de
Direito de Ribeirio Proto com uma tese plagiada e que estaria com seu contrato de uabalho
renovado para execragao e vergonha para a FDRP. lsso 6 pam diner que a experiancia do
Professor Titular 6 importante. Diz que nio este falando especi6icamente deste ou daquele e

muito menos esb falando em deuimento de quem nio 6. Diz que esb pensando no que disse

no initio, que o interesse maior 6 da Faculdade. E ter a banca mais adequada para escolher o
melhor candidate. Ache que isso sim passe por terem entre os titulafes da banca, Professor
Titular. Lembrou aqui, tamb6m, na reuniio passada, do Prof. Andre Ramos Tavares. Diz que se

o Prof. Umberto Celli Junior entrasse como titular, talvez o Prof. Andre Ramos Tavares

pudesse vicar pelo menos ence os suplentes. Porque vai que o Prof. Fabio Nusdeo n?io poder

vir, teriam pelo menos para quem socorrer. Sugere o nome do Prof, Umberto CeUI Junior para

os dtulares da banca. Diz que esse 6 sua sugestao, que decidam como bem entenderem. Diz que
colocaria o Prof. Gustavo Ferreira ou o Prof. Thiago Marrara, tanto faz, querer como o

segundo professor da Casa. Diz que ai judo bem. Ache 6timo o Prof. Fabio Nusdeo. O Prof.

Estevio Horvath que na ptoposta inicial estava como titular e continuaria e o Prof. Diogo
Coutinho, que foi realmente muito falado e que tamb6m 6 um professor da area, poderia
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completar esse banca. E os suplentes, sua proposta seria colocar, talvez, o Prof. Andre Ramos
Tavares e os outros se acertam na sequ6ncia. O Prof. Dr. Gustavo Assad Ferreira diz que,

inicialmente, s6 para colocar aqua em relagao ao que foi dino do Prof. Umberto Cellijunior.

Tem aprego pelo Prof. Ceni, babe do seu vasto conhecimento na area de [)ireito P6blico. Todos
sabem disso. Sua pesquisa ciendHtca o atesta. Apenas, o Departainento de Direito P6blico

considers que serif thais adequado ter um Titular apenas nessa banca, o Prof. Fabio Nusdeo
nesse caso. Nio fad defesa da sua posigao como membro dessa banca de modo algutn. E na

impossibilidade da Profs. Juliana fazed parte da banca, foi indicado o Prof. Thiago Marrata.
Aqui respeitando os docentes que li lecionaratn as disciplines, que t8m projeto de pesquisa no

mestrado ou na graduagao nessa discipline ou que lecionam disciplines de Econ8mico,

Financeir o ou Orgamento na Graduagao ou na P6s-Graduagao. Esse foia posigio do
Departamento. Diz que repete novamente que estio tentando evitar professotes que forum

orientadores de mesuado ou doutorado de candidatos, nio 6 o cano do Prof. Cell, sein na banca

de titulares, sein na banca de suplentes. A $c!!!!ela..D!!el11fa questions quem sio os candidatos.
O PIQf 1)!: GU$t4yQ A$$€d F 111 jla diz que os candidatos sio: Gabriel Loretta Lochagin;
Daniel Fteire e Ali-neida; Paula Ariane Freire; Renato Ribeiro de Almeida e Rafael Madureira

dos Anjos. Diz que tem um encaminhamento feito pele Prof. Ignacio Maria Poveda Velasco e

que deveriam colocar ein votagao junto com o seu encarninhamento, pele parecer do Prof.
Mircio Henrique Pereira Ponzilacqua. Pda aptovagao da banca do Dcpartatnento c do parecer
do Prof. Mircio Henrique Pereira Ponzilacqua. O Prof. Dr: Pedro Bohomoletz de Abreu
Ballad..diz que na sua Unidade quando aprovam banca, em gerRI, o n6mcto de suplentes 6
t-naior. At6 para evitat problemas como o concurso ii este instaurado, os professores nio

podem, n:io tem agenda. Diz que perguntaria se hf alguma regra aqui na Faculdade que obriga

