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ATA DA 43ª SESSÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA E EXTENSÃO 1 

UNIVERSITÁRIA DA FACULDADE DE DIREITO DE RIBEIRÃO PRETO DA 2 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. Aos seis dias do mês de julho de dois mil e 3 

dezessete, às 10h30, 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 Doutora Fabiana Cristina Severi. Presentes, a Professora Doutora Cynthia Soares 7 

Carneiro, o Professor Associado Márcio Henrique Pereira Ponzilacqua e a Representante 8 

Discente Thainara Saiane da Silva José. Presente, também, a Srta. Ariadne Pereira 9 

Gonçalves, Técnica para Assuntos Administrativos, para secretariar a reunião. Havendo 10 

número legal, a Sra. Presidenta declara abertos os trabalhos e inicia a Parte I - 11 

EXPEDIENTE. 1. Comunicações da Senhora Presidenta:  a) Sra. Presidenta 12 

comunica a realização da 170ª Sessão do Conselho de Cultura e Extensão Universitária, 13 

dia 04/05/2017, na qual foi informado que a partir do mês de agosto todo o sistema Apolo 14 

passará por grandes mudanças, por exemplo, integrando-se automaticamente ao Sistema 15 

Lattes, para buscar informações dos docentes, e assim poder gerar dados de extensão. Isso 16 

garantirá melhor visibilidade para atividades de extensão e trará melhorias na mensuração 17 

das atividades de extensão. Ademais, a Unidade também terá mais autonomia para os 18 

cursos de atualização, difusão e aperfeiçoamento que passarão a ser aprovados pela 19 

Unidade e apenas homologados na PRCEU. Somente cursos de especialização necessitarão 20 

de aprovação na Câmara de Cursos da PRCEU. Isso fortalece a Comissão. O cadastro dos 21 

cursos será feito diretamente pelos docentes, não mais pela seção de apoio acadêmico. Profa 22 

Fabiana observa que houve grande impacto na Seção de Apoio nos dois últimos anos, em 23 

vista do volume de trabalho que os Cursos trouxeram. As atividades da seção ficam 24 

prejudicadas, tendo em vista as atividades demandadas por esses Cursos de Especialização, 25 

os quais levam em torno de, aproximadamente, três a cinco dias para análise, mesmo 26 

considerando-se um volume alto de dedicação. Prof. Márcio observa que se corre o risco 27 

assim de terem que realizar muitas reuniões extraordinárias para aprovação de processos 28 

de Cursos. Sra. Presidenta retoma e observa que a Comissão permanece apreciando as 29 

propostas, mas o cadastro das propostas de Curso passará a ser feita pelos docentes; b) 30 

Sra. Presidenta comunica o recebimento de sugestões para elaboração da Carta 31 

Patrimonial para a Universidade de São Paulo, cujo prazo para envio de sugestões será até 32 

31 de julho de 2017; c) Sra. Presidenta comunica o Lançamento do Programa 33 

Unificado de Bolsas de Estudo para Estudantes de Graduação (PUB) - Edital 2017/2018, 34 
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com período de inscrição de projetos por docentes, de 28/06 a 14/07/2017. 2. Palavras às 35 

Senhoras e aos Senhores Membros. a) Profa. Cynthia explica que o Prof. Rubens 36 

Beçak, no ano de 2015, havia entrado em contato solicitando seu apoio em uma Comissão 37 

no campus do Butantã, para ser coordenadora de um projeto junto à favela do São Remo, 38 

para acompanhamento de menores, e das suas famílias, que são dessa favela, que ficam 39 

muitas vezes ociosos. Esse projeto intitula-se “Aproxima-Ação”. Explica que uma pessoa 40 

responsável a apresentou a favela São Remo, informando-a que seria a nova coordenadora. 41 

Porém, já havia outra professora, do Curso de Psicologia, que também coordenava há anos 42 

esse projeto, e que possuía a expectativa de ser oficializada na coordenação. Também foram 43 

convidadas algumas pessoas,  da Pró-Reitoria do campus, para uma reunião com a 44 

comissão acadêmica formada. Nessa reunião, a Profa. Cynthia Carneiro comunicou que não 45 

possuía interesse em ser coordenadora e, comunicou também que possuía interesse em 46 

levar esse projeto para a Faculdade de Direito. Observa que, embora a proposta desse 47 

projeto seja ter um projeto para o entorno do campus, nem todo o entorno possui 48 

população carente. Foi proposto, como uma das ideias do AproximaAção, incluir aula de 49 

informática para essas crianças do entorno. Assim Profa. Cynthia solicita a quem possuir 50 

perfil compatível, que crie um projeto nesse sentido e pondera que seria necessário verificar 51 

também a demanda da comunidade. Profa. Fabiana propõe enviar consulta para o corpo 52 

docente da Unidade para verificar quem possuiria interesse; b) Prof. Márcio questiona a 53 

