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ATA DA 82' SKSsAO ORDINARIA DA CONGREGAgAO DA FACULDADE DE
DIREITO DE RlIBEIRAO PREGO DA UN'lVERSIDADE DE SAO PAULO. Aos

quatorze dias do m&s de setembro de dois mile dezoito, is quatorze horas e vinte minutos, na
Sale da Congregagao da Faculdade de Direito de Ribeido Preto da Universidade de Sio Paulo,

em primeira convocagao, refine-se a Congregagio da Faculdade de Direito de Ribeir5o Prego -

FDRP, sob a PresidQncia da Profa. Dra. Monica Herman Salem Caggiano, DiwEen.xla..!:l11idflde;

com a presenga: dos Presidente$ de <lb! $$6e$, Profs. Drs.: Nuno Manuel Morgadinho dos
Santos Coelho (Comissao de Graduagao) e Clio Gmcco Pinheiro Dias (Comissao de Pesquisa);

dos Chefes de Departamentos, Profs. Drs.: Gustavo Assed Ferreira (Departamento de Direito
Ptiblico), Cristina Godoy Bemardo de Oliveira (Departamento de Filosofia do Direito e
Disciplines Bfsicas) e Jair Aparecido Cardoso (Deparumento de Direito Privado e de Processo

Civic; dos Representantes das(Ihtegorias Docentes de: - Plellesseai..!.il141aw$, Profs. Drs.:
Ignacio Maria Poveda Velasco, Silvana Martins Mishima e Umberto Celli Junior; - P112fe$$eaa

:Assefiaflw, Prof. [)r.: Alessandro Hirata e Cintia Rosa Pereira de Lima; - Pl111esseu£:Do1110as,

Profs. Drs.: Eliana Franco Neme e Sebastiio Sergio da Silveira (Suplente); do ;Rebase!!!a!!!e
Discente de Graduagao: Yan Bogado Funck; da Representante Discente de P6s-Gradua€ao:

Anne Lemos Reis Bianchini; e da Assistente T6cnica Acad6mica, Senhora Marcia Aparecida

(cruz de Oliveira Bianco, para secretariar a reuniio. bistificaram aus6ncia: Senhora Vice-
Diretora, Profa. Dra. Massa de Souza Ribeiro, Prof. Dr. Pedro Bohomoletz de Abreu DaHari,

Prof. Dr. Nilson Mannrich, Claudio do Prado Amaral, Rubens Begak, Paulo Eduardo Alves da

Silva e Maria Hemilia Fonseca. Havendo nGmero legal, a Sc!!!!ela..DilelQa agmdece a presenga

de todos e declare abertos os trabalhos da 82' Sessio Ordinfria da Congregagao da Faculdade
de Direito de Ribeido Preto. 1. EXPEDIENCE. 1. Discussio e votagao: 1.1. Ata da 81'
Sessio Ordiniria da Congregagao, realizada em 03/08/2018. Colocada em votagao. a
(lb ereea Q 8Drova. Dor maioria dos presences (onze votos f avorfveis e uma abstencio), a A.m

da 81' Sessio Ordinfria da (=ongregagio. realizada em 03/08/2018. 2. Comunicag6es da
Diretoria: - Senhora Diretora, Profa. Dra. Monica Herman Salem Caggiano. A Sc!!!!efa
Difelea destaca que, de 15 a 17/08/2018, foi realizada a Semana Jurfdica, com grandes nomes

do Direito nacional, organizada pda Comissio Coodenadora da Semana Juridica da
FDRP/USP, no Audit6rio e na Sala da Congregagao da FDRP/USP. Observa que, exatamente

coma aconteceu com a Semana de Recepgao aos Calouros, tiveram pouch colabomgao presenga
dos discentes. Diz que pediu a Sra. Marcia, e este fazendo em ptiblico agog, para, na 61tima
reuniio da Congregagao, discutirem e aceitarem sugest6es de dates, perfodos, temas e
convidados, que possum frazer efetivamente os discentes. Nio estio promovendo a Semana

Jurjdica e a Semana de Recepgao aos Calouros apenas para os docentes, na realidade, sio para

os discentes. Chamou atengao a pouch adesio dos discentes. Pede a colabomgao de todos para
marcarem para o ano que vem Nio sio todos os eventos, mas, essen dois, em especial, sio pam

os discentes. Diz que gosta muito da transpar6ncia, tudo transparente. Portanto, se surpreendeu

e gostaria de, eventualmente, surpreender todos, com o reclamo de um pai de uma aluna do
primeiro ano da FDRP. Diz que ele escreveu para a Assistente Acadamica, Sra. Marcia e este
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relatando a aus6ncia de professores em sala de eula com muita frequ6ncia, prejudicando o
desempenho e o interesse dos alunos. Acredita que a Faculdade de Dinito deve ter esse

controle, por isso que encaminharam para a (-bmissio de Graduagao. Outro ponto, o Dr.
Kennedy Carvalho salienta que vio muito bem as disciplinas de Direito Civil, Penal e Processo
Civil, que t6m um compo docente de bom navel, mas os demais professores estio deixando
muito a desejar. O processo foi encaminhado iComissio de Graduagao pam fazer um relato,

propor o que 6 de direito, sindicfncia ou outs provid6ncia. O pai, Sr. Kennedy (hrvalho foi
devidamente atendido e esb sendo comunicado dos resultados e dos avangos da investigagao.

(-;omenta que a Sra. Vice-Diretora, Profa. Dra. Massa de Souza Ribeiro, parece que esb
acompanhando um aluno da FDRP junto a clhlica psiquiftrica aqui no Ca,:,#)//i. Parece que o
aluno nio tem familiares dispostos a acompanhar. 3. Eleig6es. 3.1. Eleigao para Vice-
Presidente da Comissio de Pesquisa, mandato de 14/09/2018 a 15/09/2019: -
Professores indicados peso Presidente da Gomissio de Pesquisa (Artigo 48-A do Estat:uto da

USP): 1) Professor Doutor Camilo Zufelato; 2) Professor Associado Mfrcio Henrique Pereira
Poruilacqua; 3) Professor Doutor Paulo Eduardo .ives da Silva. A $c!!1lQia..Dilelea proclama
os resultados: Professor Doutor Camilo Zufelato 7 (fete) votos; Professor Associado Mfrcio
Henrique Pereira Ponzilacqua 6 (sets) votos; Professor Doutor Paulo Eduardo Alves da Silva I

(um) voto e I (um) voto nulo. A Congregagao elege. com 7 (sese) votos. o Professor Doutor
o.milo Zufelato para Vice-Presidente da Comissio de Pesquisa da FDRP. 3.2. Eleig6es para
membros de Comiss6es da FDRP: 3.2.11. Comissio de Graduagao: I membro titular e I
membro suplente, mandatos de 26/09/2018 a 25/09/2021. Interessados: titular Prof. Dr.
Jair Aparecido(.hrdoso e suplente: Prof. Dr. Camilo Zufelato. A Se!!!!Qfa..Dilelea proclama
os resultados: titular Prof. Dr. Jair Aparecido Cardoso 13(treze) votos, suplente: Prof. Dr.
(Ihmilo Zufelato ll (onze) votos e 2 (dots) votos em bronco. A Congregagao elege. com 13
(treze) votos. o Prof. Dr. Tair Aparecido (.hrdoso e, com ll (onze) votes, o Prof. Dr. Camino
Zufelato. okra membro titular e suolente. resoectivamente. da Comissio de Graduacio da

!111)BP. 3.2.2. Comissio de Pesquisa: I membro titular e I membro suplente, mandatos
de 20/09/2018 a 19/09/2021. Interessados: titular Prof. Dr. Paulo Eduardo Alves da Silva e

suplente: Profa. Dra. lara Pereira Ribeiro. A Sel113Qfa..Difelea proclama os resultados: titular

Prof. Dr. Paulo Eduardo .ives da Silva ll (onze) votos, suplente: Profa. Dra. lara Pereira
Ribeiro ll (orue) votos e 4 (quatro) votos em bronco. A Congregagio elege. com ll (onzel
votos. o Prof. Dr. Paulo Eduado .ives da Silva e com ll (onze'l votos, a Profa. Dra. lara
Pereira Ribeiro. oara membros titular e suolente. resoectivamente. da Comissio de Pesauisa. Na

sequ&ncia, a Sc!!!!efa..Dilelea comunica a suspensao das demais eleig6es, itens 3.2.3 e 3.2.4.,

para realizar uma consulta iProcuradoria Gerd se o mesmo docente pode pertencer a sodas as
Comiss6es concomitantemente. Gostaria que a Procuradoria se manifestasse, jf que t&m vfrios
outros cason. 4. Palavra aos Senhores Presidentes de Comiss6es: Comissio de

Gtad11ac2e. O Prof. Dr. Nunn Manuel Morzadinho dos Santos Coelho relata a
estruturagao e a aprovagao no fmbito da Comissio de Graduagio de um Programa de Bem

Ester e Satlde Mental, acerca do qual vinham falando nas Qltimas reunites, e que avangou um
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pouco- Tiveram uma parceria com o Hospital das Clinicas e o Hospital Dia, onde o Prof.

Sergio, responsfvel pelo Servigo Psiquiftrico daquela Unidade e coordenador do Grupo
Comunitfrio de Satide Mental do HC, esteve presente aqui na FDRP, abrindo uma s6rie de
atividades, discutindo com cerca de cem alunos e sein professores essas quest6es. Enfrentaram,

entretanto, dificuldade com um aluno que apresentou necessidade e se mostrou merecedor de

tratamento e de acolhimento. T6m procurado fazer, encontrando grandes dificuldades aqui na
USP em termos de falta de preparo. Nio exists na Universidade uma rotina, um modo de
proceder que possam seguir, nem mesmo instituig6es efetivamente preparadas para acolh6-1os.

Graduagio, Diretoria, professores e alunos, que possuem a tarefa de lidar com essa questao.
Ainda sim, com a Diretoria, t6m tmtado disco da melhor forma possivel, junto aos servigos de

acompanhamento psico16gico e psiquiftrico aqui do Cam@#i. Procuraram parcerias com o
Departamento de Psicologia. Apresentado nessa Congregagio uma minuta de resolugao,

unicom)izagao e institucionalizagao deste Programs no imbito da Unidade. A(:Xl; este
reestruturando o Programs que aprovou no fmbito da Graduagio. Vai sugeri-lo como um

Programa de coda FDRP. Terio oportunidade de discutirem isso na pr6xima reuniio. Diz que
gostaria de dar conga dessa reclamagio que tiveram de um pai de aluno do primeiro ano, que

agog a pouco a Senhora Diretora rememorou. E de cato, tiveram a visits de um pai preocupado
indicando a ocorr6ncia de aus6ncia de professores no primeiro ano e alguns deixando a desejar.
Com respeito a tudo isso, des da Graduagao procuram levar muito s6rio essa indicagao. Ja t6m

discutido isso aqui na (]ongregagao, apresentado preocupag6es is quest6es dessa natureza. As
provid&ncias adotadas foram que imediatamente entraram em contato com todos os
professores do primeiro ano, procurando entender o que acontecia. Se havia, por acaso, aulas
que nio vinham sendo dadas e que, efetivamente, tenham deixado de ser ministradas, sem que o

devido registro junto a Graduagao tivesse sido feito. Apuraram que um ou outro adiamento de

auld, efetivamente, aconteceu sem o competente registro, aquele formulfrio que preenchem
quando precisam fazer substituigao. Apuraram, tamb6m, que essas aulas jf estavam com suas

reposig6es combinadas com os alunos. Asseguraram junto a todos esses professores de que

todd essas aulas seriam repostas Solicitaram aos professores atengio com respeito aos
conte6dos programfticos e ao seu cumprimento. Vio monitorar esse questao at6 o final do
semestre, conforme a solicitagao da Diretoria, de modo a retomar a Congregagao a informagao

acerca do desfecho da questao. Assim, prometeu que o maria para o pr6prio pai do aluno, que
apresentou a sua preocupagao, com quem conversou e voltarg a conversar no final do semestre,

para obter a sua impressao acerca da regularizagao das quest6es apresentadas. Quer dar conta da

realizagao de uma viagem intemacional que fizeram a diferentes universidades pomiguesas:
Universidade Nova de Lisboa, Universidade Clfssica de Lisboa, Universidade de Coimbra e

