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Assumir a função de Diretor da Faculdade de 
Direito de Ribeirão Preto da USP foi uma grande 
honra, além de representar um dos grandes desafi os 
de minha vida. Procurei desde o início estabelecer um 
diálogo permanente com meus colegas professores, 
funcionários e alunos. Isso facilitou enormemente 
minha ingente tarefa, pois me permitiu conhecer 
melhor as reivindicações e as necessidades da FDRP.  

Entre as principais metas que tracei estava a de 
continuar perseguindo a excelência do ensino. A 
FDRP manteve seus altos índices de aprovação na 
OAB, tendo adquirido o “Selo de Qualidade da OAB”.  
Apesar disso, a FDRP sempre permaneceu em busca 
de um constante aprimoramento. Por meio de uma 
reformulação e adequação de seu Projeto Político 
Pedagógico (PPP), precedida por longos debates 
e discussões, dos quais participaram ativamente 

professores, alunos e especialistas em educação, 
o novo PPP foi implantado em 2017. É certo que 
precisará de constantes ajustes, mas acredito que 
representou um grande avanço, sobretudo porque 
prevê uma grade curricular mais fl exível, com um 
número crescente de disciplinas optativas, bem como 
maior interação entre a teoria e prática do Direito. 

O projeto de internacionalização foi também uma 
das metas de minha gestão. A Comissão de Relações 
Internacionais (CRint) foi readequada e fortalecida 
com a criação do International Offi ce da FDRP. Como 
resultado, o número de convênios com instituições 
estrangeiras aumentou signifi cativamente, assim 
como o intercâmbio de professores e alunos.  A FDRP 
foi a primeira Unidade do campus de Ribeirão Preto a 
assinar um convênio de duplo diploma de graduação.

A pesquisa também recebeu atenção especial. 
Recursos signifi cativos foram alocados pela Unidade 
às Comissões de Graduação e Pós-Graduação. Tanto 
a graduação como a pós-graduação também têm re-
cebido recursos dos diversos cursos de especialização 
da FDRP.

Na extensão, a grande conquista foi a implantação 
do “Projeto Casa 4”.  Como forma de viabilizar o 
funcionamento do Escritório de Práticas Jurídicas 
(EPJUR), buscou-se um espaço que pudesse abrigá-
lo. Com o imprescindível apoio fi nanceiro da Reitoria 
da USP, sob a gestão do Professor Marco Antonio 
Zago, a FDRP obteve os recursos necessários para 
reformar a casa número 4, situada na Rua dos Bam-
bus, no campus da USP de Ribeirão Preto. O EPJUR 

permitirá potencializar o contato da FDRP com a 
sociedade e multiplicar os benefícios gerados pelas 
atividades institucionais da USP à comunidade. 

Por fi m, outra meta perseguida foi o aumento da 
transparência, dos atos da gestão, das sessões dos co-
legiados e, principalmente, da área fi nanceira, com a 
divulgação mensal no site da execução orçamentária 
da FDRP, bem como dos recursos auferidos com os 
cursos de especialização.

Há muito por fazer ainda, como, por exemplo, a 
obtenção do credenciamento do curso de doutorado 
– um dos desafi os da próxima gestão. Cometi erros, 
mas acho que também acertei. O mais importante, 
porém, é que saio com a reconfortante certeza de que 
dei o melhor de mim para contribuir com esse lindo 
projeto de consolidação da FDRP. Acredito muito 
nesse projeto e foi com muito orgulho que me tornei 
o primeiro professor titular da FDRP.

Apresentação

Ribeirão Preto, 15 de setembro de 2017

Prof. Dr. Umberto Celli Junior 
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Seção de Informática 
• Antonio Tadeu Campos Mesquita
• Fábio José Moretti
• Lucas Brandolin Ferreira
• Rodolfo Cesar Ambrósio de 
Andrade

Seção de Apoio ao Centro 
de Estudos – Biblioteca
• Consuelo Gabrielli de Castro
• Ednéia Silva Santos Rocha
• Marco Aurélio Tiba de Andrade
• Mariana Fernanda Medeiros 
Donato (até 04/08/2014) 
• Milena Célere de Sousa e Silva
• Rubens Albanezi dos Santos
• Tamie Aline Lança

DPP – Departamento 
de Direito Privado e de 
Processo Civil
• Daniela Veríssimo Gomes

DDP – Departamento de 
Direito Público
• Josiane Caetano de Oliveira

DFB – Departamento 
de Filosofia do Direito e 
Disciplinas Básicas
• Luiz Gustavo Teixeira Neves 

CEJUSC – Centro 
Judiciário de Solução de 
Conflitos e Cidadania
• Daniel Moisés Ferrari 

Seção de Apoio Acadêmico
• Ariadne Pereira Gonçalves
• Daniel Camargo Teodoro 
• Eder Gonçalves de Pádua
• Frederico Batista Magalhães de 
Paula (até 02/02/2015) 
• Leandro Vitório Trigueiro (até 
16/08/2017)
• Silvia Estevam Hyamamoto 
Crivelaro 

Serviço de Graduação 
• Bárbara Sant’Anna Consiglieri Val 
Magalhães 
• Marislei Lopes Maturano
• Rafael Aramizu Gomes (até 
01/09/2015)
• Rafael Souza de Marchi 
• Renata Cristina Salgado (até 
15/07/2016) 

Serviço de Pós-Graduação 
• Omar El Faro   
• Vania Cristina Vasconcellos 
Prudêncio  

Seção de Pessoal 
• Felipe Augusto Barroso Maia 
Costa– (até 28/06/2017) 

Seção de Expediente 
• Fernando Ribeiro Rodrigues

Serviço de Apoio 
Administrativo 
• Artur Cesar Gonzalez
• Maria Célia Masquetto Ferreira
• Renato Cândido
• Sérgio Roberto de Andrade 
• Waldemar Fernandes Filho

Serviço de Manutenção e 
Conservação 
• Danilo Gomes Mochiute  
• Edmilson Amaro Figueiredo  
• Marcelo Guilherme de Mattos 
Gramegna 
• Marcos de Assis  
• Rogério da Silva Oliveira (até 
23/02/2015)  
• Rogério Rodrigues Neto  
• Valmir Sérgio Bombonatti

Seção de Material 
• Alan Renato Sandrin Leone
• Edvaldo da Silva Campos
• Fernando Watanabe Batarra

Seção de Tesouraria 
• Clarissa Dourado Freire

Seção de Contabilidade 
• Eurípedes Daniel da Guarda
• Vanderli Moreira Sallazar 

Reitor
• Prof. Dr. Marco Antonio Zago

Vice-Reitor 
• Prof. Dr. Vahan Agopyan 

Diretor
• Prof. Dr. Umberto Celli Junior

Vice-Diretora (18/10/2012 
a 17/10/2016)
• Profa. Dra. Giselda Maria 
Fernandes Novaes Hironaka 

Secretária da Diretoria
• Érika Thaís Penha

Assistência Acadêmica 
• Márcia Aparecida Cruz de Oliveira 
Bianco
• Maria José de Carvalho Oliveira 
(até 30/09/2015) 

Assistência Administrativa 
• Julio Cesar Lippi

Assistência Financeira
• Gisele Cristina dos Santos

International Office/
Comunicação Institucional  
• Claudia Sarkis Rezende 

Expediente
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FDRP em Números 

ENEM/SISU

Em 2015, a FDRP passou a aceitar o ingresso através do SISU, destinando ao 
programa 20% de suas vagas em livre concorrência. No ano de 2017, aprovou a 
ampliação de sua participação no SISU 2018, sendo que 30% das suas vagas serão 
destinadas a essa forma de ingresso. Dessas vagas, 20% serão para candidatos 
que se autodeclararem pretos, pardos ou indígenas e que, independentemente da 
renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. As 10% 
restantes serão reservadas para candidatos que, independentemente da renda, 
tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas.

