
Ata da 100ª sessão, ordinária, do Conselho do Departamento de Direito Privado e de Processo

Civil (DPP), realizada em 13/8/2021, via Google Meet: https://meet.google.com/rqc-hmnn-kxv, sob a

presidência da professora doutora Iara Pereira Ribeiro e com a presença dos membros: professor

associado Camilo Zufelato, professor doutor Fernando da Fonseca Gajardoni, professora associada

Flavia Trentini, professor doutor Rogério Alessandre de Oliveira Castro e a professora doutora Andrea

Cristina Zanetti, convidada. Às 9h34, em terceira e última chamada, a Senhora Chefe declarou aberta

a sessão. I – EXPEDIENTE. 1 - Aprovação da ata da 99ª sessão, realizada em 2/7/2021. Aprovada

por unanimidade. 2 - Comunicações da Chefia. A professora Iara agradeceu a participação dos

conselheiros na eleição para o novo mandato de chefia do departamento, ocorrida em 10/8/2021, que

contou com a participação de nove dos doze conselheiros e elegeu a ela e à professora Flavia

Trentini como chefe e vice-chefe do Departamento de Direito Privado e de Processo Civil pelo período

de 26/8/2021 a 25/8/2023. Disse que, embora tenha sido uma eleição de uma única chapa, houve

representatividade do DPP na votação. Também deixou registrado seu agradecimento ao professor

Jair Cardoso pelo mandato que se encerra e disse que muito aprendeu com ele. Na sequência, leu a

Portaria GR nº 7670, de 12 de agosto de 2021, sobre o retorno às atividades presenciais da

Universidade de São Paulo. Pediu sugestões aos conselheiros e foi deliberado propor à comissão

criada para analisar o retorno a solicitação de que as aulas de graduação sejam mantidas on-line,

mas outras atividades, como grupo de estudos, por exemplo, retornem gradativamente. Comunicou,

depois, que foi encaminhado à Assistência Acadêmica o relatório de gestão do período 2017-2021,

atendendo ao prazo solicitado pela ATAc, mas que, caso os docentes identificassem dados ausentes,

poderiam pedir a correção à secretaria. 3 - Palavra aos membros. Sem inscrições. II - ORDEM DO

DIA. 1 - Planejamento do segundo semestre 2021. A professora Iara pediu que a secretária

encaminhasse a todos os docentes o formulário para planejamento do semestre, conforme semestres

anteriores, e, uma vez que no calendário de atividades da FDRP para o segundo semestre de 2021

não consta descrita a semana de provas, deliberou-se que as provas finais e substitutivas das

disciplinas do DPP sejam marcadas nas duas primeiras semanas de dezembro de 2021. Com a

palavra, os professores Rogério, Fernando, Camilo e Andréa parabenizaram as professoras Iara e

Flavia pela eleição e desejaram um bom mandato. Nada mais havendo a tratar, a professora Iara

declarou encerrada a reunião às 10h07, da qual, para constar, eu..................................................,

Daniela Veríssimo Gomes, lavrei e digitei esta ata, que será examinada pelos membros presentes à

reunião em que for discutida, aprovada e por mim assinada. Ribeirão Preto, 26 de agosto de 2021.
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