Comissão se não haveria como estabelecer um prazo para o corpo docente enviar os 54 

projetos de cursos. Profa. Fabiana responde que isso já é normatizado, devendo o processo 55 

entrar na PRCEU com quatro meses de antecedência à data de início. Prof. Márcio sugere a 56 

elaboração de um calendário interno da CCEx estabelecendo antecedência mínima para o 57 

protocolo dos processos de Cursos, assim diminui-se o sufoco das reuniões extraordinárias 58 

e a pressão sobre a Comissão. Evitam-se também aprovações “ad referendum” sobre a 59 

presidência da Comissão, que correria o risco de assumir o risco por esse tipo de aprovação. 60 

A Comissão delibera por unanimidade pela aprovação dessa proposta e pela apresentação 61 

de uma sugestão de calendário para a próxima reunião; c)Profa. Fabiana solicitou a 62 

inclusão em pauta dos protocolados de números 17.5.129.89.0, 17.5.160.89.5, 63 

17.5.156.89.8, 17.5.150.89.0, 17.5.144.89.0, 17.5.131.89.5, 17.5.126.89.1, 64 

17.5.121.89.0, o que é aprovado pela unanimidade dos presentes e, então, inicia-se a 65 

Parte II – ORDEM DO DIA. CURSOS DE EXTENSÃO. CURSOS DE 66 

ESPECIALIZAÇÃO. 1 - PROCESSO 2014.1.343.89.2 - DEPARTAMENTO DE 67 

FILOSOFIA DO DIREITO E DISCIPLINAS BÁSICAS. Curso de Especialização 68 
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LLM em Direito Civil - 1ª edição. Coordenação: Prof. Assoc. Alessandro Hirata e Profa. 69 

Assoc. Cintia Rosa Pereira de Lima. Solicitação alteração da data de término do Curso, para 70 

o desenvolvimento, orientação e respectiva avaliação das monografias dos alunos do curso. 71 

Portaria PRCEU, nº 111, de 22.09.2014 - Delegação de competência às CCEx. Aprovado 72 

"ad referendum" em 29.06.2017. A Comissão de Cultura e Extensão Universitária 73 

referendou, por unanimidade, o parecer favorável da Sra. Presidenta, ao pedido de alteração 74 

do Calendário do Curso. 2 - ATRIBUIÇÃO DE CRÉDITOS POR ATIVIDADES DE 75 

CULTURA E EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA. 2.1- PROTOCOLADO 17.5.155.89.1 - 76 

BEATRIZ HERNANDES SILVA. Solicita atribuição de créditos por atividades de 77 

Cultura e Extensão Universitária (Monitoria, Grupo de Estudos, Apresentação de Trabalho 78 

em Seminário). Parecer do relator Prof. Assoc. Márcio Henrique Pereira 79 

Ponzilacqua, opinando favoravelmente à concessão de 8 créditos. A Comissão de 80 

Cultura e Extensão Universitária apreciou o parecer do Prof. Assoc. Márcio Henrique 81 

Pereira Ponzilacqua, e deliberou, por unanimidade, atribuir 8 (oito) créditos à 82 

interessada. 2.2- PROTOCOLADO 17.5.147.89.9 - GABRIEL JORGE JARDIM. 83 

Solicita atribuição de créditos por atividades de Cultura e Extensão Universitária 84 

(Organização e Participação em Eventos, Presidência da AAACA7). Parecer do relator 85 

Prof. Assoc. Márcio Henrique Pereira Ponzilacqua, opinando favoravelmente à 86 

concessão de 6 créditos. Prof. Márcio observa a ocorrência de bis-in-idem, entre 87 

presidência da Associação Atlética e a organização de eventos. Porém, observa que há de se 88 

observar que as atividades de presidência vão além de apenas organizar eventos, possuindo 89 

outras resonsabilidades. A Comissão de Cultura e Extensão Universitária apreciou o parecer 90 

do Prof. Assoc. Márcio Henrique Pereira Ponzilacqua,e deliberou, por 91 

unanimidade, atribuir 6 (seis) créditos ao interessado. 2.3- PROTOCOLADO 92 

17.5.127.89.8 - JULIANA RAINERI HADDAD. Solicita atribuição de créditos por 93 

atividades de Cultura e Extensão Universitária (Monitoria, Participação e organização de 94 

