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ATA DA 40ª SESSÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA E EXTENSÃO 1 

UNIVERSITÁRIA DA FACULDADE DE DIREITO DE RIBEIRÃO PRETO DA 2 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. Aos vinte e três dias do mês de março de dois mil e 3 

dezessete, às 12h00, na Sala da Congregação, do Bloco D, da Faculdade de Direito de 4 

Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, reúne-se a Comissão de Cultura e Extensão 5 

Universitária (CCEx) da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, sob a presidência da 6 

Professora Associada Fabiana Cristina Severi. Presentes, o Prof. Dr. Daniel Pacheco Pontes, 7 

Profa. Dra. Cristina Godoy Bernardo de Oliveira e a Representante Discente Titular 8 

Thaianara da Silva José. Presente, também, a Sra. Ariadne Pereira Gonçalves, Técnica para 9 

Assuntos Administrativos, para secretariar a reunião. Havendo número legal, a Sra. 10 

Presidenta declara abertos os trabalhos e inicia a Parte I - EXPEDIENTE. 11 

Comunicações da Senhora Presidenta: a) Comunica a realização da Visita 12 

Monitorada para alunado do ensino médio, dia 09 de maio de 2017, no Anfiteatro, às 13 

14h00, com cem (100) vagas. Reforça a realização do evento na Unidade e consulta a 14 

Comissão sobre a escolha de um professor ou membro da Unidade para a apresentação do 15 

curso (de maneira geral) para os alunos. Sra. Presidenta consulta Prof. Dr. Daniel Pacheco 16 

Pontes, que se manifestou positivamente para apresentar o Curso durante a visita; b) 17 

Comunica a aprovação do projeto intitulado “Acolhimento e Prevenção ao Endividamento 18 

da População”, coordenado pela Profa. Dra. Iara Pereira Ribeiro, junto ao 1º Edital 19 

USP/FUSP/SANTANDER - Direitos Fundamentais e Políticas Públicas, com recurso de R$ 20 

5.000 (cinco mil reais). Comunica a abertura de inscrição para o 2º Edital 21 

USP/FUSP/SANTANDER - Direitos Fundamentais e Políticas Públicas, com recurso de R$ 22 

5.000,00 (cinco mil reais) e também para o 1º Edital USP/FUSP/SANTANDER – Fomento 23 

às Iniciativas de Cultura e Extensão com recursos de 10.000,00 (dez mil reais); 24 

c)Comunica que no dia 8 de março de 2017, dia da Greve Internacional das Mulheres 25 

houve a realização da Greve Geral das Mulheres, e na Unidade alguns grupos auto-26 

organizaram-se, sem haver participação institucional da CCEx nesse dia, embora o 27 

Escritório USP Mulheres houvesse solicitado que fosse tematizado em algum momento do 28 

mês a questão do direito das mulheres; d)Comunica sua participação na 169ª Sessão do 29 

Conselho de Cultura e Extensão Universitária, dia 09 de março, na qual os membros 30 

mostraram-se insatisfeitos com a decisão da Reitoria em fixar o percentual de 10% para 31 

todos os cursos, com validade a partir de 23 de janeiro. Todos os Cursos não aprovados até 32 

essa data passarão a seguir essa nova regra. Porém, o Sistema Apolo não estava preparado 33 

ainda para cadastrar os Cursos nesse novo modelo, o que paralisou o andamento de 34 
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aproximadamente 360 projetos na Pró-Reitoria, aguardando a liberação do Sistema Apolo, 35 

para retornar ao fluxo. Ainda, de modo geral, os Cursos da Unidade terão que retornar para 36 

Pró-Reitoria para fazer essa readequação financeira; d) Comunica o Ofício Circular 37 

CODAGE  - novos procedimentos em relação à taxa de promoção à pesquisa, ensino, cultura 38 

e extensão que trata sobre essa taxa de 5% para a Reitoria e 5% para a Unidade; 39 

e)Comunica realização do Minicurso "Determinantes da Decisão Judicial: Análise 40 

quantitativa de sentenças e acórdãos do TJSP", em parceria com a Comissão de Pós-41 