37 Docentes

1 Professor Titular

14 Professores 

Associados

22 Professores 

Doutores

4 Professores 

Temporários

481 Alunos de 

Graduação

407 Egressos de 

Graduação

107 Alunos 

de Pós-Graduação  

(Mestrado)

33 Egressos de Pós-

Graduação (Mestrado)

263 Alunos 

dos Cursos de 

Especialização - cursos 

administrados pela 

FDRP

359 Egressos 

dos Cursos de 

Especialização

47 Funcionários
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Corpo Docente 

Benedito Cerezzo Pereira Filho Professor Doutor RTC

Camilo Zufelato Professor Doutor RDIDP

Cintia Rosa Pereira de Lima Professor Doutor RDIDP

Emanuelle Urbano Maffioletti Professor Doutor RDIDP

Fernando da Fonseca Gajardoni Professor Doutor RTC

Flavia Trentini Professor Doutor RDIDP

Gustavo Saad Diniz Professor Associado RTC

Iara Pereira Ribeiro Professor Doutor RDIDP

Jair  Aparecido Cardoso Professor Doutor RDIDP

Luciano de Camargo Penteado Professor Associado RDIDP

Maria Hemília Fonseca Professor Doutor RDIDP

Marta Rodrigues Maffeis Moreira Professor Doutor RTC

Paulo Eduardo Alves da Silva Professor Doutor RDIDP

Rogério Alessandre de Oliveira Castro Professor Doutor RTC

Alexandre Naoki Nishioka Professor Doutor RTC

Caio Gracco Pinheiro Dias Professor Doutor RDIDP

Claudio do Prado Amaral Professor Associado RTC

Cynthia Soares Carneiro Professor Doutor RDIDP

Daniel Gustavo Falcão Pimentel
dos Reis

Professor Doutor 12 horas

Daniel Pacheco Pontes Professor Doutor RTC

Eduardo Saad Diniz Professor Doutor RDIDP

Eliana Franco Neme Professor Doutor RTC

Fabiana Cristina Severi Professor Doutor RDIDP

Gabriel Loretto Lochagin Professor Doutor 12 horas

Guilherme Adolfo dos Santos Mendes Professor Doutor RTC

Gustavo Assed Ferreira Professor Associado RDIDP

Juliana Oliveira Domingues Professor Doutor RDIDP

Raul Miguel Freitas de Oliveira Professor Doutor RDIDP

Rubens Beçak Professor Associado RDIDP

Sebastião Sérgio da Silveira Professor Doutor RTC

Thiago Marrara de Matos Professor Associado RDIDP

Umberto Celli Junior Professor Titular RDIDP 

Víctor Gabriel de Oliveira Rodríguez Professor Associado RDIDP

Umberto Celli Junior Professor Titular RDIDP

Departamento de Direito Privado e Processo Civil - DPP

Departamento de Direito Público - DDP

Diretoria
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Alessandro Hirata Professor Associado RDIDP

Cristina Godoy Bernardo de Oliveira Professor Doutor RDIDP

David Diniz Dantas Professor Doutor RTP

Jonathan Hernandes Marcantonio Professor Doutor RDIDP

Márcio Henrique Pereira Ponzilacqua Professor Associado RDIDP

Maria Paula Bertran Munõz  Professor Associado RDIDP

Nuno Manuel Morgadinho dos Santos 
Coelho 

Professor Associado RTC

Sérgio Nojiri Professor Doutor RTC

Luiz Olavo Baptista

Tercio Sampaio Ferraz Junior

Departamento Filosofia do Direito e Disciplinas Básicas - DFB

Professores Eméritos
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Durante o período, consolidou-se o curso de 
graduação, o qual passou a ter maior visibilidade 
no plano nacional e internacional. A FDRP é 
considerada atualmente um centro de referência no 
ensino, pesquisa e extensão. Seus alunos egressos 
têm se destacado nas diversas áreas do Direito, no 
setor público e privado, bem como em atividades de 
pesquisa. 

Corpo Docente
A FDRP possui um corpo docente altamente 

qualificado, em busca de constante aprimoramento. 
Tal fato pode ser atestado, dentre outros aspectos, 
pela participação dos docentes em congressos 
nacionais e internacionais, bem como pelos vários 
concursos. No período da gestão, onze professores 
da Unidade ascenderam na carreira, tornando-se 
professores associados. Em 2016, a FDRP promoveu 
também seu primeiro concurso para professor titular.  

Perfil do Aluno 
Ao observar-se o perfil do estudante que ingressa 

na FDRP, percebe-se que o número de alunos de 
outros Estados tem aumentado com o passar dos 
anos. Isso demonstra o aumento da visibilidade e da 
credibilidade da Faculdade, não apenas na região de 
Ribeirão Preto, mas também em todo o país, o que 
comprova o cumprimento de uma das missões da 
FDRP desde a sua criação.  

No ano de 2017, uma análise mais detalhada do 
perfil do ingressante foi realizada, o que permitiu a 

verificação de outros importantes aspectos. Conclu-
iu-se que cerca de dois terços dos alunos realizaram o 
ensino médio em escolas particulares, enquanto um 
terço o realizou em escolas públicas. Sessenta e seis 
por cento dos estudantes escolheram a FDRP como 
1ª opção no vestibular da FUVEST ou no SISU e, para 
a maioria deles, o motivo da escolha é a qualidade da 
Instituição. Ainda no ano de 2017, 77 alunos tiveram 
ingresso por meio da FUVEST e 19 via SISU.

O gráfico a seguir permite visualizar a renda 
familiar (em salários mínimos) dos alunos 
ingressantes em 2017:

Graduação 2014
• 5 Estados, 2 regiões (89 alunos do 
Estado de SP)
• 14 alunos da cidade de Ribeirão Preto. 
• 15 alunos da cidade de São Paulo. 
• Sexo feminino: 54
• Sexo masculino: 46
• Idade: Maioria entre 17 e 19 anos

2016
• 7 Estados, 4 regiões (83 alunos do 
Estado de SP)
• 24 alunos da cidade de Ribeirão Preto. 
• 14 alunos da cidade de São Paulo. 
• Sexo feminino: 44
• Sexo masculino: 54
• Idade: Maioria entre 17 e 19 anos

2015
• 5 Estados, 3 regiões (85 alunos do 
Estado de SP)
• 15 alunos da cidade de Ribeirão Preto. 
• 12 alunos da cidade de São Paulo. 
• Sexo feminino: 48
• Sexo masculino: 47
• Idade: Maioria entre 19 e 21 anos

2017
• 7 Estados, 3 regiões (75 alunos do 
Estado de SP)
• 13 alunos da cidade de Ribeirão Preto. 
• 8 alunos da cidade de São Paulo. 
• Sexo feminino: 38
• Sexo masculino: 62
• Idade: Maioria entre 17 e 19 anos
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Índice de aprovação na Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB)

No período de 2013 a 2017, a FDRP continuou a se 
destacar em todos os exames da Ordem dos Advoga-
dos do Brasil prestados por seus alunos. A Faculdade 
tem se mantido entre as primeiras colocadas em 
todos os exames da OAB, com taxas de aprovação de 
até 94%. 

Selo de qualidade da OAB 
Tendo em vista esse alto índice de aprovação 

de seus alunos, a FDRP recebeu, em janeiro de 
2016, o “selo de qualidade” emitido pela OAB. O 
“Recomenda OAB” seleciona faculdades com base 
no índice de aprovação de seus alunos nos exames, 
dentre outros critérios. Dos 1.071 cursos de Direito 
no Brasil avaliados à época, apenas 139 receberam o 
“selo de qualidade”.

Cinco estrelas pelo Guia do 
Estudante

O curso de Direito da FDRP foi classificado, 
durante todo o período, como cinco estrelas, con-
siderada a nota máxima, na avaliação realizada 
pelo Guia do Estudante. O Guia é um dos principais 
veículos de divulgação de Instituições de Ensino 
Superior do Brasil e de avaliação de cursos superiores 
de bacharelado e licenciatura.  A avaliação é feita a 
partir de uma pesquisa de opinião com professores e 
coordenadores de cursos de ensino superior. Os par-
ticipantes respondem a um questionário sobre corpo 
docente, produção científica e instalações físicas, 

entre outros. As respostas permitem classificar os 
cursos em bons (três estrelas), muito bons (quatro 
estrelas) e excelentes (cinco estrelas).

Participação de estudantes em 
Programas de Pesquisa

Ao longo dos últimos anos, aumentou significati-
vamente o número de bolsas de iniciação científica 
destinadas aos alunos da FDRP. Isso revela a vocação 
para pesquisa da Unidade. A FDRP também tem 
participado dos Programas, Bolsas e Núcleos de 
Apoio à Pesquisa ligados à Pró-Reitoria de Pesquisa, 
tais como o Programa Institucional de Bolsas de 
Iniciação Científica PIC/USP, o Programa Ensinar 
com Pesquisa (PEP) e o Programa de Bolsas de 
Iniciação Científica do Centro de Estudos em Direitos 
e Desigualdades (NAP-CEDD). 

