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AIA DA 83' SESSAO ORDINARIA DA CONGREGAQAO DA FACULDADE DE
DIREITO DE RIBEIRAO PROTO DA UNIVERSIDADE DE SAO PAULO. Aos cinco

dias do m6s de outubro de dois mil e dezoito, is quatorze horns e dezesseis minutes, na Sale da
Congregag?io da Faculdade de Direito de Ribeirio Preto da Universidade de Sio Paulo, em

primeira convocagao, feline-se a Congregagao da Faculdade de Direito de Ribeirio Preto

FDRP, sob a Presid&ncia da Profs. Dra. Monica llerman Salem Caggiano, Diretora da Unidade,
com a presenga da Senhora Vice-Diretora, Profs. Dra. Maida de Souza Ribeiro, dos Presidentes

de Comiss6es: Prof. Dr. Nuno Manuel Morgadinho dos Santos Coelho (Comissio de
Graduagio) e Prof. Dr. Clio Gracco Pinheiro Dias (Comissao de Pesquisa), dos Chefes de

Departamentos: Prof. Dr. Gustavo Asked Ferreira (Departamento de Direito P6bhco), Profs.
Dra. Cristina Godly Bernardo de Oliveira (Departamento de Filosofia do Direito e Disciplines
Bfsicas) e Prof. Dr. Jail Aparecido Cardoso (Departamento de Direito Privado e de Processo
CiM), dos Representantes das Categorias Docentes. Professores Titulares: Prof. Dr. Ignacio
Maria Poveda Velasco e Prof. Dr. Umberto Celli Junior. Professores Associados: Prof. Dr.
Alessandro Hirata e Profs. Dra. Cintia Rosa Pereira de I.,ima. Professores Doutores: Prof. Dr.

Guilherme Adolfo dos Santos Mendes e Prof. Dr. Sergio Nojiri. Representante Discente de

Graduagio: Yan Bogado Funck. Representante Discente de P6s-Graduagao: Luis Augusto
Teixeira Morris (Suplente). Presente tamb6m a Assistente T6cnica Acad6mica, Sra. Marcia

Aparecida Cruz de Oliveira Bianco, para secretatiar a reuniio. Justificaram aus6ncia

antecipadamente: Prof. Dr. Claudio do Prado Amaral, Prof. Dr. Eduardo Saad Diniz, Profs.
Dra. Ehana Franco Neme, Profs. Dra. Mania Hemilia Fonseca. Prof. Dr. Nelson Mannrich,

Prof. Dr. Pedro Bohomoletz de Abreu Dallari, Prof. Dr. Rubens Begak e Profs. Dra. Silvana

Martins Mishima. Havendo niSmero legal, a Senhora Diretora agradece a presenga de todos.
Da as boas vindas ao Prof. Dr. Sergio Nojiri que esb inaugurando o seu comparecimento is
reunites da Congregagao. Declare abertos os uabalhos da 83' Sessfio Ordiniria da Congregagio
da Faculdade de Direito de Ribeirio Preto. 1. EXPEDIENTE. 1. Discussio e votagao: I.I.

Ata da 82' Sessio Ordiniria da Congregagao, realizada em 14/09/2018. £gleSada..Sln
discuss Q :Qtacio a ata da 82' sessio, realizada em 14/09/2018, e nio havendo manifestac6es

conufrias. a ata 6 aprovada por unanimidade (tleze membros). 2. Comunicag6es da
Diretoria: - Senhora Diretora, Profa. Dra. Monica Hemian Salem Caggiano. A Senhora
Diretora destaca: 1) recebeu a Profs. Dra. Main Vit6ria Lopes Badra Bentley, Pr6-Reitora

Adjunta de Graduagao, que veil com um funcionirio da PRG para conhecer as Unidades do

Ca P/rl, a Congregagao, o Audit6rio e o Anfiteatro da FDRP. O C#/2@//i aqui e, principalmente,
a Faculdade de Direito de Ribeirio Preto forum eleitos para a realizagao do Congresso de

Graduagao 2019 e com isso espera ter a colaboragao de todos os professores. A previsio da
realizagao seri nos dias 30/06, OI e 02/07/2019. 2) Recebeu oflcio do Departamento de
Filoso6la do Direito e Disciplines Bisicas indicando os Profs. Drs. Sergio Nojirie David Diniz
Dantas como titular e suplenLe, respectivamente, para compor a Comissio de Graduagio. 3)
Recebeu oficio do Departamento de Direito Privado e de Processo Civil indicando a Profs.
Dra. lara Pereira Ribeiro e a Profs. Dra. Flavin Trentini como titular e suplente,
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respectivamente, para compor a Comissio de Graduagao. 4) A USP mant6m lideranga entre
universidades latino-americanas. Classificada ence as posig6es 251-300, a USP segue como a
instituigao brasileir a maid bem avahada no mE IJza/22 U ;pe/:szg/ Ra//fiilU. 5) Portaria n ' 204 de

04/09/2018, da CAPES torna obrigat6da a citagio da CAPES em trabaJhos produzidos ou
publicados decorrentes de atividades financiadas, integral ou parcialmente, pda instituigio. 6)
Desligamentos de seividores da FDRP: em 24/09/2018, do Professor Doutor Benedito
Cerezzo Pereira Filho, RTC, do Departamento de Direito Pablico; em 27/09/2018, do T6cnico
de Manutengio Valmir Sergio Bombonatti, CLT, da Segao de Manutengao e Conservagio. 7)
Eventos realizados: a) 24 e 25/09/2018 - 1' Etapa do 26' SllCUSP -- Simp6sio Internacional de
Iniciagio Cientifica da USP; b) 27 a 29/09/201 8 Pimenta Bueno em Ribehio Pteto: XX.Vll
EnconUO Nacional de Direito Consdtucional -- "Os 30 argos da Constituigio: uma "nova"
Constituigao?". Encontro que foi prestigiado pele Ministro Gilmer Mendes, Carlos Horbach

(TSE), Mario Velloso, Cardoso da Costa (Professor da Universidade de Coimbra), conduzidos
peso Prof. Dr. Manoel Gongalves Ferreira Filho (Professor Titular de Direito Constitucional das
Velhas Arcades; 28/09/2018 Forum Adolescentes, Trabalho Seguro e Aprendizagem, sob a

diregio e condugao do Prof. Dr. Jail Aparecido Cardoso. 8) Pr6ximos eventos: a) 04/10/201 8
Cliclo de Confer6ncias e Debates em Teoria do Direito, sob a condugao do Prof. Dt. Nuno
Manuel Morgadinho dos Santos Coelho; b) 1 8/10/2018 -- 1' Simp6sio Internacional de Fai/uh//

J.,7iz, -- FDRP/USP. Pda pt:imeira vez aqui em Ribeirio Preto; c) 23/10/2018 - I Congresso de
Dkeito Internacional se prop6e debater o Direito Internacional; d) 31/10/2018 ll Simp6sio
Ciend6lco de Direito das FamHias. 3. Palavra aos Senhores Presidentes de Comiss6es: -

Comissio de Graduagao. Prof. Dr. Nuno Manuel Morgadinho dos Santos Coelho diz
que gostaria dar conga e estimular os colegas a, tamb6tn, integrarein-se a este nova possibihdade

muito valorizada pelo novo Projeto Politico Pedag6gico da Faculdade, da realizagao de viagens
diditicas. Conseguham um recurso importance junto a Graduagio e viabilizat, com alguma

diliculdade decorrente da novidade aqui da despesa dessa natureza. A primeira viagem didftica
hesse semestre para Brasilia serf nests terra-keira. (2uarenta e teas estudantes forum ao STF e ao

TSE, participando de atividades de difcrentes naturezas. Trac aquia expressao da alegria pele
sucesso, pda seriedade dos alunos, pda participagao muito qualificada nessas atividades. Tem

outta viagem marcada no imbito da discipline Laborat6rio, que seri conduzida pelo Prof.
Sergio Nojiri. Possibilidade que enconua-se aberta para todos. Fez um encaminhamento, para a