Graduação, com 60 vagas e preferência para alunos da FDRP; f)Comunica que a PRCEU 42 

encaminhou consulta sobre interesse da Unidade em participar da 15ª Feira de Profissões - 43 

Interior - São Carlos. Os membros manifestam-se favoravelmente à participação da 44 

Unidade na feira; g)Comunica a criação da Comissão para Estudos e Alteração do 45 

Regimento da FDRP/USP.  Sra. Presidenta lembra que a CCEx foi convidada a participar da 46 

Comissão de estudo do Projeto Político Pedagógico (PPP), mas teve que parar 47 

momentaneamente principalmente suas atividades, por uns três meses, para dar vazão aos 48 

Cursos de extensão da Unidade, em vista das mudanças das normativas da Pró-Reitoria. 49 

Nesse momento, desonerando-se um pouco com a aprovação de cursos com convênio com 50 

fundação. Observa que várias atividades de extensão atualmente aprovadas pela Comissão, 51 

no novo PPP da Unidade, são atividades complementares, e não mais extensão, o que muda 52 

a rotina da Comissão. Sra. Presidenta informa que acompanhará as alterações dentro da 53 

comissão com a alteração do PPP; h)Comunica o Oficio Circular do Sr. Diretor para 54 

Utilização da Plataforma Moodle pelo corpo docente da Unidade; i)Comunica o ofício de 55 

solicitação de “Apoio Jurídico  - Coordenadoria da Área Técnica de Saúde da Pessoa Idosa”, 56 

da Secretaria Municipal da Saúde, solicitando parceria de atendimento dos idosos usuários 57 

do serviço. Profa. Cristina sugere encaminhar consulta para o Prof. Dr. Beneditto Cerezzo 58 

Pereira Filho sobre possibilidade de colaborar, tendo em vista que ele coordena uma 59 

assistência jurídica; j)Ao final, a Sra. Presidenta dá as boas vindas às novas membras 60 

representantes discentes de graduação, Thainara Saiane da Silva José e Rebeka Lima 61 

Cavalcante , respectivamente titular e suplente. 2. Palavra às Senhoras Membras e 62 

aos Senhores Membros. a)Prof. Daniel solicitou a inclusão em pauta dos processo de 63 

números 17.5.44.89.5, 17.5.49.89.7, 16.1.531.89.5. Profa. Fabiana também solicita a 64 

inclusão dos processos de números 16.5.416.89.9, 17.5.32.89.7, 17.5.46.89.8, 65 

17.5.41.89.6, o que foi aprovado por unanimidade pelos presente. II - ORDEM DO DIA. 66 

1 - ATRIBUIÇÃO DE CRÉDITOS POR ATIVIDADES DE CULTURA E EXTENSÃO 67 

UNIVERSITÁRIA. 1.1- PROTOCOLADO 2017.5.48.89.0 - JHONATAN DE 68 
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SOUZA ESTEVES MARTINS. Solicita atribuição de créditos por atividades de Cultura e 69 

Extensão Universitária (Participação em eventos). Parecer do relator Prof. Assoc. 70 

Márcio Henrique Pereira Ponzilacqua, opinando favoravelmente à concessão de 3 71 

créditos. A Comissão após ampla discussão deliberou pela aprovação do parecer do 72 

relator, Prof. Assoc. Márcio Henrique Pereira Ponzilacqua, favorável à concessão de 3 (três) 73 

créditos pelas atividades de cultura e extensão universitária ao interessado. 1.2- 74 

PROTOCOLADO 2017.5.47.89.4 - SAULO SIMON BORGES. Solicita atribuição de 75 

créditos por atividades de Cultura e Extensão Universitária (Programa Aprender com 76 

Cultura e Extensão). Parecer do relator Prof. Assoc. Márcio Henrique Pereira 77 

Ponzilacqua, opinando favoravelmente à concessão de 8 créditos. A Comissão após 78 

ampla discussão deliberou pela aprovação do parecer do relator, Prof. Assoc. Márcio 79 

