
Ata da 101ª sessão, ordinária, do Conselho do Departamento de Direito Privado e de Processo

Civil (DPP), realizada aos 3/9/2021, via Google Meet: meet.google.com/yky-svsc-zmp, sob a

presidência de Iara Pereira Ribeiro e com a presença dos membros: Camilo Zufelato, Cíntia Rosa

Pereira de Lima, Flavia Trentini, Gustavo Saad Diniz, Luiz Guilherme da Silva Rangel, Marta

Rodrigues Maffeis, Rogério Alessandre de Oliveira Castro, e a convidada Andréa Cristina Zanetti.

Justificaram a ausência os conselheiros Jair Aparecido Cardoso e Maria Hemília Fonseca. Às 9h34,

em terceira e última chamada, a senhora chefe declarou aberta a sessão. I - EXPEDIENTE 1 -

Apreciação da ata da 100ª sessão, ocorrida em 13/8/2021. Aprovada por unanimidade. 2 -

Comunicações da Chefia. A professora Iara agradeceu a presença de todos nessa primeira reunião

do novo mandato, iniciado em 26/8/2021; comunicou os novos chefes dos outros departamentos da

FDRP: Umberto Celli Junior e Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, respectivamente titular e

suplente do DDP, e Cristina Godoy Bernardo de Oliveira e Alessandro Hirata, respectivamente titular

e suplente do DFB; na sequência, comunicou o resultado da eleição para diretoria da FDRP, realizada

em 30/8/2021, com os professores Nuno Manuel Morgadinho dos Santos Coelho e Márcio Henrique

Pereira Ponzilacqua, diretor e vice, respectivamente, com mandato de quatro anos a ser iniciado em

16/9/2021; a chefe reiterou o pedido de apresentação do cartão de vacinação contra covid-19

atualizado e informou que a solicitação é do RH da USP; comunicou que as férias docentes não

podem ocorrer em novembro ou início de dezembro por conta das atividades acadêmicas; informou

sobre uma possível solicitação de alteração dos planos de ensino, pois a CoC vai solicitar atualização

das bibliografias e conteúdo etc.; pediu aos professores que preencham o formulário com o programa

das disciplinas do segundo semestre de 2021, pois ele serve como controle do DPP sobre as

atividades docentes a ser apresentado à direção da Unidade; informou sobre o retorno presencial dos

docentes à FDRP, apenas atividades essenciais, mas depois de 15 dias da segunda dose da vacina;

comunicou que aulas assíncronas não serão aceitas pela CG, ou seja, a gravação de aulas não pode

ser justificada como aula dada; e, por fim, relembrou que haveria aulas normais na semana da pátria,

conforme calendário da FDRP. 3 - Palavra aos membros. Não houve inscritos. II - ORDEM DO DIA 1

- Indicação de membros do DPP, titular e suplente, à Comissão de Graduação, com mandato de

25/9/2021 a 24/9/2023. Não houve candidatos voluntários. 2 - Para deliberar. Proposta de criação

da disciplina "Direito, Relações Raciais e Justiça", apresentada pelo professor Paulo Eduardo

Alves da Silva. Parecer do professor Jair Aparecido Cardoso, favorável à criação da disciplina.

Aprovado por unanimidade, com a sugestão aos proponentes que seja disciplina interdepartamental.

Com a palavra, o representante discente justificou sua ausência na reunião anterior, parabenizou a

chefia pela eleição e informou que enviará ao departamento um requerimento de uma aluna. Nada

mais havendo a tratar, a professora Iara declarou encerrada a reunião às 10h14, 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, 24 de setembro de 2021.
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