Congregagao e pede desculpas por isso, pois nio houve tempo de que fosse apreciada por um
parecerista para que pudessem discutir hole. Ja se encontr a encaminhada a PresidEncia da
Congregagao, uma minute de resolugao que institucionalizario Programs Bem Ester e Sa6de

Mental, para que possum de uma madeira mais permanente c institucionahzada, atender esses

importantes reclamos da comunidade. Solicits a todos o empenho no apl:imoramento da minuta
oferecida. A Senhora Diretora diz ao Prof. Dr. Nuno que ache que mandou para alguns, nio

babe se mandou para todos, a OAIB tamb6m esb soltando uma cartilha hesse sentido. Serif
muito bom que os dois documentos fossem analisados, at6 porque esse 6 uma Faculdade de
Direito. Achou at6 cudoso que coincidiu com a proposed do Prof. Nuno. Esse cartdha la esb
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circulando. Comissio de Pesquisa. Prof. Dr. Clio Gracco Pinheiro Dias comunica que no
Edital de Apoio aos Novos Docentes da Pr6-Reitoda de Pesquisa, sio uma das poucas

Unidades que possuem professores contratados depois de 2016. O docente da F't)RP fez a
solicitagio e o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reals) if foi transferido para a Faculdade.

Entao, o Prof. Gabriel la tete esse auxilio. Tiveram a aprovagao do relat6rio quinquenal do
Cenuo de Estudos de Direitos e lgualdades, com a permissao de mats cinco anos de atuagao. E

um nQcleo de apoio a pesquisa, que 6 coordenado pda Profs. Dra. Fabiana Cristina Seven.
Depois da normative de P6s-Doutorado, tiveram um crescimento no nilmero de p6s-
doutorandos aqua na Facddade. A Pr6-Reitoria de Pesquisa, na 61tima reuniio extraordinaria,
aprovou algumas altelag6es na normative de P6s-Doutorado e de Professor Colaboiador. Nessa
normative se limits p6s-doutoramento para docentes que tenham at6 fete anon de
doutoramento. lsso provocou bastante teclamagao das ouuas Unidades. A pr6pda Profs. Nina

Ranieri da Faculdade de Direito fez uma sugestio ao Pr6-Reitor que acabou sendo aceita como
encaminhamento de discussio para que o crit6rio de idade de Doutorado deja deixado para cada
Unidade, em normadva pr6pria. Ha um compromisso, agora, da Pr6-Reitoria de nas pr6ximas
reunites rediscutir a materia. Possuem a resolugao sobre p6s-doutoramento, mas ela kinda es6

em discussio. Provavelmente, at6 o final do ano, terio alguma mudanga nessas regras tamb6m.

O Prof. Dr. Ignacio Maria Poveda Velasco diz que, nio tem mais acompanhado as reunites

dos Conselhos, mas lembra-se que estavam em discussio no Conselho de Pesquisa aquelas dubs
resolug6cs, uma sobre o P6s-Doutorado e a outta de Pesquisador Colaborador. Petgunta se isso

caminhou li, havia muita d6vida sobre o porqu8 desses sate, oito anon que foi hcado. O
questionainento foi sobre ter genre que queira fazcr um P6s-Doutorado e, tamb6m, o que serif
exatamente ser um Pesquisador Colaborador, apenas com esse recorte temporal. O Prof. Dr.
Cain Gracco Pinheiro Dias entendeu nas reunites do Conselho que isso 6 uma tentative de

alinhat as regras internas da USP a pritica das agancias de fomento, que entendem que o p6s-
doutorando 6 um docente em idcio de carreira. At6 um determinado momento, raz sentido

fazer o P6s-Doutorado, depois la serra a figure de um Pesquisador Senior ou do Pesquisador
Colaborador, como 6icou definido. Mas, ai tem as diferengas das areas. A Faculdade de Sa6de

Publica manifestou-se muito fortemente contra a limitagao temporal, dizendo que des recebem
muitos p6s-doutorandos que vem de universidades federais, por exemplo, que durante sete anon

do seu Doutorado, nio conseguem o afastamento para fazerem o seu P6s-Doutorado em
dedicagao integral em outta instituigao. O processo, durante o primeiro semestre, em algumas
reunites dos Presidentes de Comissio acabou se fechando em um consenso em ama dessa

ideia e foi aprovada. Haxda uma pressao muito grande para que isso fosse rediscutido e esses
programas fossem unificados. lsso tornaria mais lenEa a aprovagao dessa normativa. O

problema, a16m da questio tetnporal, t6m quest6es de propriedade intelectual, regime de
trabalho e as atividades que os p6s-doutorandos podem fazed, que precisavam de regulagao e
que estavam impedindo o inicio de alguns P6s-Doutorados em outras Unidades,

especiHlcamente, na Pali. Entio, a Pr6-Reitoria encaminhou para aprovagao com o
compromisso de rediscutir a questao do puzo temporal para acomodar essas diferengas.
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Concorde, nio v6 muita udlidade de na USP mantel dais programas, quando que para algumas

Unidades s6 o de P6s-Doutorado vai resolver o problema. Comunica que na segunda e terra
keira da semana passada tiveram o Simp6sio Intel-nacional de Iniciagao Ciendfica aqui na
Faculdade. Tiveram, na verdade, dois Simp6sios. Solicits aos docentes que fizeram avaliagio,
que lancem as notes, para poderem fechar as indicag6es de quem irf para Sio Paulo, na etapa

internacional. A Senhora Ditetora diz ao Prof. Caio que pode falar, mas que isso tamb6m foi
comunicado. Comissio de Relag6es Intemacionais. Prof. Dr. Alessandro Hirata diz que
estio em um periodo de "ence safras" dos editais da AUCANI. Nio possuem inscrig6es nem
para intercfmbios e nem para outros programas. Receberam, pelo conv6nio da Faculdade, uma

aluna da Universidade de Camel'ino, com quem possuem forte relagao. Ela retornou, agota, a
Camerino. Tiveram, tamb6m a visits da Profs. Maria Cristina de Cicco. Fizeram i:euni6es de

uabalho, relativas ao duplo diploma de Graduagao la estabelecido e que consta com tito
estudantes da FDRP, no momento, e de novas tratativas com o conv6nio com a Rede
Internacional que foi estabelecida aqui na Faculdade. 5. Palavra aos Senhores Membros. A
Profa. Dra. Cintia Rosa Pereira de Lima diz que, sabre o Simp6sio Cientifico de Direito das

Familias, de manhi servo as exposig6es de trabalhos. Fabio um pedido para a CG, porque,
lustamente, os alunos das turmas que apresentarao trabalhos, faz parte na note, provavelmente

terio que ser dispensados da outra auld no mesmo dia. O ano passado tivei:am esse

probleminha. Serf no dia 31/10/2018. O ano passado, ela esqueceu de avisar. Os alunos que
estavam apresentando os trabalhos e iriam ter a segunda auld. Veri6icario na CG. Diz que a
Profs. Giselda Hironaka vem fazer a palesua de encerramento no evento. Consults os colegas

sobre a possibilidade de prestarem uma hotnenagem a ela, em agradecimento pelo peHodo em

que ela foi Vice-Diretora. Ao pedodo em que ela se dedicou a Faculdade de Direito de Ribeirio

Preto, que pda agenda deli, conseguiriam encaixar em um dia que viesse pardcipar do nosso

evento. Na parte da tarde terio as oficinas de parentalidade de diagn6sticos e perspectives. E

uma metodologia utilizada em algumas Varas de Famnias, )ustamente, como alternative a
responsabihdade da parentalidade responsavel. Vem participar a Dra. Monica Manato, Juiza, que
comegou as oficinas de parentahdade em Sio Vicente, com a Dra. Vanessa Rocha, Dra. Juliana
Pollonie Dra. Ana Paula Piles, do Instituto Conversag6es, que trabalha muito com mediagao
familiar. Consults os colegas se, em name da Faculdade, podem homenagear, em
agradecimento, a Profs. Giselda. A Senhora Diretora, diz que a Sra. Marcia, da ATAc, vai
infomlar que essa proposta foi colocada na Congregagao e quem liver alguma coisa contra, se
comunique, se manifeste em dez dias. Diz que, de acordo com a Marcia, nio podem colocar
isso em votagao. A proposta 6 absolutamenEe vifvel. O Prof. Dr. Ignacio Maria Poveda