Universidade do Porto. Com as tr6s primeiras esteve a tratar do aprofundamento das relag6es

de cooperagao no fmbito da Graduagao. Tamb6m, nio apenas, mas, maid especificamente, no
imbito da Filosofia do Direito, de modo a instituir intercimbios entre os alunos da FDRP e os
alunos de Filosofia dessas universidades. T6m tido muitas parcerias no imbito da Graduagao

em Direito, mas possuem muito alunos interessados em Filosofia do Direito. Estio
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desenvolvendo parcerias nesse sentido. Comunica que tiveram a aprovagao de cento e sese mil

reais de recursos para a Faculdade oriundos do Programa de Viagens Didfticas da Pr6-Reitoria

de Graduagao. Estio prevktas viagens de quatro turmas das disciplinas de Laborat6rio para
BrasOia e Sio Paulo, para visitar o Tribunal de Contas da Uniao, o Supremo Tribunal Federal, o

Tribunal Superior Eleitoral, o Tribunal de Justiga de Sio Paulo e o Tribunal Regional Eleitoral
Tudo isso no imbito de atividades pr6ticas das disciplines de Laborat6rio. Mas, sem prejuizo de

que outras disciplinas tamb6m possam realizar viagens didfticas. Gostaria de justificar, a
Senhora Diretora agora a pouco expressou sua preocupagio com a aus6ncia de Representante
da CG na 61tima reuniio do Conselho de Graduagao, realizada no dia 23/08/2018. Diz a
Senhora Diretora que gostaria de se penitenciar pelo faso de nio ter ido. De faso tinha jf a

viagem oqanizada, as difrias solicitadas e aprovadas. Tinha compromissos em Sio Paulo nio s6
no dia 23, da (IK;, mas, no dia 22, o (-longresso dos Professores da USP, reunites na EACH

para tratar. Tudo teve que ser cancelado, porque no dia 22 teve um problems de sa6de. Foi ao

Posco de Satlde daqui, suspeitando de um infarto, o encaminhou para o Hospital. Passou dois
dias realizando exames, ainda continua fazendo, mas, gragas a Deus, nio hi nada com que se

preocupar. Essa foia razio pda qual nio pode ester presence na reuniio. O Prof. Mfrcio,
tamb6m, nio pode estar a tempo, porque foi uma coisa que aconteceu mesmo na 61tima hora. A
Scl113eia..Dilelaa diz que, na verdade, o PrGReitor de Graduagao e a Vice, Pr6-Reitora

Adjunta de Graduagio chamaram a atengao. E a segunda vez. O fate 6 que a presenga do Prof.

Nuno os agradou. Eles se sentcm mats seguros com a presenga do Prof. Nunn. A medida que o
Prof. Nuno nio aparece, a reclamagao vai direto para a Diretoria. Comenta que Ribeir5o Prego

nio gosta deles, coisas assim Diz ao Prof. Dr. Nunn Manuel Morgadinho dos Santos Coelho

que hf uma perspective de o pr6ximo Congresso de Graduagao ser promovido aqui em
Ribeirio Preto, para tanto foisolicitada a reserva do Audit6rio, do Anfiteatro e de algumas salas
aqui, para os dias 30/06 e 01 e 02/07/2019. Entao, a responsabihdade do Prof. Nuno seri bem

grande. Sendo Ribeirfo Preto e FDRP, ted que se desdobrar para atender. Ce!!!issue..dc
Bess!!!w. O Pref Dr: Caio Gracfo PinheirQ Dias diz que gostaria de comunicar,
aparentemente, numa mudanga dos ventos econ6micos da Universidade, a Pr6-Reitoria de
Pesquisa reativou o Programa de Novos Docentes. Foi langado um edital para que os docentes
contratados a partir de 2016 pudessem se beneficial daquela famosa "bolsa enxoval" que

beneficiou alguns docentes contratados at6 2014. Como possuem um docente contratado nesse

pedodo, o Prof. Dr. Gabriel Lochagin, jf fez esse pedido e foi encaminhado para Sio Paulo.
Exists uma noticia do Prof. S)avio Canuto que haveria verbs para contemplagio de todos os

docentes contratados nesse pedodo. O pr6prio edital dizia que serra atendido por ordem de

chegada e havia o medo que nio houvesse dinheiro para todos os docentes. Outras
comunicag6es, todos devem ter recebido via e-mail, nio custa lembrar, a Poruria PRP 656 de

12/07/201 8 abriu as inscrig6es para o Edital 2018 do Programs de Incentivo a Atragao de P6s-

Doutorandos. As inscrig6es encerraram agora, dia 31/08/2018. Pemlitiria que fizessem o
convite para p6s-doutorandos estrangeiros virem trabalhar aqui na Faculdade. Comunica que

nesse periodo a Combsio de Pesquisa nio recebeu nenhuma proposta que tenha sido passada
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para a Presid6ncia. Nio possuem nesse edital nenhum pedido. Terio na semana que vem, salvo
engano, o Simp6sio Intemacional de Iniciagao Cientffica da USP, o SllCUSP. Tiveram uma

s6rie de traba]hos apresentados das instituig6es aqui da regiao e dos a]unos da FD]W ', que servo

apresentados durante o evento. Faz o pedido para que os docentes da Casa participem do
Simp6sio. Tiveram alguns problemas para conseguirem docentes avaliadores dos trabalhos.

Precise checar com o oder se fechou a lista completa de avaliadores. Fica a possibilidade de
visita aos p6steres, conversa com os alunos. Foi marcada para quarta-fein agora uma reuniio
extraordinfria na qual estarg presente. Comissjo de Relag6es Intetnacionais: O Ef!!LDL
Alyssa!!dla..!!irda diz que estio recebendo, no momento, uma aluna da Universidade de
Camerino que ficad aqui por tr6s meses, com bolsa do govemo italiano para a realizagio de
pesquisa aqui na Faculdade. E a segundo vez que recebem uma discente italiano. Dessa vez a

discente 6 da Universidade de (lbmerino, com qual des mant6m excelentes relag6es, inclusive

com o Acodo de Duplo Diploma de Graduagao. No Edital de Bolsas para Mobilidade de
Intercambio, o Edital de Bolsas da AUCANI, a Faculdade tinha sido contemplada na iota
initial com uma bolsa, mas acabaram ganhando tr6s bolsas. f uma 6tima noticia, porque
pemdte que os alunos da FDRP possum realizar intercfmbio na modalidade com bolsa. Today

as Eras alunas receberam bolsa para intercfmbio para o primeiro semestre de 2019. 5. Palavra

aos Senhores Membros. A Ac. Alline Lemon Reid Bianchini diz que tomou conhecimento
dessa situagao infeliz do aluno do 4' que esb com problemas de satlde mental. Foi uma situagao

que, pessoalmente, ficou muito entristecida, porque era uma pessoa que era conhecida sua, um
amigo. Mas, independents desse quadra, conversando com alguns alunos dentro da Graduagao

e da P6s-Graduagao, tevc a impressao, e 6 ipso que gostaria de frazer pam esse Congregagao, de

que o sentiments dos alunos e do compo discente em gerRI 6 de desamparo com relagao a satide
mental nesta Faculdade. Gostaria muito de agradecer a fda do Prof. Nuno e esse questao dessas

pohticas que estio tomando compo agora, acha que desde a reuniio passada. Acha que o Prof.
Mfrcio jf tinha falado alguma coisa nesse sentido. Gostaria de recomendar, nio saba nem se

esse serra o seu paper, mas, que essa comunicagao devs ser efetiva no sentido de demonstrar ao

coq)o discente que des podem confiar na Instituigao e que estio preocupados com isso. Que

estio colocando para a concretude politicos efetivas para tomar costa desse aspecto. E uma
queixa jf de algum tempo, inclusive, desde quando ainda estava na Comissio de Graduagao

com relagao ao excesso de tarefas e do cansago mental. Agradece muito que a Comissio de

Graduagio esteja preocupada com isso. Recomenda a Comissio de P6s. A Sc!!!!ela..Dilelea
diz que at6 vai aproveitar a faIR da Representante Discente para dizer que, paradoxalmente,
coincid6ncias existed A iniciativa do Prof. Nuno foi muito coincidente com o faso.(hegou at6
a discutir com o Prof. Nuno se nio syria o caso de ampliar esse Comity, de frazer esse questao

para o Conselho Gestor. Precisaria ter alguma coisa por escrito maior. E, tamb6m, a disposigao
do Prof. Nuno que ache que este sobrecarregado de tarefas. Em todo cano, como foi ele quem

comegou, criar um Comity para nestes casos ter um atendimento; algu6m que venha
efetivamente se preocupar, convocar, fazer esse diflogo com psiquiatru, com psic61ogos, uma
rotina. Alguma coisa mais institucional. Pede desculpas aos jovens, mas, na realidade, dada vez
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mais v6 nesse universo acad&mico problemas de depressao e todos os problemas possfveis e

imaginfrios. Sio problemas decorrentes de estresse profundo. Decorrente de judo. Gostaria
que tivesse um engajamento dos Representantes Discentes do Diret6iio. Nio 6 um cano

isolado. Conhecem, porque 6 da FDRP, mas no Camp//f, nio 6 um cano isolado. Jf foi

investigar, foi informar,se. Acha que a iniciativa 6 vflida. Fica essa incumb6ncia. Vio cobra-los
na pr6xima Congregagao. Diz que podem ]he cobrar tamb&nt Se Ihe apresentarem algum tipo

de proposta, vai leva-la ao Conselho Gestor. Vai verificar junto com o Conseco Gestor a
possibiHdade de implantagao. A Au: :Amine Le o$ Rci$ Bjanchini diz que acha excelente a
ideia. A]ifs, 6 uma ideia que nio tinha ]he oconido. Acha que, entao, para nio sobrecarregar

mats o Prof. Nuno, poderiam pensar em algum Comity com todos, Representantes Discentes,
Comissio de Graduagao, Comissio de P6s-Graduagio, CAAIA, APG. Diz que a Senhora

Diretora tem razio, 6 uma preocupagao que tem tido noticia at6 com questio de suicidio dentro

do Camp//i. Tiveram alguns casos. Eles t6m recebido noticias if de algum tempo do compo
discente. Ache vflido e vio colocar algo nesse sentido. At6 a (-bmissio que vem, promete que
tem o rascunho de alguma coisa. A Profa. Dra. Silvana Martins Mishima diz que possuem
um problems em Ribeir5o Proto jf hf bastante tempo O SISUSP nio conga com psiquiatra.
Ache que esse situagao, para sodas as unidades e para o Camp//.f t6m dubs vertentes. Uma, acha

que o Prof. Nuno colocou, se entendeu da proposta, que 6 a de trabalho com prevengao e

promogao desses aspectos ligados isaQde mental A outra & o atendimento para os casos de
urg&ncia, os casos graves de depressao, casos de ideagio suicida ou de tentativa. Nio tem tido

sucesso sem ter um psiquiatra no Camp//i. Precisa ter um psiquiatm no Camp/ri, porque nio sio
somente entrc os alunos que acontece esse situagao. Possivelmente, o grupo dos alunos 6 o
mais vulnergvel, mas, tamb6m, t6m servidores, t6cnicos administrativos e professores, com esse

situagao. Diz a Senhora Diretora que seria de bom tom, jf que faz parte do Conselho Gestor

ainda, levar novamente essa discussio e colocar, independence de qualquer documento, mas,
havia por parte da Administragao Gerd, uma perspectiva de ter uma proposta para o Ca,:,#P//i de

Ribeirgo Preto. Acha que, a16m das iniciativas que se esgotam na Unidade, podem ter coda a boa

vontade de montar um comity, mas, certamente, depararao em algum memento em ter um
especialista que vi trabahar prevengao e promogao no aspecto da satlde mental e fluxo, pam

encaminharem uma situagao mais grave de urg6ncia. Tamb6m, na sua Unidade ipso acontece.

