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ATA DA 77' SESSAO DA CONGREGAgAO DA FACULDADE DE DIREITO DE
RIBEIRAO PRETO DA UNIVERSIDADE DE sAO PAULO. Ao segundo dia do
m6s de margo de dots mil e dezoito, is quatorze horns, na Sale da Congregagao da
Faculdade de Direito de Ribeir5o Preto da Universidade de Sio Paulo, em primeira
convocagao, re6ne-se a Congregagao da Faculdade de Direito de Ribeir5o Prego - FDRP,

sob a Presid6ncia da Profa. Dra. Monica Herman Salem G.ggiano, Djlftora da Unidade;
com a presenga da Vices!)!Rien, Profa. Dra. Mafia de Souza Ribeiro; ]?usifie!!!ef.fk
<lb113iss6u, Profs. Drs.: Nuno Manuel Morgadinho dos Santos Coelho(Comissao de
Graduagao), Rubens Begak (Comissao de P6s-Graduagao e Representante da Categoria
Docente de Professores Associados), Umberto CeUI Junior (Comissao de Pesquisa --
Suplente e Representante da (lbtegoria Docente de Professores Titulares) e Claudio do
Prado Amaral (Comissao de Cultura e Extensio Universitaria); Chefes de Departamentos,
Profs. Drs.: Gustavo Assed Ferreira (Departamento de Direito Pt3blico), Cristina Godoy de

Oliveira Bemardo (Departamento de Filosofia do Direito e Disciplines Bfsicas) e Jair
Aparecido Cardoso(Departamento de Direito Privado e de Processo Civi]); :Repose!!!a111u

das G.tegorias Docentes: Pl11fesseref.!.iallaas, Profs. Drs.: Andre Ramos Tavares, Ignacio
Maria Poveda Velasco, Nelson Mannrich e Pedro Bohomoletz de Abreu DaUari;

Professore$ A$$QQiados, Profs. Drs.: .Nessandro Hirata, Cintia Rosa Pereira de Lima e
Vktor Gabriel de Oliveira Rodriguez; PmfessQal.l11)e!!!ofu, Profs. Drs.: Guilhemle
Adolfo dos Santos Mendes, Eliana Franco Neme e Paulo Eduardo .ives da Silva;
Representante Discent& de (;raduacio: Yan Bogado Funck; ]iepresentante de P6s-
GfadL!afge: larissa Beschizza Cione; :Representante dos Servidores T6cncos e
Administrativos: Daniela Verissimo Gomes; e Assistente T6cnica Acad&mica Senhora
Marcia Aparecida Cruz de Oliveira Bianco, para secretariar a reuniio. Justificou sua aus6ncia

o Prof. Dr. Tbiago Marrara de Matos. A Sc!!!!afa..Dilelea agradece a presenga de todos e
declare abertos os trabalhos da 77' Sessio Ordinfria da Congregagao da Faculdade de

Direito de Ribeirio Preto. I -- EXPEDIENCE. 1 - Discussio e votagao: 1.1 - Ata da 75'
Sessio Ordinfria da Congregagao, realizada em lO/11/2017 e 1.2 - Ata da 76' Sessio
Ordinfria da Congregagao, realizada em 01/12/2017. Colocadas em votagao e nio
havendo manifestag6es contrgrias, a Congregagao aprova, por unanimidade, as Atas da 75'e

76' Sess6es, realizadas em 10/11 e 01/12/2017, respectivamente. 2 - Comunicag6es da
Diretoria: - Senhora Diretora, Profs. Dra. Monica Herman Salem Caggiano. A
Sc!!!!eta..D!!elba comunica: a) Em 05/02/2018 forum eleitos para Representantes dos
Servidores T6cnicos e Administrativos, titular e seu respectivo suplente, junto ao Conselho
T6cnico Administrativo da FDRP/USP, conforme Portaria Intema D.FDRP/USP

042/2017, de 14/12/2017, os Servidores Edvaldo da Silva Campos (16 votos) e Ariadne
Pereira Gongalves (9 votos), sua suplente; b) Semana de Recepgao aos Calouros 2018 na
FDRP intitulada "Veterano, vio16ncia nio se conjuga", realizada de 26/02 a 02/03/2018.

Parabeniza e cumprimenta os membros da Comissio Organizadom da Semana de Rccepgao
aos Calouros: Profa. Dra. Cintia Rosa Pereira de Lima -- Presidente; Profa. Dra. Fabiana
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Crktina Seven; Prof. Dr. Gustavo Assed Ferreira; Prof. Dr. Nuno Manuel Morgadinho dos

Santos Coelho; Antonio Tadeu Campos Mesquita; Claudia Sarkis Rezende; Marislei Inpes
Maturano; Milena Celere de Sousa e Silva; Barbara Teles de Aratljo da Silva (AAACa7);

Femanda de Souza Ribeiro (CAAJA); Gabriel Stankevitius Takamiya (AAAC7); e Olavo

Alves Pereira (CAAJA). Registry os parab6ns a Mestre de Cerim6nias que durante a semana
coda se mostrou absolutamente competente, mats do que esperavam, Senhora Marcia

Aparecida (:ruz de Oliveira Bianco. Ao meio dia de hoje, findou-se a Semana de Recepgao

aos Calouros com a palestra sobre a USP e, em especial, a Faculdade de Direito de Ribeido

Prego, do Prof. Dr. Ignacio Maria Poveda Velasco, Secretfrio GerRI da Universidade de Sio

Paulo; c) Serra realizada no dia 08/03/2018, das 10 is 17 horns, por meio de sistema
eletr6nico de votagao, conforms Portaria Interna D.FDRP/USP N ' 004/2018, de
02/02/2018 a eleigao dos Representantes dos Servidores T6cnicos e Administrativos, titular

e seu respectivo suplente, junto a Congregagao da FDRP/USP. No entanto, nio houve
candidatos inscritos. Se6 baixada nova portaria de eleigao; d) Seri realizada no dia

09/03/2018, das 10 is 17 horns, por meio de sistema eletr6nico de votagao, conforme
Portaria Intema D.FDRP/USP N ' 007/2018, de 08/02/2018 a eleigao dos Representantes

Discentes de P6s-Graduagao .fznf/a Se/7i// junto a Congregagao, Comiss6es e Conselho do

Departamento de Direito Ptlblico da FDRP/USP; e) Relat6rio reference ao uso do
Audit6rio durante o ano de 2017 (Protocolado 2018.5.83.89.1). Apresentagao do quadro e

os resu]tados da ]ocagao do Audit6rio da FD]RP. Promoveram a locagao do Audit6rio,
pouquissimas vezes. Portanto, fizeram a locagao e, em 2017 "enuou no caixa" da FDRP o
valor equivalence iR$ 43.483,82 (quarenta e Eras mil, quatrocentos e oitenta e tr6s reals, e

oitenta e dots centavos). - Senhora Vice-Diretora, Profs. Dra. Massa de Souza Ribeiro.
A Sw!$Qla Vice-Diretora comunica: a) Andamento da reforms da Casa 4. Visitou a Casa4

junto com o Servidor Julio Cesar Lippi. Tiveram um retardamento nesse final de ano com o
excesso de chuva e com o recolhimento dos recursos financeiros pda Reitoria. Mas, jf foi

retomado. Precisario de extensio do puzo para a conclusio dos trabalhos por conga desses
atrasos. Mas, a reforma este em andamento ja um tanto avangado; b) Revalidaram, agora, o

contrato com a (hntina. Fizeram todo o processo de Concorr6ncia para tomar publica a

possibilidade para outros interessados. (1)s administradores anteriores entraram no processo
e continuou. Forum selecionados e a partir desse I ' de margo jf entm em vigor efetivamente
o novo contrato com des. 3 -- Eleig6es: 3.1 - Eleigao para Representantes Docentes da

Congtegagao, titular e respectivo suplente, junto ao Conselho Universitfrio da USP.

A Se!!!!era..Dlrelea pergunta aos Membros quem gostaria de se candidatar em chapa. O
Prof: Dr. Guilhemie Adolfo dos SantQ& Me!!do inscreve su& candidature junto com o
Prof. Dr. Alessandro Hirata, titular e suplente nessa olden Informs que tem a praxe nessa

Faculdade, coda vez mats, de expor as ideias sobre o que pretendem fazer. Entao, gostaria

de colocar-se junto com o Prof. Alessandro Hirata essa candidature e, posteriormente, se
Ihes forem dada esse oportunidade, de colocar as ideias da Representa$o no Conselho

Universitfrio. O Prof. Dr. Rubens Begak diz que gostaria de se manifestar pda ordem de
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que nio houve manifestagao da Senhora Assistente Acad6mica como ocorre em sodas as

eleig6es dessa Faculdade no sentido da inscrigao de chapa. Nas inscrig6es para
Representantes da Clongregagao no Clonselho Universi6rio a que foi eleito today as
anteriores, inclusive no novo Regime dentro da USP, das normas uspianas, 6 no sentido da

manifestagao do interesse daquela pessoa. Em gerd, tem maid de um candidato, aquele que

perde a eleigao acaba ficando como suplente. Foi assim em sodas as Representag6es at6
hoje. Realmente, manifestou seu interesse, mas nio inscreveu uma chaps, porque nem
houve o questionamento da Assistente nesse sentido. At6 falou com ela vfrias vezes essa

semana. Ent5o, pede a consideragio da mesa, no sentido do bom senso, porque nio foi

assam que se procedeu sempre nas eleig6es anteriores. Nio teve condig6es de perguntar, at6
imaginou que o Prof. Guilhemle Adolfo dos Santos Mendes, if atrgs, quisesse ser o
suplente, ele manifestou que nio tinha interesse. Ngo fez o registro e nio terra como faze-1o
agora. Nio houve esse questionamento. Acredita ser um fate novo que esb se criando. A

Sc!!!!Qla. !)ilelea diz ao Prof. Dr. Rubens Begak que estudou o Regimento, nio viu
qualquer typo de 6bice a eleigao por chapa. O Prof. Dr. Rubens Becak diz que ningu6m

esd dizendo isso sobre a eleigao por chapas, esb dizendo que nio houve o questionamento
da Representagao. A Se!!!!eia..Dilelea diz que 6 quem quer, as inscrig6es estio abertas. O