Velasco questiona se a proposta da Profs. Cintia 6 que houvesse uma mogao, da Congregagio,

congratulando. Todos, logicamente, la prcstaram esse homenagem. Pensou, ramb6m, se serif
uma "vaquinha" para coinprarem algum presentinho. Perguntou qual 6 a proposta cxatamente.
A Profs. Dra. Cintia Rosa Pereira de Lima diz que a sua proposta 6 prestar uma
homenagem, esse agradecimento, em nome da Faculdade. Nio gostaria de fazer sem ter o aval

de todos, pelo menos, a anu8ncia. A sua ideia serif faber uma plaquinha de agradecimento
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alguma coisa assim. O Prof. Dr. Ignacio Maria Poveda Velasco diz que concorda, a Profs.

Giselda merece. Se a ideia 6 fazer uma homenagem instituciond, o mais adequado serif ser feito

pda Diretoria. Ache que isso, de alguma maneira, foi feito. A plaquinha, talvez, nio.
Homellagens nio fdtaram. AJifis, podem condnuar fazendo, porque nunca 6 demais. Concorda

com plaquinha, com as flores, coin presence. S6 para deixar claro, institucionalmente a
Faculdade vai fazed argo, entao, 6 pda Diretoria. Acha que ningu6m vai diner nio. Coma
deliberagao da Congregagao nfio v6 muito sentido. As 14h45 retina-se da saba o Prof. Dr.
Gustavo Asked Ferreir a, retornando is 14h50. As 14h48 adentra o local o Prof. Dr. Guilherme

Adolfo dos Santos Mendes. O Ac. Yan Bogado Funck diz que, primeiramente, hi exatos
trinta argos era promulgada a nossa Constituigao. Gostatia de faber esse lembranga, kinda maid

nesse pedodo que estio vivendo. Nesse sentido, o Centro Acad6mico reuniu-se em assembleia
gerd extraordinaria, a qual foi convocada, tamb6m, para uma avaliagio do p!:imeiro ano de
gestao da Diretoria. O Centro Acad6mico elaborou depois de debates uma nora, que esb no
Facebook do CAAJA. Faz a leitura na integra para ci6ncia da Congregagao: ''Nota de Rep6dio
ao Primeco Ano da Gestio (2017-2020) da Diretotia Pelts principios da Administragao

Pib[ica e pe]a Gestio Democritica da FDRP] Ha ] ano... H4 I ano, assumia o cargo de
Diretora a Prof.' Titular Monica Herman Salem Caggtano, sends este a primeira Diretora eleita
para o cargo ap6s as mudangas estatutfrias e regimentais de nossa Universidade, que, esperava-

se, tornariam o processo eleitoral memos autorititio do que vinha sendo at6 entio.
Itonicamente, ao contrfdo da expectativa, o processo eleitoral nio foi nada democritico. E
bem sabido que nio havia real concorr6ncia a chapa vencedora, sendo a exist6ncia de dubs
chapas, situagao fodada para preencher formalidades, apenas. Por fruto de disputas politicas

mesquinhas entre os professores da casa, para apaziguar o climb que se instawou entxe estes, no

esdlo "n6s contra des", escolheu se, como tr6gua diplomftica, uma pessoa supostamente neutra

is querelas dos docentes, que leciona no Largo Sio Francisco e na Faculdade de Direito da
Universidade Mackenzie, mas que, e )ustamente por isso, nio possuia qualquer contato anterior
com nossa Instituig:io, e nio estava fai-niharizada com o hist6rico democr6tico e de
protagonismo estudantil da FDRP. Tanto foi que a llustdssima Professors, durante a campania

eleitoral, nio teve qualquer interesse em dialogar com o segments estudantil e funcional,
debochando do movimento com carta de propostas simp16ria e repetitive, em complete
desconexio com os anseios de nossa comunidade. Por si s6 tal posicionamento li marcou
negativamente nossa jovem Escola, acostumada a realizagao de sabatinas e audi&ncias p6blicas

com deus diretores e rec6m-maida do maier dialogo li realizado entre todos os segmentos

acad8micos, marcando a reformulagio de nosso proleto pedag6gico e, certamente, sendo um

marco nacional de debate democritico na construgio de uma Faculdade. Nossas esperangas

com os 4 argos seguintes logo se esvaham quando, em um de seus primeiros atos como
Diretora, de maneira completamente discricionaria, convocou eleig6es para a Representagao

Discente na Congregagao, supi:in)indo uma cadeira discente, em retrocesso ao que se vinha

praticando desde entio, nos 61timos quatro anos. Alegou-se, como Justificativa, que o acr6scimo

de um representante da p6s deveria substituir a segundo cadeira que vinha sends destinada a
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graduagao, at6 o inomento, e que nio haveria qualquer ilegalidade uina vez que se obedecia o
perceptual minimo de6inido pelo Estatuto da USP. Dc madeira estapahrdia, afirmou que a

composigao com a presenga de um representante a mats vida a provocar a nulidade dos atos

praticados na Congregagio. Ora, se assim o 6, anulemos entio os 61timos Eras ands de reunites
da Congregagao, posto que at6 entao, desde a criagao do Mestrado, que as reunites da
Congregagao vem sendo i:ealizadas com a presenga de u6s representantes discentes. Nests

ocasiao, apresentamos nossos protestor, inclusive argumentando a respeito da ilegahdade do

Estatuto da USP, posts que em desconformidade com legislagao Federal que determine que o
percentual miximo de composigao de assentos reservados a docentes em quaisquer comiss6es e

6rgios deliberativos 6 de 70%, ao qual 6 dever da Diretoria observer a Legislagao Federal,
quando o regimento particular se mosuar contra Z2em. Ato condnuo ao seu desasti'ado ingresso,
subs atitudes seguintes deixaram claro que a atuagio desta Senhora nio destoaria do
autodtarismo inicial. A coda momento, procurava em sua fain culpar os discentes por

expedientes bem ac]arados de vio18ncia emociona], simb6]ica e psico16gica, nio poupou
esforgos para desquahficar e miner o movimento estudanti] de todas as formal que sua
criatividade Ihe permitia inventor, embora sua trucu16ncia nio tenha se restringido aos discentes,

tendo sido dirigida a qualquer um que a contrariasse em suas decis6es. Este claro que este
Senhora reserve major trucu16ncia is census:as discentes do que aos demais membros, tudo into

sempre acompanhado, digs-se, de um autoelogio coma especialista em Constituigao,
democracia, processos eleitorais e expertise em pdncipios da Administragao Publica.

