
Ata da 49ª sessão (ordinária) do Conselho do Departamento de Direito Privado e de Processo

Civil, realizada ao terceiro dia do mês de maio do ano de 2016, na sala D-205, sob a presidência do

professor doutor Jair Aparecido Cardoso e com a presença dos membros professores doutores Camilo

Zufelato, Emanuelle Urbano Maffioletti, Flavia Trentini, Iara Pereira Ribeiro, Rogério Alessandre de

Oliveira Castro e da representante discente Camila Costa Alves Pinto. Com ausência justificada da

professora doutora Cíntia Rosa Pereira de Lima, que prestava concurso de livre-docência, e dos

professores doutores Maria Hemília Fonseca e Paulo Eduardo Alves da Silva, em férias e afastamento,

respectivamente. Às 12h43min, em terceira e última chamada, o professor Jair deu início aos trabalhos. I –

EXPEDIENTE 1 - Aprovação das atas das 47ª e 48ª sessões, ocorridas em 1º/3/2016 e 15/3/2016,

respectivamente. Aprovadas por unanimidade. 2 - Comunicação da chefia. O professor Jair Cardoso

comunicou que no dia 10/5/2016 ocorreria na FDRP o evento Os fundamentos jurídicos do processo de

impeachment, com o professor Newton de Lucca; comunicou também a ocorrência do evento em

homenagem ao professor Luciano de Camargo Penteado, Jornada de Direito Privado, em 17/5/2016;

informou que no dia 28/4/2016 a professora Marta Rodrigues Maffeis Moreira retornou à faculdade após

gozo de licença-maternidade seguida de férias; informou que a professora Cíntia Rosa Pereira de Lima

estava defendendo sua tese de livre-docência em concurso que acontecia no dia da reunião; comunicou o

retorno da professora Maria Hemília Fonseca após gozo de licença-maternidade seguida de férias, previsto

para 16/5/2016; e falou sobre a inauguração do CEJUSC na FDRP. Por fim, pediu a inclusão de dois itens

na pauta, a saber, proposta de criação de disciplina apresentada pelo professor Rogério Alessandre de

Oliveira Castro (2.2) e relatório bienal de atividades da professora Flavia Trentini (2.3). Inclusão aprovada

pelos demais conselheiros. Dada a 3 – Palavra aos membros, a professora Flavia pediu a colaboração de

todos os docentes no comparecimento, principalmente no período da manhã, à Jornada de Direito

Privado, em cujo evento será descerrada a placa do auditório da FDRP, com o nome do professor Luciano

de Camargo Penteado. II - ORDEM DO DIA 1 - PARA REFERENDAR 1.1 - Equivalência de

disciplinas. 1.1.1. Diego André Matiuzzo. DPP3002 Direito Comercial I. PEDIDO INDEFERIDO pela

professora Emanuelle Urbano Maffioletti (aprovado o indeferimento ad referendum em 11/3/2016).

DPP4002 Direito Comercial II. PEDIDO INDEFERIDO pela professora Emanuelle Urbano Maffioletti

(aprovado o indeferimento ad referendum em 11/3/2016). DPP4001 Direito Civil II Contratos. PEDIDO

DEFERIDO pela professora Cíntia Rosa Pereira de Lima (aprovado ad referendum em 28/3/2016). 1.1.2.

Carlos Alberto Spasiani Junior. DPP3002 Direito Comercial I. PEDIDO DEFERIDO pelo professor

Gustavo Saad Diniz (aprovado ad referendum em 17/3/2016). 1.1.3. Daniel Malheiros Frare. DPP3002

página 1 | 2 Av Bandeirantes  3900  Campus da USP

14040 906  Ribeirão Preto  SP

T | F 55  16 3315 0151

www.usp.br/fdrp



Direito Comercial I. PEDIDO DEFERIDO pela professora Emanuelle Urbano Maffioletti (aprovado ad

referendum em 17/3/2016). DPP4001 Direito Civil II Contratos. PEDIDO DEFERIDO pela professora

Cíntia Rosa Pereira de Lima (aprovado ad referendum em 13/4/2016). 1.1.4. Mariana Ferreira Figueiredo.

DPP3001 Direito Civil I - Obrigações. PEDIDO INDEFERIDO pela professora Cíntia Rosa Pereira de

Lima (aprovado o indeferimento ad referendum em 13/4/2016). DPP4001 Direito Civil II - Contratos.

PEDIDO INDEFERIDO pela professora Cíntia Rosa Pereira de Lima (aprovado o indeferimento ad

referendum em 13/4/2016). Referendados todos os itens por unanimidade, com a sugestão de que em

próximas pautas sejam separados em pedidos deferidos e indeferidos. 1.2 - Relatório anual de atividades

simultâneas do DPP, referente ao ano de 2015. (Aprovado ad referendum em 29/3/2016.) Referendado

por unanimidade. 1.3 - Atribuição de disciplinas do segundo semestre de 2016. (Aprovada ad referendum

em 18/4/2016.) Referendada por unanimidade. Quanto a esse item, a professora Flavia lembrou que há

uma divisão não harmônica entre disciplinas do 1º e do 2º semestres e que isso deve ser levado em conta

na análise da carga horária semestral de cada docente, pois uns que hoje têm menor carga horária podem

ter dado mais aulas no semestre passado. 2 - CRITÉRIOS OBJETIVOS PARA DESTINAÇÃO

ORÇAMENTÁRIA DO DEPARTAMENTO. Retirado de pauta. 2.2 Processo: 16.1.327.89.9.

Proposta de criação da disciplina: Agronegócio: títulos de crédito, seguro agrícola e securitização de

recebíveis (Agrobusiness: negotiable instruments, agricultural insurance and securization), apresentada pelo professor

Rogério Alessandre de Oliveira Castro. Aprovada por unanimidade, com a observação de que se

necessário adequar os requisitos conforme o novo PPP. 2.3 Processo: 10.1.28.89.6. Relatório bienal da

professora Flavia Trentini com parecer favorável apresentado pelo professor Jonathan Hernandes

Marcantonio. O conselho deliberou que o parecer apresentado não estava de acordo com a resolução

CERT 3533/89. Por esse motivo, solicitará ao Departamento de Filosofia do Direito e Disciplinas Básicas,

departamento do qual faz parte o parecerista, parecer complementar para suprir os itens apontados na

resolução citada. Item retirado de pauta. Por fim, o professor Jair comunicou a compra de sofás para

esta sala, a fim de torná-la um ambiente de convívio dos professores. Nada mais havendo a tratar, o

professor Jair agradeceu a todos e deu por encerrada a reunião às 13h31min, da qual, para constar, eu,

Daniela Veríssimo Gomes, secretária do Departamento de Direito Privado e de Processo Civil, lavrei e

digitei esta ata, que será examinada pelos membros presentes na reunião em que for discutida e aprovada,

e por mim assinada................................................................. Ribeirão Preto, 31 de maio de 2016.
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