Prof. Dr. Rubens Bfgak diz, assim, nem apresenta nome. S6 este questionando, como

algu6m que conhece profundamente o Regimento e a norma, no sentido de nio ter tido um

aviso. Pergunta por que este eleigao aqua pda Congregagao 6 diferente das outras e por que

ela foi tratada assim Acha que tem que ficar registrado isso em Ata. A questao 6 que este se

inovando numa materia nessa Congregagao. A Sc!!1lela..Djlelaa diz que nio aceitarg a
inovagao desde que a Diregao este exatamente nos tempos do Regimento. Este aberto para

as inscrig6es. O Prof. Dr. Ignacio Maria Poveda Velasco diz que gostaria de fazer um

esclarecimento para o Colegiado. Diz iSenhora Diretora que, de cato, verificaram juntos,

pois tamb6m fez algumas indagag6es. O Estatuto quando fda sobre a composigao do
Clonselho Universitfrio, no inciso V, Artigo 15, menciona o Representante da Congregagao

de coda Unidade, eleito entre os deus Membros. O Regimento Gerd nio fda nada a respeito

do moZz/i#aMxd. O Regimento da Unidade tamb6m nio tem. Se por um lado nio hi
impedimento que se faga uma eleigao em chapa, tamb6m nio hf nenhum mandamento,

nenhuma regra mandat6ria, no sentido de que tenha que ser feito assim Fica um pouco

preocupado em, talvez, tolher, pda imposigao de uma regra que nio es6 explicita, embora
tamb6m nio esteja afastada, mas de afastar, de tolher a possibihdade de quem quer que sega,

nio fda de ningu6m em particular, de apresentar o seu none para o pleito. S6 queria fazer

esse esclarecimento. A Se!!!!era..Dilclera:.diz que ache que es6 cerro, porque o candidato
Prof. Rubens Begak colocou aqui de reduzir a tradigao. Questions quantas eleig6es ja

tiveram. Esclarece que colocad, em primeiro lugar, que tipo de eleigao o (-blegiado quer. Se
uma elei$o por chapa ou se 6 uma eleigao diferente, um candidato a membro e um

candidato a sup]ente. O ]'ro]:])!- Ignacio Maria Poveda Velasco diz hf outras opg6es.
Pode ser uma inscrigao de chapa, pode ser a candidature de inscrigao avulsa. Em muitas
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Unidades a eleigao se processa e o candidato mats votado rica como titular, o segundo rica
coma suplente. Entende que qualquer possibihdade, diz assim, "este em ama da mesa". De

faso, nio hio que se falar em tradigao em relagao a uma Faculdade nova como essa. Nh
Universidade, ao mesmo tempo em que nio hf nenhum impedimento que a eleigao sega

processada na fomla de chapa, nio hf nenhuma obrigatoriedade nisso. Talvez, pudessem

aceitar chapa e avulso. O Colegiado vota e pronto- E uma possibilidade. A Sc!!!!ea
Dilelea questions em quangos sio aqua(:oloca em votagao a forma proposta pelo Prof.

Dr. Ignacio Maria Poveda Velasco: 1) Eleigao por chapa; 2) Eleigio por candidato avulso,
sem suplente. O diz iSenhora Diretora que
tem receio que ao impor uma regra que nio esb nem Estatuto e nem no Regimento,

possum ester tolhendo um direito. Diz que nio haveria problema nenhum em aceitar a
inscrigao por chaps e, tamb6m, avulsa. O plQr. Dr. Nelson Mannri(h questiona qual o

puzo para esse eleigao. A Sc!!!!Qra..DirelQa informa que 6 hoje. Fargo hoje a eleigao. Esse

eleigao para Representante junto ao Conselho Universidrio nio tcm regra no sentido de
fazer eletronicamente, com tempo, com candidaturas, aceito ou nio aceito a inscrigao. O
Prof. Dt. Ignacio Maria Poveda-JVelasco diz que sabe que os mandatos do atuais

Representante, titular e seu respectivo suplente, se encermram no dia 28/02/2018. Entao,
neste at:ual puzo esta Unidade es6 sem seu Representante junto ao Conselho Universitfrio,

por isso 6 bom fazer essa votagao. o pier. Dr. Nelson Mannrich diz que se fizerem de
uma fomia apressada tem medo de "queimm" uma possibMdade de Representagao. Sel:ia
prefedvel esperar um m6s, mas deixar de impedir que algu6m pudesse participar. A
Se!!!!eia..D!!elQra,.diz que nio este impedindo, o assunta estava na pauta e infomn que
esco[herio hoje. '].'Mos estavam cientes. O

Me!!dw diz que, como candidato a titular, 6 plenamente favorgveli eleigao de forma
isolada, sem chapa. O Prof. Dr. Andt6 Ramos llawlw diz que, acabando de ouvir a fda
do Prof. Guilherme, quer cumprimenta-lo, pois a sua vai ao mesmo sentido. Acredita,

sinceramente, o importance aqui nio se trata aqui de discutir qual a tradigao dessa
Faculdade, a tradigio do Direito. Diz que fica surpreso que as pessoas interessadas sio
surpreendidas na data da eleigio sobre qual 6 o modelo de inscrigao. Confessa que vindo da
Senhora Diretora, que 6 uma das grandes conhecedoras das regras eleitorais em geml que,

obviamente, nio fogem desse modelo. As pessoas nio podem surpreendidas. Se os dots sio
candidatos, manifesta aquia sua duvida, os dots sio excelentes candidatos. Certamente,

seriam excelentes Representantes. Nio este atestando aqui nenhum voto seu, mas, sega

quem for, se tem mats algu6m que queria se inscrever, as pessoas nio podem tomar
conhecimento das regras eleitorais no momento imediatamente ieleigao, de maneim que
essas regras venham a tolher a sua possibihdade de se candidatar. Se for para votar hoje um

modelo, vai se recusar a votar no momento seguinte, no dia de hoje. Porque o modelo nio

pode ser votado dessa forma, a nio ser que todos os candidatos estejam de acordo. Se todos
aqueles que denham interesse em se candidatarem, estiverem de acordo com o modelo e a
votagao hole, af serra razofvel, e tamb6m, votaria. Se um possivel candidato se manifesto
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contrariamente, porque isso tolhe a sua possibiHdade de inscrigao, porque estio discutindo

um modelo que 6 restritivo, que evita a candidatura avulsa, acha ipso complicado em termos
de invocar a tradigao. A tradigao serif exatamente o oposto em seu modo de ver. Com todo
respeito a posigao divergence. A Se!!1lera.Dilelea diz que este acostumada a indicar nas

eleig6es em que exige titular e suplente. Titular e suplente em chapa. Assim atuam da
mesma fom)a, e nio t6m pensamentos diferentes. Para ela tanto faz. O ]3111LD!..:A!!dlf

B:maes..:11axafu diz que 6 contra o momento de se estipular isso, s6. Nio tem
absolutamente nada contra ao modelo de chapa, ache at6 que 6 melhor pelo cato do
alinhamento ideo16gico. Sua posigao nio 6 cont6ria a chaps em si. O Ef11f.Dr..G!!glaXO

:Assad-.Ecrfeim diz que gostaria de fazer uma proposta de encaminhamento, em grande
medida preocupado pelo que foi dito pelos Profs. Begak, Ignacio e Guilherme, ache que

tem que maximizar a oportunidade dense Colegiado de se candidatar. A forma que mais
maximize e que li6 da "pequena tradigao" 6, por hora, banter a estrutu-a de candidato a

titular e candidato a suplente. Pode ser o mats votado para titular e o menos votado para

suplente. Ou eleigao para titular e eleigao para suplente. Ela maximiza as oportunidades

desse Colegiado a Representagao no Conselho Universitfrio. E uma Representagao da
(-bngregagao. A Congregagao esb aqui representada, o Prof. Rubens 6 candidato, o Prof.
Guilherme 6 candidato. O colegiado tcm condigao de eleger agora, nesse memento, a

fungio esb vaga. Tem condigao de escolher nesse momento um representante titular. No
momento seguinte, elegem o suplente ou o segundo colocado 6 o suplente. A 6nica
pendencia que hf aqui6 decidir titular e suplente ou eleigao para titular e eleigao pam

suplente. O Plot Dr. Ignacio Maria Poveda Velasco diz gostaria de fazer mais um
esclarecimento, na linha do que o Prof. Andre falou. Teve uma s6rie de mudangas nas regras

de eleigao para Reitor, Diretor de Unidade etc. A eleigao em chaps foi trazida no sentido de
terem harmonia entre os que vio exercer a govemanga dentro da Universidade. Nesse
sentido, o Conse]ho da Universidade ao a]terar o Estatuto e o ]iegimento Gerd foi exphcito

em quads situag6es a chapa se tomb uma exig6ncia. Mencionou antes o Estatuto e o

Regimento GerRI, sua preocupagao 6 meramente legal. Agora, aqui, conferindo no
Regimento Gerd, no Amigo 39, quando faIR das competencies da Congregagao, no inciso

XVlll, diz que eleger o seu Representante e seu Suplente no Conselho Universitfrio. Nio

houve uma exig6ncia de inscrigao em chapa. Nesse sentido, serra interessante nio forgarem
elsa interpretagao. Agora, em relagio a proposta de como fazer, realmente, tanto faz.
Embora, todos podem votar e ser votado, como t6m dots candidatos que se apresentam

para titular. De repente, fazer a eleigao para titular e, entao, fazer a eleigao para suplente.
Tanto faz. A Se!!!!eta..Direlala coloca em votagao a proposta do Prof. Gustavo Assed

Ferreira de fazed a eleigao para titular num escrudnio e para suplente logo em
seguida, em eleig6es separadas. At6 podem fazer concomitantes, mas em c6dulas

diferentes. A Congregagao, por maioria, aprovou a eleigao para Representante,
titular, da Congregagao junto ao Conselho I.Jniversitfrio em um escrutinio. Em
seguida, em outdo escrutinio, a eleigao para seu respectivo suplente, proposta polo
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Prof. Dt. Gustavo Asked Ferreira. A Scl113eia..Dileleu chamou a atengao dos Membros

para esclarecer que essas c6dulas foram ja preparadas para titular e suplente. Entao, solicita

que risquem o suplente, pois esse primeiro pleito sed somente para titular. As c6dulas para
o segundo pleito, somente para suplente, pois forum preparadas as c6dulas no fommto de

chapa. Na sequ6ncia, prossegue com a proclamagao dos resultados: Prof. Dr. Guilherme
Adolfo dos Santos Mendes, 12 (doze) votos; Prof. Dr. Rubens Begak, 9 (nove) votos; e I

(u«) «oto em brando.
Conurezacio iu
Guilhemie Adolfo dos Santos Mendes. O Prof. Dr. .Alessandr(r Hilata coloca seu

nome a disposigao para suplente iRepresentante da Congregagao junto ao Conselho
Universitfrio. A Se!!!!era..D!!elem pergunta se hf mats algum candidato. Nio havendo

manifestagao. Enquanto nio chegam as c6dulas, todos tcm ci6ncia dos processes eleitorais

que ter5o hoje aqua, gostaria de colocar que compete a Congregagao a eleigao dos membros
da CPG da FDRP. Sio sets titulares e sein suplentes. Que precisam ser eleitos. Nio sabe se

pode fazer por chapa, titular e suplente. A Comissio presidida pelo Prof. Dr. Rubens Begak
este sem membros. Diz que vai ler os nomes das pessoas credenciadas na P6s-Graduagao

at6 para ficarem mats familiarizados. Os Professores credenciados na P6s-Graduagao da
FDRP sio: Benedito Cerezzo Pereira Filho, Camino Zufelato, Claudio do Prado Amaral,

oistina Godly Bernardo de Oliveira, Cynthia Soares Cameiro, Fabiana Cristina Seven,
Flavia Trentini, Guiherme Adolfo dos Santos Mendes, Gustavo Assed Ferreira, Gustavo