Deparam-se muitas vezes com os problemas de fluxo, como parece com o que aconteceu agora.
Muitas vezes a Uhidade em si mesmo nfo consegue dar conte desses dots aspectos. A Sc!!!!ea

Dilelea diz que, falando nisso, estio recebendo a notfcia. A Profa. Massa, Vice-Diretora da

Casa, este acompanhando o colega no consult6rio psiquiftrico. Paie mie nio podem, a tia que
a princfpio o acompanharia nio pode, porque a familia proibiu Enfim, 6 uma complica$o. O

Jtllio pediu para avisar que ela esb if at6 agora e que o faso do menino 6 de intemagao imediata

e involuntfria. A Profs. Malta nio vai poder se responsabilizar. O Prof. Dr. Cain Gracco
Pi!!!!fi!!}..Di© pede para nio entrarem em detalhe para preservar o proprio aluno com o que
concorda a Senhora Diretora. A A:c: Alinc j:emos Reis Bianchini diz que, fda polo Yan

tamb6m disp6e-se caso precisem realizar alguma reuniio fechada, se precisarem de alguma coisa
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dos Representantes, estio idisposigao. O ]'!ol: D!-Nunn Manuel Morgadinho dos Santos
Cee!!n diz que gostaria de relembrar que essa 6 uma iniciativa da CG e nio sua. Gostaria de

agradecer a todos os membros da (Xll; no enriquecimento e na construgao dessa proposta, que

prev6, tamb6m, um comity gestor pam poder cuidar dos diferentes aspectos disso. Exigirg
especialmente o empenho dos professores e servidores t6cnicos administmtivos. Utilizando o

modelo da Faculdade de Odonto de Sio Paulo, vio implantar um sistema de tutoria, para o qual
professores e servidores t6cnicos administrativos servo convidados a receberem treinamento,

para estarem aptos a receberem os alunos nas subs demandas, nas suas dificuldades e poderem
fazer o primeiro encaminhamento junto aos servigos. E muito importante que des todos
professores, de diferentes areas de conhecimento, diferentes idades, diferentes g6neros,
participem disso. O aluno vai poder contar com professores variados, se aproximar daquele
com que se identificar mats e tiver mais confianga. Pede para que se voluntariem a serum tutores

nesse Programa. O Prof:Dr. Jail Aparecido Cardoso diz que, com relagao ao documento que

um pai encaminhou a Faculdade questionando as aulas de professor, no dia em que a Senhora
Diretora comentou sabre o assunto, estava numa sindicincia e nio sabia do encaminhamento.

Soube agora do encaminhamento que foi para a (-IG, para as provid6ncias. Mas, de acordo com

o artigo 46 do Regimento GerRI o poder disciplinar da condugao dos professores 6 do

Departamento. Nio sabe se serif interessante, talvez, encaminhar uma c6pia para o
Departamento. A questio pedag6gica, tudo bem, o Prof. Nuno jf encaminhou. Acha que,
realmente, 6 importante; no artigo 46 diz que compete ao Departamento exercer o poder
disciplinar sobre membros do coq)o docente, discente e servidores nio docentes no fmbito do

Departamento. Se houve a quest5o pedag6gica, a corregio, a reposigao pedag6gica tem que ser

feita normal Mas, precisa identif icar o faso e, se houve alguma infragao, o Chefe do
Departamento precisa tomar uma posigao sob pena de estar sendo conivente com a situagao.

Essa 6 sua posigao. Talvez, fosse interessante encaminhar ao Departamento, para que verifique
algum problems nesse sentido. A Sc!!!!Qi& Difelaa agradece ao Prof. Jair e diz que se6
encaminhado. Procurou, no primeiro momento, encaminhar para a CG, porque concentm a
Graduagio. Conforme vier, farc o encaminhamento aos Departamentos. Foi uma questao de
tempo material, para nio esticar muito. Vai ser encaminhado, 6 o Departamento que coma
conte das disciplinas, professores. A (.Kl; toma mais conte do ensino aos alunos. O Ef11LDL

Ignacio Maria Poveda Ve cisco diz que tem a manifestagao de um pai apresentando um
eventual problems de aus6ncia de professores etc. Ache que, nesse particular, a sugestao do

Prof. Jair 6 imporunte, porque, de cato, cabe ao(-hehe do Departamento, no imbito do
Departamento, apurar isso. A Qnica coisa que gostaria de ponderar sobre a situagao que foi aida

pda Senhom Diretora 6 que a segunda parte da manifestagao do pai do aluno ou da aluna, nio
sabe, tamb6m faz um tipo de juizo de valor. Precisam focar na questao objetiva. Se este
havendo aus6ncia e o motivo. O pesto 6 dif icil Poderia ser feita uma avaliagao, mas, nio um

comentfrio desse tipo. A Se!!!!efa..DlielQa diz que tinha solicitado colocar apenas e tio
somente a discussao, o debate, a eventual aprovagao, da proposta do projeto acad6mico. No
entanto, tem um item que entrou a posteriori. Nio 6 uma questio de grande relevancia, mas 6
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relevante. Entrou quart-feira a noite. E uma questao simples, uma apreciagao do vhculo
CERT. Uma questio de recredenciamento CERT pam continuar viabilizando a participagao nos

cursor de especia]izagao. A interessada 6 a Profa. (]ntia Rosa. O processo foi relatado ontem
Foi questionado o motivo dessa uq6ncia. A verdade 6 que precise ser aprovado at6 outubro.

Entao, se aprovado, teria que ser hole. Outro ponto e ipso Ihe chamou atengao. O processo s6

chegou aqui pam a Assist&ncia Acad6mica na quart-feira de manzi, dia 12/09/2018. Na
realidade, estava peidido no Departamento. L& o parecer do relator, Prof. Dr. .Nessandro

Hirata: "Trata-se do pedido de recredenchmento para a CERT, junto ao Processo no
2010.1.330.89.4, fls. 24-25, apresentado pda Professors Associada Cintia Rosa Pereira de Lima,

do Deparumento de Direito Privado e Processo Civil da Faculdade de Direito de Ribeirio
Preto da Universidade de Sio Paulo. O credenciamento junto a CERT 6 necessfrio para o

exerciCio de atividades simultfneas ao RDIDP. Para tanto, 6 preciso comprovar a
compatibilidade com o regime, o que pode ser facilmente aferido pele exame do curriculo

Lattes da requerente, jf anexado ao processo, bem como das atividades realizadas no atual

pedodo de credenciamento. Conforms jf ressaltado polo parecer (f is. 235 e 236) aprovado ad
rr$pm dz/m pelo Departamento de Direito Privado e Processo Civil Desse modo, opino pelo
deferimento do pedido de recredenciamento junto a CERT da Professors Associada Cintia
Rosa Pereira de Lima, acompanhando o parecer do Departamento de Direito Privado e
Processo Civil". O Prof Dr-lait Aparecido Cardoso questiona se o processo poderia ser

aprovado ad /r#?a#dz/m e encaminhar dessa fomu. Pergunta se a inclusio na pauta nio deveria

ser antes, nas comunicag6es. Diz que 6 s6 uma questao de order A Se!!!!ela..Dileleu
esclarece ao Prof. Dr. Jair Aparecido Cardoso que esb perguntando: 1) se podem incluir extra

paula e 2) se aprovam o parecer para poderem mandar para a CERT o processo. O Brill,.DL
Fair Aparecido Cardoso diz que 6 16gico que e]e esb de acordo. Diz que s6 tem esse questao

de ordem, primeiro aprova a inclusio e depots discutem o parecer. Esclarece que estranha, pols

em seu Departamento nio some processo. Diz que vai tomar nora e vai verificar ipso, pols faz
quesdo de acompanhar pessoalmente. A Se!!!!era..Dilelea diz que o processo ficou no

Departamento muito tempo e s6 subiu na quarta-feira de manhi. E urgente, porque nio deve
haver solugao de continuidade. Se nio for aprovado e encaminhado a CERT, vai haver solugao
de continuidade, porque teng um periodo que vai oferecer curio de especializagao com o

credenciamento vencido. A PIQ&: Dl3: Cjpti4 Roma P !gila de Lima diz que gostaria de

esclarecer, if que foi ela quem fez o pedido, o porqu6 da demora no Departamento. Foi para a
Profa. Flavia dar o parecer e a mesma estava af astada. Demorou, porque, quando ficou
sabendo, pediu para redistribuir para outro parecerista no Departamento. Por isso que ficou no

Departamento e teve elsa demora. A Sc1111eia..D!!elem diz que s6 es6 justificando o porqu6

de entrar extra pauta, por causa de puzo Nio tcm outro caso tio urgente. Esse 6 urgente. Diz
que es6 em discussio. Pergunta aos Senhores Membros se podem incluir o item 2.
COMPLEMENT.AR. RECREDENCI.AMENTO JUNTO A CERT - 2.1. PROCESSO
2010.1.330.89.4 -- CINTIA ROSA PEREIRA DE LIMA. Credenciamento junto a

Comissio Especial de Regimes de Trabalho -- CERT e examiner extra pauta. Em votagao,
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a Conereeacio aorova oor maioria (auatorze votos favorgveis e uma abstencio) a inclusio do
item 2. (]:)MPLEMENTAR RECREDENCIAMENTO TUNTO A CERT PROCESSO

2010.1.330.89.4 -- CiNTIA ROSA PEREIRA DE LIMA. Credenciamento iunto a Comissio

Especial de Regimes de Trabalho -- CERT na pauta. A Sc!!!!efa..Dilelea coloca o parecer do

re[ator pe]a (]ongregagao, Prof. Dr. Alessandro Hirata, em votagao. A Congregagao aprova por
maioria (auatorze votos favorfveis e uma abstencio) o Darecer do relator pda Conereeacio,
Prof. Dr. Alessandro Hirata. favorfvel a aorovacio do oedido de recredenciamento aoresentado

belt.i!!!eassa£b. 11. 0RDEM DO DIA. 1. DiSCUSSAO E APKOVAgAo DA
PROPOSTA DO PKOJETO ACADEMICO DA FDRP/USP. 1.1. PROCESSO

2018.i1.415.89.7 -- FACULD.ADE DE DIREITO DE RIBEIRAO PRETO. Designagao
de Comissio. Criagao e auibuig6es da Comissio Coordenadora do Projeto Acad6mico
da FDRP. - Portaria Intema D.FDRP/USP 021/2018, de 30/08/2018. Disp6e sobre a
recriagao e atribuig6es da Comissio Coordenadora do Projeto Acad6mico da Faculdade de

Direito de Ribeir5o Preto/USP, fls. 108-1 10. - Minute do Projeto Acad6mico encaminhada pda
Comissio Coordenadora do Projeto Acad&mico da Faculdade de Direito de Ribeido
Preto/USP, fls. 111-120. A Sc!!1lefa..Difelea diz que sera colorado em pauta este item
extremamente po[emico. Nio saba se seri ffci] a aprovagao, o debate. Diz que es6 se referindo
i aprovagao, porque, na realidade, today as Unidades USP tinham puzo- Aqui dentro da

Unidade deram um primeiro e um segundo puzo em prorrogagao. Nio foi atendido este prazo-

Todas as Unidades ou grande parte das Unidades apresentaram o seu Projeto Acad6mico.
Apresentaram o seu Projeto Acad6mico no puzo, n6s nio. Diz que a sua chefe perguntou se

nio ida apresentar, respondeu que nio. Vio pedir prorrogagao. Vio contar judo o que

aconteceu e vio apresentar o Projeto. Foi nomeada outr& Comissio. Esse outra Comissio

apresentou um Projeto que esb aqui. Esse Projeto foi mandado para dodo mundo. Em primeiro
lugar, acha que o Prof. Ignacio vai poder falar mellor do que ela, com muito mais experi&ncia, o

que signifier um Projeto Acad&mico. O Projeto Acad6mico 6 uma proposta para o futuro. Mas,

o objetivo maior 6 mRnter a exce16ncia USP. Os objetivos menores, como vio alcangar isso.
Falar em alcangar a exce16ncia 6 um absurdo, porque a USP jf reconhecidamente de exce16ncia

no fmbito Brasil. Nos xaxf;#Ki intemacionais, tamb6m tem aparecido como uma Universidade

de exce16ncia. Todos os cursor, em especial, aqui em Ribeir5o Prego 6 de reconhecida
exce16ncia, por causa dos resultados tamb6m na OAB. Os resultados da OAB sio excelentes.

Quando convidou o Dr. Marcos da Costa, convidou o Dr. Marcus Vinicius, tamb&m estari
aquiO Dr. Marcus Vinicius 6 o antigo Presidente do Conselho Federal da OAB e, hoje em dia,
comanda a Comissio de Estudos Constitucionais do Conselho Federal da OAB. Diz que o Dr.