Democracia? Principios da Administragao Publica? Parece que nio na FDRP. Nossa
Constituigao Federal desenhou institucionahnente um Estado Social Deinocritico de Direito.
Trata-se de um Estado que nio apenas se constituiu por normas que devem ser respeitadas, mas

pda ample democracia, exercida conforme peeve a Constituigao e as Leis deja subordinadas. O

artigo 206, VI prev6 a gestio democritica do ensino, que 6 regulado na Lei de Direuizes e Bases

da Educagao. A Emma. Diretora nio gosta de ser lembrada desses conceitos bisicos de Direito
Constitucional, afirmando que os conhece amplamente, por ser professors de Direito Eleitoral,

mas acreditamos que selz bom a rememoramos, pois 6 conga essen principios, em especial os
voltados a administragao publica, que a doccnte vem agindo no iltimo ano. Legalidade. A USP

represents situagao de anomia como um todo. As normas federais sabre gestao do ensino
superior parecem nio penetrar isoberania uspiana. Apesar disso, devido a Lei Federal, era
necessirio que a Diretora e a Congregagao adotassem o perceptual de 30% de discentes na
esfera dos 6rgios colegiados. A16m do que la apresentamos, as comiss6es cdadas ncsse periods

(como a do Projeto Acad6mico ou a do Estatuto da FDRP) nio contaram com participagio de
nenhum discente ou sewidor. Sio quest6es de sumo importancia para o futuro da Faculdade, na
qual os discentes sio privados do direito de participar da elaboragao, restando apenas tentar

tnelhorar o proleto ou rejeita-lo na reuniio da Congregagao, desrespeitando as normas da l-.DB

de gestio democrftica. N?io difercntemente, as normas estaduais sio impenetrfveis na USP
Nio apenas a Diretora, mas inQmeros docentes descumprem o Estatuto do Funcionirio
P6blico do Estado de Sio Paulo, que exige (art. 241, VII) que o funcionirio reside olde exerce
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o cargo Por6m, a16m das normal federais, as pr6prias normal internas a USP sio
descumpridas, e com a chancela dos 6rgios supedores. O artigo 41 do Estatuto da USP e 32 da
Resolugio 7271/2016 preveem que o Diretor set:vila a USP no Regime RDIDP, ou sega,

Regime de Dedicagio Integral a Doc6ncia e a Pesquisa, sendo desobrigados dos encargos
pr6prios da doc6ncia, visando o exercicio prioritfrio da gestio administrative. Ou sega, chia-se

um regime de RDIDP especial em que o Diretor se desobdga de dar aulas, produzir pesquisa
ou faber extensao, para se dedicar integralmente a Diregio da Unidade, desobrigando do
"estrito cumpj:imento dos preceitos do regime, e Ihe sends garantido as vantagens

correspondentes ao Regime de RDIDP: Artigo 32 0 Rector, o Vice-Reitor, os Pr6-Reitores,

Diretores e Vice-Diretores de Unidades, Museum e Institutos Especializados sen,ido em
RDIDP, entendido hesse cano como modalidade especial do regime, em que os encargos
pr6prios da docEncia podem ser substituidos pelo exercicio prioritado de gestio e diregio
universitfria, enquanto perdurar o mandate. Paragrafo inico Na hip6tese do caput, o docente

mica desobrigado do estrito cumprimento dos preceitos do regime, embora Ihes sejam
asseguradas as vantagens correspondentes, pecuniarias e outras. O problems em questao 6 que a

Diretora comparece na unidade apenas dubs vezes por semana, pois tem outros compromissos

em Sio Paulo, inclusive dando auras na p6s-graduagio do Mackenzie. Por isso, questionamos a
CERT sobre tal dedicagao, que nos respondeu: Prezados(as) senhores(as) Centro Acad8nico
Antonio Junqueira de Azevedo (CAA)A-FDRP) A Comissio Especial de Regimes de Trabalho
(CER'l) esclareceu: "De acordo com o Estatuto docente (Resolugao 7271/2016), artigo 32, a
saber: Artigo 32 -- O Reitor, o Vice-Reitor, os Pr6-Reitores, Diretores e Vice-Diretores de

Unidades, Museus e Institutos Especializados servirio em RDIDP, entendido nesse cano como

tnodalidade especial do regime, em que os encargos pr6prios da doc6ncia podem ser
substituidos pele exercicio prioritario de gestao e diregao universitaria, enquanto perdurar o
mandato. Parigrafo Qnico Na hip6tese do caput, o docente 6lca desobrigado do estrito
cumprimento dos preceitos do regime, embora Ihes sejam asseguradas as vantagens

correspondentes, pecuniarias e outras. Portanto, no ]iDIDP administrative o docente mica

desobrigado do estrito cumpl:imento dos preceitos do regime. O regime da docente 6 RTC e no

paragrafo I ' do artigo 33, a saber: S I '- O docente em RTC podera exercer outta atividade
particular ou publica, compadvel com o regime, respeitadas as normas sobre acumulagio"
Cordialmente, Ouvidora Gerd Universidade de Sio Paulo. Ou deja, a CERT nos apresentou a
interpretagao absurda e coinplacente da norma, na qual o docente que se torna diretor
permaneceria com as obdgag8es do regune odgina] (]tTC), tendo apenas as vantagens de um

docente RDIDP. Esse interpretagio 6 mais absurda quando pensamos em um docente em RTP
que se torna Diretor (ou ainda plot, um Reitor), que teria que se dedicar apenas 12 horns por
semana a esse trabalho, recebendo o salfrio de um docente RDTDP. A gestao da unidade nio

pode ser um trabalho de tempo parcial. Nio 6 possivel administrar a Universidade apenas 12
horas na semana, pois grata-se de um Uabalho que necessity esforgo integrals Nio ha toa, a
olhos nus vemos o pinto resultado de uma administragao ''de Rtm de semana", quando a docente
li Hinalizou subs atividades principais. Impessoalidade. Com relagao ao trato com os
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representantes discentes, a Exma. Diretora scmpre foi extrcmamente desrespeitosa. Nio apenas

uma vez, dificultou a participagao discente nas reunites da Congregagio. Por exemplo, em
reuniio da Congregagio, quando a RD -Anne arguiu sobre a data do processo seletivo do
mesuado, que poderia ser ruim para alguns ingressantes, Monica Ihe pei:guntou se a RD tinha

consultado as pessoas que iam ingressar no Mesuado para saber dais opini6es, tentando
des[egitimar sua representagio dos discentes. A]6m disso, segundo o re]ato do Professor
Umberto Cell em reuniio da Congregagio, a Diretora tamb6m terra se recusado a receb6-1o em

uma reuniio marcada e apenas avisado que teria desconstitMdo a comissio que elaborava o

Projeto Acad6mico, de fomla arbitraria, nas v6speras deli concluir o proJeto e mundi-lo para a
Congregagao, o que lesultou tla elaboragio de um novo pro)eto acad8mico. Moralidade.

Sabiamos que teriamos que elaborar um ptoleto acad6mico desde junho do arlo passado.
Por6m, apenas no final de maio deste ano convocou-se a Comissio. Ou sein, um debate que
deveda ter durado um ano, foi encur tado a memos de 3 meses, sendo um m6s de fellas e sem

qualquer abertura ao dialogo com discentes. Como resultado, o proleto aprovado pda
Congregagao, que deveiia constituir uma visio de F'aculdade para os pr6ximos 4 ands, com
objetivos, metas e indicadores, foi apenas um agregado de objetivos amplos, que nio
representam nada quando pensamos na Faculdade que queremos. A semana juridica foi outdo
caso em que os discente nio forum ouvidos. Os Rd's da comissio que deveria decidir sobre o

fema e participantes de tal evento nio forum convocados para qualquer reuniao, de forma que
Lada a semana juddica foi decidida pda Diretora, nio dandy importancia a opiniao dos maiores
interessados Hesse evento: os estudantes. Como resultado tivemos uma semana juddica

esvaziada, coma a pr6pria dirctora aHlrmou em reuniio da Congregagao, questionando a feta de

participagio discente. Como 6 possivel querer que a semana tivesse participagao discente se a
Exma. n:io ouviu a vontade dos mesmos? Publicidade. No dia 26 de outubro de 2017, os