De 2013 a 2017, 67 estudantes da Unidade foram 
contemplados com bolsas vinculadas à Pró-Reitoria 
de Pesquisa. Outros três estudantes foram bolsis-
tas com fomento da Superintendência de Gestão 
Ambiental da USP (SGA/USP). Já pelo Programa de 
Bolsas de Iniciação Científica da FAPESP, ao todo, 
foram 47 bolsistas durante o período. 

A FDRP também atua em projetos próprios de 
pesquisa, como o Programa de Iniciação Científica 
sem bolsa. Três estudantes participaram desse 
Programa no período.  A Faculdade produz ainda 
seu evento anual de pesquisa, intitulado Simpósio 
de Pesquisa em Direito da FDRP.  O evento, 
anteriormente chamado de Simpósio de Iniciação 
Científica da FDRP, tem como principal fim promover 
a divulgação de produção científica. Os trabalhos 

apresentados são selecionados pela Comissão 
Científica do evento para participar do Simpósio e 
todos os trabalhos aprovados são publicados nos 
anais do evento, disponíveis no site da FDRP. No ano 
de 2016, o evento, já com sua denominação atual, 
foi realizado em conjunto com a Comissão de Pós-
Graduação da FDRP.  

Simpósio Internacional de 
Iniciação Científica e Tecnológica da 
USP - SIICUSP

Anualmente, a maioria dos bolsistas de iniciação 
científica e participantes de grupos de pesquisa da 
FDRP participa do SIICUSP. Na 21ª Edição, no ano 
de 2013, 29 alunos da FDRP apresentaram trabalho 
no evento e dois alunos receberam menção honrosa. 

No ano de 2014, a Pró-Reitoria de Pesquisa 
modificou o formato do evento, dividindo-o em 
duas etapas. A primeira etapa passou a ser realizada 
internamente nas Unidades. Após essa fase, os 
melhores trabalhos apresentados passaram a ser 
indicados para participar de uma segunda etapa, 
com pesquisadores de toda a Universidade. Naquele 
ano, na primeira etapa, a FDRP teve quarenta e cinco 
participantes. Os sete melhores trabalhos foram 
indicados para participar da segunda etapa. 

Na 23ª Edição, no ano de 2015, vinte e sete alunos 
da FDRP apresentaram trabalhos. Sete deles foram 
indicados para a segunda fase do evento. No ano de 
2016, vinte e cinco alunos da FDRP apresentaram 
seus trabalhos. Sete trabalhos foram indicados para 
a segunda fase do evento.
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Alocação de Recursos para a 
Graduação 

Durante esses anos, a gestão também priorizou a 
concessão de recursos para fomentar a participação 
dos docentes e alunos de graduação em eventos 
nacionais e internacionais. Em 2016, normatizou a 
concessão de recursos para a Comissão de Graduação, 
a fim de atender de forma mais objetiva e transparente 
as demandas de docentes e discentes. Somente entre 
2016 e 2017, um total de R$ 36.000,00 foi colocado 
à disposição. Esses recursos têm viabilizado a 
participação de docentes e discentes em importantes 
congressos nacionais e internacionais. Além disso, 
cada departamento regulamentou a utilização de 
recursos provenientes dos cursos de especialização, o 
que também permitiu maior participação de docentes 
e discentes em eventos nacionais e internacionais. 
Essa política também faz parte do projeto de 
internacionalização da FDRP, uma das grandes 
metas da gestão.

Para a realização de eventos, a Direção também 
concedeu recursos para financiar a vinda de pro-
fessores externos para participação nas atividades 
acadêmicas desenvolvidas na Unidade. As iniciativas 
discentes também receberam apoio durante a gestão.

Novo Projeto Político Pedagógico 
Apesar da implantação exitosa de seu primeiro 

Projeto Político Pedagógico (PPP), a FDRP sempre 
permaneceu em busca de constante aprimoramento. 
Um importante marco da gestão foi a aprovação do 
novo PPP da Faculdade. O novo Projeto reflete o 
anseio de professores e alunos por uma formação 
de excelência. Dentre os aspectos do novo PPP, vale 
destacar a maior valorização da integração entre 

teoria e prática do Direito, bem como da integração 
entre ensino, pesquisa e extensão. 

 Com o novo PPP aumentou-se a flexibilidade 
curricular e de formação, por meio da estruturação 
das disciplinas em obrigatórias e optativas eletivas, 
com possibilidade de cumprimento de disciplinas em 
outras Unidades da USP, bem como por meio do recon-
hecimento formal de atividades de ensino, pesquisa, 
extensão, estágio, monitorias e demais atividades 
complementares. O oferecimento cada vez maior de 
disciplinas optativas constitui uma tendência que se 
verifica nas mais prestigiosas Universidades do mundo.  

O novo PPP tem também por objetivo a 
introdução de métodos de ensino inovadores, que 
transformem a sala de aula e a transcendam, na 
ocupação de todo o campus e da cidade como lugares 
de ensino-aprendizagem, da pesquisa e da extensão. 

O processo de discussão sobre o novo PPP, que 
teve início na gestão anterior, envolveu um grande 
número de debates, pesquisas e relatórios e sempre 
contou com a participação ativa dos alunos, o que 
lhe confere ampla legitimidade. O novo PPP entrou 
em vigor em 2017, para os alunos ingressantes nesse 
ano. Os estudantes com ingresso anterior a 2017 per-
manecem no antigo PPP. 

Criação da COC 
Em 2017, com a implantação do novo PPP, 

foi criada a Comissão Coordenadora de Curso da 
FDRP, cujas principais atribuições são: coordenar a 
implementação do projeto pedagógico, encaminhar 
propostas para reestruturação do projeto e elaborar a 
proposta de renovação de reconhecimento do curso de 
graduação. A implantação da COC da FDRP representa 
um ganho substancial para o curso e para a Faculdade.
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O Programa de Mestrado da FDRP foi aprovado 
pela CAPES em dezembro de 2013 e recebeu, 
em agosto de 2014, sua primeira turma. A área 
de concentração, Desenvolvimento no Estado 
Democrático de Direito, reúne pesquisas sobre o 
desenvolvimento social, econômico e cultural no 
contexto da construção do Estado Democrático de 
Direito como desafio e tarefa permanentes. A área 
abrange duas linhas de pesquisa: “Desenvolvimento, 
Democracia e Instituições” e “Racionalidade Jurídica 
e Direitos Fundamentais na Construção do Estado 
Democrático de Direito”. 

Dois estudantes de cada turma recebem bolsas 
CAPES do Programa Demanda Social. O Programa 
teve ainda um estudante contemplado com Bolsa 
FAPESP e 47 bolsistas do Programa de Aperfeiçoa-
mento de Ensino (PAE), ao longo do período abran-
gido por este relatório.  

Merece destaque a participação de professores e 
mestrandos em eventos no exterior, como o Encontro 
Internacional do Conselho Nacional de Pesquisa e 
Pós-Graduação em Direito – CONPEDI, e em impor-
tantes centros de pesquisas de diversos países, como 
Estados Unidos, Itália, Argentina e Uruguai, muitas 
vezes com apoio financeiro concedido ao Programa 
pela Unidade. 

Em 2017, o Programa recebeu sua quarta turma. 
O curso de mestrado da FDRP encontra-se em fase 
de consolidação e participa pela primeira vez da 
avaliação quadrienal da CAPES. Observa-se um 

crescimento da procura pelo Programa. Enquanto 
para a primeira turma a relação candidato/vaga foi 
de 6,65, para a quarta turma a relação candidato/
vaga foi de 9,18.  O Programa recebe também, além 
dos alunos regulares, alunos especiais, com número 
de inscritos bem acima do número de vagas, com 
5,2 candidatos para cada vaga. O próximo grande   
desafio será o de obter o credenciamento para o curso 
de doutorado. 