que o n6mero de suplentes sega apenas esse ou se poderiam autnentar o n6mero de suplentes.
lsso de alguma maneha li permitiria algum typo de acomodagao. Poderiatn colocat os noises

que estio sends ventilados adicionalmente, de maneira cotnpletnentar, pelo tnenos para que se
aprove. Porque, is vezes, acontece isso, hf uma brute discussio na Congregagio, chega na hora

de marcar, a maior diRiculdade 6 conseguir agenda. Porque iBuito desses professorcs t8tn utna

agenda muito difici]. A{, a Congregagao que brigou tanto para ter uma banca, acaba se
deparando com uma banca que era completamente diferente por causa de problems de agenda.

Sugere que, eventualmente, poderiam cncaminhar para um typo de composig:io, acrescentando
os professotes nem que sein como suplentes e depois o proprio calendirio vai cuidar de dar a

feigao final para esse banca. Se nio hi impedimentos nas regtas da Faculdade de Direito de
Ribeirio Proto, sugere que sein esticada a cotnposigao dos suplentes, sein prejuizo de alterar. A

PIQb: Dla: Eljana Fl4nco Name diz que respondendo ao Prof. Pedro Dallari, li tivetam
mais de quarenta concursos aqui. Entre concursos docentes e concursos de titularidade Livre
Doc6ncia. Em um deles tiverain problemas. Talvez sejam muito legais aquie todos querem

fazed parte das bancas da FDRP. O posicionamento do Prof. Gustavo, como representante do

[)epartamento, este questio sobre esse banca ii discutiram na outta reuniio do Departamento.
Nessa reuniio do Departamento, ela se posicionou a respeito da modificag:io da banca,
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inclusive para que acomodasse as sugest6es que farah feitas aqui na anterior reuniio da
Congregagiio. Diz que vai ressaltar uma informagio, a decisio a respeito da composigao dessa
banca foi unfnime pelo Departamento. Discutiram muito isso. E o maior Departamento da
FDRP e ele entendeu que deveria ser esse banca de maneira unanime, independente da

qualificagao de todos os ouuos que forum recomendados aqui. Uma segundo consideragao que
faz com relagao a titularidade 6 que possuem lO (dez) anon de Escola e um Titular. Se
mantivetem esse padrao, vio conseguir fazer uma banca aproximadamente em 2045, 6 porque
nio vai ter. Como nio depende deles, se tiverem que ter Titular daqui, nunca vio fazer uma

banca daqui. Entao, nio 6 uma coisa que se pretends respeitar nessa Casa. Com relagao aos

nomes que forum indicados o Prof. Umberto Celli Junior na discussio da Congregagao, na
reuniio passada, ele se mostrou bastante desconfortivel com esse situagao todd e esse po18mica

que foi criada aqui com o noire dele e coin judo que aconteceu. Diz que nio tem procuragio
para falat em nome dele, como tem o Prof. Ignacio Poveda, mas ache que la possuem um

probletna com relagao a participagao. Agora if maculou. E o Prof. Andre Ramos Tavares, que

eu gostaria muito que participasse, foi orientador de um dos candidatos. Entao, talvez por ipso

tenham li na composigao da banca deixado de pensar nesses dois. O Prof. Dr. Andr& Ramos
ll11ayafeS diz que s6 quer observer que na composigao total, na verdade, um Professor Titular.

Entao, na mesma linha do Prof. Pedro Dallari, queria sugerir ao Prof. Gustavo Asked se nio
poderiam, ao inv6s de abrir uma terceira opgao, se na sua opgfio nio poderiam agregat mais um

noms de um Professor Titular como suplente pelo menos.Porque o que vai acontecer, o Prof.