Henrique Pereira Ponzilacqua, favorável à concessão de 8 (oito) créditos pelas atividades de 80 

cultura e extensão universitária ao interessado. 1.3. PROTOCOLADO 17.5.44.89.5 - 81 

 LUCAS FERNANDES DA COSTA. Solicita atribuição de créditos por atividade 82 

de Cultura e Extensão Universitária. Grupos de Estudos. Parecer do relator Prof. Dr. 83 

Daniel Pacheco Pontes, opinando favoravelmente à concessão de 8 créditos. A 84 

Comissão após ampla discussão deliberou pela aprovação do parecer do relator, Prof. Dr. 85 

Daniel Pacheco Pontes, favorável à concessão de 8 (oito) créditos pelas atividades de cultura 86 

e extensão universitária ao interessado. 1.4. PROTOCOLADO 2017.5.49.89.7 – LUIS 87 

HENRIQUE MAKIYAMA SPERANDO. Solicita atribuição de créditos por atividade de 88 

Cultura e Extensão Universitária (Participação em eventos). Parecer do relator Prof. Dr. 89 

Daniel Pacheco Pontes, opinando favoravelmente à concessão de 8 créditos. A 90 

Comissão após ampla discussão deliberou pela aprovação do parecer do relator, Prof. Dr. 91 

Daniel Pacheco Pontes, favorável à concessão de 8 (oito) créditos pelas atividades de cultura 92 

e extensão universitária ao interessado. 1.5. PROTOCOLADO 16.5.00416.89.9  - 93 

LUCAS KENJI DOI. Solicita atribuição de créditos por atividades de Cultura e Extensão 94 

Universitária (Grupo de Estudos, Monitoria, Participação em Eventos, Apresentação de 95 

Trabalho). Parecer da relatora Profa. Assoc. Fabiana Cristina Severi, opinando 96 

favoravelmente à concessão de 8 créditos. A Comissão após ampla discussão deliberou 97 

pela aprovação do parecer da relatora, Profa. Assoc. Fabiana Cristina Severi, favorável à 98 

concessão de 8 (oito) créditos pelas atividades de cultura e extensão universitária ao 99 

interessado. 1.6. PROTOCOLADO 17.5.00032.89.7. ANA CAROLINA DE 100 

AZEVEDO. Solicita atribuição de créditos por atividades de Cultura e Extensão 101 

Universitária (Feira de Profissões, Grupos de Estudos, Monitoria, Organização e 102 
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Participação de Eventos, Programa aprender com cultura e expressão). Parecer da relatora 103 

Profa. Assoc. Fabiana Cristina Severi, opinando favoravelmente à concessão de 8 104 

créditos. A Comissão após ampla discussão deliberou pela aprovação do parecer da 105 

relatora, Profa. Assoc. Fabiana Cristina Severi, favorável à concessão de 8 (oito) créditos 106 

pelas atividades de cultura e extensão universitária à interessada. 1.7. PROTOCOLADO 107 

17.5.00046.89.8. LETÍCIA RAQUEL DE LAVA GRANJEIA. Solicita atribuição de 108 

créditos por atividades de Cultura e Extensão Universitária (apresentação de trabalho, 109 

voluntariado, monitoria, organização e participação em eventos). Parecer da relatora 110 

Profa. Assoc. Fabiana Cristina Severi, opinando favoravelmente à concessão de 8 111 

créditos. A Comissão após ampla discussão deliberou pela aprovação do parecer da 112 

relatora, Profa. Assoc. Fabiana Cristina Severi, favorável à concessão de 8 (oito) créditos 113 

pelas atividades de cultura e extensão universitária à interessada. 1.8. PROTOCOLADO 114 

17.5.00041.89.6 - GIOVANNA DE ALMEIDA SILVA. Solicita atribuição de créditos 115 

por atividades de Cultura e Extensão Universitária (Apresentação de Trabalho em 116 