Marcus Vinicius nio cansa de ]he cumprimentar e cumprimentar o pessoal de Ribeido. Diz que

sempre fda que Ribeir5o deve ao Prof. Ignacio. Na realidade, 6 encantador e extremamente
gratificante, nio vai dizer que nao, ser cumprimentada pelo desempenho dos estudantes daqui

de Ribeido. Tentaram, nessa 61tima proposta, seguir o que as outras Unidades, o tom que as

outras Unidades fizeram. lsso devem a Sra. Marcia, que conseguiu um puzo excepcional,
extraordinfrio, para entregarem, dia 17/09/2018. Estio no dia 14/09/2018, espera que possam
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apresentar a propositura. O Prof. Dr. Umberto Cello Tudor diz que 6 preciso restabelecer a

veidade e acabar com a hipocrkia. Jf se referiu a isso na Congregagao do dia 10 de novembro
do ano passado. Essa hpocrisia vem acompanhada agora de um ato de extremo autoritarismo e

desrespeito por parte da Senhora Diretora, que mats uma vez revels a sua incapacidade para
administrar uma Faculdade. Uma Faculdade tio gloriosa como a Faculdade de Direito. A
Sc!!!!efa..Dilelea agradece. O Prof. Dr. Umberto Celli .junior diz que os datos sio os
seguintes. A Comissio inicialmente designada, tardiamente, porque outras Unidades comegaram

seu trabalho de elabomgao de um Projeto Acad6mico muito antes desta Unidade. Entao, foi
constituida a Comissio. Ele se voluntariou para participar. Foi designado Presidente. Esse
Comissio comegou a tmbalhar em junho, com puzo para apresentagao de um Projeto
Acad6mico no final de junho. Evidentemente, esse puzo era inexequfvel Pedimm, desde logo,
uma prorrogagao desse puzo at& agosto, para que a Comissio pudesse trabalhar durante o m&s

de julio, um m6s dif icil, porque grande parte dos professores este de f6rias. A Comissio
trabalhou durante o m6s de julho, tamb6m, e rccomegou os seus trabalhos durante o m6s de

agosto. O puzo em dia 10. Tiveram uma s6rie de dif iculdades, porque no m6s de agosto os

trabalhos continuavam e houve discuss6es no fmbito da Comissio. Discuss6es, estas, que estio

devidamente evidenciadas nos autos do processo. Houve troca de e-maid entre professores,
com relagao a uma primeira minuta que havia sido proposta e que foi objeto inclusive de um

questionfrio encaminhado a todos os docentes da Faculdade. Dezenove professores da
Facu[dade responderam ao questionirio. ]ief]etindo, na medida do possive], as manifestag6es
advindas desse questionfrio, foi feita uma primeim minute. De rata, houve um atraso. Nb dia
29/08/2018, a Comissao, em face das diverg6ncias que estio consubstanciadas nos autos do
processo, havia marcado outra reuniio a ser realizada is 12h30. Diz que a Senhora Diretora

convocou o Presidente, ele na ocasiao, para uma reuniio junto com a Vice-Diretora que, alias,

teve uma participagao importance nos trabalhos da Comissio. A Vice-Diretora, tamb6m, fez
sugest6es e durante dodo esse perfodo acompanhou as discuss6es que forum trocadas por e-

mail, porque nem sempre existe a possibilidade de uma reuniio fisica, presencial, com todos os

Diretores. No dia 29/08/201 8, convocado que havia sido vaiisala da Senhom Diretora e, antes

que pudesse ser recebido por ela, foi informado pda Vice-Diretora que ela nio ida Ihe receber.

No momento em que a Vice-Diretora Ihe relatava o faso de que, autoritariamente, aldo sem

precedentes nests Faculdade e de um desrespeito total, nio apenas com a figure do Presidente,
mas com todos os membros que compunham a (]omissio originfria. A Senhora Diretora veio

dizer que havia desconstituido essa Comissio e ida criar outta com a presenga e a participagao

de Presidentes e (hefias de Deparumentos, etc. Simplesmente, um comunicado. Um

comunicado que sequer foi feito na bala da Diretora, porque ela se recusou a ouvir. Se ela
tivesse ouvido o Presidente da Comissao, teria ficado sabendo que, na sequ&ncia, terra sido

realizada uma reuniao, na qual teriam sido resolvidos os problemas e subsequentemente
apresentada uma minuta que depots seria submetida a esse Egr6gia Congregagao. Deve dizer o

seguinte, a essa altura da sua vida pessoal, da sua vida profissional, 6 inadmissfvel e,
infelizmente, hoje, o Prof. Pedro Dallari nio esb aqua Porque o Prof. Pedro Dallario conhece
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desde os seus dezoito anos de idade e sabe que ele nunca compactuou com atos autoritfrios.
Nio 6 na altura da sua vida pessoal e profissional que vai compactuar com o autoritarismo

inaceit5vel, inadmissfvel. Um desrespeito com os membros. Um desrespeito com os colegas. E
inadmissivel, de modo que esse Projeto que ora 6 submetido a esse Congregagao cont6m a
mfcula do autoritarismo e da incapacidade de gestao de uma Faculdade. Essa aqui6 uma
Faculdade dentro da Universidade de Sio Paulo, e a Senhora Diretom, mais uma vez,

demonstra-se uma pessoa pouch feita ao diflogo, uma pessoa que imp6e pele autoritarbmo dos
seus atom. E vem, no initio, falsear a realidade homo se tivesse sido um mero pouco

desempenho de uma Comissio que nio cumpriu o seu puzo e que, portanto, houve a
necessidade de medidas emeqenciais para que o relat6rio pudesse ser submetido a esse Egr6gia
Congregagao. O relat6rio terra sido submetido nessa mesma data da Egr6gia Congregagao. At6,

porque, ja havia uma sinalizagao, por parte da Diretora, de solicitar uma prorrogagao de puzo

para a entrega final pois a Congregagao serra realizada no dia 14. Recusa-se a aceitar qualquer

ato autoritfrio e desrespeitoso. E importance que estejam sendo transmitidos, para que todos
saibam que a Senhora Diretora 6 autoritfria. Numa faculdade deve prevalecer o diflogo e o

entendimento. Acima do diflogo, o respeito com os colegas. A mfcula do autoritarkmo desse
Projeto 6 lamentfvel para a hist6ria dessa Faculdade. Como disse, nunca aceitou atos
autoritarios, desde os tempos da ditadura, e nunca aceitaH. Portanto, dessa farsi, produto de

um ato autoritfrio e desrespeitoso, nio fang parte. A Sc!!!!era..Dilelea diz que o tempo todo
tentou prestigiar o antigo Diretor delta Casa. O Prof. Dr. Umberto Celli Junior diz que nio
tem nenhuma palavra mats para fRIar com a Senhora Diretora. A Se!!!!era..Direloa diz at6

logo. Nesse momento, is 15h48min, o Prof. Dr. Umberto Celli Junior retina-se da sale. A
Sc!!!!Qra..Dileleu diz que, gostaria de registrar em ata, a Comissio nio apresentou o trabalho

no tempo Es6 aberto o processo, para todos verem que foi extrapolado o tempo, o puzo de

apresentagao. A Faculdade de Direito de Ribeido Preto nio apresentou o Projeto Acad6mico

em tempo. At6 agora, nio apresentou, porque a Comissio nio entregou. Fica extremamente
indignada, injuriada, porque tem uma admiragio muito grande peso Prof. Cell. O Prof. CeU diz

que ela convocou, nio tem. Gostaria que ele mostrasse a convocagio da reuniio que ele diz que

ela terra convocado. Nfo convocou e nio labia da reuniio. Gostaria muito que algu6m Ihe

mostrasse a convocagao. Gostaria muito, para ver se tem a sua assinatura. Nio tent (quando
chamou a Profs. Massa, 6 da Profa. Massa, que nio tem formagio juridica, as palavras repetidas
pelo Prof. Cell. Entao, considemndo que extravasaram o puzo, perguntou se a Senhora
Diretora estava destituindo a Comissio e ela respondeu que nio. Disse que nio estava

destituindo a Comissio. A Comissio deixou de existir no momento em que nio apresentou o

trabalho. Prazos sio prazos. Diz que n6s do Direito demos que ter respeito aos prazos. Nio
destituiu. Nio convocou. A sua tinica preocupagao 6 que a Faculdade apresente um Projeto. Se

disserem que nio vio apresentar Projeto, acabou. A Faculdade nio apresenta o Projeto. Acabou
de estar, de manzi, com o Prof. Hemandes, Vice-Reitor e com o Prof. Vahan. Com o Prof.
Hemandes at6 falou sobre esse atraso, e ele falou: ''Mas, voc6s vio apresentar um Ptojeto?".

Espera que consigam apresentar. Mas, tamb6m, podem nio apresentar. Nio 6 obrigat6rio. O
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Projeto, a Reitoria pediu para o dia 31/08/2018. A Comissio foi montada para apresentar a

proposta dia 29/06/2018. Nio apresentou Teve uma prorrogagao, at6 10/08/2018. Em
l0/08/2018, nio tendo apresentado, a Comissio estava fora. O puzo e o trabalho da Comissio
se exaurem de per si quando nio atende o puzo. Nio apresentou at6 o dia l0/08/2018.
Estavam no dia 29/08/2018 e nio convocou qualquer tipo de reuniio. Gostaria muito que o
Prof. CeHI Ihe mostrasse. Esd registrado que ela terra convocado uma reuniio. Nio convocou

Desconhece. Resolveu montRr outra Comissio e apresentar um novo Projeto para ser discutido.

Este em discussio. Se quiserem aprovar, aprovem Se nio quiserem aprovar, tamb6m, nio
aprovem Vai ser encaminhada a solugao da Congregagao, do jeito que foi enviado, com todos

os apontamentos do Prof. Cell, inclusive, da reuniio que desconhece. Nio foi convocada. Com

todos os apontamentos, seH incluido um relat6rio dos resultados da Congregagao para a
Reitoria. Nio tem problema algunt E essa a decisio. Serf essa decisio a ser transmitida. A nova
Comissio foi fomlada no dia 30/08/2018. Foi entregue o trabalho que a Comissio anterior

deixou com a Marcia. A entrega nio foi oficial. A entrega deste documento nio 6 oficial
Simplesmente, a Marcia Ihe entregou. Se a Marcia tem o documento de entrega oficial, entao,

por favor, com carimbo e data. Pede licenga ao Prof. Dr. Clio Gracco Pinheiro Dias e diz que
quer acabar. Gostaria de colocar o resultado na nova Comissao, item por item, em discussio. Se

qulserem aprovar, muito bem Se nio quiserem aprovar, as modificag6es seko feitas. Tem at6 o
dia 17/09/2018, segunda-keira, para encaminhar. O Prof. Dr. Sebastiio Sergio da Silveira
sugere deliberarem primeiro a respeito da forma de apreciagao. Aprova-se ou nio o Projeto. Na
sequ6ncia, abrir puzo para eventuais destaques, emendas supressivas, modificativas, etc. Ache

que ficari muito difkil discutirem uma coisa desse tamanho sem esse oqaniza$o. E uma
questio de ordem que prop6e iSenhora Diretora. A Scl113eia..DlielQU diz que responde a
questio de ordem, dizendo que gostaria de apreciar este documento por itens. Tem aqui os

itens. Todos os itens. E apreciar o documento com as eventuais alterag6es. (hda um com as

alterag6es. Caso contrgrio, nio temlinario ipso hoje. Nio vio encaminhar, at6 segunda-keira, o

Projeto. O problems dodo 6 esse. O Prof. Dr. Sebastiio Sergio da Silveira diz que t6m
muitos pontos que podem ser unfnimes. Por isso que prop6e, primeiro, a aprovagao do
projeto. Se aprovado, somente as quest6es que forem levantadas 6 que poderiam discutir. As

outras nio precisariam passar item por item S6 a tftulo de colabomgio. O BrIlL.D!-.fab
Gfacc11.Pi!!!!eit!}.])iw diz que 6 s6 um esclarecimento a respeito do documento que veio da

antiga Comissio. A Marcia tem esse documento, porque desde o initio do processo foi escrito
via internet, via nuveen A Marcia foi colocada para acompanhar o processo de escrita desse

documento. Por isso que ela tem esse documento. O documento, efetivamente, nio foi
encaminhado. At6 porque, quando se verificou nas discuss6es online que nio havia consenso, o
Prof. Cello tinha convocado uma reuniio para que esse processo fosse discutido. O Prof. Jair fez
vfrias considerag6es. O pr6prio Prof. Hirata fez considerag6es em relagao ao teor do Projeto
original, que seriam discutidas no fatidico dia, numa reuniio, que acabou nio acontecendo. A
reuniio foi convocada pelo Prof. Cello, Presidente da Comissio. Havia convocado via e-mail,

esb registrada, a Marcia esb copiada. Havia convocado para que pudessem discutir
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pessoalmente, tendo em vista que online, prevendo as discordancias, seria muito complicado
chegar a um consenso a respeito da minuta. A primeira coisa 6 que esse documento que es6 af

nio 6 minuta de nada, porque ele nio foi aprovado pda Comissio. E um documento que, em
sese, nio deveria estar no processo. Porque nio foio documento encaminhado pda Comissio.