Fabio Nusdeo, imaginetn que ele nico possa. Tem uin puzo para realizar o concurso. Pode ester
viajando, nio sabe. Geralmente, ele esb disponivel acaba, enGim, dando palestras, auras lfi na

Sio Francisco. Mas, ache que serif importante pelo memos ter um Titular. Entao,
eventualmente, agregaria isso. Poderia ser o Prof. Umberto Cellijuniot e na sua proposta
mesmo. Em relagao iproposta do Prof. Poveda, desde a primeira reuniao, li havia insistido de

que n:io fazio, nio tinha interesse, nio lava defendendo a sua participagao. Diz que se sente

muito confortivel em assumir a decisio do Departamento de nio Ihe indicar. Diz que,
pessoalmente, nio se sense impedido por ter orientandos seus, ex- orientandos no cano, o

Renato foi, a Profs. Monica sage, esteve na banca. Otientando seu de Mestrado e depois ele fez

Doutorado com a Profs. Maria Paula na Sio Francisco. Nio tem nenhum problems, porque
realmente nio tem an-bade. Nio se sense comprometido. Ache que o problems do
comprometimento 6 independente de ser orientador, inclusive pode hover amizade. Diz que
tem um padrao de comportamento que, realmente, nio se sente impedido de participar. N'las,

como if disse, insiste aqua, ida falar isso. Porque o Prof. Poveda fez uma sugestao de novo de

seu nome como suplente, de que nio quer participar dessa banca. Quer respeitar, nesse ponto, a

decis:io do Departamento que achou por bem nio colocar seu nome. Quer respeitar esse
decisio. Mas esb muito tranquilo e confortfvel com isso. Mas, queria insistir polo menos mais

um Titular, se nio for na banca titular que sein na sup16ncia. O Prof. Dr. Ignacio Maria
]:excda..yelasce diz que fez uma proposta, uma sugestao, e o Prof. Andre Ramos Tavares tem

todd Fazio e o direito de dizer que nio se sentiria, porque tamb6m nio se pods imaginar que o
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cato de tet orientado quem quer que sein no Mestrado o naga uma pessoa suspeita. Mas, dianne

da manifestagao de que nio tem interesse, evidentemente, nio irf sugerir o Home. Etn relagio

ao Prof. Umber to Cellijunior solicits ao Prof. Gustavo Assed Ferreira para que depois, li rota,

em particular, o explique se hi algum problems com relagio a indicagao do Prof. Umberto Cell
Junior para a banca, porque nio esb entendendo. lsso 6 ef /#e /rra/z/. Mas, tamb6m, nio quer

constr anger o Prof. Umberto Cellijunior. Apenas deixou muito claro que nio 6 verdade que ele
nio tinha interesse. E que a situagao que se ctiou fez com que ele dissesse nio ter interesse.

h'las, que ele achava, porque ele Ihe disse, que poderia estar nessa banca, isso slm. At6 belo cato

de ser Professor Titular e por ader6ncia ao fema. Ele 6lcou muito sentido porque foi dino que
ele nio tinha ader8ncia ao temp, quando todo o seu hist6rico assim revels. E mais nesse sentido.

O Prof. Dr. Pedro Bohomoletz de Abreu Dallali diz que, coho hi esse ac6mulo de
discussao, ache que nio seria oportuno fazerem uma indicagio de uma pessoa que nio esb nem

aquie talvez nem gostasse. Sugere a Profs. Monica para que aprovassem a proposta da
Congregagao com o acr6scimo do nome do Prof. Dr. Umberto Cell Junior ence os suplentes.

Este 6 a sugestao que maria. O Prof. Dr. Gustavo Assad Ferreira diz que gostaria em primeiro

lugar de dizer ao Prof. Andt6 Ramos Tavares que tem certeza que n:io s6 ele nio se dente
impedido, como nio estaria impedido e cr6 que poderia fazed parte dessa banca e o
Departamento terra 100% confianga no seu trabalho. E apenas uma conduta que o
Departamento vem tendo n:io por conte da sua situagao. Diz que o Prof. Audi-6
inteligentemente sepatou bem o loio do trigo. O que se faz 6 que a relagao de otientaS:ao em

Mestiado e Doutorado pode ou nio gerar ao cabo da orientagao uma relagao de at-nizade.