Representantes Discentes Yan e Saulo fizeram um pedido de acesso a informagao de todos os
relax(trios CERT dos docentes da Faculdade de Direito de Ribeirio Preto. Sio documentos

p6blicos, disponiveis em PDF, pois s:io aprovados pda Congregagao, entrando na pauta online.
A resposta a ta] pedido foi informada apenas dia 3 de setembro de 2018, tomando ci6ncia da
mesma no dia 13 de setembro. Em tal resposta, a diretora mega o acesso a dais ini)rmag6es,
motivando o pedido de acordo com parecer da Procuradoi:ia da USP que afirma que o pedido

nio foi motivado nem especintcado. O pedido foi especificado, pois os discentes quedam os
relat6rios CERT de docentes (documento pablico e de facie acesso), no trabalho de analisar o

cumpl:imento da legalidade dos Regimes de Trabalho. Mas, de fate, o pedido nio foi motivado.
Por6m, a Lei de Acesso a Informagao veda qualquer exig6ncia de motivo na solicitagao de
infomlag6es e di puzo de no mfximo 30 dias (art. ll SI ' e 2' da Lei12.527 e art. 7' SI ' do
Decreto Estadual n ' 58.052) para uma resposta da autoddade competente a pardr do pedido.
Constitui-se improbidade administrative (art. 32 da Lei 12.527): I recusal-se a fornecer

infos)ag?io requerida nos termos delta Lei, retardar deliberadamente o seu fornechnento ou
fornec8-la intencionalmente de forma incorreta, incomplete ou imprecise; Rests d6vida a

Diretora desconhece a legislagao, da qual 6 especialisra, ou tem motives ouuos pai:a nio
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apresenta-la? EficiEncia. Passou-se a exigir que, em pedidos de verbas para participagao em
eventos, tal pedido chegasse para o seton financeiro despachar com 30 dias de anteced6ncia ao

evento. Por6m, isso impossibihta a maioria dos pedidos de verbas por parte dos discentes, pois

os Congressos costumam divulgar o resultado dos trabalhos aprovados com puzo nio superior

a 30 dias do events. Ao fazed o pedido de verbs para um Departamento ou Comissio, o trimite
deveri ser protocolado, receber parecer, ser aprovado pda comissio em sua i:euniio menial
para ser simplesmente chancelado pda diretoria. Ao prezarmos pda efici6ncia da Administragao

Publica, nio podemos conceber que o cato da Diretora s6 ester na Faculdade 2 dias por semana,

dias em que despacha judo que chega at6 ela, impega nossa participagao em eventos

acad6micos. Essay par ticipag6es sio imprescindiveis para o name da FDRP e para o
crescimento acad6mico dos discentes. Tanto que, de madeira exuaoficial foi requerido ao compo
discente que passe a referenciar em coautoria todos deus trabalhos, como condigio para
aprovagao de verba e forma de aumentar a produgao acad6mica docenLe, sendo pedidos fora de

this condig6es indeferidos ad-'bar pda pr6pria secretada. Por hn, o cano mais recente que nio

podemos conceber, completamente contririo ao principio da enici6ncia, foia remogao de uma
funcionfria exemplar da sua fungal, sem qualquer justificativa. Tal ato resultou no repadio de
diversos setores (discentes, docentes e de set:vidores t6cnico-administrativos), levando a

reversio dessa situagao. Pelos principios da AdminisUagao Publica e pda Gestio Democrftica
da FDRPI Ante judo que expusemos, nio podemos nos silenciar. De nada adianta falarmos e

pesquisatmos sobre os principios democriticos e de participagao se nio os colocamos em
pratica. Uma faculdade de direito da Universidade de Sio Paulo nio deve existir se nio

apresentar uma gestao democrftica e vanguardista, e que, no minimo, se adeque quanto is
normas do Direito, situagio que nio vemos em nossa Faculdade. Este pt:imeiro ano de gestao,
coroado pda homenagem a Constit:uigao Federal presidida por nossa diretora e com a ilustre

presenga de um agente da ditadura militar e um ministry que apoiou a cassagao de 3,3 milh6es
de votos de cidadios e cidadis brasileiras, nio ha como nio declarar o repadio dos discentes
desta academia a desastrosa e desagregadora gestao da Sra. Professors Monica Herman Salem

Caggiano e esperar que os pr6ximos ands tragam melhores ventos para este nova, mas la velma,

academia. 5 de outubro de 2018. Centro Acad6mico Antonio Junqueira de Azevedo CAAJA".

As 14h55 retina-se da sale a Profs. Dra. Cristina Godoy Bernardo de Oliveira. As 15h a Senhora
Vice-Diretora, Profs. Dra. Massa de Souza Ribeiro retina-se da sala. A Senhora Diretora diz

que, hole, nio t6m grandes pi:oblemas, apesar de entenderem que ha problemas. Ha problemas,

sim. Hi problemas graves com registros que, na reahdade, sio inveddicos. Ha problemas
grandes e graves quando se pede a anulagao de Pottarias que exigem apenas prazos Nio sio

negatives, mas, em todo o casa, nio vai entrar messes detalhes. Este, realmente, registrado todd
o discurso. ]]. ORDEM DO DIA. ]. RELATOR]O BIENAL DE A]'lVID.APES
ACADEMICAS: 1.1. PROCESS0 2014.1.128.89.4 - LARA PEREIRA RIBEIRO.
Relat6rio Bienal de Atividades Acad6micas, desenvolvidas no bi6nio de maid de 2016 a
junho de 2018, apresentado pda Profs. Dra. lara Pereira Ribeiro, fls. 177-239. - Curriculo
Lattes: htq)://lattes.cnpq.for/3582646025099690. Aprovado ad /d nr//d//m do Conselho do
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Departainento de Direito Privado e de Processo Civil, com base no parecer favorivel do Prof.
Dr. -Alexandre Naoki Nishioka, fls. 245. Parecer do relator pda Congregagao, Prof. Dr. Nuno
M. Morgadinho dos Santos Coelho, em 23/08/2018, opinando favoravelmente pda aprovagio

do Relat6do Bienal, apresentado pda interessada, fls. 247. Colocado em discussio e votacio o
!41fffr do relator Prof. Dr. Nuno Manuel Moraadinho dos Santos Coelho. fa\.orfvel a

aorovacio do Relat6rio Bienal aoresentado pda inEeressada. e nio havendo manifcstac6es

conuirias. o parecer 6 aorovado por unanimidade (quatorze votes). 2. SOLICITAgAO DE
ELEl9AO SUPLETIVA: 2.1. PROCESS0 2018.1.409.89.7 - FACULDADE DE
DIREITO DE R]BEIRAO PRETO. Eleigao. Solicitagao de eleigao supletiva de
reptesentantes discentes e de seividores t6cnicos e administrativos que nio tiveram
candidates nas eleig6es, apresentada pele Representante Discente da Graduagao, Yan
Bogado Funck, fls. 03-05. - Parecer da relatora pda Congregagao, Profs. Dra. Cintia Rosa

Pereira de Lima, pelo indeferimento da realizagao de eleigao suplementar para as categories de

representantes suplentes de discentes e de servidores t6cnicos e administrativos, dada aus6ncia
de motivo de forma maier que lustiRlcasse a feta de interesse em postular candidature e em votar

quando a eleigao foi realizada em 2017 e 2018, respectivamente, fls. 17-19. A Profs. Dra.
Cintia Rosa Pereira de Lima la o parecer na integra: "Trata-se de solicitagao de eleigio

supletiva de representantes discentes e de servidores t6cnicos administrativos, formulado pelo

representante discente na Congregagao, a fls. 03 a 05, cabendo a Congregagao manifestar se

sobre a possibilidade de realizagao de eleigao suplemcntat:, quando nio houve candidates para a
sup16ncia na representagao discente e de servidores t6cnicos administrativos. Assim, coube a
mim a honrosa tarefa de [elatar o processo, mani6estando sabre tal possibilidade (fls. 16). 1
Relat6rio. Ein 2017, foi realizado o processo de eleigao da representagao discente, mas nio
houve interessados para a suplancia. O mesmo ocorreu em 2018, para a representagao dos
servidotes t6cnicos administrativos. O pedido fundamenta-se no Parecer da Procuradoria da