Ele nio expressa o consenso dos membros da Comissio. Ele expressa, na verdade, apenas a
colegao de vfrias ideias que forum feitas por vfrios docentes, inclusive a Vice-Diretom, o Prof.

Umberto Cell, ele, o Prof. Jair, o Prof. Hirata, a Profa. Flavin, a Profa. lara, deve ester
esquecendo algu6m, mas, que compareceram nas reunites, que deram subs infomlag6es. Esse

Projeto tamb6m represents a mescla das respostas dadas por vfrios docentes ao qucstionfrio
que foi passado. Foi um questionfrio que, apesar de ]ongo e dif ici] de responder,

surpreendentemente, foi respondido por vinte docentes da Casa. Imagina que todos que estio
aqui presentes, porque sio membros da Congregagao. Manifestaram-se sobre: a missio da
Faculdade; os valores da Faculdade; a visio da Faculdade; as metal; objetivos. De acordo com a

metodologia que tinha sido estabelecida pda Comissio original, se manifestaram, tamb&m,

sobre o peso relativo que as atividades docentes devem ter na consideragio dos relat6rios dos

docentes, para a avaliagao das atividades docentes. Uma metodologia que, inclusive, foi utilizada

por sugestao do processo que foi iniciado no Departamento de Direito Privado e de Processo
Civil, pelo Prof. Jair. E que trouxe a partir de uma sugestao da Senhora Vice-Diretora o
procedimento que tinha sido adotado na Contabihdade pam a realizagao do Projeto Acad6mico
da Unidade. Em segundo lugar, em relagao ao tempo. Ache que isso 6 imporunte de se deixar

registrado. Imagina que o Prof. Poveda possa dar, tamb6m, o dado mais cerro. Nio possui esse

dado. O pr6prio cato de que adotaram uma metodologia que veio do Departamento de
Contabihdade, quando jf tinha terminado a discussio do seu Projeto e a FEA jf tem esse
discussio avangada, foi somente depois desse procedimento que a Diregio convocou uma

Comissio para realizar o Projeto Acad&mico. Parece-the que esse pedido, nio tem o dado

corretamente, pede a confirmagao do Prof. Poveda, esse pedido jf es6 na Faculdade hf quase
um ano, ou hf mats de um ano. A criagao da CAD, formalmente, aquele documento, inclusive

aquela versio do Jomal Especial da USP, com o fluxograma do processo, foi divulgado ja no
comego desse ano. Ache que todos que estio presentes nessa bala assinaram o ano passado, i

v6spera do processo eleitoral, uma carta aberu, na qual discutiam jf que a pr6xima levi de
gestores: Diretores, Presidentes de Comissao, (heres de Departamento, seriam encarregados de

tocar a discussio sobre o Projeto Acad6mico da Faculdade. Todos, naquela 6poca,
manifestaram a concordfncia de que ipso deveria ser discutido publicamente. Jf havia uma
ci6ncia na Unidade, desde o ano passado, no initio do processo electoral, de que esse discussio

tinha que ser feita. O Projeto Acad8mico nio 6 uma coisa que se consegue fazer em um mes,

dois meses. Acompanhando o relat6rio de Contabihdade, 6 algo que des discutiram por mais de
seis meses. O Projeto do Departamento, nio esd nem falando do Projeto da FEA, da Unidade.

Entao, 6 uma decisio delicada, crucial para o futuro da Faculdade. Inclusive, algumas escolhas

pohticas que necessitam fazer em relagao a esse Projeto, precisam ser claus. A respeito das
consequ6ncias de se apresentar um Projeto com um ou outro teor, inclusive do ponto de vista
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da relagio com as outras Unidades da Universidade. Esse processo da convocagao da Comissio

foi feita no inicio de junho para a entrega no fim de junho, ao final do periodo letivo, sabendo

que os docentes estariam de f6rias quando discutiriam essa questao. Estavam no final do
periodo letivo, no irHcio da semana de provas, logo em seguida, f6rias. Discutir em um m6s o
Projeto Acad8mico 6, absolutamente, inealkta. Parece-the que o tempo que demorou em a
Comissio propor, para nio conseguir apresentar, a minuta foi mzofvel Dots memes para se
discutir um Projeto Acad6mico, parece que nenhuma outra Unidade da Universidade deve tcr

levado. E um processo bastante rfpido que estio tendo. Diz a Senhora Diretora que acusar a

Comissio de malta de tempo, parece que Ihe permite perguntar por que s6 em junho foi
montada uma Comissio pam dar initio a discussio desse projeto. E um projeto que se sabia
que tinha puzo para ser entregue e que precisava ser feito a contento, porque 6 um Projeto

importance. Nio estio falando em uma normativa apenas intema. Estio falando de uma
normative que vai projetar impactos no futuro da Instituigao. Concorda do ponto de vista

temporal que a Comissio descumpriu o puzo que estava estabelecido. Discorda do ponto de
vista administrativo. Mas, coma 6 um intemacionalista e nio um administrativista, nio vai

entrar nesse m6rito agora. Mas, discorda de que a Comissio deixa de existir. Por outro lado, se

uma minuta estava, praticamente, fechada. Chamada uma reuniio para se discutir e fechar os
detalhes dessa minuta. Interromper os trabalhos da Comissio. Montar uma nova Comissao,

convocando mats duas reunites. Ao inv6s de adiantar o puzo, o tempo de entrega da minuta

final, se adiou o puzo. Eventualmente, naquela reuniao, conversando, poderiam tcr chegado a
uma minuta final. Na quinta-keira, no dia 30/08, jf poderiam ter uma minute. Esse minute
poderia ter fido submetida a uma consults publica para coda a comunidade da USP. Com

tempo, para que todos se manifestassem. Porque todos t&m interesse nesse documento. Parece
que o argumento temporal & complicado nesse faso. (2ueria fazer essas dubs observag6es.

Primeiro, a natureza da minuta que este no documento. Essa minuta nio 6 oficial Nio 6 uma

minuta que estava em discussio pda Comissio. Elsa minuta nio expressa o consenso dos
membros da Comissio. Ela 6, apenas, um agregado de opini6es que foram dadas pecos
membros. Se vio discutir a questao temporal, acha que primeiro precisa se esclarecer porque s6

em junho foi convocado o initio da discussio desse projeto tio crucial, demorado e complicado
para o qual, aqui na Faculdade, a sua percepgio 6 de que precbariam, inclusive, de ajuda
cxtem2. Porque a metodologia em que se baseia esse lipo de trabalho nio possui aqui na
Faculdade expertise necessfria para lidar com ela, de metas, resultados, etc. A Sf!!!!oa
Dilelea diz ao Prof. Clio que, acha extremamente opomlnas as subs observag6es. Por que s6

em junho foi nomeada uma Comissio? Porque as Comiss6es Estatutfrias e os Deparumentos

nio ofereceram qualquer typo de subsidio at6 ai. Entao, decidiram montar a Comissio com uma

responsabihdade e com puzo. Nio foi cumprido. Segundo ponto que, realmente, gostaria de
esclarecer, todos sabem, esse documento Ihe foi apresentado pda Marcia. Esse 6 o que serviu de

subsfdio e que o Prof. Clio coloca como nio oficial. Basta pedir o desentranhamento. Seri
desentranhado. Foi oferecido pda Marcia, Assistente Acad6mica. Como o Prof. Clio acabou de

dizer, judo passou, entao, ela conhecia. E foi ela, legitimamcnte, que ofereceu o documento. A

Pfgina14 1 25 Av. Bandeimntes, 3900 Gz/ap;ri da USP
14040-906 Ribeir5o Pnto-SP

T I F 55 (16) 3315-4954

xmw.dinitorp.usp.for



UNIVERSIDADEDESAOPAULO
FACULDADEDEDIREITO
DE RIBEIRAO PRETO
.Assktancia qZc?rica .Acad8mica

561
562

563

564
565

566
567

568

569
570

571

572
573

574

575

576
577

578

579
580

581

582
583

584

585
586

587

588
589

590

591

592
593

594

595
596

597

598
599

600

Prof a-Dra. Silvana Martins Mj$bima diz que a sua fda vai numa diregao um pouquinho
diferente. Diz a Senhora Diretora, se nio serra melhor temlinar de discutir o processo, para

depois as subs considerag6es. Teve uma proposta do Prof. Sebastiao, que depois voltou a
discussio sobre as portarias, os prazos E uma ddvida que tem Se nio 6 mclhor chegar a algum
entendimento sobre o processo, para depois e]a fa]ar. O ]'rot I)r. Ignacio Maria Poveda

yelasce diz que, sem pretender, absolutamente, tom2r partido em quest6es mais pessoais e
judo mats, at6 porque, desconhece os fatos. Para a16m de puzo para if e para ci. Estio falando

uma coisa que 6 extremamente relevance para a vida da Universidade. Para contextualizar,
relembrar, essa questio do Projeto Acadamico, nio se confunde com o Projeto Politico
Pedag6gico da Unidade, porque isso jf tem. Esse questao do Projeto Acad6mico se insere

dentro de coda a Universidade, de repensar argo que, at6 agora, era um problems. Era a

avaliagao. Porque na Universidade de Sio Paulo, tradicionalmente, o que se fazia era avaliar os
docentes e, principalmente, no pedodo initial, o seu pmjeto de pesquisa. lsso trazia intlmeros

problemas, porque as coisas derivavam para a questao com uma exig6ncia considerada,

excessive de produtivismo. Era um tipo de exig6ncia que nio levava em considemgao, e isso 6
muito imporunte, as especificidades dessas areas. Tamb6m, nio levava em consideragao as
especificidades dos pr6prios docentes. Porque, embora tenham que atender as tr6s atividades

fim: ensino, pesquisa e extensao, sio diferentes. Todos sio 6timos, querem o melhor para a

Universidade, estio tmbalhando, mas sio diferentes. Hf aquele que tcm um vids maior para a

pesquisa. Hf aquele que tem um vi&s maior para a doc6ncia. Hf aquele que faz um trabalho
importantissimo na extensio. Toda esse reflexio surgiu dessa constatagao de que era preciso

considerar o pluralismo da Universidade. Uma coisa 6 pesquisa na area de humanas. Outra coisa

6 pesquisa na area de ci6ncias exatas. A extensio se entende melhor aqui do que ali. Foi dada,

exatamente, a possibihdade de que coda Unidade, af como consequ6ncia de uma reflexio que
vem dos pr6prios departamentos e dos Projetos Acad6micos dos docentes, uma coisa

concatenada e amarrada. Coda Unidade poderia fazer uma reflexao, e 6 disco que estio falando,

sobre para onde v5o, o que acham enquanto Unidade. O que podem oferecer de mellor. Uma

contribuigao mellor nio s6 para a Universidade, mas para a sociedade que a custeia. Enfim, 6

uma coisa de pensar grande. De pensar grande, como tem que ser para quem este dentro de
uma universidade como a Universidade de Sio Paulo, um grande orgulho, mas, tamb6m, uma

grande responsabilidade, para todos. Nesse sentido, esse processo comegou hf muito tempo. Se
nio foi encaminhado homo deveria, quem 6 responsavel por isso ou nao, acha que isso tudo

neste moments, parece-the que 6, nio vai diner inelevante, porque 6 relevante. Hf males que
vem para bem. Se uma situagio homo esse que viram agora, extremamente constrangedora para

todos. Uma coisa que, sinceramente, nos sells trinta anos de Universidade de Sio Paulo, jamais

imaginou. Nio esd aqui culpando ningu6m. Por isso que diz que nio vai tomar parte. Todos
aqui t6m o maior aprego por esse Faculdade, carinho, todos suaram para construir esse Casa. Se

servisse para que parassem e, de urm maneira muito especial, se unissem. Tudo ipso 6 um

processo de diflogo que nio se faz em um dia, de afogadiho. Nio vai dizer que premido por
um puzo, porque este, na verdade, era muito elfstico. Claro que, se deixa para o final, o puzo
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acaba se agigantando e se roma uma muralha intransponivel Diz iSenhora Diretora que
gostaria de fazer um apelo, o que este em jogo 6 a Faculdade, 6 o futuro. Esse orgulho que a
Senhora Diretora mencionou todos tem, de saber que a Faculdade de Direito de Ribeirio Prego

6 um pmjeto vitorioso. Professores, t6cnicos administrativos e alunos t6m orgulho de estarem

nessa Faculdade. Todos os dias, tropega com algu6m que diz que esteve em Ribei6o e fda que
6 uma maravilha. Precisam ter esse preocupagao de nio deixar a peteca cair e o Pmjeto