Alocação de recursos para a Pós-
Graduação

Durante esses anos, a direção da Unidade 
também priorizou a concessão de recursos para 
fomentar a pesquisa, bem como a participação de 
docentes e alunos de pós-graduação em eventos 
nacionais e internacionais. Para melhor distribuição 
e transparência dos recursos, a Direção solicitou à 
Comissão de Pós-Graduação (CPG) que estabelecesse 
critérios e prioridades. Apenas entre 2016 e 2017, 

foi alocado à CPG um total de R$ 80.000,00. Esses 
recursos têm viabilizado a participação de docentes 
e discentes em importantes congressos nacionais 
e internacionais, como, por exemplo, o Encontro 
Internacional do Conselho Nacional de Pesquisa e 
Pós-Graduação em Direito – CONPEDI.  Além disso, 
cada departamento regulamentou a utilização de 
recursos provenientes dos cursos de especialização, o 
que também permitiu maior participação de docentes 
e discentes em eventos nacionais e internacionais. 
Essa política também faz parte do projeto de 
internacionalização da FDRP, uma das grandes 
metas da gestão.

Para a realização de eventos, a Direção também 
concedeu recursos com o objetivo de financiar a 
vinda de professores externos para participação de 
atividades acadêmicas desenvolvidas na Unidade. 
As iniciativas discentes também receberam apoio 
durante a gestão.

Pós-Graduação
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Nome Nº Processo
Vigência

ModalidadeDe Ate

Eduardo Saad Diniz 2016/15038-1 09/01/2017 08/07/2017 Bolsa de Pesquisa 
no Exterior – 
Regular

Fabiana Cristina Severi 2016/07770-4 01/09/2016 31/08/2018 Auxílio Pesquisa – 
Regular

Emanuelle Urbano Maffioletti 031.642.434-05 01/12/2016 31/04/2017 Bolsa de Pesquisa 
no Exterior – 
Regular

Eduardo Saad Diniz 2016/01635-8 14/04/2016 14/04/2016 Auxílio Organização 
- Regular

Paulo Eduardo Alves da Silva 2014/22124-6 04/01/2016 03/07/2016 Bolsa no Exterior - 
Regular - Pesquisa

Cintia Rosa Pereira de Lima 2014/19207-7 05/11/2014 08/11/2014 Auxílio Reunião 
Brasil - Regular

Thiago Marrara 2014/07036-3 01/07/2014 30/06/2015 Auxílio Pesquisa - 
Regular

Thiago Marrara 2014/06731-0 22/08/2014 23/08/2014 Auxílio Organização 
- Regular

Cintia Rosa Pereira de Lima 2013/22403-0 01/01/2014 08/03/2014 Bolsa no Exterior - 
Regular - Pesquisa

Márcio Henrique Pereira 
Ponzilacqua

2013/22109-4 01/05/2014 30/04/2016 Auxílio Pesquisa - 
Regular

Centro de Apoio à Pesquisa

A FDRP possui, desde 2014, um Centro de Apoio à 
Pesquisa, que auxilia os pesquisadores na preparação 
de documentos para serem submetidos a agências de 
fomento para pedidos de auxílios e bolsas. O Centro 
oferece também orientações quanto à utilização dos 
recursos e à prestação de contas de projetos científi-
cos realizados com financiamento dessas agências de 
fomento. 

Auxílios Fapesp para o Corpo 
Docente 

No período, oito docentes da FDRP foram con-
templados com auxílios FAPESP, em dez ocasiões, 
conforme tabela ao lado:

Pesquisa
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Nome do Grupo de Pesquisa Líder

A Dimensão Ético-Moral e o Direito Rubens Beçak

A transformação do Direito do Trabalho na sociedade pós-moder-
na e seus reflexos no mundo do trabalho

Jair Aparecido Cardoso

Direito Contratual Contemporâneo Alessandro Hirata

GEMTE-BRASIL – Grupo de Estudos Migratórios e Direitos do 
Trabalhador Estrangeiro no Brasil

Cynthia Soares Carneiro

Grupo de Estudo e Pesquisa em Sociologia do Direito e Direitos 
Socioambientais

Márcio Henrique Pereira Ponzilacqua

Grupo de Estudos Carcerários Aplicados da USP Claudio do Prado Amaral

Grupo de Estudos e Pesquisa em Direito e Literatura. Iara Pereira Ribeiro

Grupo de Estudos sobre Internacionalização das Normas Tra-
balhistas (GEINT).

Maria Hemília Fonseca

Grupo de Pesquisa de Direito Administrativo (GDA). Thiago Marrara

Grupo de Pesquisa e Exegese de Fontes Romanas. Alessandro Hirata

Grupo de Pesquisa em Direitos Humanos, Democracia e 
Desigualdades.

Fabiana Cristina Severi

Observatório do Marco Civil da Internet no Brasil. Cíntia Rosa Pereira de Lima

Tutela jurídica dos dados pessoais na internet Cíntia Rosa Pereira de Lima

Violação de direitos humanos no âmbito corporativo. Eduardo Saad Diniz

Participação em Editais Externos

O Projeto denominado Perfil do Acesso à Justiça 
no Brasil – juizados especiais cíveis, coordenado pelo 
Prof. Dr. Paulo Eduardo Alves da Silva em convênio 
com o Conselho Nacional de Justiça – CNJ, teve 
continuidade na gestão. Atuaram no projeto onze 
pesquisadores, entre doutorandos, mestrandos, 
graduados e graduandos. O projeto recebeu o valor 
de R$ 199.163,20. 

Participação em Programas da Pró-
Reitoria de Pesquisa

Em 2016, o Prof. Eduardo Saad Diniz foi contem-
plado com R$30.000,00 para a realização do evento 
Governança e Compliance: Estratégias de Prevenção 
à Corrupção, em edital da Pró-Reitoria de Pesquisa 
de apoio à realização de eventos científicos.  

Já os seguintes projetos tiveram continuidade com 
o apoio da  Pró-Reitoria de Pesquisa: “O direito ao 
trabalho e as políticas públicas de qualificação e rein-
serção de trabalhadores nos âmbitos urbano e rural: 
um estudo comparativo entre Brasil e Espanha”, 
coordenado pela professora Dra. Maria Hemilia 
Fonseca, através do Programa USP/Salamanca e o 
Núcleo de Apoio à Pesquisa denominado “O Centro 
de estudos sobre direito e desigualdades (CEDD) ”, 
coordenado pelo Professor Dr. Thiago Marrara de 
Matos. 

Grupos de pesquisa (CNPQ)
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Nome do Grupo de Pesquisa Líder

DIPSIN – Grupo de Pesquisa em Direito, Psicologia e Neurociência Sérgio Nojiri

Grupo de Pesquisa Inovação, Gestão e Sociedade Eduardo Saad Diniz

NESPI – Núcleo de Estudos e Pesquisas de Política Internacional. 
Estudos internacionais e políticas comparadas. 

Umberto Celli Junior 

Pós-Doutorado 

O Pós-Doutorado da FDRP foi regulamentado 
durante essa gestão. O Programa tem duração 
mínima de três meses e máxima de vinte e quatro 
meses, realizada por portadores do título de 
doutor. A atividade básica, em geral, consiste no 
desenvolvimento da pesquisa contemplada no 
projeto, mas pode ir além com a participação do pós-
doutorando, por exemplo, de editoria de revistas da 
Faculdade, orientação de alunos de iniciação científica 
pelo PIBIC, participação em cursos, palestras, dentre 
outras. 



14

A cultura e extensão sempre teve papel 
estratégico na FDRP. Verifica-se na Unidade 
importante participação de docentes e discentes no 
desenvolvimento e acompanhamento das atividades 
de extensão, além dos trabalhos já realizados nas 
áreas de Ensino e Pesquisa. 

Comissão sobre Violência de 
Gênero da FDRP

A FDRP criou, em julho de 2016, a Comissão 
sobre Violência de Gênero. A Comissão tem caráter 
permanente e é composta por servidoras docentes, 
técnico-administrativas e estudantes de graduação 
e pós-graduação. O grupo tem como desafio propor 
políticas de enfrentamento à violência de gênero no 
âmbito da Faculdade, bem como receber, analisar e 
investigar relatos de violência de gênero ocorridos no 
contexto acadêmico da Unidade. A Comissão também 
acolhe e encaminha as vítimas de violência de gênero 
à rede de enfrentamento à violência. 