Entao, if para evitar, a cautela do Departamento. Criando situag6es injustas, coma tendo utn
professor coin a expertise do Prof. Andre Ramos Tavarcs e nico podet t&-lo na banca. Porque

hi situag6es, como a sua, que 6 amigo do seu ex-orientador de Doutoiado, por exemplo. E
muito amigo kinda do seu ex-orientador de Mestrado. Poderia nio s6-1o, mas 6. At6 pot isso

e[es nio poderiam nunca ester numb banca sua. ]sso pode acontecer ou nao, como muito bem

colocado pelo Prof. Andre. Diz ao Prof. Ignacio Maria Poveda Velasco que quanto a questio
do Prof. Umberto Cello Junior, nada a diner off the record, na verdade. Nio hi nenhutn dpo de

incongru8ncia do Dcpartamento com a qualidade t6cnica do Prof. Umberto Celli, que nio 6 a

toa que o Titular da FDRP. Mas, nem por isso, o Departainento hi de engender, ache que isso
foi pauta das dubs reunites departamentais que o Prof. Umberto Cell deva necessariainente

estar em todas as bancas do Departamento daqui para frente para concurso de ingresso, at6 que
tenham um segundo Titular. Devem evitar isso e a experi6ncia hist6rica da FDRP detnonstra

que isso foi superado Ifi aaas. T8m bancas compostas de maneir a heterogfnea. lsso funciona

bem, exceto a que foi indicada coin muita intelig6ncia pelo Prof. Ignacio Poveda. O concurso
de Livre-Doc8ncia da Profs. Tlnah que, infelizmcnte, acabou ceifando do concurso. Tiveram

mais 40 concursos aquie andatam bem. Se o Prof. Mitcio Ponzilacqua, que 6 o relator da

Congregagao, concordar, queria acompanhi-lo. Se o Prof. Mircio Ponzilacqua concordar com a
proposta feith pelo Prof. Pedro Dallari, queria fazed sua a proposta de que o nome do Prof.
Umberto Cello fosse inclufdo coma suplente da banca especinicamente na vega do Prof. Fabio
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Nusdeo. Diz que, entao, ele entra na sup16ncia de maneira gerd. Entao, que o Prof. Umberto
Celli Junior pudesse compor a banca como suplente. O Prof. Dr. Mfrcio Henrique Pereira

])e!!ZilaCglU diz que cogitou na hora de fazed o parecer o nome do Prof. Umberto. Chegou a

cigar para ele. E ele demonstrou um posco esse constrangimento de sobrepor o nome dele,
sendo que originalmente nico teria sido. At6 perguntou se gostaria que levantasse esse discussio

e ele deinonstrou que nio. Entao, por isso que nio o indicou. De todo modo, ache que a
proposta que esb sendo feith agora, nio gabe. Nio se sense confotrivel em deixi-lo como

suplente, ja que como titular ele nio vai ser indicado. Nio saba se 6 indelicado nesse casa. S6

esse observagao que gostaria de apontar. Ou o indicam como titular, e nio se importa, se aqui
todos concordarem com as alterag6es. Ou nio o indicam. Ache maid razofvel mantel a banca

homo este, kinda que em que peso a importancia da titulagao. A Sc1111efa..Dilclefa informs que
colocarf em votagao o parecer do Prof. Dr. Mircio Henrique Pereira Ponzilacqua, na
composigao da banca na forma como ele propos, o parecer amal. Esclarece que, posteriormente,

vai consultar a Congregagio sobre a possibMdade de colocar mats um nome na sup16ncia, que 6
a do Prof. Umberto Cellijunior. O Prof. Dr: Ignacio Maria Poveda Velasco diz iProfa.
Monica que com esse encaminhamento esb perfeito. Em votagao, a Congregagao aprova,

por maioria dos presentes (dezenove membros), o parecer favorivel do relator a
sugestao da banca examinadora para o Concurso para Professor Doutor do DDP, na
area de Direito Econ6mico e Finangas PQblicas e Orgamento, Edital 17/2017,

encaminhada polo Departamento de Direito Piblico. Aprova ainda, por maioria dos
presentes, a inclusio do nome do Prof. Titular Umberto Celli Junior, coma membro
suplente da referida banca examinadora. A Banca Examinadora ficou assim
constituida: Membros Titulares: Prof. Associado Gustavo Assed Ferreira