Eventos, Apresentação de trabalho). Parecer do relator Prof. Dr. Daniel Pacheco 95 

Pontes, opinando favoravelmente à concessão de 8 créditos. A Comissão de 96 

Cultura e Extensão Universitária apreciou o parecer do Prof. Dr. Daniel Pacheco 97 

Pontes, e deliberou, por unanimidade, atribuir 8 (oito) créditos à interessada. 2.4- 98 

PROTOCOLADO 17.5.154.89.5 - LUCAS MASSONI COSTA. Solicita atribuição de 99 

créditos por atividades de Cultura e Extensão Universitária (Programa Aprender com 100 

Cultura e Extensão, Programa de Tutoria Cientifica, Feira de Profissões, Representação em 101 

Colegiado). Parecer do relator Prof. Assoc. Márcio Henrique Pereira 102 
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Ponzilacqua, opinando favoravelmente à concessão de 8 créditos. A Comissão de 103 

Cultura e Extensão Universitária apreciou o parecer do Prof. Assoc. Márcio Henrique 104 

Pereira Ponzilacqua, e deliberou, por unanimidade, atribuir 8 (oito) créditos ao 105 

interessado. 2.5- PROTOCOLADO 17.5.149.89.1 - NATÁLIA MARQUES DE 106 

OLIVEIRA. Solicita atribuição de créditos por atividades de Cultura e Extensão 107 

Universitária (Monitoria, Grupo de Estudos, Organização e Participação em Eventos). 108 

Parecer do relator Prof. Assoc. Márcio Henrique Pereira Ponzilacqua, 109 

opinando favoravelmente à concessão de 8 créditos. A Comissão de Cultura e 110 

Extensão Universitária apreciou o parecer do Prof. Assoc. Márcio Henrique Pereira 111 

Ponzilacqua, e deliberou, por unanimidade, atribuir 8 (oito) créditos à interessada. 2.6- 112 

PROTOCOLADO 17.5.130.89.9 - PATRÍCIA MASSUNO. Solicita atribuição de 113 

créditos por atividades de Cultura e Extensão Universitária (Feira de Profissões, 114 

Participação em Eventos, Grupo de Estudos, PET). Parecer do relator Prof. Dr. Daniel 115 

Pacheco Pontes, opinando favoravelmente à concessão de 8 créditos. A 116 

Comissão de Cultura e Extensão Universitária apreciou o parecer do Prof. Dr. Daniel 117 

Pacheco Pontes, e deliberou, por unanimidade, atribuir 8 (oito) créditos à interessada. 118 

2.7- PROTOCOLADO 17.5.122.89.6 - RENAN GUSMÃO FREITAS. Solicita 119 

atribuição de créditos por atividades de Cultura e Extensão Universitária (Grupos de 120 

Estudos, Monitoria, Participação em Eventos). Parecer do relator Prof. Dr. Daniel 121 

Pacheco Pontes, opinando favoravelmente à concessão de 7 créditos. A 122 

Comissão de Cultura e Extensão Universitária apreciou o parecer do Prof. Dr. Daniel 123 

Pacheco Pontes, e deliberou, por unanimidade, atribuir 7 (sete) créditos à interessada. 124 

2.8 - PROTOCOLADO 2017.5.129.89.0 - BRUNA BARCELOS DE ALMEIDA. 125 

Solicita atribuição de créditos por atividades de Cultura e Extensão Universitária (Grupo de 126 

Estudos, Participação e Organização de Eventos). Parecer da relatora Profa. Assoc. 127 

Fabiana Cristina Severi, opinando favoravelmente à concessão de 3 créditos. A 128 

Comissão de Cultura e Extensão Universitária apreciou o parecer da Profa. Assoc. 129 

Fabiana Cristina Severi, e deliberou, por unanimidade, atribuir 3 (três) créditos à 130 

interessada. 2.9 – PROTOCOLADO 2017.5.160.89.5 -  ANA LUÍSA 131 

MARCONDES ESTEVES. Solicitação de atribuição de créditos por atividades de Cultura 132 

e Extensão Universitária (Monitoria, Organização e Participação em Eventos). Parecer da 133 

relatora Profa. Assoc. Fabiana Cristina Severi, opinando favoravelmente à 134 

concessão de 8 créditos. A Comissão de Cultura e Extensão Universitária apreciou o 135 

parecer da Profa. Assoc. Fabiana Cristina Severi, e deliberou, por unanimidade, 136 
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atribuir 8 (oito) créditos à interessada. 2.10 – PROTOCOLADO 2017.5.156.89.8 - 137 