Núcleo de Assessoria Jurídica 
Popular de Ribeirão Preto - NAJURP 

O NAJURP continuou sendo nessa gestão um 
dos grandes pilares dos programas de extensão 
universitária da FDRP. Coordenado pela Profª Drª 
Fabiana Severi, o Núcleo tem buscado desenvolver 
e coordenar ações relacionadas à extensão, ensino 

e pesquisa em torno dos temas Direitos Humanos, 
Educação e Cidadania, especialmente voltadas 
para: a) assessoria jurídica popular; b) produção 
e disseminação de conhecimento e informações 
em direitos humanos; c) mediação de conflitos; d) 
identificação de violações dos direitos humanos 
no contexto regional; e) realização de relatórios de 
monitoramento e avaliação das políticas públicas 
regionais e locais sobre Direitos Humanos; f) 
promoção de eventos e atividades de formação 
e ensino, em formatos e espaços acadêmicos e 
populares; g) criação e fortalecimento de espaços 
dialogais entre sociedade civil, universidade e 
agentes públicos especialmente para a elaboração 
de políticas públicas; h) realização de parcerias com 
outras entidades para o desenvolvimento de ações 
em rede; e i) apoio e realização de pesquisas.

Durante a gestão, o Projeto foi contemplado 
com recursos do Ministério da Educação, por meio 
do Edital PROEXT 2016 – Programa de Apoio à 
Extensão Universitária. O valor recebido para a 
contratação de estagiários foi de R$100.000. Ao todo 
foram oferecidas dez bolsas de estágio pelo período de 
dezoito meses. Em 2017, cinco alunos participantes 
do projeto tiveram suas inscrições para um evento 
científico apoiados financeiramente pela direção. 

Centro Judiciário de Solução de 
Conflitos e Cidadania - CEJUSC

Em abril de 2016, foi inaugurada a sede do CE-
JUSC na FDRP. O Centro é fruto de uma parceria 
entre a FDRP e o Tribunal de Justiça do Estado 
de São Paulo e atende a população gratuitamente, 

visando diminuir a espera do cidadão junto à Justiça 
Estadual. Os alunos, por sua vez, participam de um 
ambiente que preza a conciliação como uma das 
formas mais importantes de solução de conflitos, 
aprendendo que, por meio do diálogo, as próprias 
pessoas envolvidas poderão chegar a um acordo final. 
Assim, os estudantes têm a oportunidade de receber 
em sua formação acadêmica bases sólidas da cultura 
da conciliação, formando-se como profissionais do 
Direito que buscam pacificar as partes envolvidas, 
fomentando o diálogo, o entendimento, a escuta de 
posições contrárias e a empatia pelas necessidades 
do outro.

Desde o início de suas atividades, 291 processos já 
foram abertos no CEJUSC. Foram realizadas 326 ses-
sões de conciliação, dentre causas cíveis e de família, 
com o total de 125 conciliações exitosas. 

As atividades do Centro receberam menção 
honrosa no Prêmio Conciliar é Legal, do Conselho 
Nacional de Justiça, em 2017. O CEJUSC da FDRP é 
o primeiro, e até o momento o único, a ser instalado 
em uma Faculdade Pública Estadual de Direito do 
Estado de São Paulo. 

Acolhimento e Prevenção ao 
Endividamento da População de 
Ribeirão Preto

A participação da FDRP no Edital FUSP Santand-
er USP deu-se por meio de projeto intitulado “Acolhi-
mento e Prevenção ao Endividamento da População 
de Ribeirão Preto/SP”, coordenado pela professora 
Iara Pereira Ribeiro. O projeto prevê o atendi-
mento à população que se encontra na situação de 

Cultura e Extensáo 
Universitária
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endividamento. O atendimento a pessoa endividada 
consiste em duas ações, a de acolher a pessoa endivi-
dada e a de prevenir o endividamento. 

O acolhimento se caracteriza por ouvir e esclarecer 
as consequências jurídicas do endividamento e 
auxiliar a população na elaboração de estratégias 
para sair dessa situação. Dentre as estratégias pos-
síveis, pode ser citada a de negociação da dívida com 
encaminhamento do indivíduo para o CEJUSC.

Quanto à prevenção, consiste em informar ao 
público sobre as formas de captação de crédito, riscos 
e consequências, para que a pessoa, individualmente, 
tenha clareza para decidir quando da realização dos 
contratos em condições razoáveis de cumprimento.  

Escritório de Práticas Jurídicas da 
FDRP/USP - EPJUR

A criação do EPJUR sempre foi uma das grandes 
metas dessa gestão. Dentro dele, serão desenvolvi-
das atividades práticas e de estágio, abrangendo o 
atendimento da população de baixa renda para acon-
selhamento jurídico e acompanhamento de casos, 
bem como atividades de conciliação de conflitos reais 
através do CEJUSC. O EPJUR propiciará também a 
organização e a realização de práticas jurídicas sim-
uladas. Atividades de extensão em andamento, como 
parte das executadas pelo NAJURP e as de acolhimen-
to e prevenção ao endividamento, também poderão 
ser desenvolvidas no EPJUR. O EPJUR permitirá 
potencializar o contato da FDRP com a sociedade e 
multiplicar os benefícios gerados pelas atividades 
institucionais da USP à comunidade. 

Como forma de viabilizar a implantação e o funcionamento do EPJUR, buscou-se um espaço que pudesse 
abrigá-lo. Por meio do projeto denominado “Casa 4” e com o imprescindível apoio financeiro da Reitoria, a FDRP 
obteve os recursos necessários para reformar a casa número 4, situada na Rua dos Bambus, no campus da USP 
de Ribeirão Preto. A reforma já foi iniciada e, em breve, o EPJUR estará apto para o início de suas atividades. O 
regimento do EPJUR prevê sua competência, organização, organicidade, estruturação e público alvo. 

Aprender com Cultura e Extensão

No âmbito do Programa Aprender com Cultura e Extensão Universitária, foram realizados os projetos a seguir:

Edital Título do Projeto Coordenação Depto.
Nº de 
Bolsistas

2013
-

2014

Núcleo de Acessoria Jurídica Popular da 
Faculdade de Direito de Ribeirão Preto - 
NAJURP

Fabiana Cristina Severi DDP 4

Coleta Seletiva, Educação Ambiental 
e Promoção do Trabalho Decente em 
Ribeirão Preto (SP)

Marcio Henrique 
Pereira Ponzilacqua

DFB 2

Proteção Sócio Jurídica às Vítimas de 
Violência Doméstica e Agressão Sexual

Marcio Henrique 
Pereira Ponzilacqua

DFB 3

Profilaxia e Encaminhamentos Sócio 
Jurídicos dos Adolescentes em Conflito 
com a Lei

Marcio Henrique 
Pereira Ponzilacqua

DFB 3

Direito e Cinema - Debates sobre Direito, 
Filosofia, Ética, Política e História

Nuno Manuel 
Morgadinho dos Santos 
Coelho

DFB 1

Observatório Acadêmico de Migrações 
Internacionais: Direito do Estrangeiro 
no Brasil

Cynthia Soares Carneiro DDP 0
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Edital Título do Projeto Coordenação Depto.
Nº de 
Bolsistas

2014
-

2015

PASJ - Projeto de Apoio Socioambiental e Jurídico Marcio Henrique Pereira Ponzilacqua DFB 3

Direito e Cinema - Ciclo de Debates sobre Ética, Direito, Política, 
História e Ciência

Nuno Manuel Morgadinho dos Santos Coelho DFB 2

Cultura, Justiça e Arte - a Faculdade de Direito Aberta à Cidade Nuno Manuel Morgadinho dos Santos Coelho DFB 0

Núcleo de Assessoria Jurídica Popular de Ribeirão Preto - NAJURP Fabiana Cristina Severi DDP 0

Projeto Ética para Crianças e Adolescentes Sérgio Nojiri DFB 3

Grupo de Estudos Migratórios e Apoio ao Trabalhador Estrangeiro (GEMTE) Cynthia Soares Carneiro DDP 5

Coleta Seletiva, Educação Ambiental e Promoção do Trabalho Decente em 
Ribeirão Preto (SP)

Marcio Henrique Pereira Ponzilacqua DFB 3

2015
-

2016

Grupo de Extensão com Migrantes e Trabalhadores Estrangeiros (GEMTE). 
Nome Anterior: Observatório Acadêmico de Migrações Internacionais

Cynthia Soares Carneiro DDP 0

Apoio à Implantação de Coleta Seletiva em Condomínios, Associações, 
Comunidades e Escolas de Ribeirão Preto