USP a fls. 09 - 10. O pedido destaca que pda seguranga juddica a eleigio suplementar deveria

ocorrer, "como sempre ocorreu". Ademais, o postulante destaca que a Lei de Direuizes e Bases

prev6 o principio da gestao democratica, o que sustenta, em tele, a eleigao suplementar. O
Parecer da Procuradoria mencionado concluiu (fls. 10): Concluindo, afirma-se a possibihdade da

realizagio de eleigao suplemenrar, a crit6rio da Congregagao, somente quando tenha havido

causa bastante ou motivo de forge maier, a justificar o desinEeresse da categoria em postular
candidaturas ou em voter. (grifo nosso) E o breve relat6rio. 2 - Fundamentagao do Parecer: 2.1

Seguranga juridica e principio da gestio democritica: O principio da seguranga juridica imp6e
que as eleig6es sejam realizadas, mas nio se estende automaticamente hi eleig6es supletivas,

pols como consta do referido Parecer, esse possibilidade mica a crit6rio da Congregagao. Assim,

nio hi que se presumir uma lusts expectativa de que as eleig6es suplementares sejam realizadas,

pois a Congregagao deve anajisar caso a casa. Conforme os ensinamentos de Jose Joaquim

Gomes Canotdho a seguranga juddica implica na pi:otegio dos direitos adquiridos, do ato
juridico perfeito e da coisa julgada. Nio nos parece que ha violagao a coisa julgada, ao direito
adquirido, nem a ato Juridico perfeito, posto que a possibMdade de realizagao ou nio de eleigio
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suplementar 6 ato discricionirio da Congregagio, que deveri ponderar casuisticamente o
motivo de fomla major que ensejou o desinteresse da categoria em postular candidature quando

a eleigao foi devidamente realizada. Outrossim, o principio da gestao democritica foi observado

na medida em que houve realizagao das eleig6es, sendo que a representagao nio foi eleita por
nio terem candidates inscritos. Assim, nio houve violagao a tio caro principio. 2.2 Aus6ncia de

causa bastante ou motive de forma maior que justifique o desinteresse da categoria em postular
candidaturas ou em voter: Destaca-se que o Parecer mencionado condiciona as eleig6es
suplementares a comprovagao de causa bastante ou forma maier que justifique o desinteresse

da categoria em postular candidaturas ou em votat. No caso em tela, no pedido a fls. 03 a 05,
nio foi apresentada nenhuma lazio que posse JustiHicar a nio candidarura de interessados no

pleito na categoria de representagao dos discentes e set:vidores t6cnicos administrativos. Por
isso, a Congregagao nio tem elementos su6icientes para apreciar o pedido, ou sega, analisar as

raz6es que determinaram o desinteresse dessas categodas. 3 Parecer. Diante do exposED,

s.m.I., opino pelo inde6erimento da reaJizagao de eleigio suplementar para as categorias de
representantes suplentes de discentes e servidores t6cnicos administrativos, dada a aus6ncia de

motivo de fom)a maior que justificasse a falta de interesse em postular candidature e em votar
quando a eleigao foi realizada em 2017 e 2018, respectivamente. Ribeirio Preto, 03 de outubro
de 2018. Cintia Rosa Pereira de Lima, Professors Associada do Departamento de D. Pdvado e
de Processo Civil". As 15h05 retorna a sale a Profs. Dra. Cristina Godoy Bernardo de Oliveira.
C) Ac. Yan Bogado Funck diz que fez esse pedido. S6 que, com relagao aos representantes

discentes da Graduagao, retina o pedido, porque vai ter eleigao agora. Praticamente, la este para
ter. Com relagao ao representante da P6s e representagao dos servidores t6cnicos e
administrativos, mant6m o pedido, uma vez que a eleigao s6 se da ano que vem. A sua
justificativa foi, justamente, esse. At6, entao, o que vinha sends aphcada aqui na Faculdade era
de se ter uma nova eleigao quando nio se tinha eleitos nessa primeira eleigao. O que esperavam
6, )ustamente, que teriam uma nova eleigao. No casa dos discet)tes de Graduagio, acabaram nio

conseguindo se organizarem para preencher todas as vagas, dado que today as representag6es

sio de uma vez s6 para saberem conde devem colocar gente. Nio conseguiram preencher todas

as vegas. Ache que o mesmo se deu com a representagao discente da P6s e, provavelmente, dos

servidores t6cnicos adminisErativos. Entao, mantem o pedido para essay dubs categories, com
relagao a eleigao supletiva. O Prof. Dr. Ignacio Maria Poveda Velasco questions se foi
langada uma portaria para realizagao de eleigao de representagao discente de Graduagao e de
P6s, e para representantes dos servidores t6cnicos e administrativos, aqua na Congregagio.
Gostaria de ter esse esclarecimento. O Ac. Yan Bogado Funck diz que no 6lnal do ano
passado, tiveram eleigao para representagao discente da Graduagao e as Comiss6es de
Biblioteca, Publicag6es e Estagio nio tiverain candidatos. Estio sem representagao discente.
Eases tr6s retina o pedido, pois la vai ter eleigio agora. Da P6s, no comego desse ano, teve
eleigio e algumas Comiss6es nio tiveram candidaturas. Dos Senddores T6cnicos e

Administrativos nio tiveram candidatos para a Congregagao. O Prof. Dr. Ignacio Maria
Poveda Velasco pergunta se no moments, na Congregagao, vem funcionando sem a
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representagao dos servidores t6cnicos e administrativos. No tocante a representagao da P6s

Graduagao que tem aquio Representante e o da Graduagao tamb6m. Questions se estio
falando de outros Colegiados, Comissio de Biblioteca, de Estagio. Questions se as Comiss6es

Estatutfrias tem as representag6es que correspondem. Acompanhou atentamente o parecer da
Profs. Cintia, e Ihe parece que este, tecnicamenEe, bem langado. A eleigao foi feita. E importante

que tivessem esse representagio Discente e de Seividores T6cnicos e Administrativos, esse

oportunidade foi oferecida, mas, por raz6es variadas, nio houve inscdg6es. Por isso, essay
representag6es nio forum preenchidas. Leu no parecer da Profs. Cintia que para lustificar uma

eleigio suplementar teria que hover alguma fazio de forma maior ou tal que, aparentemente, nio
foi apresentada. Ponders que, come vai ter eleigio para representagio discente de Graduagio

para estes colegiados e dos servidores t6cnicos e adminisuativos, de repente, podem estar diante

de um problems la superado. Talvez, estejam dianne de um problems que nio maid existe se esb
entendendo bem. O Prof. Dr. Nuno Manuel Morgadinho dos Santos Coelho questions se a

representagao dos servidores t6cnicos e administrativos nio este em aberto. Se, tamb6m, vai ter
eleigao agora. Questions se vai ser colocado em votagao o parecer, tendo em vista a retirada do

pedido. A Sra. Marcia Aparecida Cruz de Oliveira Bianco esclarece que a eleigao para P6s
Graduagio seri no mas de fevereiro, porque o mandato vence final de margo, comego de abril.

