
Ata da 50ª sessão (ordinária) do Conselho do Departamento de

Filosofia do Direito e Disciplinas Básicas, realizada aos 05/06/2018, às

12:45 horas, na Sala D205, sob a presidência da Chefe do DFB Cristina Godoy

Bernardo de Oliveira e com a presença dos membros: Alessandro Hirata, Marcio

Henrique Pereira Ponzilacqua, Maria Paula Costa Bertran Muñoz, Nuno Manuel

Morgadinho dos Santos Coelho e o Prof. Sergio Nojiri. I – EXPEDIENTE. 1 -

Discussão e votação da Ata do Conselho do Departamento de

Filosofia do Direito e Disciplinas Básicas, referente à Reunião

realizada em 24 de agosto de 2017. Aprovada por unanimidade. 2 -

Comunicações da senhora chefe. A Sra. Chefe informa que a maior parte

da pauta são equivalências de disciplinas. Propõe aprovação em bloco e informa

que recebeu um ofício dos alunos com intuito de dar uma maior publicação na

questão dos critérios sobre a avaliação de equivalência de disciplinas e informa

que já são publicados pelo setor responsável, e que os alunos podem consultar o

processo no serviço de graduação juntamente com a justificativa já inserida no

despacho do processo. O Prof. Nuno ressalta que os critérios já são bem claros

no processo. A Sra. Chefe apresenta o estagiário Janiel e quais serão suas

funções no departamento. A Sra. Chefe fala sobre o item 2.5 e explica que foi

disponibilizado um espaço na Casa 4 aos departamentos da FDRP. Após

sugestões de como aproveitar o espaço como reuniões, transferência do Cejusc,

laboratórios, ficou decido pelo departamento que seria interessante fazer uma

visita, verificar o tamanho e os recursos que estarão disponíveis para um

aproveitamento melhor. 3 - Palavra aos membros: O Prof. Nuno informa

que a faculdade teve a visita de Pró - Reitores de Graduação que estão

interessados na expansão da graduação, e que atenda a determinados

compromissos que a universidade já assumiu como a criação de cursos

noturnos. O Prof. Nuno fala sobre cursos Inter unidades, pensando na área de

Perícia. Ele fará uma visita para conhecer o curso de Ciências do Estado, que

poderia ser um curso Inter unidade com a FEA; um curso de formação de

estadistas que seria interessante ao departamento. O Prof. Nuno disse que trará

mais informações sobre o curso. É falado sobre a aquisição de duplo diploma

também. A Sra. Chefe relembra que devem ser enviadas as questões de

revalidação de diploma para o serviço de graduação. II – ORDEM DO DIA: 1

– Para referendar: Os itens 1.1 a 1.61 foram explicados pela Chefe do DFB e

referendados pelo Conselho. Sobre o curso de Direito Municipal, a Profa. Maria

Paula ficará responsável por verificar a divisão dos recursos ao Departamento.

Sobre o item 2.1, a Sra. Chefe explica que se trata de uma pesquisa que foi feita

com os alunos para verificar quais optativas não foram ministradas e

despertavam o interesse deles. Sobre o item 2.4, o Prof. Sergio explica seu

parecer no processo de revalidação de diploma da interessada e a necessidade

de que se faça prova nas matérias de Teoria do Direito e Sociologia Geral. Após

longa discussão sobre a forma de avaliar o processo, o Conselho votou na



aprovação do parecer, opinando pela aplicação de prova como informado pelo

prof. Sergio, mas que seja encaminhado ao despacho que a CG consulte a

Congregação sobre a possibilidade de aprovação da revalidação sem a realização

de prova. A Sra. Chefe fala sobre o Projeto Acadêmico da Unidade e que foi feita

uma reunião com os outros departamentos para tentar unificar os projetos.

Informa que até o dia 30 de agosto o projeto da unidade deverá ser

encaminhado. Foi marcado que até o dia 12 de junho o projeto do DFB deve ser

enviado. O Prof. Alessandro explica sobre o novo projeto docente. O Prof.

Marcio abre uma discussão sobre o sistema de produção e pontuação docente.

Após ampla discussão sobre os critérios de avaliação como a pontuação da

CAPES, foram enumeradas as idéias a serem colocadas no projeto. Nada mais

havendo a tratar, a chefia deu por encerrada a reunião às 14 horas e 30 minutos,

da qual eu, Luiz Gustavo Teixeira Neves, lavrei e redigi esta ata, que será

examinada pelos membros presentes na reunião em que for discutida e

aprovada, e por mim assinada__________________. Ribeirão Preto, 27 de

agosto de 2018.