Marcio Henrique Pereira Ponzilacqua DFB 2

Direito e Cinema - Ciclo de Debates sobre Ética, Direito, Política, 
História e Ciência

Nuno Manuel Morgadinho dos Santos Coelho DFB 2

Projeto Ética para Crianças e Adolescentes Sérgio Nojiri DFB 1

Centro de Prática Jurídica da FDRP Nuno Manuel Morgadinho dos Santos Coelho DFB 3

PASJ - Projeto de Apoio Socioambiental e Jurídico Marcio Henrique Pereira Ponzilacqua DFB 2
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A USP e as Profissões
A aproximação da FDRP com a comunidade foi 

uma preocupação constante dessa gestão. Por isso, 
a participação da Unidade no Programa USP e as 
Profissões foi incentivada amplamente. A Faculdade 
participou das visitas monitoradas organizadas pela 
Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária 
e das Feiras de Profissões da USP (FEPUSP). Em 
relação a este último evento, a Unidade participou 
das seguintes edições: 

• 2014 - 8ª edição FEPUSP – Capital – São Paulo;
• 2015- 13ª edição FEPUSP – Interior – Lorena;
• 2015 - 9ª edição FEPUSP – Capital – São Paulo;
• 2016 - 10ª edição FEPUSP – Capital – São Paulo;
• 2016 – 14ª edição FEPUSP – Interior – Pirassununga;
• 2017 – 15ª edição FEBUSP – Interior – São Carlos. 

Semana de Arte e Cultura da FDRP
A Semana de Arte e Cultura, criada pela Universidade de São Paulo, oferece oportunidades de reflexão sobre 

a questão da cultura na Universidade, de modo a aglutinar o que há de melhor nas manifestações artísticas e 
culturais. No âmbito da FDRP, as seguintes atividades foram realizadas:

Ano Data Título Coordenação Local

2013 14 a 18/10 III Semana de Arte FDRP CAAJA e Prof. Assoc. Luciano 
de Camargo Penteado

FDRP

2014 07 a 10/10 II Seminário de Direito e Arte Prof. Dr. Sérgio Nojiri FDRP

2015 30/09 e 1/10 III Seminário de Direito e Arte Prof. Dr. Sérgio Nojiri FDRP

2016 29 e 30/08 IV Semana de Arte  da FDRP CAAJA FDRP

Universidade Aberta à 
Terceira Idade
Ao longo dessa gestão, a FDRP, orientada pelos 

princípios que direcionam a realização desse Pro-
grama, deu continuidade ao oferecimento semestral 
do Curso “Noções Gerais de Direito”, o qual tem por 
objetivo oferecer conhecimentos básicos na área de 
Direito, visando maior conhecimento sobre o Direito 
e sua influência no cotidiano das pessoas. 

Para complementar as atividades de grande 
sucesso já oferecidas pela Unidade para o público 
idoso, o corpo docente da FDRP também tem ofere-
cido vagas em disciplinas de graduação. 

Música em parceria com a 
Faculdade de Filosofia e Ciências e 
Letras de Ribeirão Preto

A gestão também deu continuidade a essa impor-
tante parceria. A série de concertos passou a ser de-
nominada “Direito tem Concerto”. Sob a regência do 
maestro Rubens Russomanno Ricciardi, as apresen-
tações musicais ocorrem toda terceira quarta-feira 
do mês e já se transformaram em um dos eventos 
culturais da cidade de Ribeirão Preto.

Cursos de Especialização 
A FDRP tem oferecido diversos cursos de 

especialização, os quais tiveram um aumento 
significativo de inscritos nos últimos anos. Esses 
cursos foram objeto de nova regulamentação, de-
lineada após amplas discussões na Congregação 
da FDRP. Dentre outros aspectos, a Deliberação 
FDRP 01, de 26 de fevereiro de 2015, normatizou as 
questões acadêmicas e financeiras relacionadas ao 
oferecimento dos cursos de especialização. Dentre os 
principais pontos, destaca-se o Artigo 6º, parágrafo 
único, que estabelece o percentual de destinação do 
saldo excedente (superávit) de 50% ao Departamento 
que propôs o curso e 50% à Unidade.
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Até o momento, foram oferecidos os seguintes cursos: 

• Direito Processual Civil - 1ª edição (Administrado 
na Unidade)

• Direito Processual Civil - 2ª edição (Administrado 
na Unidade)

• Direito Tributário - 1ª edição (Administrado na 
Unidade)

• Direito Processual Civil - 3ª edição (Administrado 
na Unidade)

• Direito do Trabalho e Processo do Trabalho - 1ª 
edição (Administrado na Unidade)

• LLM Direito Civil (Administrado na Unidade)

• LLM em Direitos Humanos (Administrado na 
Unidade)

• Direito Econômico e Desenvolvimento (Administra-
do na Unidade)

• Direito Tributário - 2ª edição (Administrado na 
Unidade)

• Direito do Trabalho - 2ª edição (Administrado na 
Unidade)  

• Direito Constitucional e Eleitoral - Fundação para o 
Desenvolvimento do Ensino e da Pesquisa do Direito 
(FADEP)

Além de atenderem a uma crescente demanda por 
parte de profissionais do mundo jurídico de Ribeirão 
Preto e região, os cursos têm propiciado o ingresso 
de importantes recursos para a FDRP. Os recursos 
arrecadados têm permitido aos professores participar 
de congressos nacionais e internacionais, bem como 
fomentar a pesquisa na Unidade. Esses recursos 
também têm possibilitado a aquisição de livros para 
a biblioteca, dentre outros benefícios para a Unidade. 

Na tabela abaixo, figuram dados dos cursos que já tiveram sua contabilidade concluída e que foram ofertados 
antes da nova normativa:

Curso

Parte 
Overhead 
Unidade

Parte destinada 
ao DDP

Receitas 
executadas:

Despesas 
Executadas:

Especialização Direito 
Processual Civil T1

R$ 20.957,81 R$ 359.173,15 R$ 714.958,62 R$209.578,12

Especialização Direito 
Processual Civil T2

R$ 28.811,58 R$ 387.186,79 R$797.534,52 R$341.659,42

Especialização Direito 
Processual Civil T3 
(Prestação de contas em 
andamento)

R$ 32.867,08 R$335.692,25 R$733.926,45 R$328.670,80

Especialização Direito 
Tributário T1

R$ 44.984,05 R$ 120.275,78 R$712.806,31 R$511.906,16

Especialização Direito 
do Trabalho T1 
(Prestação de contas em 
andamento)

R$48.967,24 R$ 147.861,32 R$722.632,58 R$489.672,39
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Em 2016, foi criada a FADEP, por meio da qual, em parceria com a FDRP, também começaram a ser oferecidos cursos de especialização.

Abaixo, uma estimativa de arrecadação dos cursos em andamento, já regidos pela nova normativa: 

Curso
Estimativa de 
Overhead Unidade

Estimativa de saldo 
líquido destinado 
ao DFB

Estimativa de saldo 
líquido destinado 
à Unidade

Estimativa 
de Receitas 
Executadas:

Estimativa 
de Despesas 
Executadas:

LLM Direito Civil T1 R$ 43.489,14 R$ 69.023,33 R$ 69.023,33 R$648.870,76 R$434.891,42

Especialização Direito Econômico 
e Desenvolvimento T1

R$ 31.024,77 R$ 95.336,43 95.336,43 R$562.026,67 R$312.047,70

Especialização Direito 
Tributário T2

R$ 41.966,96 R$ 115.191,63 R$ 115.191,63 R$728.441,96 R$419.669,64

Cursos de Difusão 
A FDRP tem se dedicado à continuidade da oferta 

de cursos em diversas áreas do Direito, voltados para o 
público em geral, conforme destacado a seguir:

• Direito da Concorrência: o Regime da Lei 12.529/2011
• Direitos e Desigualdades - O Caso Alemão
• Novo Instrumento de Avaliação Institucional Exter-
na das IES no Brasil
• Programa de Capacitação de Agentes Públicos: 
Módulo de Processo Administrativo
• Seminário de Latim e de Grego Antigo para 
Compreensão de Textos Jusfilosóficos
• Teoria Política Contemporânea e Desigualdades - 
Instituições e Justiça
• Fashion Law (Direito e Moda)
• Estudo Sociojurídico sobre violência de gênero e a 
Lei Maria da Penha.
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Implantação do International Office
A internacionalização da FDRP foi uma das 

principais metas da gestão. Uma das estratégias 
para ampliar a internacionalização foi a instituição 
do International Office, seção que operacionaliza 
o trabalho da Comissão de Relações Internacionais 
(CRInt) da Unidade.  