(DDP/FDRP/USP) -- Presidente; Prof. Associado Thiago Matrara de Matos
(DDP/FDRP/USP); Prof. Titular Fabio Nusdeo (DEF/FD/USP); Prof. Associado

Estevio Horvath (DEF/FD/USP); Prof. Associado Diogo R. Coutinho
(DEF/FD/USP); )11c!!!bfQS..Sill!!e!!!eg: Prof. Dr. Guilherme Adolfo dos Santos Mendes
(DDP/FDRP/USP); Prof. Associada Maria Paula Costa Bertram Munoz
(DFB/FDRP/USP); Prof. Titular Umberto Celli Junior (DDP/FDRP/USP); Prof. Dt.
Jose Marcelo Martins Proenga (DCO/FD/USP); Prof. Dr. Rodrigo Lujis Kanayama
(UFPR); Prof. Associado Haroldo Malheiros Duclerc Vergosa (DCO/FD/USP). A

Sc!!!!gila..Dilelefa confessa, W'/#e /rra/& que se dente mal ein colocar o nome do Prof. Cell na
sup16ncia. Esse 6 o seu sentimento, por ipso nio votou. Nio se sente ivontade de colocar o
nome do Prof. Cell na sup16ncia, esse 6 o 6nico problema, mas, esclarece que a banca li foi

aprovada com o Dome do Prof. Cello na sup16ncia. 8 - REFORMULAgAO DAS NORMAS
INTERN'AS DA FDRP: 8.1 - PROTOCOLADO: 2017.5.162.89.8 - FACULDADE DE

DIREITO DE RIBEIRA.O PRETO. Consulta sobre assuntos de Graduagao. Reformulagao

das Normas Internal da FDRP, para adequagao aos Curriculos 89001 e 89002. - Aprovado pda

Comissiio de Graduagao em 22/06/2017, fls. 3. Parecer do relator pda Congregagao, Prof.

Dr. Camilo Zufelato, opinando favoravelmente a aprovagao das alterag6es normativas
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propostas pda Comissio de Graduagao, com sugest6es para que a E. Congregagao finalise-as e

debata-as, em 29/08/2017, fls. 15-16. A Congregagao, em 01/09/2017, ap6s esclarecimentos

do relator, Prof. Dr. Catnilo Zufelato, deliberou retirar o assunto de paula para discussio e

apreciagao na pr6xima reuniio do Colegiado, fls. 17. - A Congtegagao em lO/11/2017,

deliberou retirar o item de pauta para dar conhecimcnto aos novos membros da Congregagao,
fls. 18. O Ac. Lucas Viejl4 C41valbQ diz que existem algumas questaes que nio estio

pontuadas no parecer do relator, mas sio importantes. Talvez, poderiam se manifestar sobre
das. Utna delis 6 que o ar ngo 8' da nova Deliberagio passe a contar com aprovagao na
discipline de Iniciagao, nio se records exatamente o noms da inat6ria. Mas, a aprovagao na

discipline de Metodologia de Pritica Juridica, actedita que isso sega um 6bice desneccssirio, que
necessariamente a pessoa para fazed o TCC tem que ter sido aprovada. Especialmente no
sentido do que o Prof. Asked falou, de que estio com dois curriculos atualmente, acredita que
esse artigo 8' posse ser suprimido da I)eliberagao em relagao ao TCC. Como o relator, Prof.
Camilo, falou deveria ser melhor regulada a questao da verificagao de pligio pda Comissio de

Gmduagao, como seria a logistics. O procedimento de coho o Servigo de Graduagao ida

vetiHicar o pliigio, li que existe muita sobrecarga de uabalho. Entao, acredita que, talvez, sein
prudente vetem se [ealmente 6 necessfria a inclusio do artigo 12 e patigrafo da Deliberagao do