Saad Diniz, Jair Aparecido (brdoso, Jonathan Hemandes Marcantonio, Juliana Oliveira
Domingues, Marcio Henrique Pereira Poruilacqua, Maria Hemilia Fonseca, Paulo Eduardo

Alves da Silva, Raul Miguel Freitas de Oliveira, Rubens Begak, Sergio lqojirie Thiago
Marrara de Matos. Diz que este brando o Prof. Dr. Gustavo Assed Feneira da lbta porque

If declarou que nio quer ser membro. Diz que a Profa. Dra. Maria Hemilia Fonseca, por ser

Vice-Presidente da Comissao, nio pode ser votada. O Prof. Dr. Rubens Begak 6 o
Presidente. O Prof. Dr. Rubens Becak diz que gostaria de fazer urea sugestao aqua Essa

Diregao, na sua maneira de ver, nio esb usando uma s&rie de prgticas que costumavam
fazer nas 61timas gest6es. Uma que nio esb prevista nas suas prgticas juridicas
administrativas, mas que 6 muito boa, no sentido de que a Assistente Acad6mica faga as

consuls, por e-mail, para saberem quais sio as pessoas interessadas. lsso foi abandonado
nessa gestao. Nio ficou claro agora. Um enrosco sem necessidade nenhuma. Entraram
agora a pouco numb discussio que s6 desgasta a Congregagao. Desgasta a Unidade homo

um dodo. Desgasta, na sua maneira de ver, os participes. E a mesma coisa agora. Na hora do

consenso, vendo as pessoas que podem ou nio se candidatar. Queria sugestao da Diregio,
obviamente, isso 6 compet&ncia administrativa do Diretor e do Vice da gestao, mas que se

retome essa prgtica, porque ganham tempo, ganham qualidade. 11 algo que nio hf que ser
abandonado. O Aw: Vail Bllgado Funck diz que achou um pouco estranho, como o Prof.
Begak falou. Nio se sente confortfvel em indicar algu&m agog, porque nio sabe se essay

pessoas que estio na P6s t6m interesse ou nio de participar da CPG. A Se!!!!eta.-D!!eton
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pergunta se isso que foi ditz 6 uma abstengao. Diz que agora esdo voltando para trgs, pede

escusas aos Membros. Porque quanto ao provimento dos carlos da CP'G, s6 colocou, nio
falou que tergo esse problema. Nio colocou kinda em discussao, nem em votagao. Estio

votando kinda o cargo de suplente junto ao Conseco Universi6rio. Quanto icomposigao

da (I'G apenas colocou aos Membros que as dificuldades que t6m. O problema 6 que tem
que compor a CPG. Nio pode vicar uma Comissio "oca", um organismo sem contetldo. O

Pr(U Dr. Ignacio Maria Poveda Velasco diz gostaria de fazer um esclarecimento.

Atualmente, a Comissio de P6s-Gmduagao da Unidade, a16m do Presidente e da Vice que
forum eleitos na Congregagao, questiona se t6m membros com mandatos ou nio. A

Sc!!!!ela..!)!!elena.responde que nio, os mandatos de todos os membros jf se esgotaram
O Prof:])t-ignacio Maria Poveda Velasco diz que, entio, nesse momento estio sem a

Comissio de P6s-Graduagao. Entende por um lido a necessidade de recomporem a
Comissio para que posse trabalhar a contento. Mas, por outro lado tamb6m entende a

colocagao do Representante Discente. Por exemplo, vai dizer que vai voter no professor tal,

mas pode ser que e]e nio tenha interesse. Ta]vez, agora, nio hajj tempo hfbi], mas para o
futuro, podem fazer uma sondagem para saberem quem tem interesse. O que nio significa

que mesmo quem nio manifestou interesse nio posse ser votado, porque existe a exig6ncia.

Mas, saber quem tem interesse. A Se!!!!efa..DilelQa diz que gostaria de registrar que
tradicionalmente poderiam voter em quem nio se candidata. Tradicionalmente isso 6 um
ponto a ser realmente apontado. Nesse tipo de votagio nio 6 candidato a titular e candidato

a suplente. Entao, nio tem nada em comum candidato com o suplente. O que gostaria,

tamb6m, de registrar 6 que essay dificuldades e essay eleig6es estio aparecendo aqui, agora,
nessa reuniao, porque 6 a primeim do ano. At6 aqui, janeiro e fevereiro nio tinha a quem

recorder para poder efetivamente preencher esses carlos. Entao, estio vendo dois
problemas decorrentes, exatamente, das f6rias. Na primeira reuniio do ano, colocaram eases

dok problemas, que sio as dubs eleig6es, da forum que foi possfvel. E isso, efetivamente,

porque precisam escolher. O Representante do Co, nio pode ficar sem Representante e,
segundo, a (-longregagao hf de convir que precisem preencher ou prover todos os cargos da
CPG. Nio pode ficar uma CPG sem atuar durante um m6s. O problems 6 esse. O ]'!el:
D!- Guillletme Adolfo dos Santos Mendes diz que teve a oportunidade de conversar

com vidos colegas, vfrios membros do Progt ama. Tem inclusive no "WhatsApp" as
conversas de muitos que t6m interesse e sabe de alguns que nio t6m interesse. (2uestiona se
serra salutar colocar eases nomes aqui para a Congregagio. A Sc!!!!erz !)ilelem diz que

apenas a tftulo de refer6ncia, ilustrativo, porque todos t&m direito a voter em quem tem
interesse ou em quem nio demonstrou at6 agora interesse. O Prof. Dr. And!€ Ramon

!wald diz que a fda do Prof. Guilherme 6 muito importance. Acha essential que ele digs

os nomes dos professores que t6m interesse. 11 o minima. Diz que diverge do que foi dito
aqui. lsso nio 6 provimento. Nio estio aqui, simplesmente, fazendo indicagao a forma. E

uma eleigio. Nio existe uma eleigao sem candidature. Pede pam que o perdoe, mas nio faz

sentido. Em outras circunstancias, em outros cason pode haver a possibilidade de
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provimento direto, que nio precisem consultar. Agora, se aqui esb na pauta e 6 uma eleigao
regimental, precisam saber quem sio as pessoas interessadas. Pode ser que baja aqui mesmo

nesse recinto pessoas interessadas que devem se manifestar e pode ser que hajj algumas

pessoas que denham comunicado interesse. Est3o fazendo isso em canter de urg6ncia,
porque nio foi feito antes. Poderia ter feito uma consulta antes. lsso 6 simpler, s6
dependeriam das respostas que poderiam nio ser tio fgeis. Acha essencial nio fazerem uma
eleigao em benefkio, vai dizer assim, de quem nio 6 candidato, que nio tcm interesse e nio

vai trabalhar porque nio tem disponibilidade eventualmente. Entende a urg6ncia. A

Se!!1leia..Dlreloa diz ao Prof. Andre que 6 extremamente grata por engender a urg6ncia e,
realmente, a emerg6ncia. Segundo ponto, pda tradigao da Sio Francisco, pelo que ela

conhece e jf viu isso, viu para diretor ser votada uma pessoa que nio se candidatou. A

votagao foi dada apenas a titulo de homenagem iquele professor que nada queria com a
votagao, mas que todos sio candidatos. Todos os professores sio candidatos. Esse 6 a

tradigao da Sio Francisco. Ela mesrna participou de pouquksimas reunites da Congregagao,

especialmente durante o periodo de oito anos que chefiou a CPG e participou, no entanto,
de sodas as eleig6es de diretor. Realmente Ihe chamou a atengao esse fato de ser eleito

qualquer um A PIQb: Dla: Eliana Franco Neme diz que independence do que for
resolvido aqui, acha que serif razofvel que dessem um destino para essas discuss6es e que
essa Unidade finesse um regramento das suns eleig6es para que nio denham no futuro
discuss6es dessa natureza. (homo sed as eleig6es, procedimento de candidature, para o

futuro, pam que isso nio acontega mats. O Prof. Dr. Jail AparecidaCardoso diz que
concorda com as falls anteriores, concorde com os colegas. T6m colegas que nio t6m
interesse. Para que votar sabendo que des nio t&m interesse. Informs que tem interesse, 6
diferente. Poderia listar os nomes dos que t6m ou dos que sabem que t6m interesse. O P!!f

diz que tem um grupo no "WhatsApp" dos

orientadores da P6s e acabou de postar esse quest3o para tentar colher essay informag6es.

Diz que a Profa. Cynthia Cameiro perguntou se foi considerada candidata, entendeu que ela
quer. Jf tem vfrios posicionamentos, mas nio t6m de todos. Diz que a Profa.(.ynthia
Cameiro ja se manifestou positivamente. O ]'mf. Dr. Rubens Begak diz que fez uma
crftica, que esb mal encaminhado o processo. lsso nio 6 democrgtico na sua maneim de

ver. Sabe, perfeitamente, de colegas que pretendem e que em um ou outro momento
manifestam interesse. Diz que o Prof. Guilherme mudd tanto de ideia que ele jf nio sabe,
mas disse li atr3s que gostaria; a Profa. Gistina manifestou que gostaria; o Prof. Jair

manifestou que gostaria; a Profa. Cynthia(lbmeiro, nio es6 na Comissio hoje, mas
manifestou que gostaria; a Profa. Flfvia Trentini manifestou que gostaria. Sobre a Profa.