Convênios Acadêmicos Internacionais 
Com o início das atividades desenvolvidas no 

International Office, os docentes com contatos em 
instituições de ensino superior estrangeiras senti-
ram-se seguros, a partir de um ponto de apoio, para 
desenvolver convênios internacionais que resultaram 
em mobilidade acadêmica discente e docente e desen-
volvimento de pesquisas conjuntas. Houve também 
um esforço do International Office e da CRInt na 
negociação de convênios acadêmicos com renomadas 
universidades estrangeiras de interesse da Unidade. 
Como resultado, verificou-se um expressivo aumento 
no número de convênios firmados, o que pode ser 
observado no gráfico abaixo:

Relações Internacionais Mapa dos Convênios Acadêmicos Internacionais da FDRP

Alemanha
• Universität Passau

 Argentina
• Universidad Blas 
Pascal

 China
• Universidade de 
Macau

 Chile
• Universidad de La 
Frontera

 Colômbia
• Politécnico 
Grancolombiano

 Espanha
• Universidad Carlos 
III de Madrid
• Universidad de 
Castilla-La Mancha

 Estados Unidos da 
América
• University of Illinois 
at Urbana-Champaign 

Itália
• Centro Internacional 
de Formação 
da Organização 
Internacional do 
Trabalho 
• Università Degli Studi 
Di Roma “Tor Vergata”
• Università degli Studi 
di Camerino
• Università degli Studi 
di Sassari
• Escola Superior de 
Sant’Anna

• Seconda Università di 
Napoli
• Alma Mater 
Studiorum Università di 
Bologna

 Peru
• Pontificia 
Universidad Católica 
del Perú

Portugal
• Universidade 

Nova de Lisboa
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Editais de Mobilidade Acadêmica 
Internacional 

No ano de 2015, a FDRP passou a lançar seus 
próprios editais de mobilidade acadêmica para alunos 
de graduação, permitindo que seus alunos usufruís-
sem de maneira regular, sistematizada e transparente 
das vagas advindas dos convênios firmados. Desde 
então, os editais são lançados semestralmente. 

Estudantes da FDRP no exterior 

No período abrangido por este relatório, cinquenta 
e cinco alunos da FDRP participaram de mobilidade 
acadêmica internacional. Os estudantes frequen-
taram universidades parceiras da FDRP e da USP nos 
cinco continentes, durante um ou dois semestres. As 
atividades de ensino e pesquisa realizadas durante o 
intercâmbio foram devidamente convalidadas pela 
FDRP. 

Duplo Diploma 

Nesse período, também foi firmado um convênio 
de Duplo Diploma entre a FDRP e a Scuola di Giuris-
prudenza da Università degli Studi di Camerino, sob 
a coordenação dos professores Alessandro Hirata e 
Cíntia Rosa Pereira de Lima. Essa parceira estratégi-
ca tem mais de 700 anos de existência e figura dentre 
as mais importantes da Itália. O convênio, que já está 
vigente, enviou seus primeiros alunos no segundo 
semestre de 2017. Os estudantes brasileiros selecio-
nados permanecerão por três semestres na instituição 
de acolhimento. O mesmo período é válido para os 
estudantes italianos que serão recebidos na FDRP. 

Ao final da graduação, os participantes do Programa 
recebem diplomas de graduação das duas institu-
ições. A FDRP foi a primeira Unidade do campus 
de Ribeirão Preto a assinar um convênio de duplo 
diploma de graduação. 

Um segundo convênio de duplo diploma, 
aprovado pela universidade parceira, Università 
degli studi di Sassari, também na Itália, deverá ser 
firmado em breve.  

Visitantes Internacionais 

Durante o período, a FDRP recebeu diversos do-
centes e pesquisadores de renomadas instituições es-
trangeiras. Eles participaram de variadas atividades 
na Unidade, tais como palestras em congressos e 
eventos, aulas de graduação e pós-graduação e cur-
sos. A troca de experiência entre docentes e discentes 
viabilizada pelas visitas internacionais tem ampliado 
o debate acadêmico à medida que permite o contato 
com diferentes sistemas jurídicos.
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A implantação da área de Comunicação Institucional da FDRP foi também um 
dos marcos importantes do período. A boa comunicação é essencial para o funcio-
namento de uma unidade, pois o relacionamento com seu público, interno e exter-
no, assegura o reconhecimento perante a sociedade, valoriza os recursos e auxilia 
no fortalecimento da reputação. A Comunicação Institucional foi dividida em três 
frentes de trabalho: mídias sociais, comunicação interna e assessoria de imprensa. 

Mídias Sociais 
A área de mídias sociais foi pensada para levar informações rápidas para a 

comunidade. Foi criada uma página institucional da FDRP no Facebook que se 
tornou referência entre os alunos da Faculdade e do campus de Ribeirão Preto, 
com conteúdo altamente relevante para seus usuários, como divulgação de eventos, 
cursos e publicações de docentes da casa. Desde seu lançamento, em setembro 
de 2015, a página teve cerca de 3 mil curtidas, totalizando 7.482 pessoas que a 
acompanham.

Comunicação Institucional

A próxima imagem exemplifica o desempenho de nossas publicações. O post 
comemorativo dos 10 anos da FDRP, por exemplo, alcançou quase 38 mil pessoas 
e recebeu mais de 2 mil reações.

Comunicação Interna

A Comunicação Interna foi pensada a partir de um processo de otimização das 
informações, com a compilação das mesmas em uma Agenda Semanal. A Agenda, 
além de reunir as informações relevantes da FDRP em um só instrumento, diminuiu 
significativamente o número de e-mails recebidos por docentes, funcionários 
e alunos. As seções da agenda são: Notícias; Oportunidades (para alunos de 
graduação, pós-graduação e docentes); Eventos e Fora da FDRP (eventos externos 
de interesse da comunidade). 

Atendimento a solicitações da imprensa

A Comunicação Institucional da FDRP trabalha também atendendo solicitações 
da imprensa para entrevistas com docentes da casa, o que dissemina a informação 
produzida na FDRP e aumenta sua visibilidade junto à comunidade. 

Aumento de curtidas na página em relação aos meses
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Melhorias no site 

O site da FDRP, direitorp.usp.br, passou por ampla 
revisão, com edição de todas as páginas e a realização 
de melhorias de layout. A página é constantemente 
monitorada, recebe atualização de conteúdo vindo 
das próprias áreas e feitos pela Comunicação. Mais 
de vinte notícias são publicadas por mês. Além disso, 
são incluídos no site diversos banners, bem como a 
divulgação de eventos. 

Desenvolvimento de site bilíngue

Também como parte do projeto de 
internacionalização da FDRP, foi criado um site 
da FDRP em inglês, direitorp.usp.br/en. O site 
foi pensado para atender ao público estrangeiro 
potencialmente interessado na FDRP, tais como 
docentes e estudantes de instituições de ensino 
superior estrangeiras. Seu conteúdo é voltado a esse 
público, com informações diferentes das encontradas 
no site em português.
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Uma das grandes preocupações da gestão foi 
aumentar a transparência de seus atos, bem como 
dos colegiados da Unidade. As atas desses colegiados 
passaram a ser incluídas no site da FDRP. Além 
disso, as sessões da Congregação começaram a ser 
transmitidas ao vivo pelo sistema IPTV/USP. 

A transparência financeira também foi algo pri-
orizado pela gestão, o que culminou na implantação, 
em março de 2014, do primeiro relatório mensal de 
Execução Orçamentária da FDRP, disponível no site 
da Faculdade.

Desde sua primeira versão, este relatório de 
Execução orçamentária já apresenta todos os 
empenhos emitidos durante o mês com seus 
respectivos valores, o grupo orçamentário a qual 
pertence e a somatória da execução orçamentária do 
mês vigente.

Além do relatório mensal disponível no site, 
têm sido apresentados também nas reuniões da 
Congregação e do Conselho Técnico Administrativo 
(CTA) prestações de contas mensais, bem como todos 
os assuntos que envolvem a execução orçamentária, 
a fim de se aperfeiçoar e consolidar essa política de 
transparência na execução dos recursos públicos que 
estão sob a gestão da Direção da Unidade.