LAURA DE CAMPOS PINTO. Solicita atribuição de créditos por atividades de Cultura e 138 

Extensão Universitária (Monitoria Voluntariado, Participação em Eventos). Parecer da 139 

relatora Profa. Assoc. Fabiana Cristina Severi, opinando favoravelmente à 140 

concessão de 8 créditos. A Comissão de Cultura e Extensão Universitária apreciou o 141 

parecer da Profa. Assoc. Fabiana Cristina Severi, e deliberou, por unanimidade, 142 

atribuir 8 (oito) créditos à interessada. 2.11 – PROTOCOLADO 2017.5.150.89.0 - 143 

VINICIUS ROZENFELD. Solicita atribuição de créditos por atividades de Cultura e 144 

Extensão Universitária (Representação em Colegiado, Monitoria, Participação em Eventos). 145 

Parecer da relatora Profa. Assoc. Fabiana Cristina Severi, opinando 146 

favoravelmente à concessão de 7 créditos. A Comissão de Cultura e Extensão 147 

Universitária apreciou o parecer da Profa. Assoc. Fabiana Cristina Severi, e deliberou, 148 

por unanimidade, atribuir 7 (sete) créditos ao interessado. 2.12 – PROTOCOLADO 149 

17.5.00144.89.0 - LUCAS EDUARDO VILLA REAL MARRAS. Solicita atribuição de 150 

créditos por atividade de Cultura e Extensão Universitária (Monitoria). Parecer da 151 

relatora Profa. Assoc. Fabiana Cristina Severi, opinando favoravelmente à 152 

concessão de 8 créditos. A Comissão de Cultura e Extensão Universitária apreciou o 153 

parecer da Profa. Assoc. Fabiana Cristina Severi, e deliberou, por unanimidade, 154 

atribuir 8 (oito) créditos ao interessado. 2.13 – PROTOCOLADO 2017.5.131.89.5 - 155 

BRUNO KAORU HIRATSUKA. Solicita atribuição de créditos por atividades de Cultura 156 

e Extensão Universitária (Participação em Eventos e Grupo de Estudos). Parecer da 157 

relatora Profa. Assoc. Fabiana Cristina Severi, opinando favoravelmente à 158 

concessão de 8 créditos. A Comissão de Cultura e Extensão Universitária apreciou o 159 

parecer da Profa. Assoc. Fabiana Cristina Severi, e deliberou, por unanimidade, 160 

atribuir 8 (oito) créditos ao interessado. 2.14 – PROTOCOLADO 2017.5.126.89.1 - 161 

THAIS MUNIZ DE CASTRO ZAMPIERI. Solicita atribuição de créditos por atividades 162 

de Cultura e Extensão Universitária (Participação em Eventos, Voluntariado e Monitoria). 163 

Parecer do relator Prof. Assoc. Márcio Henrique Pereira Ponzilacqua, 164 

opinando favoravelmente à concessão de 8 créditos. A Comissão de Cultura e 165 

Extensão Universitária apreciou o parecer do Prof. Assoc. Márcio Henrique Pereira 166 

Ponzilacqua, e deliberou, por unanimidade, atribuir 8 (oito) créditos à interessada. 2.15 167 

– PROTOCOLADO 2017.5.121.89.0 - LETÍCIA DE SOUSA MESSIAS. Solicita 168 

atribuição de créditos por atividades de Cultura e Extensão Universitária (Grupos de 169 

Estudos). Parecer do relator Prof. Assoc. Márcio Henrique Pereira Ponzilacqua, 170 
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opinando favoravelmente à concessão de 4 créditos. A Comissão de Cultura e 171 

Extensão Universitária apreciou o parecer do Prof. Assoc. Márcio Henrique Pereira 172 

Ponzilacqua, e deliberou, por unanimidade, atribuir 4 (quatro) créditos à interessada. 3 173 

- Disponibilização de Recursos para CCEx - Valor de R$ 5.000 (cinco mil reais). 174 

3.1- Solicitação de Recursos de Prof. Dr. Jonathan Hernandes Marcantonio e Profa. Assoc. 175 

Maria Paula Costra Bertran Munoz. Sra. Presidenta explica que no início do ano, quando o 176 

