
Ata da 55ª sessão (ordinária) do Conselho do Departamento de

Filosofia do Direito e Disciplinas Básicas, realizada aos 02/05/2019, 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, Maria Paula Costa Bertran Muñoz,

Sergio Nojiri e o representante discente Pedro Sberni Rodrigues. I –

EXPEDIENTE. 1 - Discussão e votação da Ata do Conselho do Departamento

de Filosofia do Direito e Disciplinas Básicas, referente à Reunião realizada em

02 de maio de 2019. Aprovada por unanimidade. 2 - Comunicações da

senhora chefe. A Sra. Chefe explica que o motivo principal da reunião é a

aprovação dos projetos acadêmicos docentes. 3. Palavra aos membros: A

Profa. Maria Paula fala sobre seu pedido em pauta, a licença-prêmio, e explica

os motivos. A Sra. Chefe fala sobre os pedidos de afastamentos e

licenças-prêmio, dos pedidos de vagas docentes, e que o departamento tem que

verificar os afastamentos por conta do número reduzido de docentes e o período

letivo. A Sra. Chefe e o Prof. Alessandro aproveitam para parabenizar a Profa.

Maria Paula sobre a conquista da bolsa para Universidade de Stanford, e a Sra.

Chefe ressalta que o afastamento será fora do período de aulas, e que a

deliberação acerca do afastamento ocorrerá ao ser entregue o pedido de

afastamento de forma documental. Ordem do dia: Para discussão e

aprovação: 1.1. Os professores relatores Alessandro e Marcio falam sobre as

avaliações, e que a maior parte foi realizada pelo Prof. Nuno. O Prof. Marcio

lamenta o prazo que os avaliadores tiveram para devolução dos projetos depois

da análise, que não conseguiu atender o solicitado de uma forma mais

adequada. A Sra. Chefe ressalta que infelizmente o departamento não teve

muito tempo para seguir os trâmites com mais calma. Os projetos são colocados

em votação. A Sra. Chefe, o Prof. Alessandro e o representante discente são

favoráveis a aprovação do projeto. O Prof. Marcio vota a favor com ressalvas, se

abstendo ao projeto da Profa. Maria Paula, onde faz a sugestão de que haja mais

minúcias, mais detalhes no projeto, e a Profa. Maria Paula informa que

reavaliará a pedido. O Prof. Alessandro se dispõe a analisar o Prof. Do Prof.

Sergio, quando ele for inserido no sistema. A Sra. Chefe informa que aprovará o

projeto do Prof. Sergio ad referendum para que haja tempo hábil do projeto

passar pelas etapas a tempo e que seja encaminhado. Inclusão de pauta: A

Sra. Chefe solicita a inclusão de pauta de três itens na pauta. Um protocolado

sobre o programa de bem estar e saúde mental da FDRP, e dois protocolados de

aproveitamento de estudos (um da aluna Renata Sayeg Regis, nº do processo

19.5.116.89.8, e outro da aluna Ana Clara Fernandes de Souza, nº do processo

19.5.144.89.1). Os itens são incluídos e aprovados por unanimidade. 1.2. A

licença-prêmio da Profa. Maria Paula é aprovada por unanimidade. 1.3. O Prof.

Nojiri explica o parecer que deu no processo, relembrando o que disse na

reunião passada, que faltava alguns documentos, mas a aluna por ser



Venezuelana teria dificuldades em voltar ao seu país de origem, e sugeriu uma

espécie de entrevista com a interessada. O Conselho aprova o parecer e, se

necessário, a aplicação de prova. 1.4. A Sra. Chefe explica como ficou a

distribuição das disciplinas entre os docentes para o segundo semestre de 2019.

O Prof. Alessandro fala sobre as sugestões para a aplicação de disciplinas

optativas, e relembra que em reunião passada, foi uma sugestão a aplicação no

semestre ideal. Fala também sobre a inviabilidade de aplicações sempre no

semestre ideal. O representante discente fala também sobre as dificuldades da

adequação das optativas no semestre ideal. O Prof. Hirata fala sobre as

discussões na CG sobre o assunto e que ainda não tem uma definição sobre a

obrigatoriedade do semestre ideal. Ele aproveita para fazer uma sugestão de que

se tenham vários semestres ideais para aplicação das disciplinas. O Conselho

deliberou que vai dar essa sugestão à CG, e um documento será feito. O Prof.

Sergio aproveita para informar que ele e a Profa. Cynthia Carneiro, docente do

Departamento de Direito Público, vão ministrar no segundo semestre de 2019, a

disciplina Antropologia Jurídica. 2. Para Referendar: os itens 2.1 a 2.8 foram

referendados por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, a chefia deu por

encerrada a reunião às 13h e 50 minutos 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, 31 de maio de 2019.