O Ac. Yan Bogado Funck diante das infom)agnes prestadas, retin seu pedido de eleigao
supletiva para representante dos servidores t6cnicos e administrativos e para iepresentante
discente de P6s-Graduagao. Senhora Diretora diz que o parecer da Profs. Cintia hca

preludicado, tendo em vista a desist8ncia do pedido por parte do representante. :Ap61.al11pb
discuss:io e esclarecimentos ciuanto is eleic6es aue aconteceriio no m8s de novembro. tanto

)ara reoresentante discente de Graduacio quando okra reoresentante dos servidores t6cnicos e
administrativos. e tends em vista a desist&ncia do Dedido oof oarte do Reoresentante Discente
de Graduacio. Yan Boaado Funck, o oarecer da relatora 6 considerado preiudicado Dor
unanimidade (guatorze membros). 3. NORMAS PARA O TRABALHO DE CONCLUSAO
DE CURSO: 3.1. PROCESS0 2011.1.308.89.0 - FACUL,D.ADE DE DIREITO DE
RIBEIRA.O PRETO. Ensino-Graduagao. Sugestao de nova redagao da Deliberagao
FDRP N ' 01, de 9 de maio de 2011, a qual regulamenta o Trabalho de Conclusio de
Curio, apresentada pda Comissio de Graduagao, fls.75-81. Aprovada pda Comissio de
Graduagao, ein reuniio exuaordiniria no dia 21/08/2018, fls. 75-81. - Parecer do relator pda
Congregagao, Prof. Dr. Gustavo Assed Ferreira, favorivel a aprovagao da sugestao da nova

redagao apresentada pda CG, fls. 83. O Prof. Dr. Gustavo Asked Ferreira diz que o parecer
acompanha a oferta feith pda CG, em boa hora. A CG atualiza a la boa legislagao anterior feita

aqui, kinda na gestao do Prof. Ignacio. Cumprimenta a CG pelo bdhante trabalho, ficou muito
born. Acha que poderiam aprovar esse parecer, porque atualiza as i:egras do TCC,
simplesmente. O Ac. Yan Bogado Funck diz que leu texts, mas nio babe o que mudou. O
Prof. Dr. Gustavo Asked Ferreira diz que a principal alteragio foi que antes o coorientador
deveria ser professor USP. Agora, able a perspective que o coorientador pode ser professor
Doutor. lsso 6 salutar, porque o orientador continua sends um professor da Unidade. Mas, is
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vezes tem um colega que 6 Doutor de outta instituigao, mas que 6 muito pr6ximo ao trabalho
do discente. Vem como coorientador at6 para descobJ#em um grande valor na pesquisa

cientifica. Esse abertura pode ser muito salutar nos pr6ximos anon. De mais a mais, as outras
alterag6es sio procedimentais. Coisas que tinham no dia a dia do TCC que elam extremamente

burocriticas, sem a devida necessidade. Para o processo administrat:ivo que tem at6 defender e

ganhar os cr6ditos deja mais agil. -Alguns procedimentos especificos, que na experi8ncia do TCC
nesses anos todos se mostraram excessivos. Entao. a CG faz. em boa hora, um recorte.
simp[i6icando todo o procedimento. ]] um traba]ho extremamente bem feith da CG. Outta

coisa importance able a possibilidade para que uma mesma pessoa posse orientar mais de oito

TCCs no ano. Se tem interesse em orientar dez, doze, quatorze, nio poderia, hole. Agora, pode
oriental um nilmero maior. Se tem espago na agenda, ainda que com today as atividades, para

atender quatorze alunos e hf quatorze alunos interessados em trabalhar com o professor, isso 6

permitido. Antes, nio poderia. Sio tl6s os pontos principais: o n6mero miximo, a possibilidade

de coorientagao e simpli6icagao das regras. As regras de TCC if eram muito boas, em sua
opiniao, bem firmed e perenes. Mas, esse atualizagao que foi feith simplifica um pouch o sistema
sem pender qualquer qualidade, em sua opiniao. Esclarece ao Prof. Dr. Ignacio Maria Poveda

Velasco que foi retirado o teto. Hi uma possibilidade de a CG permidr um n6mero major de
orientag6es. Nio 6 que pode oriental dez doze quatorze. Precise solicitat e a CG vai avaliar.
Co!(nada em discussio e votacio o oarecer do relator. Pi:of. Dr. Gustavo Asked Ferreira. Hs:

maio de 2011. a ctual reaulamenta o Trabalho de Conclus:io de Curse. aoresentada oela
Comissio de Graduacio da FDRP. e nio havendo manifestac6es contririas. o oarecer 6

aprovado por unanimidade (quatorze membros). 4. CURSOS DE ESPECIALIZAQAO: 4.1
PROCESS0 2015.1.236.89.2 - FACULDADE DE DIREITO DE RIBEIRAO PROTO -
CURSO DE EXTENSAO UNIVERSITARIA - KSPKCIAtlZAgAO - CIENCiAS
CRIMIN'AIS: DIREITO PEN'AL, PROCESSUAL PEN'AL, POLiTICA CRIMIN'AL E
CRIMINOLOGIA. Proposta de criagao de curio de especializagao em Ci6ncias

Criminais: Direito Penal, Processual Penal, Politico Criminal e Criminologia,
apresentada pelo Prof. Dr. Claudio do Prado Amaral (Coordenador) e Prof. Dr. Eduardo
Shad Diniz (Vice-Coordenador), via conv6nio com a FAI)EP. - Aprovada pelo
Departamento de Direito PQblico em 12/01/2016, com base na manifestagao do Prof. Dr.
Sebastiio Sergio da Silveii:a, fls. 99. Aprovada pda Comissio de Cultura e Extensio
Universitiria em 17/06/2016, Hs. 100-103, e em 18/05/2016, fls. 134. A Congregagao, em

02/09/2016, deliberou retirar o item da paula e encaminhar os autos a Coordenagao para
revisio da planilha Rinanceira, bem como para manifestagao quanto ao oferecimento do curso
peta FADEP, fls. 138. - Aprovada ad / #rr?//d7/m da Comissio dc Cultura e Extensio
Universitiria em 17/09/2018, com base na infonnagao de fls.99, fls. 179. Parecer do relator

pda Congregagao, Prof. Dr. Jail Aparecido Cardoso, favorivel a aprovagao da proposta de
criagao de curio de especializagao em Ci6ncias Ci:iminais: Direito Penal, Processual Penal,

Politico Criminal e Criminologia, fls. 181. Colocado em discussio e votacio o parecer do
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relator. Prof. Dr. lair Aparecido Cardoso, fls: 181-favorfvel 6:aolovacizda: Olai20$!a de ciiacia
de Curse de Esoecia[izacio em Ci6ncias Cl:iminais: Direito Pena]. Processua] Penal. Po]itica

Criminals Ci:iminoloaia. aoresentada oelo Prof. Dr. Claudio do Prado Amaral rCoordenador) e
Prof. Dr. Eduardo Said Diniz (Vice-Coordenador), via convEnio com zu.FADED, Q DaffffLf

prQyadQ DQ! y 11i!!id d (B ZQ membros). 4.2 PROCESS0 2017.1.366.89.5 -
FACUI.DADE DE DIREITO DE RIBEIRAO PRETO - CRiAQAO DE CURSO -
1)1)rll)rXerT] A T'iii ' rant A r- it\ TX A Ca i;T'iTi-' i rx TXTX rITTI)erX Till ii el)l?rxl A T T'Z A rx A rx l;R/r
I l\vI vL) J.ll I.rlJ \.flXllX\4lXq./ I.rJX ./ lJI.rl\aJXV I.rq..r \.rq.J AXON./ X/IJ Ijaz 1Jq..rllXXaX£=lX\ XR..r X.fllrJL

DIREITO PROCESSUAL CIVIL VIA CONVENIO COM A FADEP. Pfoposta de
criagao da 5' edigao do curio de especializagao em Direito Processual Civil,
apfesentada pele Prof. Dr. Camilo Zufelato (Coordenador) e Prof. Dr. Fernando da
Fonseca Gajardoni(Vice-Cootdenador), via F-ADEP. Aprovada pele Departamento de
Direito Privado e de Processo Civil em 08/08/2017, com base no parecer favorfvel do Prof.
Dr. Jail Aparecido Cardoso, fls. 19. - Aprovada ad /!#er?//d7/m da Comisslio de Culture e Extensio

Universitaria, em 17/09/2018, fls. 73. - Parecer da relatora pda Congregagao, Profs. Dra.
Cristina Godoy Bernardo de Olin'eira, favorivel a aprovagao da proposta de cdagio da 5' edigao
do cutso de especializagio em I)ireito Ptocessual Civil, fls. 75. Colocado em (hscussio e
votacio o oarecer da relatora. Profs. Dra. Cristina Godov Bernardo de Oliveira. fls. 75
favorfvel a anrovacio da orooosta de criacio da 5' edicio do Curse dc Esoecializacio em
Direito Processual Civil. aoresentada oelo Prof. Dr. Camilo Zufelato (Coordenador) e Prof. Dr.