Acad6mico 6 fundamental para isso. N3o pode falar pda Reitoria, nesse particular. Acha que

t6m que apresentar sim, mas, talvez, se nio apresentam no dia 17, apresentam no dia 24.
Algu6m he perguntou, mas respondeu que nio sabia, pols nio era um assunto que estava em
sua algada. Disse que nio sabia o que representaria em termos de prejuizos para a Universidade

homo um todo, para o mecanismo. Ache que, seja peso motivo que for infelbmente, chegaram
neste momento, de um limite de um puzo, que j£ 6 estendido. Diz que ele, por exemplo, nio

terra a minima condigao, de um assunto tio importance como esse, de olhar agora e dizer

qualquer coisa. Terra que se abster, por uma questao de honestidade intelect:ual Nio sabe se
nio serra o faso de assumirem, pda razio que for nio vem ao casa jogar a culpa em ningu6m,

que nio chegaram num ponto de amadurecimento. Vio trabalhar agora, vio procurar fazer, e
falam na Reitoria para darem um m6s, o que for. .Af sim, apresentar um Projeto Acad6mico que

reflita aquino que todos pensam e querem para a Faculdade e para os pr6ximos anos. A
Se!!!!er&.!)ilelQa diz que gostaria de um aparte para esclarecer. Pelo que entendeu no
Conselho Universitfrio, esse semana, esses Projetos Acad&micos passam a ser apreciados a

partir do dia 21/09/2018. E que esses Projetos Acad6micos apresentados pdas Unidades, nio
sio definitivos. A Reitoria se mant6m e preserva o direito de reencaminhar iUnidade para uma

melhor apreciagao ou para mais observag6es ou mais registros. Por isso que, na terra-keira,
ficou mais convencida de que deveriam mandar isso do jeito que estiver e, eventualmente,

corrigir quando retomasse. Somente a partir do dia 21 que a Vice-Reitoria comega a se

preocupar e analkar os Projetos. O POf:J)t Ignacio Maria Poveda Velasco diz que
conversou com o Prof. Catalans, Presidente da CAA A CAA tem um papel importance na (J'A
Sobre a apreciagao dos Projetos 6 vetdade que, a partir do dia 21, uma CAA expandida,
inclusive a Profa. Silvana sera convidada, vai comegar a analkar os Projetos que sio muitos. Fez

uma distribuigao, polo que o Prof. (-htalani explicou-the. Nesse sentido, acha que se chegam ao

61timo vagao no Qltimo minuto, isso poderia ser feito. Quando a questao de mandir, depois a
Reitoria devolver, isso acontece6 necessariamente, porque, ainda, 6 da pr6pria dinimica. Mas, o

problems 6 receber de volta da Reitoria comentfrios e sugest6es em ama de algo que
representou um consenso na Unidade. Outra coisa 6 receber de volta da Reitoria pam
comentfrios e ajustes de uma coisa que, em si, nio representou esse consenso. Diz que entende
a preocupagao da Senhora Diretora do puzo O ideal serra mesmo que nio estivessem agora

aquiA Sc!!!!eia..Dilelea diz que, se a decisio da Clongregagao for essa, para ela tanto faz. S6

acha que para o bem da Unidade seria melhor mandir para depots reestruturar e rever,
eventualmente, no retorno. 0 6rgio major dessa Casa 6 a Congregagao. Se a Congregagao

decide que 6 nao, 6 nao, e acabou. A PIQ&: I)!a: Sjly4na Martins Mishima acha que o Prof.
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Poveda foi um pouco pda linha que queria falar. Se forem lembrar, a questao da avaliagao

institucional, e es6 no documento que foi apresentado. Este definido pda Portaria 7272 de
2016, mas, ele tamb6m vai caminhando junto com a 7271, sobre o Estatuto Docente. lsso,
tamb6m, esb localizado numb discussio mats ampla que houve na Universidade, todos
participaram. O Prof. Cato assinalou isso. Com uma certs dif iculdade que houve a 6poca, para

rediscutirem a avaliagao institucional e rediscutir, talvez, pda primeira vez de uma forma mats
ampla a questao da avaliagao docente. At6 entao, ou tinham a progressao vertical ou s6 a de

ingresso. Entao, ela, como Professora Titular, chegou a Titular, nio vai ter mais nenhuma
avahagao. Esse 6 o primeiro ponto. lsso daqui nio este livre, leve e soho. lsso esd vinculado,
tamb6m, com o que o Conselho Estadual de Educagao hes pede enquanto universidade, uma

vez que nio participam do ENAT. Entao, possuem prazos em relagio a avaliagao que a USP

tem que processar. No documento este que estio no primeiro ciclo avaliativo. Na verdade,
estio no quinto. De 2010 a 2014 foio quarto ciclo avaliativo. Para quem este um pouquinho
mats de tempo olhando pam essas coisas, era um processo bastante burocrgtico muitas vezes. A

partir de formulfrios questionados, muito extensos, pouco objetivos. Nio tinham um Plano
Acad6mico. Tinham o que chamavam de Plano de Metas para a Unidade. A parter do quarto

ciclo avaliativo, muitos deles puderam participar, nio s6 como diHgentes, mas professores,

chefes de departamento. Com um grupo grande de pessoas que pode participar, esse processo

ganhou outra dimensao, que foia de ampliar a participagao de todos nesse processo. lsso quer
dizer que 6 um processo, absolutamente, novo. A Marcia, Assistente Acad6mica, deve ter vivido

bastante isso, mas, muitas vezes era um processo mais centralizado em chefias de departamento,

ou em algumas Unidades eram centralizadas em areas especdicas. Entao, estio falando de outro
processo que pode ter consulta publica. Em sua Unidade teve dodo um processo de assembleias

para discutir o assunto. lsso depende da Unidade e sua tradigao para esses processos. Possuem

prazos A CPA ampliou eases prazos diversas vezes, conseguiu uma ampliagio dos prazos junto
ao (-bnselho Estadual de Educagao. Terio que apresentar isso, nio 6 s6 para a avaliagao

departamental e para a avaliagao docente, mas, tamb6m, para compromissos extemos que a

USP tcm junto ao Conselho Estadual de Educagao. Diz que foi membro da CAA Os
processos servo avaliados pda CAA, com certeza. Lembrando que devem ser encaminhados 44

(quarenta e quatro) Pmjetos Acad6micos, mas os Projetos dos Institutos e Museus. lsso vai
somar 54 (cinquenta e quatm) instfncias da USP. Este contando um pouco isso, porque, talvez,
seja prudente ouvir o que o Prof. Poveda falou, que esse vaie volta da Comissio, is vezes, 6
muito desgastante para as Unidades. Fda ipso, tamb6m, olhando para a Unidade de onde vem.

Ter um processo que chega a CAA e nio esd devidamente instrufdo. A CAA nio tem

padmetros para discutir os Projetos Acad6micos, porque isso 6 novo para todos. Antes, a
Comissio Permanente de Avaliagao tinha instrumentos 6nicos para todas as Unidades. Se a
Senhora Diretora, por exemplo, entrar if e no site da CPA, porque ela tem acesso, vai ver que o

que tinha da Faculdade de Direito anteriormente estava enquadrado em pequenos extratos.

Tem algumas considerag6es em relagao ao processo. Leu, tentou ler com cuidado, isso que
recebeu. Entao, dodo esse processo que estavam discutindo para ela 6 novo, aquie agora. Este
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s6 colocando isso, porque, talvez, seja mais prudence terem um esforgo de na semana que vem,

terem outra Congregagao. Diz iSenhora Diretora que sabe, jf ouviu ela dizer, que 6 esta

Congregagao que vai definirf inclusive isto. Este s6 assinalando que, talvez, devessem olhar,
ouvir o que o Prof. Poveda colocou. Este entendendo, inclusive, como uma proposta; porque,

efetivamente, embora dia 21, essa data nio conhece, mas, neste dia a CAA se reunindo para

receb&-los, nio avaliarg de uma vez os 54(cinquenta e quatro) Projetos Acad6micos. A Se!!!!ea
Dilelea diz que a Profa. Silvana que s6 gostaria de dizer dois pontos Sio da area do Direito,

a16m de serem conhecidos por "data v&nia", sio obtigados a respeitarem prazos. Pessoalmente,
se sente extremamente muito mal, nio tendo observado o puzo que foi designado para a

entrega. Todos devem saber, tem formagao de Procuradora. Antes de ser Professors, passou no
concurso e comegou sua vida homo Procuradora. Peeler puzo para des significa perder o

cargo. E muito, muito, muito grave. Mas, sense, realmente, vergonha de nio ter entregado. Pode
ser uma peculiaridade sua. Acha que nio sio todos aqui que tem fomlagao de Procurador. Ache

que muitos sio Advogados. Nio tem essa informagao e ningu&m Ihe falou, se mats algu6m
perdeu o puzo. O ]'mf, Dr. Ignacio Maria Poveda Velasco diz que cinco nio entregaram

inclusive, a Faculdade de Direito do Largo de Sio Francisco. A Se!!1leia..D!!elba diz para

verem como 6 diffcil entre des, Advogados, chegar a uma conclusao, coda um tem sua opiniao e

a sua opiniao 6 a mats valorosa. Nio tinha esse ntimero. Exatamente, por ipso, tinha muita
vergonha de nio ter entregado no puzo, at6 por ser uma Faculdade de Direito. De resto, o que

a Congregagao decidir, se submete a decisio do Colegiado. O Ac. Yan Bogado Funck diz que

o cato 6 que este cansado de na Universidade de Sio Paulo e na Faculdade de Direito de

Ribeirfo Preto ter esse malta de participagao, de democracia, na elaboragao de projetos e de
normas. Esse Pmjeto, jf foi falado, estava para ser colorado desde o ano passado, independents
de quem foia culpa de nio ter colorado. O faso 6 que desde o ano passado sabiam que esse

Projeto deveria ser feito e s6 comega a ser elaborado em maio desse ano. Em 23/05, final de

maio, entao, junho, julho e agosto para elaboragao desse Projeto. Sendo que julho 6 um m6s de
f6rias e que 6 dif icil a participagio dos docentes e de discentes. Se tivesse a participagao,

tamb6m, serra impossfvel Eles recebem uma consults essa semana para dar opiniao sabre a
minuta e t6m tr6s dias para analisarem e enviarem resposta sobre esse documento. Os discentes

dessa fomla foram completamente impossibihtados de opinar sobre a Faculdade que querem

para o ciclo de 2019 a 2022. O puzo que jf nio tinha fido cumprido acaba sendo um
empeciho para que haja uma discussio ampla sobre esse tem2. A Senhora Diretora retira-se da

sala is 16h08 e o Prof. Dr. Ignacio Maria Poveda Velasco assume a presid6ncia a reuniio. O

Prof. Dr. Ignacio Maria Poveda Velasco diz que a Senhora Diretora foi ao toalete e vai
suspender os trabalhos por cinco minutos e jf retomanx As 16h18 foi reiniciada a sessio pda
Senhora Diretora. O Ac. Yan Bogado Funck diz que, como estava falando, acabaram pondo
um puzo que a acabou impossibilitando a discussio que poderia envolver todos os setores

acad6micos dos docentes e discentes. Inclusive, a politica intema da Faculdade acaba sendo a
mesma politica que veem em outr2s instfncias do Municipio, do Estado. Falando uma questao

pessoal de que participou estudando ano passado. Ano passado teve a elaboragao do Plano
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Diretor daqui de Ribeir5o Preto e, tamb6m, por uma questao de puzo que a (IRmara e a
Prefeitura diziam que tinham que ser feito at6 o final daquele ano, porque se nio coniam o

risco de consequ6ncias. Foi elaborado um Plano Diretor gen6rico, com uma discussio com

sociedade, pr6 fomla, e que 6 o que es6 com medo de ver aqui. Acabaram perdendo a chance

de consultar as opini6es dos discentes, tal homo ja foi feito, por exemplo, no Projeto Politico
Pedag6gico, que foi feita uma ample discussfo com assembleias, com estudos de comissao, com

a participagao discente. Acabaram elaborando o que Ihe parece um Plano Acad6mico gen6rico

que nio especif ica qual 6 a Faculdade que querem, qual o caminho querem para os pr6ximos
quatro anon. Essa questio da Faculdade acaba sendo repetido o mesmo typo de atuagao de falta

de participagao. De malta de poderem realmente participar das esferas de decisio da Faculdade.