Maria Hemilia diz que tem dtlvida se ela nio podeiia. Nio sabe se 6 esse interpretagao que a
Senhora Diretora colocou Mas, ela poderia como ele proprio poderia. Sobre o Prof. Camino

nio se lembra se ele gostaria ou nao; a Profa. Fabiana marifestou; quer dizer, muitos
colegas, quash todos. Grande parte dos credenciados tcm interesse, realmente, em
panicipar. Pode fazed uma lista e consultam por "WhatsApp". A Sc!!!!ela..Dilelera faz a
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proclamagao dos resultados para Suplente do Representante da Congregagao junto ao

Conselho Universitfrio: Prof. Dr. Alessandro Hirata, 18 (dezoito) votos; Prof. Dr. Rubens

Begak, I (um); em bronco, I (um) voto. A. Congregagao elegeu.Data Suolente do

o Prof. Dr. Alessandro Hirata. 3.2 - Eleigao dos Membros, titulares e respectivos
suplentes, junto a Comissio de P6s-Graduagao. O Prof. Dr. Rubens Begak diz que,
peta ordem, as pessoas que se manifestaram com ele, isso nio quer dizer que outras nio

denham a pretensao. Com ele, quando perguntou, manifestaram vontade os Profs. Drs.:
Cynthia Soared(bmeiro, Fabiana Cristina Seven, Flavin Trentini, Guilherme Adolfo dos
Santos Mendes, Jain Aparecido Cardoso, Maria Hemilia Fonseca. Esclarece que fizeram uma

consults a Procuradoria Gerd, se a Profa. Maria Hemilia teria vote, a resposta foi de que ela

nio tem voto. Acontece que ele a tem convidado. Foi feith a consulta iSecretaria Gerd e a
Procuradoria Gerd e a resposta veio que ela nio tem voto. Tem a convidado em todas as

reunites, independente de ele ester presence ou nio. Mas, ela nio 6 membro nato, nio.

Questiona se o Prof. Thiago Marrara tem interesse. O Prof: Dr. Ignacio Maria :Poveda
N.elasce sugere, para nio perder a c6dula, no verso em bronco dada um escreve sais nomes

e no fim computam, assim fifa maid ffcil. Questiona se o Prof. Rubens Begak nio tem mak

nenhum nome para compor a suplencia. O Prof. Dr. Rubens Becak diz que as pessoas

que se manifestaram para titular quando perguntou forum os nomes que leu. Outros, homo
o Prof. 'lhiago Marrara nunca falou e fda com ele constantemente. Fda o nome da Profa.

Juliana Domingues, mas diz que nio recebeu sua manifestagao de interesse tamb6m. O
Plo£])r,ignacio Maria Poveda Velasfo esclarece que sua sugestao & coda c6dula, sets

nomes. Os sets primeiros titulares e os outros sio suplentes. Tem que votar somente at6 sets

nomes, quem voter em menos nio tem problema. Nb verso da c6dula, at6 sets nomes.

Assim mica tranquilo. A Sc!!!!Qfa..!)ilelem pede a atengao de todos para que, enquanto
estiver fazendo a apuragao dos votos, passar a palavra aos Senhores Presidentes de
Comiss6es. 4. Palavra aos Senhores Presidentes de Comissdes: - Comissio de

Graduagao (Profs. Nuno/ Marcio). O Plot: Dr. Nunn Manuel Morgadinho dos
Sa!!!Qf.Cadlu diz que se ausentou por alguns instantes para assinar conv6nios de estfgio

que nessa base sio sempre muitos. E a prop6sito disso tratar da primeira questao para qual
gostaria de contar com a solidariedade e o apoio de todos. Estio com uma dif iculdade
muito grande na Comissio de Graduagao, no Servigo de Graduagio neste momento, em
atender as demandas do Setor, em Fazio da franca insufici6ncia de servidores. T6m doin

servidores hoje ali lotados, que respondem pelo Servigo de Gmduagao, pda Secretaria da

Comissio de Graduagao, da CoC, da Comissio de Estfgio e do Setor de Estagio, e que nio

sio, porque nio 6 humanamente possivel dispor de tempo e energia e presenga pam dar
conta de today as atribuig6es que estio hole confiadas a des. Entao, 6 muitfssimo

importante que pensem numb solugio para o Servigo de Graduagao, mas nio podem

continuar com dois servidores. Um estagifrio que perderam e que esperam que possam
recuperar em breve, nio 6 uma solugao, 6 apenas um paliativo. Argo que todos juntos
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precisam pensar e resolver. T6m feito frente a essa dificuldade. Estando presence

diariamente no Setor, ele mesmo, no nosso periodo de matricula, no pedodo preparat6rio

das matdculas, no perfodo de recebimento das matdculas dos transferidos, o chefe do
Servigo estava de f6rias. Ele pessoalmente cuidou de todos os procedimentos, analkou
todos esses requerimentos. Precisamos, ent5o, recompor ano Setor com mais um servidor

urgentemente. lsso 6 muito importance. A pr6xima questao diz respeito a uma iniciativa que

propuseram no ano passado. Propuseram a (-Xl;. A (.ll; es6 empenhada neste momento em

dar mats um passo no processo de integragao da Faculdade no cenfrio juddico universitfrio
nacional na consolidagao da nossa lidemnga de pesquisa, de ensino e de extensao, desta

feita pda celebragao de conv6nios de intercfmbio e cooperagao com uma rede de
universidades ptlblicas brasileiras Entio, estio empenhados agora e estio em negociagao.E
um projeto conjunto da (IfJnt e da CG, empenhados na celebmgao de conv6nios na
primeira etapa. Nesse semestre, com 15 (qulnze) universidades brasileiras que permitam que

alunos das grandes faculdades de Direito, da UFMG, da UERI, da Federal do Rio de
Janeiro, da Federal do Parang, da Federal de Ouro Preto etc. Sio 15(quinze) com as quaid

iniciaram nessa primeira fase. Possum vir a Ribeido Preto cursar semestres acad6micos.
Agradece o apoio de todos aqueles que t6m contribuido com esse projeto, que acredita que

posse Jf a partir do pr6ximo semestre, mas seguramente no pr6ximo ano, mudar
signif icativamente as salas de aula. Porque passado a ter alunos de outras grander
universidades presentes nas salas e alunos nossos que estario voltando, com outras

experi6ncias. lsso pode contribuir para o desenvolvimento. Da conta, tamb6m, do processo
de acolhimento dos novos alunos da comunidade FDRP. Peso vestibular tiveram 30(trinta)

vagas pelo SISU, quc forum ja plenamente preenchidas. Peta FUVEST, t&m 70 (setenta)
vegas e t&m, por enquanto, 64 (sessenta e quatro) matriculados apenas Seguem com as
chamadas subsequentes. O processo dos alunos transferidos pemutiu o acolhimento de
novos matriculados. Gostaria de fazer uma nota. Vio agora para o segundo ano de

aplicagao do novo Projeto Politico Pedag6gico. T6m tido discuss6es, muitos docentes
passam a envolver,se com o novo Projeto Politico Pedag6gico. Uma das maiores novidades

que & a disciplina Laborat6rio foi realizada de um modo, foi avaliada com algumas

dif iculdades, foi reorganizada. No segundo semestre tiveram os resultados, muito
interessante. Esse tarefa neste momcnto es6 incumbida a (.K;, aos professores e alunos que

frequentaram a disciplina no semestre passado que Ihes trar5o elementos para compreender

homo a disciplina se avalia e homo se planeja. Nesse semestre lO (dez) professores

envolvidos com ela, do primeiro e segundo ano. Jf fda assim da implantagao e do
funcionamento da CoC que tamb6m 6 uma realidade agora na Faculdade. Gostaria de fazer

uma pequena e iltima nota, nio muito animadora, mas para qual gostaria de pedir a fratema
atengao de todos. Na tlltima reuniio da Comissio de Graduagao, a prop6sito de um
problema que tinham com horgrio, com malta de um professor, foi chamada a atengao de

que aquela agro de algu6m que nio tinha ministrado uma aura, um curio que nio tinha sido
bem ministrado etc, acontecia em outras disciplinas do quinto ano, que os levou, entao, a
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fazer uma gestao para poder entender o que se paisa com respeito a isso. Como Presidente

da (-E, fez esses primeiros movimentos, essay primeiras consultas. Recebeu de alunos que
Ihe pediram sigilo, que pedem que encanninhem ipso de modo cuidadoso, a informagio de
que t&m problemas na Faculdade com respeito a este questio. T6m problemas na Faculdade

com respeito as aulas que nio sio dadas e que cuja nio ministragao nio 6 informada a CG.

Aquela da troca entre professores. Problemas com cumprimento de horgrio. Sio quest6es
muito delicadas que precisam enfrentar, considerando o que 6 essencial. Mas, acredita este 6

uma questio importante que quer pedir aos (heres dos Departamentos, aos colegas das

demais Comiss6es, as Representag6es Discentes, que possam sentar e pensar que cultura
esd sendo estabelecida. Se estfo estabelecendo uma culture nesse sentido aqua. A Faculdade

sempre foi marcada por uma culture de cumprimento, por uma culture de muita atengao a
asta questao. Se orgulhavam em dizer que em todos os dias na FDRP todas eram dadas.
Precisam tentar observer se ipso acontece e refletir sobre o que querem, e juntos fazer um

diagn6stico acerca disso e melhorarem esse questio. - Comissio de P6s-Graduagao. O

Prof. Dr. Rubens Begak diz que tem uma s6rie de comunicados, mas em homenagem ao
tempo, vai restringh.se ao que acha que 6 mais importance desde a eleigio e posse na CPG.
Conseguiram com que a FUVEST volte a fazer exame. Obviamente, nio 6 uma decisio

final, vai explicar o porqu6. Mas, tudo caminha no sentido de que o exame de lingua e a
prove de m6rito, prove substantial mehor dizendo, sejam feitas pda FUVEST. Nio 6 uma
decisio final, porque essas decis6es sio tomadas pelo Conselho Deliberativo, mas coda
postura pohtica es6 sendo feita neste sentido. Teve uma reuniio muito boa com a
Diretoria. Teri uma sequ6ncia agora, na semana que vem. Tudo indict que nio terio
surpresas com a ratificagao que a]mejaram do (]onselho Deliberativo. Diz ipso aos colegas

com muita satisfagio, pols sabe do sacrificio que foio ano passado a prova, contaram com
vfrios colegas aqui que ajudaram no exame de lingua, fica aqui os enc6mios dados a des,
pda participagao e esforgo. Mas, conseguirgo fazer ipso pda FUVEST. Outra coisa
extremamente importance 6 que des nio t6m kinda o resultado do recurso feito a Capes

sobre a avaliagao quadrienal. Todos aqui que estio na P6s-Graduagao sabem a injustiga dos
esforgos dos quatro anon e a nora que obtiveram. Foi feito o primeiro recurso a Capes para
uma comissio inteml6dia, o resultado foi negativo. Depots, o recurso em si, que chamam de

segunda instancia, mas na verdade 6 o recurso em si. O puzo que des prometeram para
resposta Jf foi ulUapassado. Estio esperando, "a esperanga 6 a 61tima que torre", se Ihe

permitem a pda expressao. Mas, parece que 6 gerd a opiniao de que a Capes tende a nio

dar pelo provimento, mas, vio aguardar. Vio tentar at6 o fim Tiveram nora Eras, at6 quatro.