TCC. O Ac. Yan Bogado Funck diz que tem uma questao, se nio se engana, nessa nova
notmativa quc foi tirade a possibilidade de mestrando da participagao como membro avaliador

da banca de TCCs. Na verdade, foi algo que if tinha sido deliberado aqua nessa Congregagao

aprovando a possibihdade de participagao, por entender, e vem sendo pdas bancas que li
assistiu inclusive a participagao de mesuandos. Bom para o curriculo desses mesuandos. Nio
entendeu o porqu6 foi retirado isso dessa nova normativa. Outs-o ponto 6 que a normative nio

deixa claro, peso que foi elaborado com a CG, o que foi passado a des 6 que ela terra a intengio

de redtat sodas as normal antes-bores com relagao a formatagao do TCC e colocar judo como

ABNT. Porque t8m normas especinicas para o TCC e isso Rica confuse quando utilizar ABNT e

quando user as normas da FDRP. S6 que a normative nio deixa claro isso, porque cla nio

revoga expressamente as normativas anteriotes sobte esse temp. A Sc!!!!Qla..Dice!!zfa petgunta
se algu6m mais quer se manifestar e se pode colocar a votos a teformulagao das normas
internas. Coloca em votagao a minuta que foi apresentada para Hms de i-eformulagio com as
alterag6es propostas pelo telator. A Congregagao aprova por maioria dos presentes o
parecer do Prof. Dr. Camilo Zufelato, pda aprovagao das alterag6es normativas
propostas pda Comissio de Graduagao, com sugestdes, conforme fls. 15-16. A Sc!!!!eta
Dilelela esclarece que foi aprovada a minuta e quando for elaborado o documento final seri
levado em consideragao nio apenas as ponderag6es e os apontamentos do relator, inns tamb6in

o que os Representantes Discentes apontaram. Na realidade, lustinlcando os itens que forum
apontados. 9 - CARGO PROFESSOR TITULAR: 9.1 - PROCESS0 2015.1.584.89.0 -
FACULDADE DE DIREITO DE RIBEIRAO PREGO. Relat6rio teferente aos crit6rios

para distribuigao de cargos dc Professor Titular na FDRP. Deninigao do departamento para o
qual a vega disponibMzada pda CAA seri alocada. A Congregagio em lO/11/2017, aprovou a
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concessio de vistas ao Prof. Dr. Andre Ramos Tavares, fls. 42. - Parecer do Prof. Dr. Andre

Ramos Tavares a E. Congregagao, com considerag6es, fls. 43-48. A Sc!!!!efa.J)ifelela diz que

o Prof. Dr. Andre Ramos Tavares ofereceu um patecer magnifico que chegou ontem. De carta

forma, longo, at6 agradece. S6 que na sua opiniao o processo teria que voltar a Comissio para
se pronunciar sobre as ponderag6es oferecidas pelo Prof. Andre. Diz que leu o parecer e ache

que 6 uma 6tima colaboragao, uma contribuigao de primeira qualidade. S6 que, sendo

apresentado ontem, nio sabe como os membros desta Congregagao e a pr6pria Comissio que
deu o primeiro parecer possum se manifestar. Ache que a colaboragao foi de grande valid. O

Prof '. Dr Andr& Ramos Tamales agradece e diz que, na verdade, at6 recebeu uma ligagao na

sexta-keira cobtando o seu parecer. Na verdade, na sexta-keira teve uma pane no seu
computador que durou o 6im de semana todo e o comego da semana. Entao, at6 tem alguns

problemas que nio conseguiu superar. Mandou do jeito que deu. Mas, mandou na segundo-keira

de manha, no primeiro horfrio. Nio babe, enHun, se por algum encaminhamento depois nio

pode chegar a Profs. Monica antes. S6 queria registrar que 6 uma sugestio para que,
basicamente, kinda que nio concotdem com crit6rios, tentou estabelecer alguns baseados em

crit6rios de apreciag:io da Capes tanto em Graduagao coma em P6s. Ainda que nio concordem

com os crit6rios colocados ali, explicitar, com a ordem que des estio avocados, com a ideia de

que hajj um pressuposto bisico de necessidade do departamento de lideranga, de volume de
produgio etc. Queria s6 deixar o registro que Ihe parecia importante que os crit6rios levassem

em consideragao o m6rito e nio apenas uma questio simplesmente quantitative. Diz que ele
mesmo nio sabe qual 6 o tesultado da aplicagao desses crit6rios, porque nio tem a avaliag:io da
realidade da Faculdade. Mas, Ihe pareceu importante. Eventuallnente vai dar no mesmo do que