Fernando da Fonseca Gaiardoni (Vice-Coordenador),:xia.co y6nio com a, lEAl)1111?.f 11ia
havendo manifcstac6es contrfrias. o I)arecer 6aprovaMa MonnlailimidadQ(tffzfi11fmblQS). 4.3
PROCESS0 2018.1.407.89.4 - DEPART.AMENTO DE DIREITO PRIVADO E DE

PROCESSO CIVIL - CRiAQAO DE CURSO - TERCEIRA 'VERSAO DO CURSO DE
ESPECIALIZAgAO EM DIREITO DO Tm-ALDO, PROPOSTA PELO PROF. DR.
JAIR APARECIDO CARDOSO. Proposta de criagao da 3' edigao do curse de
especializagao em Direito do Trabalho , apresentada pele Prof. Dr. Jail Aparecido
Cardoso (Coordenador) e Profs. Dra. Maria Hemilia Fonseca (Vice-Coordenadora), via
F-ADEP. - Aprovada ad /l@m//d7//w do Conselho do Departamento de Direito Privado e de
Processo Civil, em 16/07/2018, com base no parecer favorivel do Prof. Dr. Gustavo Shad
Diniz, fls. 61. Aprovada ad / #pr?//Zp/w da Comissio de Cultura e Extensio Universitiria, em
13/09/2018, fls. 66. Parecer da relatora pda Congregagao, Profs. Dra. Cristina Godoy
Bernardo de Oliveira, favorfvel a aprovagao da proposta de criagao da 3' edigao do curso de
especializagao em Direito do Ti:abalho, fls. 68. O Prof. Dr. Gustavo Assed Ferreira diz que
gostaria de cumprimentar o Prof. Jain e o Prof. Camino pda preocupagio, com curses em
andamento, em manterem a oferta de vegas para as pr6ximas edig6es, como Presidente da
F'.ADEP, fda isso. Queria deixar aquia indicagao que os demais colegas que t&m curso, mesmo

que em inicio de oferta, tenham a mesma posture, de buscar o referendo da CCEx o quanto
antes, para que eases cursor se perenizem denso do rol de ofertas dos convEnios hrmados entre

a FDRP e a FADEP. Otima iniciativa, espera que sega seguida pelos ouuos colegas. felefade
em discussiio e votacio o oarecer da relatora. Profs. Dra. Cristina Godov Bernardo de Oliveira
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Prof. Dr. Ignacio Maria Poveda Velasco diz que la se manifestou favorfvel pda aprovagao

das tr6s propostas. Gostaria de lembrar alguma coisa que li foi comenEada aqui nessa
Congregagao, a importancia desses cursor. Por exemplo, Direito Processual Civil que foi o

pl:imeiro curso, iniciado kinda em sua gestao, com todd o apoio da Diretoria e com sodas as

diHiculdades que na 6poca tinham, de ordem administrative. Coisa que o faso de fazerem agora
pda Fundagio 6 bom, porque ajuda nessa questio da gestao dos cutsos. Para a Faculdade essen

curses de especializagio sio uma conte importante de receita pr6pria, como la conversaram.

Nio s6 para a parte da Unidade, pda parte do overhead que mica na Unidade, portanto a
disposigio da Diretoda, coma, tamb6m para os Departamentos, e aqueles que atuam messes

curios, na condigao de coordenadores e na condigao de docentes. Em boa hora, conseguiram
que o Supremo Tribunal Federal entendesse que eases cursor de especializagio podium ser
cobrados, porque nio se estendia a gut:uidade constitucional do ensino p6blico etc. Como nio
teve acesso, por problems informatico, a documentagio. Diz que gostaria de saber, confirmar,

que todos esses cwsos, des estio, realmente, trazendo beneHcio para a Faculdade. Lembra-se

que s6 na primeira edigao do curse de Processo Civil, naquela ocasiio, conseguiram quinhentos
mil regis para a Biblioteca da Faculdade. Acredita que ipso continua acontecendo, eases curses

representam beneficio para a Faculdade como um todo. A Senhora Diretora diz ao Prof. Dr.

Ignacio Maria Poveda Velasco que sempre. Uma conte de recurso limitada, porque nio sio
tantos cursos assim. Mas, sio conte de recut:sos fora do recursos orgamentfdos repassados pda
Universidade. O Prof. Dr. Caio Gracco Pinheiro Dias diz que, em relagao a esse questao do
resultado dos curses, se afastou da diregio da Fundagao agora, substituido pelo Prof. Gustavo.

Gostaria de renovar uma sugestao que vem fazendo hi muito tempo. Que nas propostas desses

curses, esse 6 uma das 6malidades da Fundagao, este)a inclulda, na medida do possivel,

legalmente admitido, a previsio de investimento na F'aculdade. Sega com comply de
equipamentos, livros. Que a Diregio da Faculdade se reyna, no memento do oferecimento

desses cursor, com a Presid8ncia da Fundagio, para poder colocar para a F-ADEP quaid sio as

demandas de investimento da Unidade, com os quaid os cursor podem colaborar. Para que
possam ter progtamas estfveis de 6manciamento de bolsas para alunos, pertnan6ncia. Para que a
Fundagao possa, por exemplo, na medida em que a Unidade nio tem condigdes de arcar com
todos eases custos, a Fundagao posse amparar os alunos interessados em apresentarem seus
trabalhos no exterior e nio precisarem, eventualmente, dos trfmites burocrfticos, mais lentos,

quando o pedido 6 feito dheto na F'aculdade. Que isso pudesse ser previsto li no orgamento
dos cursos e, para isso, precisaria de certs articulagao da Diretoria com a Presid6ncia da
Fundagio, o que ache que se torna maid viivel agora, com a substituigio da Diregao da
Fundagao. A Senhora Diretora diz que servo registrados. Servo tomadas e retomadas as
conversag6es com a Fundagao. Diz ao Prof. Dr. Caio Gracco Pinheiro Dias que, se entender
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oportuno, podera at6 ser nomeado para ter esse tips de dialogo com a Fundagao. Gostaria,
finalizando, de diner apenas dais pontos. Uma preocupagio muito profunda, porque logo
depois de a Comissio nomeada e que foi desnomeada, mas continuou integrando a Comissao,

depois de nio ter apresentado o Projeto Acad6mico no puzo designado, ela perguntou o que
vai acontecer. Provavelmente a FDRP vai softer as consequ6ncias de nio ter apresentado o
Projeto Acad6mico dentro do puzo que foi estabelecido pda Reitoria. Sio uma Faculdade de

Direito. O segundo ponto que gostaria de remarcar 6 que Ihe causa muita surpresa, nio ester,

hole, presente, rcpresentante algum da Comissio de P6s-Graduagao. At6 porque o
Representante, o Presidente da Comissio de P6s-Graduagio, solicitou a mudanga de

futlciotaido. Solicitou a mudanga de funcionfrio alegando que a Comissio nio estava atuando a

contents por causa da divergancia vedHicada entre funcionfrio e presidente da CPG. Nio havia

outta solugio, a nio ser trocar a Secredtia da Comissio. Parece que o Presidente da CPG nio

quis enfrentar esse realidade. Nio esb nenhum dos Representantes da CPG aqui. Com essay
suns dubs inquietalpCl=;';;bda mats havendo a tratar, a Senhora Presidente agradece a presenga

de todos e da pill'efclg:!j!!tjjg::::!jljjjlbas quinze horns e t:rinta e cinco minutos. Do que, para
constar, eu, :L }i3c#l$1i#€!;;;;= Marcia Aparecida Cruz de Oliveira Bianco,

Assistente T6cni&/21lE;demi;;;"lzvl:et'-E"dgitei este Ata, que seri examinada pelos Senhores

Conselheir os presented a Sessio em que for discutida e aprovada, e por mim assinada. Ribeirio
Preto, cinco de outubro de dois mi] e dezoito.
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