Todd argumentagio na hora do relat6rio 6 no sentido de que conseguirem ao ments um
ponto a mats. Se tivessem obtido nora quatro, tiveram uma conversa com o entio Pr6-
Reitor de P6s-Graduagao, o Prof. Carlotti, que seng indicado no pr6ximo Conselho com a

eventual homologagao do Conselho Universitfrio, no sentido de que jf poderiam obter o

doutorado. Se nio obtiverem a nora quatro, seri necessfrio esperar por mais tr6s amos. A
Goleta de dados no sistema Sucupira 2017 se encerra agora no pr6ximo dia 13/04/2018.
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Entao, o apelo feito aqui, porque ipso fifa registrado em Ata. Tamb&m ido enviar rnais uma
mensagem aos colegas orientadores no sentido da atualizagao do l-a#e.r. E chato, 6

desagradfvel, trabalhoso, difkil, mas sem isso nio conseguem alimentar a contento os
dados para o correto preenchimento at6 o dia 13/04/2018. Entio, aqueles que t6m
informag6es novak, novos dados, eventuais correg6es, pede que os fagan Vio mandar um

e-mail pda (}'G neste sentido. Uma note sobre dots eventos, que jf anunciou nas dubs

reunites o ano passado. Um 6 a retomada do que denominam informalmente de "Forum
do Interior USP", ou sega, a reumio dos seis Ptogmmas do interior. Sugestao muito bem
vinda do Prof. Jair, nio poderia ser diferente, de algo liderado pda USP, pelo tamanho e
exce16ncia do Programs da FDRP frente ao dos colegas, estava abandonado. Vio agora
retomar ipso. E um forum que retlne o Programs da FDRP, o da UNESP, o da UNAERP,
o da UNIMEP, o da UNIVEM, UNIMAR e UNI'HR Peso politico e possibilidade de um

diflogo maior que cabe no Programa da FDRP inclusive. Em 23/03/2018 sed a pr6xmn
reuniio. Uma segunda reuniio idealizada, comcntou com a Senhora Diretora, estio

trabalhando com as dates, uma reunHo, serra o Simp6sio, porunto, uma reuniio fechada ou
com os orientadores do Programa, estio pensando se vio amplhr isso aos orientandos e

demais eventuais particlpes Entre o Programa da FDRP, a P]W'G, a Capes, o CNPq e a
FAPESP. Jf fez pr6-convites e a resposta foi muito positiva. Provavelmente em maio ou

junho consigam ter essay pessoas aqua Aguardam a nova composigao da Comissao, para
retomar o calendfrio de reunites. - Comissio de Pesquisa. O Prof D!: UDb€!to Cell
[!!!!iQI..sat]da a Senhora Diretora, Vice-Diretora e os membros da mesa. Informa que a
aus&ncia do Prof. Dr. Thago Marrara foi comunicada a Senhora Diretora, ele esb em Sio

Pau[o, cumprindo a]gumas das miss6es que, frequentemente, ]he tcm sido atribufdas pe]a
Reitoria da Universidade de Sio Paulo. Na Comissio de Pesquisa vale registrar que tiveram

quatro solicitag6es de inscrigio no Programs de P6s-Doutorado dessa Faculdade. Apes a

aprovagao, das vio precisar tamb6m de ter as bolsas aprovadas. Cita, rapidamente os

nomes: Karma Rodrigues que tem a supervisao do Prof. Mfrcio Ponzilacqua; Pedro
Proscurcin Junior que tcm como supervisor o Prof. Nuno; Paulo Henrique Miotto
Donadeli, supervisor o Prof. Daniel Pacheco Ponies; e Marcia Simone Fernandes que tem

como supervisor o Prof. Gustavo Assed Ferreira. A (:omissio de Pesquisa pretends realizar,

a partir de abril, uma s&rie de palestras com os nossos Professores, que nos tiltimos anos
fizemm concursos de livre-Doc6ncia e que fizeram concurso, inclusive at6 de titularidade,

para falarem sobre suas pesquisas, tomarem pablicas para Faculdade is suas pesquisas etc.
Entao, uma ideia que tcve o Prof. Mantra que Ihe parece bastante apropriada na divulgagao
dos trabalhos todos de Livre-Doc6ncia. Esse ano t6m outros, if estio ai, iespera da
realizagao das bancas. Acredita que o Colegiado devs ter recebido, recebeu tamb6m, um
comunicado da Pr6-Reitoria de Pesquisa que esb incentivando os pesquisadores a criarem o

registro chamado Orcid que 6 um identificador digital intemacional gratuito e a capaz de

integral-se a outros identificadores homo ]iesearcherID, o Scopus ID e o Google ID. Esse
registro tem sido incentivado pda Capes e muito em breve se acredita que ele va ser
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tamb6m utilizado pda Universidade de Sio Paulo. Entio, gostaria de chamar atengao dos
membros do Colegiado sobre a importancia do Orcid. Foi divulgado, tamb6m, aos docentes

que havel um Workshop sabre a criagao e o correto preenchimento dessa ferramenta. Esse
Workshop seri realizado na Biblioteca Central e SIBI da USP, ocorred no Anfiteatro da
FEA de Ribeido Prego, no dia 13 de margo, das 10 is 13 horan. Portanto, 6 uma das
femmentas importantes que vai ajudar todos os professores a desenvolverem e tomarem
mats p6blicas as suas pesquisas. - Comissio de Cultura e Extensio I.Jniversitfria. O
Prof.])t, Claudio do Prado Am4141 cumprimenta a todos os presentes e diz que com
relagao is comunicag6es dessa Presid&ncia da Comissao, das sio sets. A primeira delas 6 a

respective a publicagao de 8 de novembro do ano passado, de 2017, sobre a nova Resolugao

7425 da Pr6-Reitoria de Culture e Extensio Universi6ria, que ja foi divulgada peta Unidade
mas ela traz uma imporunte regulamentagao, estabelece normas sobre os curios de

extensio Universitfria da USP e df outras provid6ncias. Ela alterou, porunto, em alguns
aspectos imporuntes esse normativa e champ atengao porque ela teri especial interesse

aqueles que estio ofertando, os professores que est3o ofertando os cursos de Especializagao

e Extensio. Com relagio a Portaria da Pr6-Reitoria de Culture e Extensio Universitfria,

datada do dia 18 de janeiro dente ano, que instituiu o Projeto "Universe Social

Responsability Network", pi-ojeto instituido tendo em vista a necessidade de compartilhar
ideias e agnes entre as nag6es pam criagao de uma rode intemacional dedicada is ag6es

relacionadas iresponsabilidade social e que gostaria que os colegas, apesar de subs
atribuladas agendas, participassem Com indio em 26 de janeiro dente ano o Curio de

Especializagao em Direito Civil, "Novos paradigmas hermen6uticos das relag6es privadas",

administrado pda Unidade, sob a coordenagao do Prof. Associado Nuno Manuel
Morgadinho dos Santos Coelho, com 60 (sessenta) alunos. Um curio que se iniciou,
portanto, agora, no m6s de janeiro. Curso de Especializagao que foi elaborado e vem sendo

conduzido pelo Prof. Nuno, com bastante dedicagao, esmero e altbsima qualidade. O
quarto item, a quarta comunicagio, 6 o Programa Universidade Aberta a Terceira Idade,

forum realizadas as matdculas entre 29 de janeiro e 2 de fevereiro, de 78 (setenta e oito)

alunos e alunas da terceira idade para realizar as disciplinas de Graduagao e, tamb6m, o

"Curso de Nog6es Gerais de Direito" e coordenado pda (X=Ex. Agradece aos colegas que

mais uma vez estio participando desse curse, fazendo esse movimento imporunte para os
alunos dense Curio de Extensio Universitfria, que if vem se tomando uma tradigao e um
marco importance, que os torn2m refer6ncia nessa area. Nesse ambito, tamb6m, estio

tentando, la tem o edital abeno para edigao de um livro, que era uma demanda antiga dos
alunos da Universidade Aberta a Terceim Idade. Existe uma necessidade de uma leitura que

os colocasse um pouco melhor situados na questao do que 6 o mundo juridico, do que 6 o

direito e o sistema de justiga. Estio realizando esse livro, kinda nio 6 o formato exato que
pretendem, mas ja comegaram esse iniciativa. Jf t&m mais de uma dezena e meia de artigos

encaminhados para anflise e os colegas, professores dessa Faculdade, recebedo uma

solicitagao da (X=Ex, no sentido de que colaborem com a anflise desses artigos. Faga uma
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anflise desses artigos para que possam publicar esse livro que se destiny exclusivamente aos
nossos alunos da Universidade Aberu a Terceira Idade da Faculdade. A Uhidade no escopo

do "Programs USP e as Prof issues" realizarg uma Visita Monitorada, com oferta de 100
(cem) vagas para os alunos de Ensino M6dio e Cursinho Pr6-Vestibular, no dia 8 de mano
deste ano. A tiltima comunicagao diz respeito ao offcio da Pr6-Reitoria de Culture e
Extensio Universitfria tamb6m Este ano kinda nio foi realizada nenhuma reuniio ordinfria

do Conselho de Culture e Extensio Universitfria, uma vez que o encerramento da gestio

do Prof. Marcelo de Andrade Romero a frente da PRCEU e a indicagao de um novo Pr6-

Reitor, provavelmente em 13 de margo deste m6s. Portanto, no Conselho Universitfrio, ao

que kinda deve ocorrer. Essas sio as raz6es pdas quads ainda nio tiveram nenhuma reuniio.

Gostaria de fazer mais uma comunicagao, o novo projeto da PRCEU intitulado "Entre
Artes", receberam os colegas um e-mail a respeito desse projeto, desse programa que se
pretende tmplementar. "Entre Antes - A trilha cultural da USP". Este disponivel no sistema

Apolo um perfil para que os docentes possam cadastrar seus pr6prios eventos para

participar do aplicativo "App entre Ares". O objetivo desse projeto 6 divulgar o patrim6nio
cultural da USP atrav6s de um aplicativo que fomece infomlag6es sobre as atividades
culturais oferecidas pda Universidade, pemlitindo que os usufrios, docentes, discentes e

servidores, acumulem pontos no Programa de Pontos da PRCEU e troquem por brindes ou
horns em atividades acad6micas complementares. - Comics:io de Relag6es
Internacionais. O Prof 1)!: Alessandro H.irate diz que sio alguns comunicados apenas.

