
Ata da 54ª sessão (ordinária) do Conselho do Departamento de

Filosofia do Direito e Disciplinas Básicas, realizada aos 04/04/2019, às

13:00 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, Nuno Manuel Morgadinho dos Santos

Coelho e o representante docente Pedro Sberni Rodrigues. I – EXPEDIENTE.

1 - Discussão e votação das Atas do Conselho do Departamento de Filosofia do

Direito e Disciplinas Básicas, referente às Reuniões realizadas em 29 de outubro

de 2018 e 19 de fevereiro de 2019. Aprovadas por unanimidade. 2 -

Comunicações da senhora chefe. A sra. Chefe aproveita as comunicações

para a inclusão de aproveitamento de estudos. Os itens foram aprovados por

unanimidade. 3. Palavra aos membros: O Prof. Nuno explica sobre um

programa que está fazendo com a Comissão de Graduação, que é um ciclo de

conferência do futuro do Brasil. Ele aproveita para convidar o departamento

para participar e contribuir com o programa. A solicitação é aprovada por todos.

O representante discente levanta a discussão sobre o semestre ideal de optativas

e que foi recomendado que os alunos trouxessem esse assunto para discussão. O

Prof. Nuno informa que esta questão está sendo discutida na Comissão de

Graduação, sobre o aproveitamento das optativas em outros momentos e que

neste semestre foi deliberada uma exceção para oferecimento. Ordem do dia:

1.1. O Prof. Alessandro faz uma explicação sobre o projeto acadêmico docente.

Os Professores Alessandro, Marcio e Nuno se habilitaram para serem

avaliadores do processo. O conselho aprovou por unanimidade a formação da

comissão avaliadora. Também foi aprovada a sugestão da data de entrega dos

projetos individuais até 26 de abril de 2019 e a data da reunião que será

discutido sobre o encaminhamento e aprovação dos projetos para a Assistência

acadêmica (02/05/19). 2. Para referendar: o item 2.1 foi referendado. 2.2. O

prof. Nuno explica como formalizou a deliberação CG-FD e CG-FDRP.01/2017,

onde cada departamento irá elaborar uma questão em cada processo de

revalidação de diploma, se analisar pertinente a aplicação de prova. O Conselho

deliberou. Os itens 2.2 a 2.18 fora referendados. Nada mais havendo a tratar, a

chefia deu por encerrada a reunião às 14 horas, 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, 30 de abril de 2019.