Seminário, Feira de Profissões, Grupos de Estudos, Participação em Eventos, 117 

Voluntariado). Parecer da relatora Profa. Assoc. Fabiana Cristina Severi, opinando 118 

favoravelmente à concessão de 8 créditos. A Comissão após ampla discussão deliberou 119 

pela aprovação do parecer da relatora, Profa. Assoc. Fabiana Cristina Severi, favorável à 120 

concessão de 8 (oito) créditos pelas atividades de cultura e extensão universitária à 121 

interessada. Sra. Presidenta observa que de acordo com a normativa do MEC, haverá 122 

mudanças no novo PPP, pois as atividades extracurriculares realizadas pelos alunos deverão 123 

ser cadastrados e registrados no histórico escolar. 2 - Agenda das reuniões do 124 

semestre. A CCEx possui praxe de realizar reuniões ordinárias da CCEx após as reuniões 125 

bimestrais do CoCEx. Como a C.G. solicitará apoio na parte de extensão para elaboração de 126 

sua normativa, conforme diagnósticos elaborados pela CCEx, bem como a mudança do 127 

Regimento da Unidade, no que diz respeito à atividade de extensão. A comissão delibera 128 

manter as reuniões bimestralmente, e caso haja necessidade e urgência para apoio às 129 

alterações dessas normativas, pode ser que seja necessário realizar reuniões mensais. 3 - 130 

Proposto de Feira de Troca. Daniela Sudan, coordenadora da Comissão USP Recicla do 131 

campus organiza no campus uma feira de troca, bimestral, no final de semana, em que as 132 

pessoas trocam objetos usados.  De acordo com a coordenadora, a FDRP se destaca no 133 

campus em política ambiental, por exemplo, por fazer cem por cento de compostagem dos 134 

resíduos orgânicos, principalmente graças aos servidores Rogério e Edmilson Amaro 135 

Figueiredo, que inclusive ministram curso e a Unidade também possui uma comissão 136 
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interna de meio ambiente.  Foi proposta a realização de uma Feira de Troca da FDRP, com 137 

oficinas para que alunos, docentes e funcionários possam trocar objetos, experiências e 138 

estimular o pensamento ambiental, com oficinas de compostagem e demais formas de 139 

divulgação de informação. Sra. Presidenta consulta os membros sobre a viabilidade dessa 140 

ideia. A RD Rebeka informa que já ocorre entre os alunos da universidade trocas de objetos 141 

usados, o que torna essa ideia viável. A Comissão delibera para que seja feito contato com a 142 

Daniela Sudan, para uma conversa e explicação sobre como poderia ser realizado evento de 143 

troca na FDRP. 4 - Projeto Político Pedagógico da FDRP. Sra. Presidenta observa a 144 

necessidade de se retomar o diagnóstico para suporte nas normativas da Unidade, da 145 

Comissão de Graduação e o Novo Regimento da FDRP. 5. Processo 16.1.531.89.5. 146 

FACULDADE DE DIREITO DE RIBEIRÃO PRETO. Curso de Especialização em 147 

Direito Constitucional e Eleitoral. Coordenação: Prof. Assoc. Rubens Beçak e Profa. 148 

Dra. Cristina Godoy Bernardo de Oliveira. Solicitação de alteração do calendário de 149 

realização do Curso. Parecer do relator, Prof. Dr. Daniel Pacheco Pontes, 150 

favorável ao pedido de alteração do calendário de realização do presente 151 

curso, pela coordenação do Curso. A Comissão de Cultura e Extensão Universitária 152 

aprovou o parecer do relator, Prof. Dr. Daniel Pacheco Pontes, favorável à alteração do 153 

calendário de realização do presente curso. Nada mais havendo a tratar, a Senhora 154 

Presidenta agradece a presença de todos e dá por encerrada a reunião, às 12h26. Do que, 155 

para constar, eu, Felipe Barroso, Técnico para Assuntos Administrativos, lavrei e digitei esta 156 

Ata, que será examinada pelos senhores Conselheiros presentes à sessão em que for 157 

discutida e aprovada, e por mim assinada. Ribeirão Preto, 20 de julho de 2018. 158 