foi proposto, nio babe. Mas, achou que era importante para Htns de que a Comissio Acad6mica,
quando a CAA fosse apreciar isto, houvesse o que des exigem que 6 o minima, a questao de

in6rito e a objetiva. Entao, foi s6 nesse sentido kinda que possum eventualmente aprlmorar ou
modificar algumas panes da sugestao do encaminhamento. O Prof '. Dr. Ignacio Maria
!)Qaeda..yclasce diz gostaria de endossar a proposta da Senhora Diretora de que este parecer
do Prof. Andre, tomou conhecimento ontem quando entrou no Nereu, Ihe parece muito
criterioso, muito substancial. Ache que esse parecer deveria servir coma subsidio para uina

reflexio mais aptofundada, ponderada, por parte da Comissio que existe. Gostaria apenas,
homo li disse na reuniio passada, de uanquiliz6-1os em relagao a questao de puzo, porque nio

tem, para esses efeitos, puzo- Naquela informagao de 29 de margo da CAA diz que a Unidade
estando apta a solicitar um cargo de Professor Titular a partir do ano vigente. Entao, nio hf um
puzo. Sugere que aptesenram, solicitam e fundamentam bem. Entao, n:io possuem um puzo

Hesse particular. Sequel o OHcio de fls. 36, que dio puzo de 30 de novembro, na verdade
aquilo 6 para a solicitagao de perman6ncia de cargos vagos de Unidades que li tinham. Entao,

nio se aplica. Tem tempo. Ache que o mellor para Faculdade 6 que a manifestagio que for

encaminhada para a CAA, sega a mais substancial possivel para que, entao, a CAA posse
deliberar em fungao daquilo que a Faculdade estiver propondo. Ache que a ponderagao da
Senhora Diretora 6 muito sensata. Em votagao, a Congregagao considerando o parecer do
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Prof. Titular Andre Ramos Tavares, aprovou por unanimidade, encaminhar o processo
a Comissio indicada pda Congregagao para uma reflexio mais ponderada do assunto.
A Sc!!!!ala.111ile10ra agradece a presenga de todos e diz que gostaria de reiterar que se sense
exUematnente honrada com a possibilidade de conduzir os trabalhos da Faculdade de Direito

Ribeirio Pteto, de estar trabalhando com os deus colegas docentes, docentes aqui de Ribeirio
Preto, e de dizet e desejar a todos um bom amal de ano e um bom comes:o de ano, que 2018
ptolnete. Na realidade, tetio que se desdobrar para atender as demandas. Gostaria de, neste

moments, agradecer a colaboragao. Se sante realmente mais robustecida com a presenga do
Prof. Ignacio, antigo Diretor, do Prof. Pedro, da exUema honda de estar aqui, do Prof. Andre
Ramos Tavares e do Prof. Mannrich, que hole nio esb. EnGim, esse Hind 6 mais um

agtadecimento que este apresentando. Apresentando, tamb6m, a Profs. Massa que tem se
dedicado muito a conhecer melhor esta Faculdade de Direito, a tentar entender o raciocinio da

FDRP, a linguagem "juridiques". At6 if tinha advertido a Profs. Massa o diHcil nio seri dirigir a
Facu[dade, o dif]ci] seri entender e]es mesmos, os advogados. Agradece todos e deseja um final
feliz dc 2017. A partir®vereiro estario juntos novamente. Nada thais havcndo a tratar, a

Senhora Presidents (#3 por/}\cell!#£!2..apuftiio, is dezesseis horns e quarenta minutes. Do que,
pai a consent, eu, \ I'-yC:©li:;=lF::::Pe:'----'' Marcia Aparecida Cruz de Oliveira Bianco,

Assistente T6cnica Ad(l;18l;lice lavreie -=iiEiilEi'ma Ata, que seri examinada polos Senhores
Conselheiros presences a sessio em que for discutida e aprovada, e por mim assinada. Ribeirio
Preto, pritneiro de dezembro de dais mi] e dezessete.
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