Acabaram de enviar a leva de alunos que vio cursor agora o semestre de verso nas diversas
universidades estrangeiras. Vio publicar o edital daquia dubs semanas para novas inscrig6es

para os a]unos que venham participar dos conv6nios ce]ebrados, da FD]RP com outras
universidades, em razio do calendfrio da pr6pria AUCANI, que em seguida vai trazer o
edital para bolsas que permite que eases alunos entio fagam o intercimbio. 5. Palavra aos
Senhores Membros. O Prof Dr. Umberto CelliJu!!imr diz que kinda antes de comegar a

Sessio dessa Congregagao, recebeu uma homenagem que o deixou muito honrado. Uma

homenagem feita pda Excelentfssima Senhora Diretom, Profa. Dra. Monica Hemun, uma

place com seu noms e um assento permanente nesse Colegiado aqua, como Titular da Casa.
Agradece iProfa. Monica por esse jf conhecida e habitual gentileza. Gostaria tamb6m, & a

primeira vez, nio pode vir em novembro na reuniio desse Colegiado, de manifestar a sua
alegria em ter de volta aqui o Prof. Pedro Dallari, que ao longo dos anos tem shes dado

uma contribuigao enorme a essa Faculdade. Portanto, 6 motivo de muita alegria em t6-1o de

volta aqua Tem certeza de que como sempre continual dando grande contribuigao a esse
Faculdade. Registry sua alegria tamb6m e parabenizar o Secretfric-Gerd, o Prof. Dr.

[gnfcio Poveda, por ter sido nomeado pe]o Govemador a compor o (]onse]ho Superior da

FAPESP. A USP tem 3 (tr6s) vagas no Conselho Superior da FAPESP, o Prof. Ignacio

Poveda foi eleito pelo Conselho Universi6rio como Representante da area de Humanidades
na FAPESP. Esse Conselho Superior tcm 12 (doze) membros, 6 (sets) de nomeagao livre do

Govemador e outros 3 (tr&s) que sio eleitos entre vfrios institutos de pesquisa. Porunto, o
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Prof. Ignacio Poveda 6 motivo de muita alegria e muita honda para todos. Todos t&m
certeza de que, como sempre, exercerg e fang um trabalho muito eficaz, muito eficiente,

muito s6rio nesse importante Orgao de Pesquisa, de Fomento iPesquisa, que 6 a FAPESP.

A Se!!!!ela..Dlreloa diz que, s6 para explicar, falou at6 brincando que o Prof. Cello foi
brindado com uma cadeira axa, um lugar fixo, porque agora tem plata. E o Primeiro
Professor Titular com placa, com assento pixo, aqui na Congregagao. Deveria ser, e pam ela

particularmente 6, uma grande alegria, porque isso demonstra que a Faculdade de Direito de
Ribeido Prego esb se consagrando e se consolidando. Se consolidando no caminho de

exce16ncia. Endo, 6 por ipso que ela falou que ache que 6 dever da Diretoria, e mais nada. O

Ac. Yan Bozado Funck diz que na tlltima reuniio pediu vistas para fazer um parecer em
relagao a separagao dos vestibulares. Na verdade, kinda estio elaborando. Vai continuar

com maid detalhes a fazer esse parecer, justamente porque fizeram o pedido,

coleta.Inclusive este com os doin e-mails que Ihe responderam sobre esse pedido de
informagao. Eles kinda nio forum, nio conseguiram dar seguimento a esses pedidos. Ainda

indo na linha do que o Professor Nuno falou com relagao ao Servigo de Graduagao, des

reiteramm que sio apenas dois servidores. Estio sem a estagifria que fazia parte do grupo.

Agora kinda com a emissio de diploma, questao de transferidos, matriculas, estio
sobrecarregados e nio estio dando conte de tudo isso, ainda maid nio conseguem dar conte

dense seu pedido nesse momento. Entao, tamb6m hf a questao do Servigo de Graduagao
que tem que ser olhado com maid atengao. O Prof D!-Ignacio Maria Poveda Vblasco

diz que quer fazer tr6s ponderag6es rgpidas. A primeira tendo sempre como pano de fundo,

como jf conversaram tantas vezes, considerando o bem maior da Faculdade. Entao, a
primeira 6 em relagao inecessidade de todos, independentemente das circunstancias, das
dif iculdades, mas da colaboragao de todos para construgao e o dia a dia dessa Faculdade.

Agora a pouco, por exemplo, falaram sobre a (.bmissio de P6s-Graduagao, quem tem ou

nio interesse. (Irda um tem if subs raz6es. Pede para que todo mundo d6 sua contribuigao

para que ningu6m fique sobrecarregado e, entre todos, constroem esse Faculdade. Porque
acha que depots de dez anos, e depois de uma rodagem, conhecem todos. Fifa claro que ou

se unem, ou dio as mios pelo bem da Faculdade, ou, entao, vio acabar ficando para trgs.

Entao, acha que 6 importante elsa colaboragao para que ningu6m pique sobrecarregado.

Nesse particular, tamb6m, no que diz respeito aos funcionfrios, fazendo eco da
manifestagao do Prof. Nuno e do Representante Discente, sabe da dif iculdade que 6 na
Universidade como um todo em relagao, is vezes, a car6ncia de funcionfrios. Questions se

nio poderia eventualmente fazer um estudo para ver se algum funcionfrio nfo poderia ser
realocado de outra area para suprir as car6ncias de um Setor tio importance homo 6 a
Graduagao. Parece-the que doin funcionfrios para tomar conte de todd a Graduagio,
realmente, 6 complicado. Segundo porto e um comentfrio sobre essa informagao que o
Prof. Nuno shes deu, das 30 (trina) vagus que forum preenchidas pelo SISU. lsso 6 muito

bom. Esse Faculdade, assim como a Faculdade do Largo, se posicionou a favor do
preenchimento daquele ntlmero de vagas. Entao, houve realmente esse preenchimento.
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Gostaria de chamar atengao no sentido de lembrar que quando aprovaram no Conselho

Universitfrio aquela progressao de vagas no Situ, de vagus para escola publica, de PPI etc,

foi enfaticamente dito e o compromisso de que possam acompanhar esses alunos, com as
saas carencias, as subs defici6ncias etc, para que des nio sejam prejudicados. Nio acabem

tendo um desempenho aqu6m do esperado e, tamb6m, o eventual desempenho aqu6m do

esperado deles nio prejudique a exce16ncia da Faculdade. Entio, ache que 6 um
compromisso de todos, nio 6 s6 da Comissio de Graduagao, porque ache que de alguma
maneira, de uma forma de outra, certo "tutoring" na Faculdade serif importante,

principalmente voltado a essas pessoas. O terceiro ponto 6 apenas, enfim, uma manifestagao
de uma cern preocupagao em relagio a ipso que tamb6m foi dino aqui pelo Presidente da

Comissio de Graduagao de aulas nio dadas. lsso 6 muito s6rio. O Prof. Nuno,
evidentemente, foi muito delicado. Mas, Ihe parece que nio deve ser diffcil saber quem deu

eula e quem deixou de dar aula. Muito bem, algu&m pode ter album imprevisto etc. Mas, em
condig6es nomlais, isso caracteriza uma improbidade administrativa. Diz iProfa. Monica,

que ache tmporunte, com jeito, nio tanto com intuito punitivo, mas com intuito
colaborativo, de procurar eventualmente essay pessoas, saber o que esb acontecendo.

Porque uma coisa 6 syria, todos que aqui estao, tem certeza, estio levando, t6m levado e
continuario levando muito a s6tio a Faculdade. Se isso nio for feith por todos, ''6 sempre

pelo elo maid fraco que a corrente e se rompe". Entao, ache importante esse alerts que os
alunos deram, que a Comissio de Graduagao ecoou com muita delicadeza. Nio se grata de

"colocar ningu6m na parede", mas vercm o que 6 que este acontecendo para que ipso,
realmente, nio se repita. A Se!!!!ela..DiielQU diz que gostaria de dizer que tamb6m Ihe

impressionou muito. Mas, o que mats Ihe impressionou foi que a Comissio de Graduagao

nunca esteve na Diretoria dizendo: "Olga! E agora que 6 que eu faso?" Esse 6 um problems

seriissimo. Outro ponto que gostaria de dizer 6 que a partir da semana que vem vio retomar

as reunites quinzenais, uma vez com as Conliss6es e uma vez com os Departamentos.

Entao, nas reunites, que seko quinzenais, os (hefes de Departamentos, e os Presidentes
das Comiss6es podeHo apresentar as suas dif iculdades, ou no que a Diretoria poderia
co[aborar pam aprimorar e para ester coda vez ma is nesse caminho da exce]6ncia. O Pef
1)!: Ne!$Qn Mannrich cumprimenta a todos e diz que pediu a palavra, porque ficou

impressionado com o relat6rio dos Presidentes das Comiss6es. Quanta coisa que se faz,
quanta frente que se avanga; homo a Unidade esb ocupando seu espago. Quando se fda de
Ribeido Preto, as pessoas falam como uma Faculdade de excel&ncia. Hf uma refer6ncia

para ci homo um modelo, um elogio. As pessoas aprovam o que acontece aqua Entao, acha

que 6 um modelo, uma experi6ncia de 6xito, que nio podem parar. Tem que avangar, hf

muitos desafios. Diz que o Prof. Ignacio [ocou num ponto que ele ida falar, no entanto,

sobre o quinto ano. Df aula no quinto ano, tamb6m, no segundo e, is vezes, no terceiro.
No quinto ano o aluno jf se acha formado. Diz que a Senhora Dintora sabe como 6. Entao,
o aluno, if no Largo de Sio Francisco, o problems 6 a presenga, des nio assinan\ Diz que

faz chamada. E escola publica, o sistema 6 presencial, tcm que fazer chamada. Entao, 6 o
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aluno que nio vai, o professor nio pode faltar. Diz que nio sabe se a Senhora Diretora
kinda df aula no Mackenzie. Deu eula com a Senhora Diretora no Mackenzie hf muitos

anos, mats de trjnta anos e o professor que falta na auld, ele 6 nundado embora, em uma