At6, ontem, recebe um pedido de acesso iinformagao que tinham feito para a Procuradoria da
USP, confirmando que o pedido de acesso a informagao necessitaria de esclarecerem a

justificativa. Sendo que a lei de acesso a informagao 6 clara em dizer que nio 6 necessfria a

justificativa para o acesso iinformagao, kinda uma informagao ptlblica. Entao, acabam

compactuando com a nio participagao de discentes com um Plano Acad6mico feith "de ama
para baixo", sem pal-dcipagao discente, e que Ihe patece ser pro forma, ao inv6s de terem uma

discussio de m6rito mais elaborada. Nesse momento, is 16h45, o Ac. Yan Bogado Funck retira-
se da saba. O Prof. Dr. Gustavo Assed Ferreira diz que quer aqui defender os amos

administrativos adotados pda Diregao, Profa. Monica, que cumpriram, estritamente, como

preconizado no Direito Administrative. Na verdade, os amos fomuis forum adotados pda
(.:omissao, forum regularmente avaliados pda Diretora na pdtica. Ela nio s6 nio extinguiu a
Comissio como, meramente, ampliou a composigao da Comissio. Todos os membros da
Comissao, instaurada pda Portaria em junho, foram, devidamente, reconduzidos, na Gltima

etapa do trabalho. A 6nica quest5o que se p6e, 6 preciso dizer, 6 que o trabalho entregue na
sexta-feira, circulado pecos membros da Comissio anterior a fatidica quinta. Que, agora,
consegue entender que 6 fatfdica. Diz a Senhora Diretora que antes, nio conseguiria nem

entender que isso geraria tanta celeuma, tanta corregao do seu ato. O trabalho entregue, a
minute circulada pda Comissao, na sexta-keira anterior, nio foi consensual. Teve as panes do

Prof. Hirata, do Prof. Jair Cardoso. Nio era um trabalho consensual. Esse trabalho, entao, tinha

deus m6ritos. E muito daquele trabalho consta deste Projeto aqua. Ele foi enfrentado por alguns
encontros a mais pda Comissio ampliada. lsso 6 importance que se diga. Em segundo lugar,

precisam, acha nesse momento, adotar uma posture de temperanga, moderagio. Possuem um

trabalho que foi feito desde junho pda Comissao, que foi completado pda Comissio ampliada
agora, e que precisa ser avaliado. Gostaria, apenas, de aderir ao encaminhamento proposto pelo

Prof. Sebastiao Sergio. Queria que votasse a proposta encaminhada pelo Prof. Sebastiio Sergio,

para poderem, entao, avaliar o Projeto Acad6mico. Agog, jf sio 16h50 e, com todo respeito is

discuss6es preliminares que sio tio relevantes pam o bom andamento da Comunidade, mas
precisam discutir o Projeto. Cr6 que a proposta do Prof. Sebastiio nio s6 6 tecnicamente

perfeita, mas mais adequada para que possam cumprir o puzo avengado com a Reitoria da

USP. O Prof. Dr. lair Aparecido Cardoso diz que a Portaria da diregao saiu em junho, mas o
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seu Departamento foi que se preocupou com esta questao primeiro. Na primeira reuniio de
fevereiro desse ano jf alertaram para ipso. Comentaram o trabalho e conversaram com dodo

mundo. Convocaram os Departamentos em reuniio fora do hor5rio. Convidamm alguns
professores dos outros Departamentos pam acompanharem Abriram uma consultam, via GooKZz

Farm.r. Fizeram e apresentaram um trabalho. Esse trabalho, 6 bom que se diga, na instrugao
dessa Portaria 7272 de 2016, iomega na base. Primeiro ouve os Departamentos, com base nos

documentos dos Departamentos 6 que a Comissio da Unidade vai fazer o seu Projeto. Na

verdade, os Departamentos entregaram esses documentos. O seu Departamento entregou. A
discussio foi publica. Discutimm if esse documento e encaminharanl Nio vai entr&r em

detalhes com relagao ao puzo, forma, essa questao todd, acolhe as palavras do Prof. Ignacio e

da Profa. Silvana. A Unidade 6 maior que isso, precisam respeitar a Unidade. Naquela reuniio
do dia 30, que estava marcada, ele estava naquela sindicancia, correndo com mil coisas, nio
particlpou. Nessa reuniio que serra, is 12h30, apes a sindicancia, tinha apontamentos, crhicas
ao Projeto da Comissio. Tinha apontamento e queria que fosse mudado um monte de coisas,

para melhorar. Logicamente, mediante a complexidade, porque na Faculdade t6m quest6es
complexes, para evoluir e melhorar esse Projeto. Mesmo, porque, nio ia extinguir e nio
conseguiria concluir em poucas reunites. Causou essa estranheza, dessa alteragao de Portarias e

uma nova Comissio ampliada, em duas reunites finalbou o Projeto que, em tese, contempla

em panes algumas quest6es e outras nio. Mas, conversando com alguns professores de seu
Departamento, nio entendem que o Projeto do Departamento foi contemplado nesse Projeto.

Discuss6es iparte, acha que deveriam pensar na Unidade. Pensando na Unidade, ache que

deveriam seguir a paula da reuniao, por em votagao o Projeto, aprova ou nao, mas, em dots
momentos. A aprovagao formal para encaminharem a Reitoria, cumprir a tabela que se deve

cumprir o puzo normal. Mas, nio encerrar esse discussao, porque esse Projeto que esb em
paula para aprovagio nio esb bom. O anterior nio estava bom Iriam para esse reuniio para
discutirem e melhorar, jf tinham o materiale tal. Foi de certa forma, mudado, e a t6cnica
adotada no primeiro relat6rio foi uma. A t6cnica para esse foi outra diferente. Acredita que uma

discussio como essa nio se esgota em poucas reunites, com poucas quest6es. Acha,
sinceramente, at6 por conte da hora, melhor votar essa questao. (2uem 6 contra, vote contra.

Quem 6 a favor, vote a favor. Se aprovado, encaminha ipso, mas com uma proposta de nio
encerrarem Encaminham e esperam o retomo da Comissio. Acha que deve manter essa
Comissio. Se aprovado, encaminhar isso. Jf na segunda, abrh uma discussio aquie chamam os

discentes homo des est5o pedindo; chamam os docentes. Ampliar e, realmente, prosseguir no

amadurecimento desse documento, porque nio esb bom. Infelbmente, nio 6 o desejo de
todos, e os Departamentos nio estio contemplados, talvez, cem por cento. Sem criticas,
logicamente. E difiCil fechar um documento coma esse. Mas, em nome da Faculdade, em nome

do interesse ptlblico, podem votar. Pode ter as suas restrig6es, tcm algumas s&rias d6vidas com

relagao a alguns itens aqui, mas votaria pda aprovagao, peso encaminhamento para o bem da

Faculdade, mas com a proposta de nio encerrar a discussio e nio esperar o retomo de l£. O

retorno, logicamente, vai vir "metralhando" o documento que nio este bom. Mas, prosseguem
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na discussio com o objetivo de melhorarem esse questao. Precisam ter a humildade de
entenderem que devem caminhar, porque isso aqui6 processual, nio se esgota em poucos

contatos. Tem que amadurecer, vai levar mats tempo- E a favor a esse documento, mas, pda
Unidade, com o desejo de prosseguir pda discussio. A Se!!!!era..Dilcloa diz que, na sua visio,

acha que nenhuma proposta acad6mica se esgota. Ela este sempre em movimento, no sentido

de aprimoramento, pelo menos das escolas que se prezam e que buscam a exce16ncia. Buscam
manter a exce16ncia. A sociedade 6 dinimica. A sociedade exige mats, cada vez mais e diferente.

Os sentimentos e os interesses sio diferentes. Aqua, como uma universidade ptlblica, precisam
atender as demandas. Por isso, acha que nenhum Projeto Acad6mico se esgota no documento

frio que 6 apresentado. Ele esb sempre se renovando, se auto renovando. Esse 6 a sua opiniao.
O Prof. Dr. lair Aparecido Cardoso diz que este perfeito e concorde plenamente. Diz que a

proposta initial da Senhom Diretora foi voter ponto a ponto. Acha que devem aprovar esse
documento, para encaminharem essa questao e abrir uma reurdio a posteriori, com mais tempo,

para discutirem o ponto a ponto. Acha interessante chamar a comunidade coda, os alunos. Acha
que 6 uma discussio mais ampliada para uma discussio geml. Aprovar o documento e acha que
cumprem com o dever. A Sc!!!!ela..DilelQa pergunta se pode colocar em votagao. Diz que

tem alguns pontos de uma proposta que receberam que o Prof. Alessandro quer falar. Tem uma

proposta que 6 muita boa, o objeto foi uma omissao, mas nio foi proposital. O assunto 6
importante hoje. Se o assunto nio era hf vinte ands, hole, 6 muito importante. O BIllED!.
:Alyssa!!dElL.!!ilan diz que a proposta 6 do aluno de Graduagao, Lucas Femandes da Costa.
Como foi dada a consults a toda comunidade da Faculdade, tiveram essas manifestag6es. Em

relagao aos valores da Faculdade 6 importante a inclusio do valor "Diversidade". Tem aqui uma

explicagao, de que ''Pluralismo" e "lgualdade" nio englobam o valor ''Diversidade". A
''Diversidade" tem um perfil diverso, que a seu ver, faz bastante sentido. A outra manifestagao
do Yan, agora nio este presente, 6 em relagio aos verbos, da forma no cumprimento das metal.
Onde se diz ''estimular a realizagao" e nio ''incentivar", isso tem bastante relevincia. Que 6,

realmente, vago. Obviamente, pode ser aprimorada esse redagao. At6 tinha comentado isso,
tamb6m, a Profs. Silvana. Em relagao aos 'Terfis Docentes" que tamb6m estaria vago. Mas, em

relagao aos "Perfis Docentes", acredita que nio 6 s6 a descrigao que este ali, de coda um dos

perfb. Mas, ela se complements com as atividades e com as porcentagens dos perfis docentes
que est5o na pfgina 16 do Projeto. Entao, aqui, na verdade, nio 6 vigo. O que se tem aqui6 as

porcentagens mhimas que devem ser efetuadas por cada docente. Aproveita para fRIar do

m6todo dessa porcentagem, porque permite ao docente, dentro dessas atividades, escolher as
areas das quads ele vai se dedicar mats, que 6 o intuito de todd essa avaliagao e de todo o Plano

Acad6mico, como o Prof. Ignacio havia ressaltado. Como o Prof. Ignacio e a Profa. Silvana
disseram, ipso daqui nio 6 sozinho. Terio os projetos dos Departamentos e os projetos de cada
docente. lsso daqui, obviamente, seri complementado com essas outras ins6ncias. Aqui,
permite que os docentes fagam muitas coisas, porque a ideia 6 exatamente essa. Pemlite fazer,

respeitando o minimo que esb na pfgina 16, com todos os pilares da Universidade; ensino,
pesquisa, extensio e gest5o, que nio 6 atividade fim, mas, que este prevista no Projeto, messes
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eixos que foram propostos pda pr6pria CAA A Ac. Amine Lemos Reid Bia bi!!i questions
se jf vio votar. Diz que o Yan se ausentou em protesto, porque essa questao nio foi
disponibilizada para o compo discente. Tamb6m, vai pedir a sua aus6nch. Nesse mesmo sentido,

vai se recusar, porque nio tem como discutir um assunto que nio colocou em votagao com os
seus representados. Aprovaria a proposta do Prof. Poveda. Achou que estivessem discutindo

isso, por isso permaneceu A Se!!!!efa..Dileleu pergunta a Ac. .Amine coma pretende voter. A

Ac. Anne Limos Rej$ BianuHni diz que es6 se retirando. Nesse memento, is 16h58, a Ac.
Anne Lemos Refs Bianchini retire-se da sale. A Se!!!!ela..Dilelea diz que, entao, pda aus6ncia,
que judo bem Diz que gostaria de propor vot2r o Projeto para poder ser encaminhado. Na

pr6xima (]ongregagao, acha que tei3o tempo material para isso, ouvir, ou se quiserem trazer
alguma coisa pronto, montar uma Cornissio para discutir, eventualmente, com a Vice-Reitoria
ou CAA, para discutir. Na hora que des estiverem estudando, analkando o Projeto, des vio
chamar e estario prontos para discutir e apresentar propostas de reorientagao. Entio, 6 isso.