As apresentações a esses Colegiados têm sido 
feitas com ênfase nos momentos de abertura do ano 
orçamentário e encerramento do mesmo, para que 
todos os membros estejam cientes e participem da 
gestão financeira da Unidade.

No ano de 2015, buscou-se detalhar ainda mais as 
informações para que elas pudessem se tornar mais 
compreensíveis e claras aos usuários, facilitando 
assim o entendimento de toda a comunidade.

Em julho de 2016, atendendo a algumas demandas 
com relação à disponibilização de informações sobre a 
execução dos cursos de especialização administrados 
pela Unidade, houve o aprimoramento do relatório 
com a inclusão de toda a execução das despesas para 
cada curso, bem como de todas as receitas recolhidas.

Transparência
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Regulamentação do Uso do 
Auditório, Anfiteatro e Salas de Aula 

Em 2014, o uso do Auditório da FDRP foi 
regulamentado, permitindo a cobrança para eventos 
realizados por órgãos externos à USP, públicos ou 
privados, ou ainda para órgãos da USP que envolvam 
cobrança de inscrições. Os valores recolhidos 
garantem a manutenção do prédio, equipamentos 
e demais custos com infraestrutura.  Em 2016, a 
ideia foi expandida e o Anfiteatro da FDRP e suas 
salas de aula passaram a ser passíveis de oneração 
de acordo com o tipo de evento realizado. Essas 
medidas resultaram na arrecadação de R$71.197,58, 
no período abrangido por este relatório.  

Benfeitorias 
Durante a gestão, diversas benfeitorias foram 

realizadas:

• Instalação de divisórias na: sala da seção de 
apoio acadêmico, salas do serviço de Pós-Graduação e 
International Office e secretarias dos departamentos, 
melhorando o acesso às instalações, organização da 
área e atendimento aos usuários;

• Projeto de sinalização viária dos estaciona-
mentos, a fim de melhorar o fluxo de veículos e a 
segurança dos usuários, através de pintura de solo e 
instalação de placas de sinalização de trânsito;

• Instalação de painel dimerizador no auditório e 
anfiteatro para melhorar a qualidade da iluminação e 
reduzir as trocas de lâmpadas decorrentes de danos 
por variação de tensão elétrica;

• Aquisição e instalação de equipamentos de 
cortinas de ar no auditório a fim de melhorar a 
climatização do local e evitar o desperdício de ar 
das condensadoras, e consequente desperdício de 
energia elétrica; 

• Instalação de um medidor de energia elétrica no 
restaurante. O local, que é terceirizado, passará a ter 
o seu consumo de energia elétrica medido individual-
mente e os custos ficarão a cargo da contratada; 

• Adequação dos estacionamentos, com a criação 
de novas entradas, que permitirão que entrada e 
saída sejam feitas por locais diferentes. Tal medida 
tornará o tráfego mais seguro e deixará o estaciona-
mento apto a receber cancelas para controle de fluxo 
de veículos;   

• Expansão dos pontos de rede; 

• Colocação de corrimões no Auditório.

O valor dos gastos com essas benfeitorias, que 
também se enquadram na categoria de investimentos, 
está especificado a seguir.

Investimentos 
Foram realizados vários investimentos durante 

este quadriênio. No ano de 2013, no mês de outubro, 
foram adquiridos monitores, notebook, nobreaks e 
projetores multimídia, no valor de R$ 25.795,00.

Durante o ano de 2014, foram realizadas várias 
licitações para atender a algumas das necessidades 
fundamentais da Unidade, dentre elas: aquisição 
de persianas para as salas de aulas e Biblioteca - 
R$ 10.850,00; contratação da manutenção dos 
equipamentos de refrigeração -R$ 42.936,00; 
aquisição de projetores -  R$ 28.000,00; contratação 

da renovação anual dos periódicos impressos do 
acervo da Biblioteca - R$ 53.890,00. 

Em 2015, foram adquiridos pontos de acesso 
sem fio para melhorar a infraestrutura de acesso 
à rede - R$ 23.561,20. Também foi contratada a 
renovação dos periódicos impressos da Biblioteca - 
R$ 36.483,75. Para a instalação do CEJUSC (Centro 
Judiciário de Solução de Conflitos), foram instaladas 
divisórias na sala B13, no valor de R$3.190,00.

No ano de 2016, a fim de atender a várias demandas 
de manutenção de estrutura predial e de reposição 
de equipamentos, os seguintes investimentos 
foram efetuados: aquisição de microcomputadores 
- R$159.690,00, e servidores para atualização do 
parque de informática, bem como servidores para 
armazenamento de dados - R$ 36.965,00; renovação 
de licença do software de antivírus dos computadores 
da Unidade – R$2.400,00; aquisição de três câmeras 
de vigilância em substituição às danificadas – 
R$4.797,00; contratação de reforma do balcão da 
Biblioteca e troca das portas das salas de aulas - R$ 
43.230,00; colocação de divisórias na sala da Seção de 
Apoio Acadêmico e no Departamento - R$6.400,00; 
aquisição de monitores e nobreaks - R$ 19.740,00; 
aquisição das estantes da Biblioteca para expansão 
da capacidade de armazenamento do acervo - R$ 
16.900,00.  

Além dessas licitações, também foi contratado 
o projeto elétrico para futura licitação do trans-
formador da FDRP, no valor de R$ 10.300,00 e a 
manutenção dos tijolos da fachada do Auditório e 
melhorias no estacionamento e no forro de alguns 
pontos do prédio - R$ 11.816,92. Houve a renovação 
de alguns títulos dos periódicos impressos do acervo 
da Biblioteca- R$ 21.773,00. 

Benfeitorias e Investimentos
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Em 2017, houve a aquisição de livros nacionais e internacionais para o acervo da Biblioteca. O investimento 
em livros nacionais foi realizado no valor de R$ 75.380,20. A compra de livros internacionais, já empenhada, 
está orçada em R$ 223.526,61. Somados, esses investimentos resultarão em um aumento do acervo em 1.873 
livros.  Atualmente a biblioteca possui 27.929 livros e 174 títulos de periódicos, 40 por assinatura corrente, 
sendo 29 nacionais e 11 internacionais.

Evolução do acervo
O acervo da Biblioteca cresceu de forma constante nos últimos quatro anos. 

O sucesso da formação do acervo deve-se principalmente à política adotada, aceite de doações e suplemen-
tações dos recursos por parte da Diretoria da Unidade. As principais fontes de recursos são as verbas proveni-
entes da Reitoria, da Unidade e as doações recebidas, de pessoas, órgãos e institutos. 

A distribuição dos recursos está representada no gráfico abaixo:

Já em 2017, foram instalados corrimões no 
Auditório da FDRP - R$ 14.750,00. Foi executada a 
atualização do Windows Vista em 45 computadores, 
devido ao fim do suporte para programas mais 
antigos– R$10.417,68. Foram também adquiridos 
equipamentos USPnet sem fio, em uma segunda 
etapa de melhoria ao acesso à rede wireless – R$ 
13.165,40. 

A reforma da Casa 4, onde será instalado o EP-
JUR, já iniciada, tem o valor total de R$390.676,41. 
Este investimento está sendo feito com o apoio de 
recursos da Reitoria/SEF - Superintendência do 
Espaço Físico.

Equipamentos de videoconferência, câmeras de 
segurança, aparelho de TV e máquina fotográfica 
também foram adquiridos, no valor de R$ 55.100,00. 
Foi contratada a instalação de um medidor de 
energia elétrica para a cantina da Unidade, no valor 
de R$ 29.870,19. A reforma dos estacionamentos da 
FDRP, que visam a melhoria do fluxo de veículos, foi 
contratada e tem o valor de R$ 40.983,71.  

Reforma e Ampliação da Biblioteca
Além do investimento em persianas, em 2016, a 

Biblioteca passou por uma grande reforma em seu 
layout, com alterações no balcão de atendimento e na 
disposição das estantes do acervo de livros. O balcão 
de atendimento passou a ser do tipo ilha, melhorando 
o fluxo de entrada e saída de usuários. Com a nova 
disposição do acervo de livros, foi possível a inclusão 
de dezoito novas estantes, o que permitirá ampliação 
do acervo.
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