Universidade homo o Mackenzie, que 6 presbiteriana, profissional, tem uma tradigao
enorme, faz chamada, um rigor excessivo. Imagina um professor faltar paula. Agora, aqui
em uma Universidade Ptlblica. Participou de uma sindicincia aqui de uma professors que,
simplesmente, faltava, nio vinha mats dar eula, trazendo atestados m6dicos. Ficou naquela

hkt6ria. E o medo de dodo mundo, dizendo que nio poderia colocar a mio. Demorou acha

que mais de ano essa sindicfncia. Para depois chegar e nio dar em nada, porque depots a
professora apresentou atestado. lsso 6 brincadeira, 6 falta de seriedade. Nio consegue

extender isso. Diz ao Prof. Nuno que mica preocupado, porque nio tem um professor de
quinto ano, t&m muitos que se dedicam Muitos que v6m aquie fazem essa lama da Escola.
Talvez, um professor ou dots que estio fazendo ipso, dep6em contra a Escola, e os alunos

nio vio diner: "Temos professores btilhantes no quinto anon", nio. Tem professor que
falta. Esse 6 o problems. As coisas ruins sio as que sio divulgadas, as boas, as pessoas nio

falam. Sinceramente, ficou triste com esse notfcia, preocupado com ipso. Questions como

pode uma Escola com tanta refer6ncia, tio elogiada, ter professor de quinto ano, que 6 o

final do curio, sabem que o aluno nio esd formado kinda, precise preencher lacunas. Tem
um programa, pelo menos tcm isso em seu circuito, o que precisam fazer no final do curso
para encermrem isso aqui. Entao, o aluno nio este fom)ado, ele tem que assistir is aulas do

quinto ano, e o professor nio vem. rica muito triste com ipso. Nio sabe o que aconteceu, se

essa pessoa tamb6m tem uma razio para isso. Mas, o professor que falta, para n6s, 6
preocupante e a Congregagao nio poderia, simplesmente, ouvir isso e vicar sem se
manifestar. Pede desculpas pda sua veem6ncia. Apenas, manifesta os seus sentimentos.
Tk)dos aqui sio dedicados iUniversidade. Tem a Universidade homo uma realizagao deles,

de um ideal. Entao, fica pensando que as pessoas nio estio sintonizadas com isso, entao,

nio estio no lugar cerro. O PlofJ)r. Victor Gabriel de Oliveira Rodriguez diz que
pouco costume se manifestar nessa Congregagao. Diz que, primeiro, nio df eula no quinto

ano, mas acha que a informagio do Prof. Nuno esb dandy eco mais do que o tanto
necessfrio. Diz ao Prof. Mannrich, inclusive, que em relagao a uma professors que faltou

durante muito tempo, es6 presents aqua. Nio viu a sindicancia, mas nio acha que foi uma
brincadeira o que aconteceu if. Ache que a sindicincia funcionou e foi at6 o fim Entao, t6m

que olhar caso a faso, de muitos professores. Estudou no Largo de Sio Francisco e deixou

de ter muitas aulas tamb6m Mas, elogia muito os professores brilhantes que teve, muitos

dos quais estio aqua Entao, queria s6 fazer um contraponto em relagao, porque sentem-se
sincemmente. Trabalha aquio dia inteiro, este aqui agora, como todos os professores.

Acorda is cinco horns da manhi para escrever, praticamente nio tem o fim de semana.

(homo todos, a maioria grande aqui, vai para Sio Paulo, com todos os trabahos que
possuem if, com o seu proprio dinheiro. Este aqui hf dez antes, nunca teve uma ajuda de

deslocamento. (quando escutam uma falha de um professor, uma professors que teve um
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problems m6dico s&rio, e acha que por isso que ela trouxe atestado, ou quando o Prof.
Nuno, que respeita, diz que t6m alguns professores que nio dio aula, e que acha que nio se

revere a ele, como Representante dos Professores Associados e uma pessoa que esb dando
eula aqui hf dez anos, mica um pouco chateado de escutar. Ecoar, de qantas coisas boas que

sio ditas aqui da Faculdade, de tantos elogios, quando vem uma cdtica como esse

absolutamente nio identificada, tcm af um eco 6o grande dentro da Faculdade. Entao, quer

fazer um contraponto. Acho que o curio & de exce16ncia. Quer dizer, tamb&m por parte dos

alunos, que todos sabem que o resultado deles na OAB adv6m dos alunos do quinto ano

que fazem uma s6rie de mat6rias durante o terceiro e o quarto, e fazem os cursinhos. T6m
alunos que nio vio paula, porque est$o fazendo essen cursinhos. Sio esses cursinhos que

estao, tamb6m, garantindo a entrada deles. Entao, muito devem, no peril)do integral, a esses

cursinhos de intemet hoje, que fazem com que os alunos tio bem preparados at6 o quarto
ano, vio muito bem na OAB. Entao, gostaria de fazer esse colocagao que a situagio do

professor aqui, em RDIDP, 6 uma situagao muito complicada. As faltas estio ocorrendo,
tem professor com carla horgria bastante alta, e com muito pouca ajuda da Universidade
em termos de outros financiamentos. At6 para comprarem livros tem sido muito diffcil. Ele,

por exemplo, nio compra livros hf ands. Livros que sio necessfrios para o dia-a-dia. Ent5o,
des t&m um dia a dia bem complicado. Acha que nio podem generalizar a aus6ncia.

Gostaria de pedir ao Prof. Nunn, que soubesse as provid6ncias e exatamente do que os
alunos estio se queixando, o que es6 acontecendo para ser mats pontual. Porque, na sua

opiniao, 6 um pouco deprimente ouvirem assim uma critics. As vezes, hf professores que
t&m problemas s6rios, de uma forma generalizada. Queria colocar esse contraponto, com

todo o respeito ao Prof. Nuno e ao Prof. Mannrich. O Prof: D!: juno Manuel
Morgadinho dos Santos Coelho diz que acredita que possuem um problema sist6mico.
Que tende a se tomar sist6mico de nio cumprimento, por exemplo, de hodrios. As aulas
muitas vezes comegam garde, terminam antes. Essa 6 uma questao que nio acredita que

devs ser resolvida simplesmente disciplinarmente. A questgo 6 que existem discuss6es a
travar acerca disso. Essa talvez nio seja a questao mats imporunte do ponto de vista do

cumprimento dos objetivos de uma disciplina, por exemplo, de um curio de Graduagao.

Diz que o Prof. Victor muitas vezes titularizou discuss6es muito importantes aqua. O que
quer dizer & que precisam pensar sistemicamente como tratar estes quest6es para que das
nio se transformem, nio sejam interpretadas, ou nio se transformem mesmo numb cultura

de lassidio, como pode ester acontecendo. Curios, disciplinas, que terminam, is vezes,
duas, t4s, quatro, semanas antes de o semestre acabar, porque o professor considers que a

discipline acabou. Sio quest6es, tamb6m, que podem pensar, porque existe um conte6do
que se esgota por pure e simplesmente. Um conjunto de objetivos e de horns que pode ser

substituido por trabalhos, por pesquisa, por leitura. O que precisam 6 discutir a oferta da
Graduagao e, eventualmente, procurar solug6es para problemas que sio regis como, por

exemplo, dif iculdades da presenga de professores que sio de outras cidades. lsso graz

dificuldades. Questiona se tem como lidarem com isso de uma fomla melhor, por exemplo,
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podem pensar com Projeto Politico Pedag6gico pemlite, a oferu de disciplines em
m6dulos. O que acredita que interessa efetivamente sejam solug6es para a questao.

Disciplinas oferecidas de modo concentrado virtualmente, com aulas ministradas

quinzenalmente para evitar que um professor que reside em Sio Paulo, reside em outra
cidade do interior, tenha que vir dubs vezes na semana, como is vezes acontece e provoca

essas dificuldades. O que nio podem fazer, pede desculpas por nio frazer indicando nomes,
porque nio este interessado rigorosamente nesse ou naquele professor, porque em algum

dense semestre pode eventualmente ser ele pr6prio, que por alguma razao, venha a precisar

faltar ou ter dificuldades, at6 decorrentes da exaustio a que os professores muitas vezes
chegam no final de semestre. Precisam identificar essa situagao. Mas, precisam discuti-la

francamente. Nio podem fazer com que se transforme simplesmente numb culture de
lassidio. Correm o risco de viver. Sua proposta 6 realmente fratema. E realmente

acreditando que nio hf ningu6m que possa resolver isso individualmente, nenhum 6rgao.

Precisam conversar sobre ipso e pensar um modo de enfrentar esse questio conjuntamente.

A Sel113eia.-Dilclea pergunta ao Prof. Nuno se pode colocar, assim, como uma proposta
de debate para o ano de 2018. Porque se nio 6 em tempos de uma dentincia e vai ter que

abrir sindicfncia. Entao, colocari exatamente assam, como uma proposta de debate dessa
discussio. Acha at6 que o termo que o Prof. Nuno uti]izou, por fim, 6 muito bom O ]311a
D!..Bllbe!!s.;Befak diz que pediu para antes da manifestagao dos resultados, porque vai

que alguma dessas pessoas que ganhou coma titular, a vita do que foi acordado. Tamb6m

na lists do "WhatsApp", que foi mencionada hole, recebeu dois protestos at6 brazos, no

sentido do Prof. Sergio Nojirie do Prof. Thiago Marrara, de que nio sio candidatos.

(2uestionaram como 6 que nio foi dito ipso. Foi dino, mas os colegas ponderaram que

houve um equfvoco. Se des ficaram como suplentes, nio v6 problemas. Queria avisar antes,

vai que os elegeram como titulares. A Se!!!!Qla.Diielea diz que gostaria de proclamar o
resultado, mas diante dessa infommgao do Prof. Begak, ted que mudar. Manifesto-se o
Prof. Dr. Ignacio Maria Poveda Velasco dizendo que a eleigao foi realizada, os
professores estio eleitos e faso nio queiram, deverio renunciar. Este 6 o correto. Neste
momento, a Se!!!!era..DlfelQfa retoma ao item 3.2 - Eleigao dos Membros Docentes,

titulares e seus respectivos suplentes, junto a Comissio de P6s-Graduagao e faz a
proclamagio dos resultados. A Congregagao elegy para Membros Docentes. titulares e
deus resoectivos suolentes. iunto a Comissio de P6s-Graduacio: I ') Titular: Prof.