Gostaria que na pr6xima Congregagio Ihe fosse apresentada uma Comissao, exatamente pam

ipso. Para poder depois discutir com a (?A eventuais alterag6es e reorientag6es no Projeto que
faz melhoria da Unidade. A Profa. Dra. Silvana Martins bli$bima pergunta se a Senhora
Diretora colocarf a proposta de encaminhamento da forma que es6. A Sc!!!!ela..Dilelea diz

que 6 da forma que este. Nesse momento, is i7h, o Prof. Dr.(lbio Gracco Pinheiro Dias retira-

se da sala. O eLMorgadinho dos Santo&CQf11D diz que, entao,
gostaria de fazer uma proposta de encaminhamento diverso. Diz que 6 favodvel a cumprLem o

puzo. Mas, tem uma questao referente iGraduagao que gostaria de destacar, acredita que sega
grave e nio possa ser encaminhada assim. Se puderem discutir esse destaque hole, tudo bem. E
s6 uma questao material, com respeito a colocar como objetivo da Unidade, a diminuigao da
carga hoHria do curio de Graduagao. Como isso nio foi discutido em nenhum momcnto na

Comissio de Graduagao, nio poded aprovar ipso. E a Qnica coisa que quer nesse Projeto. A

Se!!!!ola...Difelea diz que vai colocar em delibemgao e em votagao. Quem quiser,
eventualmente, contestar, contesta. De qualquer forma, vai ser revisto. Porque, na pr6xima

Congregagao, aguarda a proposer de uma designagao de uma Comissio para propor revis6es
temporgrias, peri6dicas, desse Projeto Acad6mico para acomodar as necessidades da sociedade

sempre em mutagao. Colorado em votagao, a Congregagio aprova-poriilaioria (otto votos
Dell (b!!!iW Q

11bQKle!!zldoa do !:mieto Acad6mico da Faculdade de Direito de Ribeir5o Prego/USP. A

Se!!!!efa..Dilelea diz que tem o seu destaque. A parter da pr6xima reuniio. Peigunta quaid o
destaque do Prof. Nuno. O Prof: Dr. Nuno Manuel Morgadinho dos Santos Coelho diz
que todos os itens, com excegao deste, estio contemplados no Projeto Politico Pedag6gico,
vigente na Faculdade. Aquele que nunca foi objeto de discussio no imbito da CG e da
Congregagao, portanto, sugere que seja retirado do Projeto, 6 a fuse; "Estudo para detecgao de

ntlmero excessivo de disciplines e/ou de cr6ditos, para que se proceda iredugao do ntlmero de
cf6ditos total do Curse". Eliminar:se isto. Comegaria assim: "0 compo discente deverf dispor de

mats tempo.-." lsto sim, porque isso faz parte do PPP. E o PPP if foi feito com esse 6mahdade.
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Excluir no item 6 a expressao: ".. o que tamb6m possibilitatf a redugao do n6mero de cr6ditos
total do Curso, em fungao da eliminagio...". Excluir ipso. Para ele 6 suficiente, ademais esb tudo

bent Colocados em votagio, a Congregagao aprova por maiori&(oito votos favoHveis e Eras

abstenc6es) os destaaues orooostos ao Proieto Acad6mico encaminhado pda Comissio

Coordenadora do Proieto Acad6mico da Faculdade de Direito de Ribeirio Prego/USP, a saber:
inserir o valor "Diversidade '' dentre os valores da FDRP-USP: reference is ac6es da Graduacio:

retirar a fuse "Estudo okra deteccio de nimero excessivo de disciolinas e/ou de cr6ditos. oars

lue w procedaireducio do ntimero de cr6ditos total do Curse" e iniciar o item com "0 coroo
discente deved disoor de mais temoo okra se dedicar ao estudo...": excluir a exoressio "... o aue

tamb6m oossibilita6 a reducio do n6mero de£r6ditos total do Curso. em funcio da eliminacio

de sobreoosicio de co te6dos:::ntpl6xima reuniio da Congreaacio. em 05/ 10/2018. desienar
uma Comissio oars orooor revis6es temoorgrias. oeri6dicas. desse Proieto Acad&mico oam
acomodar as necessidades da sociedade semore em mutacio. O Prof. Dr. Sebastiio S6raio

SiJvelm diz que seu destaque 6 com relagio ao perfil do compo docente da Unidade. Com
relagao ao Professor Doutor 1, que acaba de chegar na Unidade, ache que nio 6 razofvel
imediatamente o ingresso na P6s-Graduagao. E um perfodo de adaptagio. E um perfodo que

ele vai construir o seu projeto de pesquisa, vaise consolidar. Entao, ache que, ao menos para os
dois primeiros nfveis de Doutor, equipad-los aos outros em tempos de P6s-Gmduagao. P6s-

Graduagao precise de um pouco mats de maturidade, produgao qualificada, sob pena de

prejudicar inclusive o pr6prio Programs. Prop6e, polo menos para os dois primeiros niveis de
Doutor, que proceda a eliminagio dessa exig6ncia de engajamento na P6s-Graduagao. Ou, ao
menos que se axe um tempo para ipso. Diz que pode por at6 homo incentivo, mas nio como

exig6ncia. O Prof: Dr Nuno Manuel Morgadinho dos Santos Coelho prop6e tirar somente
de Doutor 1. Deixar o Doutor I com o ensino de Graduagao e o Doutor 2 jf colocar a P6s.

Porque, assim, ja seri um puzo razofvel. Podem, at6, estar desestimulando a sua recepgao. O
Prof Dr. .Alessandro Hirata observa, concordando na verdade, por isso que no Doutor I a

palavra colocada foi "engajamento" na P6s-Graduagao, tanto i/#c/o como em Za/o le//.r//. Nio era
necessariamente um credenciamento. Mas, nio teria problema dmr e colocar "engajamento" em

Doutor 2. Nio foi pensando nesse sentido. I..a/o le//lw, por exemplo, pode dar eula. Foi nesse

sentido. S6 este querendo esclarecer. Nio foi no sentido de obrigar ningu6m a se credenciar na

P6s. Colocar "engajamento '' no Doutor 2. Alias, com a Profs. Massa tem quorum novamente.
Nesse momento, is 17h15, adentm a sala a Senhora Vice-Diretora, Profs. Dra. Massa de Souza

Ribeiro. O ])rof ' Dr. Sebastiio Sergio Silveira diz que "engajamento" coloca no Doutor 2 e
"exigancia" no Doutor 3. O Prof: Dr. Ignacio Maria Poveda Velasco comenta com o Prof.
Dr. Sebastiio Sergio Silveira que nio tem Doutor 3. O Prof. Dr. Sebastiio Sergio Silveira diz
que jura que viu Doutor 3 aquie pede desculpas. A Plop: Dl4: Sjlvana Martins Mishima

ache que, na leitura, o perch "engajamento" e para o 2 efetiva atuagao no ensino de Graduagao e

P6s, ache que protege os professores dessa Unidade. Porque "engajamento" pode ester. Hole
nio tem mats a figure do docente em treinamento para a P6s-Graduagao. Mas, lembra que,
mesmo levando em conte as diferengas dentro da Universidade, os projetos servo comparados

Pigina 23 1 25 Av. Bandeimntes , 3900 Cd7/#@/ri da USP
14040-906 Ribeirio Pnto-SP

T I F 55 (16) 3315-4954
www.direitorp.usp.for



UNIVERSIDADEDESAOPAULO
FACULDADEDEDIREITO
DERIBEIRAOPRETO
.Assist2mia qZcntca .AcadZmica

921

922

923
924

925
926

927

928
929

930

931
932

933

934
935

936

937

938
939

940
941

942

943
944

945
946

947

948
949

950

951
952

953

954
955

956

957
958

959

960

num dodo. Mas, diz que possuem mats conhecimento da realidade da Faculdade do que ela.
Acha que teve uma preocupagao no perfil em ter certa protegao do professor. Pode ter um

professor que 6 credenciado pontualmente pam uma orientagao ou ter a opgao de ser
credenciado para uma disciplina de pequena carga horiria. .Algumas Unidades t6m feito isso.

Estar na P6s-Graduagao, comegar o engajamento, nio precise ser orientado pleno, depende de

homo esb colocado. O Prof. Dr. Sebastiio S&rgio Silveira diz que, em relagao a (apes, ou 6
professor colaborador ou 6 permanente, nio t6m mats aquelas outms figuras. Nio tem como,

hoje, cadastrar um professor para fazer uma orientagao. Na plataforma nio tem. Assegura que
nio tem Na plataforma nio hf coma. Jf teve a opormnidade de preencher a plataforma. Se

pemlitir isso, na hora de hangar a orientagao nio tcm como. Garante que jf fez ipso. Hoje a
plataforma nio permite mats ipso. Ele pode ser coorientador, ai teri que cadastrar a orientagao

para outro. Orientador, nio hf como faber uma orientagao pontual no sistema da Capes hoje,

infe[izmente. Acha um absurdo. O ])!of:])!.]anicio Maria Poveda Velasco diz que gostaria

de ponderar, apenas como reflexio. Estio falando de perfil, concorda. Inclusive, quando foi
Presidents da Combsio de P6s-Graduagao da Faculdade, a Profa. Monica sabe disco, at6 por
conte de que o docente comega, tem que Ueinar e "vai ganhando massa muscular", dnham uma

regra de progressividade no ntlmero de orientandos. Comegava com 2. Depots que levava a
conclusio com 6xito o seu primeiro orientando no navel de Mestrado, ganhava uma terceim
vega no navel de Doutorado. E ia ter um limite de leis no faso de Doutor. O Associado ia de

sets at& dez. Essa ideia Ihe parece correta, mas pensa, por outro dado aquino que pods ser uma

linha como algo em termos de ideals, no faso concreto pode nio se concretizar e at6
representar um obstfculo. Porque pode ter um professor que es6 iniciando na Universidade,

mas que jf tem uma bagagenl Nio se colocar no navel de Doutor I a exig6ncia. Embora, homo
o Prof. Hirata colocou, "espera-se", enquanto que, no Doutor 2, "deve demonsttar". Esse

"espera-se" nio 6 mandat6rio. Mas, tamb6m nio 6 obstativo. Acha que pode ficar assim Tem

esse interpretagao. E them isso, is vezes, a pessoa pode querer e nio consegue. O "espera-se" li

esb contemplado. Deixaria do jeito como esb. Se ele pedir, j£ mostrou o engajamento. Ache
que para "]evantar o sarrafo" 6 bom co]ocar. A ])rofl- Dra. Silvana Martins Mishima diz que
nio 6 um destaque. No item P6s-Graduagao colocaram homo objetivo o aperfeigoamento do
Programa de Mestrado e t6m tr6s itens que sio relativos a alunos de Graduagao. Nio sage qual

foia 16gica. O objetivo 6 o aperfeigoamento do Programs de Mestrado, mas, na agro es6
estimular os alunos de Graduagio. No outro esb estimular discentes de Graduagao a participar

de projetos de iniciagao. O outro 6 estimular a publicagao cientifica de alunos de Graduagao e
de P6s. A Sc!!!!ora;. Dilelea diz que um dos objetivos da P6s tamb6m 6 estimular a
Graduagao. Tanto 6 que tem que haver um link entre a P6s-Graduagao e a Graduagio. lsso 6 o
progmma PAE, o vfnculo entre a P6s e a Graduagio. A Profs. Dra. Silvan4 blartin$ bli$bima
diz que, talvez, a agro devesse ser mais clara nesse sentido. Diz que possuem esse vinculo em

sua Unidade, mas nao, necessariamente, possuem ipso no Projeto. Mas, isso enquanto uma agro

de Gradua$o. Nio como uma agro de aperfeigoamento do Programs de Mestrado. A Se!!!!ea

Dilelea diz que isso 6 na P6s-Graduagao, porque 6 uma exig6ncia da(.apes. A Erflb-.Dla.
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Silvana Martins Mishim4 concorde e diz que a realidade da Faculdade conhecem mais do que
ela. Conhece da sua Unidade, possuem doin Programa 7, um 6 e um 5, entao, 6 outra realidade.

E um Programa s6 de Mestrado. A Sc!!!!efa..Dilelam pede aos Chefes de Departamento que

estio aqui para tr&zcrcm alguma ideia sobre a estruturagao de uma Comissio que possa,
efetivamente, discutir depois com novas propostas o Projeto Acad6mico junto com a CPA

Nada,111ais\havendo a tratar, a Se!!!!era..Efesidc!!K agradece a presenga de todos e da por
encgfl:#a/b'jreyl)iio aq dezessete horns e vince e cinco minutos. Do que, para constar, eu,

[;:#]gl::i;#:S>"''"' Marcia Aparecida Cruz de Oliveira Bianco, Assistente T6cnica

Aca&j$?;iiCi] ]avreie digitei esta Ata, que seri exaniinada pelos Senhores (-:onselheiros presences

a Sessio em que for discutida e aprovada, e por mim assinada. Ribeido Proto, quatorze de
setembro de dois mil e dezoito.
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