Diretor apresentou o orçamento da Unidade, durante a reunião da Congregação, informou 177 

que havia concedido verba para a Comissão de Graduação, além das destinações 178 

tradicionais. Então, Sra. Presidenta solicitou também a concessão de verba para a CCEx, 179 

tendo em vista que foi a Comissão que mais sofreu nos últimos dois anos com os impactos já 180 

mencionados, porém não possuía verba para nenhum de seus projetos. Então, na reunião 181 

seguinte da Congregação, o Sr. Diretor comunicou a destinação de R$5.000,00 (cinco mil 182 

reais) para a CCEx. Profa. Fabiana então observa que a Comissão deve refletir como utilizar 183 

esse recurso. Na sequência, a CCEx recebeu pedido de apoio do Prof. Jonathan e da Profa. 184 

Maria Paula para um evento com a presença de quatro palestrantes. Sra. Presidenta explica 185 

que já respondeu a essa solicitação, dizendo que a Comissão ainda não possui regras para o 186 

uso desse recurso da CCEx, e que tendo em vista o grande número de palestrantes desse 187 

evento, o apoio já representaria toda a verba da Comissão para o evento. Então, seria 188 

necessária deliberação pela Comissão e também que se estabelecesse regra para seu uso, já 189 

que a ideia em princípio é usar o recurso para projetos criados pela própria comissão. Prof. 190 

Márcio questiona qual seria a finalidade do uso do recurso pelos docentes solicitantes. Sra. 191 

Presidenta explica que seria para o lançamento de um livro. Prof. Márcio reflete que esse 192 

evento não se enquadraria como atividade de extensão e que não deveria ser destinado todo 193 

o recurso para um único projeto. Observa ainda que inúmeros docentes realizam 194 

lançamento de livro também. Profa. Fabiana solicita que algum membro da Comissão se 195 

voluntariasse a elaborar uma deliberação para uso desse recurso, que se destina para que a 196 

Comissão possa ter projeto próprio e não para apoio a outros projetos, embora esse projeto 197 

seja muito interessante. Ademais, os departamentos possuem recurso proveniente dos 198 

Cursos de Especialização e pela Comissão de Pós-Graduação também há recursos 199 

disponíveis. Profa. Fabiana lembra que respondeu à solicitação com diversas opções de 200 

obtenção de recurso. Prof. Márcio propõe discutir os critérios para serem submetidos na 201 

deliberação na próxima reunião. Prioriza-se projetos e eventos  da CCEx, eventos de grande 202 

abrangência, coletivos, professores que possuem projetos junto ao Programa Unificado de 203 

Bolsas ou outros projetos de extensão e pedidos individuais de alunos que possuem projetos 204 
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de extensão. A Comissão delibera pelo encaminhamento do processo para que o Prof. 205 

Márcio elabore uma minuta de deliberação para uso do recurso para ser apresentada na 206 

próxima reunião da Comissão. 4 - Continuidade das reuniões de diagnóstico das 207 

atividades de extensão e adequação da extensão ao novo Projeto Político 208 

Pedagógico (PPP). Sra. Presidente informa que para a próxima reunião apresentará um 209 

diagnóstico do perfil dos alunos dos cursos de especialização, para que a Comissão continue 210 

o trabalho diagnóstico. 5 - Relatório Final de Mandato. Sra. Presidenta observa que já 211 

foi divulgado para a Unidade e observa que se alguém tiver alguma sugestão, correção ou 212 

acréscimo ou retirada de algum elemento, está a disposição, visto que a versão final será 213 

enviada para a Congreção para a reunião do mês de agosto. 6 - Feira de Trocas e 214 

Economia Solidária. Sra. Presidenta informa que entrará em contato com a Comissão de 215 

Meio Ambiente e com a Daniela Sudan da Comissão USP Recicla do campus, e ambos 216 

confirmaram a realização da feira no segundo semestre. A proposta dessa feira é deixar o 217 

seu formato livre, como uma forma de integração, e maior mobilização pelos alunos, 218 

docentes e servidores, nesse evento realizado pela FDRP. Incusive pode ser feito convite 219 

para algum palestrante tratar sobre Direito e Meio Ambiente, debater o tema e dar 220 

visibilidade para a dimensão de extensão e pesquisa e o eixo sustentabilidade e realizar 221 

oficinas. Os dois servidores da Unidade são referência em compostagem no campus. Para 222 

tanto, deve-se apenas trazer a proposta do evento e o orçamento para sua realização. 7 - 223 