Dr. Tail ADarecido Cardoso. 116 (dezesseis) votos. e seu resDectivo Sut)dente: Prof. Dr.
S6rzio Noiiri. lO (dez) votos: 2') Titular: Profs. Dra. Cvnthia Soares Carneiro. 13
'ueze'l votos. e seu resoectivo Suolente: Prof. Dr. Camino Zufelato. lO (dez'l votos: 3'

Titular: Prof. Dr. Guilherme Adolfo dos Santos Mendes. ll (onze) votos. e seu
respectivo Suplente: Profs, Dra. Maria Hemilia Fonseca, lO (dez ) votos: 4') Titular:
Profa. Dra. Flivia Trentini. ll (Daze) votos. e seu resDectivo Suolente: Profa. Dra.
juliana Oliveira Dominnues. 8 (oito) votos: 5') Titular: Prof. Dr. Thiano Mart ara de

Matos. ll (ooze) votos, e seu resDectivo Suolente: Prof. Dr. Gustavo Assad Ferreira, I
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'um'l voto: 6''i Titular: Profs. Dra. Fabiana Cristina Seven. ll (onze'l votos. e seu
!especdvo Sumlente: Benedito Cerezzo Pereira Filho. I (um) voto. Esse seri a

composigao da Comissio. Se algu&m quiser renunciar, deve6 solicitar. A Senhora Diretora

pede para que o resultado sega publicado. ll. ORDEM DO DIA. 1. REFERENDAR: I.I.
RELATORIO BIEN'AL DE ATIVID.ADES DOCENTES: PROCESSO
2011.1.463.89.5. CRISTINA GODOY BERNARDO DE OLIVEIRA. Relat6rio

Bienal de Atividades Docentes, referente ao pedodo de 2015 a 2017, apresentado pda
interessada. - Cudcub -Zbat= http:://lattes.cnpqbt/9184m)537466(XI). - Aprovado ad

referenduzl do Conselho do Departamento de Filosofia do Direito e Disciplines
Bisicas em 30/11/2017, com base no parecer favorfvel do relator, Prof. Dr. Gustavo
Ferreira Assed, fls. 345 e 346. - Apr ovado ad referendum da Congregagao em
16/01/2018. Colorado em votagao, a Congregagao referenda, por unanimidade dos
presentes (dezenove membros), o despacho da Sra. Diretora de 16/01/2018, que
aprovou o Relat6rio Bienal de Atividades Docentes, referente ao periodo de 2015 a
2017, apresentado pda interessada. 2. REFORMULAgAO DAS NORMAL
INTERN'AS DA FDRP: 2.1 PROCESS0 2017.1.301.89.0. FACULDADE DE
DIREITO DE RIBEIRA.O PRETO. Normal da Graduagao. Consults sobre
atribuigao de cr&ditos por atividades de pesquisa tamb&m aos alunos que estio na
vig6ncia do antigo Projeto Politico Pedag6gico, apresentada pda Comissio de
Pesquisa da FDRP. - Aprovada pda Comissio de Graduagao em 27/10/2017, com
base no parecer do relator, Prof. Dr. Cain Gracco Pinheiro Dias, fls. 26 e 27. -
Parecer da relatora pda Congregagao, Profa. Dra. Cristina Godoy de Bemardo de
Oliveira, opinando favoravelmente a possibilidade de atribuigao de cr6ditos a
atividade de pesquisa aos alunos que ainda estio na vig6ncia do antigo PPP, fls. 28
verso. A Profs. Dra. Cristina Godoy Bernardo de Oliveira diz que em relagao a essa

questao que emitiu o parecer, foi favorgvel a atribuigao de cr6ditos pdas atividades de
pesquisa aos alunos que eram do antigo PPP. At6 porque 6 uma base de transigao e, por

isso, represents um estiinulo ipesquisa. Entao, acabou seguindo o proprio posicionamento
do parecerista Prof. Dr. (.).io Gmco. Entao, nio tem nada a acrescentar. A Sc!!!!ea
D!!elba diz que o parecer realmente acompanhou a opiniao da Comissio de Gmduagao, a

partir do relat6rio apresentado pelo Prof. Dr. Clio Greco. Diz que a Profa. Cristina
apresenta um parecer favorgvel ipossibihdade de atribuigao de cr6ditos pdas atividades de

pesquisa aos alunos que kinda est5o na vig6ncia do antigo PPP. Em votagao, a
Congregagao aprova, por unanimidade (dezenove membros), o parecer da relatofa
pda Congregagao, Profs. Dra. Cristina Godoy Bemardo de Oliveira, favorivel a
possibilidade de atribuigao de cr6ditos a atividade de pesquisa aos alunos que ainda
estio na vig6ncia do antigo PPP. 2.2 PROTOCOLAD0 2017.5.151.89.6.

FACT.JLDADE DE DIREITO DE RIBEIRAO PRETO. Proposta de normativa para
atividades de pesquisa, apresentada pda Comissio de Pesquisa da FDRP, sobre
attibuigao de cr&ditos em pesquisa. - Aprovada pda Comissio de Pesquisa em
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02/06/2017, fls. 03 e 04. - Aprovada pda Comissio de Graduagao em 26/10/2017,
com sugestao, com base no parecer do relator, Prof. Dr. Caio Gracco Pinheiro Dias,
fls. 05-07. - Parecer da relatora pda Congtegagao, Profa. Dra. Cristina Godoy
Bernardo de Oliveira, em 19/02/2018, opinando favoravelmente a minuta, fls. 07 e
08, em sua integralidade, fls. 09. A Blob:!)!a, Cr sting Godoy Bernardo de Oliveira

diz que a Comissio de Pesquisa apresentou uma minute que fda em relagao a validagao de
atividades de pesquisa, atribuigio de cr6ditos. Essa minute apresenta exatamente um

estimulo a pesquisa. A atribuigao de cr6ditos ababa sendo maid um estimulo, a16m dos
demais que jf possuem aqui. Tamb6m esb falando em relagao a Iniciagao Cientdica sem

bolsa e com bolsa. Ela esb regulamentando alguns aspectos que inclusive eram lacunosos.

E seguindo novamente o que foi at6 inclusive aprovado por unanimidade pda Comissio de

Pesquisa, tamb6m se manifestou favorgveli integralidade dessa minuta. A Se!!!!ea
Dilelea questions quangos cr6ditos. A ])rota. Dra. Cristin

Qliveia responde que depender5 da atividade, se com ou sem bolsa. Verifica e 16 a minuta.

Diz que em relagao ao ntlmero, de pesquisa, serra um cr6dito/eula, inclusive, tinham uma
tabela na Comissio de Culture e Extensio antes, quando regulavam. Na reahdade, o que
nio tinham era em reJagao a outras atividades como, por exemplo, eventos cientificos etc.

Colorado em votagao, a Congregagao aprova, por unanimidade (dezoito membros), o
parecer da relatora pda Congregagao, Profa. Dra. Cristina Godoy Bernardo de
Oliveira, em 19/02/2018, favorAvel a minuta de normativa para atribuigao de
cr6ditos em pesquisa referente ao novo Projeto Politico Pedag6gico em sua
integralidade. O Prof. Dr. Ignacio Maria Poveda Velasco esclarece que diz que, s6 para
aproveitar que os membros estio aqui kinda, lamento que o Prof. Begak nio esteja presente,

at6 porque nio quer parecer indelicado. Esclarece que quando disse aquela questao de que o
Presidente e o Vice-Presidente integram homo membros natos, isso foi aprovado no

Conselho Universitfrio. Entao, traz aqui, no Estatuto, quando se fda da Clomissio de P6s-

Graduagao das Uhidades, no Artigo 49. O Artigo 49, no parfgrafo 3', diz que aplicariLase

kinda a Comissio de P6s-Graduagao as disposig6es constantes no padgmfo 2' ao 9' do
Artigo 48, que 6 o que tata em ama da Comissio de Graduagao. Justamente no Artigo 48,
e isso se aplica para (-bmissio de P6s-Graduagao, tamb6m, e para as outras, o parggrafo 3'
A Comissio de Graduagao, leia-se a Comissio de P6s-Graduagao, ted um Presidente e um

Vice-Presidente que a integrario como membros natos, escolhidos pda Congregagao em
votagio secreta etc. Entao, quer dizer que o Presidente e o Vice-Presidente sio membros

natos. Por isso que o Prof. Pedro, muito bem, tinha dito, como 6 que pode ser eleito algu6m

que if esd eleito, no caso da Profa. Maria Hemilia. Porque ela j£ 6 membro nato. lsso vale
para os dois. lsso foi levantado pelo Prof. Begak, por isso que diz, fifa at6 constrangido,

depots fda com ele pessoalmente. Disse que consultaram a Secretaria Gerd, a Procuradoria,

nio. A Secretaria Gerd nio foi consultada, porque nio poderia ter dado essa resposta

nunca. Entao, s6 es6 aqui, at6 na condigao de Secretfrio Gerd, em ex W#a, esclarecendo

aqui para essa Congregagao. O diz que
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s6 queria agmdecer o Prof. Ignacio por esse esclarecimento. E desagradavel que o Prof.
Rubens nio esteja presence. Tinha colorado isso e salvo engano, um pouco acelerado, acha

que a consulta nio foi feita pam a Secretaria GerRI, ache quer foi para a Pr6-Reitoria de P6s-

Graduagao. Foia conespondente. Pede desculpas, pois o Prof. Rubens nio esb aqua O

Prof. Dr. Nuno Manuel Morgadinh diz que, apenas para infomlar,
que des da Graduagao fizeram uma consults a Pr6.Reitoria de Graduagao e receberam a
mesma orientagio que o Prof. Dr. Rubens Begak recebeu O Servigo de Graduagio fez o

pedido por e-mail e esta foia sua resposta, que o Vice-Presidente s6 integrarg a reuniio na

aus6ncia do Presidente. Agradego muito e vio a partir de agora funcionar de outro modo. O
Prof. Dr.ignacio Maria Poveda Velasco diz que 6 muito bom saber que teve essa
consu[ta e esse resposta. Logicamente esb acreditando. Pede, por favor, que ]he
encaminhassem, pois isso 6 muito s6rio. Nio corresponde aquilo que es6 no Estatuto.
Portanto, quem tem que dar a palavra 6 a Procuradoria Gerd e a Secretaria Gerd, porque 6
sua incumb6ncia. Nio 6 porque ele 6 o Secretfrio Gerd. lsso tamb6m desculpa o Prof.
Begak, mas salad com ele. Mas, nio 6 isso. O Vice nas Comiss6es 6 membro e vota. 3.

REV.ALIDAgAO DE DIPLOMA ESTRANGEIR0: 3.1. PROCESSO
2016.1.19942.1.7. ALEJANDRO GARCIA JIMENEZ. Pedido de revalidagao de

diploma estrangeiro expedido pda Universidade Carlos 111 de Madrid - Espanha,
apresentado pelo interessado. - Aprovado ad referendum da Comissio de
Graduagao, em 01/12/2017, com base no parecer do relator, Prof. Dr. Caio Gracco
Pinheiro Dias, fls. 46 e 47. - Parecer da relatora pda Congregagao, Profa. Dra. Eliana

Franco Name, opinando favoravelmente ao pedido apresentado pelo interessado,
f[s. 49. A ]'i:ob.])ra.E]iana Franco Neme diz que o Prof. Clio jf tinha feith o parecer
favorfvel, o aluno jf tinha fido submetido a uma avaliagao, estio presences os requisitos
formats e materials. O seu parecer foi favor5vel a revalidagao. Colocado em vota$o, a
(llongregagao aprova, por unanimidade (dezoito membros), o parecer da relatora pda

CongregaS:ao, Profa. Dra. Eliana Franco Neme, favorivel ao pedido apresentado

polo interessado. l$a£:la-rpqis havendo a tratar, a Senhora Presidente agradece a presenga de

todos e di por (}dcelracjt.E.@1124aif'B:)lezesseis horas e trinta minutes. Do que, para
constar, eu, (.I />:zje;#-:tlE:g: ia Aparecida (:ruz de Oliveira Bianco,
Assistente T6cnicAAcad6mica,'btrei daigiteiEsta Ata, que seri examinada palos Senhores

Conselheiros presences isessio em que for discutida e aprovada, e por mim assinada.
Ribeido Preto, dois de margo de dok mile dezoito.
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