Curso de Extensão para Estudantes de Ensino Médio. Sra. Presidenta questiona o 224 

andamento desse processo à secretária, a qual responde que ainda está em tramitação nas 225 

Comissões de Graduação e de Pós-Graduação. Sra. Presidenta lembra aos membros que 226 

esse Curso, voltado para alunos do Ensino Médio, possuirá semelhante formato de 227 

organização do Programa da Terceira Idade, objetivando-se registrá-lo como programa 228 

permanente da Comissão. 8 - Elaboração de Edital para chamada de artigos para 229 

publicação de livro para o público da terceira idade. Sra. Presidenta explica que se 230 

objetiva montar um livro sobre Direito para o público da terceida idade, cujos artigos serão 231 

escritos por discentes do programa de pós-graduação e docentes da Unidade, com temas 232 

relevantes e informativos. Assim, após mais de dez anos de edição do Curso Noções Gerais 233 

de Direito, Sra. Presidenta propõe a publicação desse E-Book, em formato digital e para 234 

tanto informa que elaborará um Edital a ser apresentado na próxima reunião. CURSOS 235 

DE EXTENSÃO. CURSO DE ATUALIZAÇÃO. 9 - PROCESSO nº 17.1.36.89.5 - 236 

DEPARTAMENTO DE DIREITO PÚBLICO. Curso de Atualização intitulado "Direitos 237 

Humanos das Mulheres". Coordenação: Profa. Assoc. Fabiana Cristina Severi. Solicitação 238 



 

página 8 | 8 Av. Bandeirantes , 3900  Campus da USP 
 14040-906  Ribeirão Preto-SP 
  

 T | F  55  (16)  3315-9128 
 www.direitorp.usp.br 
 ccexfdrp@usp.br 

das seguintes alterações: 1- data de início e de término de realização do curso; 239 

2-substituição de docentes ministrantes e monitores(as) participantes. Portaria 240 

PRCEU, nº 111, de 22.09.2014 - Delegação de competência às CCEx. Sra. Presidenta, que é 241 

coordenadora desse Curso informa que suspenderá seu pedido, tendo em vista solicitação 242 

do Escritório USP Mulheres para realização de evento nacional sobre a mesma temática, 243 

com convidados de todo o país, que já aconteceu de modo semelhante em Brasília, o qual 244 

estará como organizadora. Desse modo, suspende apenas a alteração da data do Curso, para 245 

posteriormente informar nova data de realização. Por fim, a Comissão de Cultura e 246 

Extensão Universitária deliberou, por unanimidade, aprovar a substituição de docente 247 

ministrante do Curso.  CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO. 10 - PROCESSO 248 

16.1.513.89.7 - Curso de Especialização em Direito do Trabalho - 1ª edição. 249 

Coordenação: Prof. Dr. Jair Aparecido Cardoso e Prof. Dr. Rogerio Alessandre de Oliveira 250 

Castro. Solicitação de alteração da data de término do curso, para finalização do 251 

Relatório Acadêmico e de Prestação de Contas do Curso. OBS: Portaria PRCEU, nº 252 

111, de 22.09.2014 - Delegação de competência às CCEx. A Comissão de Cultura e Extensão 253 

Universitária da FDRP aprovou, por unanimidade, o pedido de alteração da data de término 254 

do curso, pela coodenação. 11 - PROCESSO 16.1.541.89.3 - Curso de Especialização 255 

em Direito Processual Civil. - 3ª edição. Coordenação: Prof. Dr. Camilo Zufelato e 256 

Prof. Dr. Fernando da Fonseca Gajardoni. Solicitação de alteração da data de 257 

término do curso, para finalização do Relatório de Prestação de Contas do 258 

Curso. OBS: Portaria PRCEU, nº 111, de 22.09.2014 - Delegação de competência às CCEx. 259 

A Comissão de Cultura e Extensão Universitária da FDRP aprovou, por unanimidade, o 260 

pedido de alteração da data de término do curso, pela coordenação. Nada mais havendo a 261 

tratar, a Senhora Presidenta agradece a presença de todos e dá por encerrada a reunião às 262 

11h22. Do que, para constar, eu, Felipe BArroso, Técnica para Assuntos Administrativos, 263 

lavrei e digitei esta Ata, que será examinada pelos senhores Conselheiros presentes à sessão 264 

em que for discutida e aprovada, e por mim assinada. Ribeirão Preto, 02 de agosto de 2018.  265 


