
Ata da 56ª sessão (ordinária) do Conselho do Departamento de

Filosofia do Direito e Disciplinas Básicas, realizada aos 06/06/2019, 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, Sergio Nojiri, Nuno Manuel Morgadinho

dos Santos Coelho 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 a pauta suplementar, que trata de um

despacho ad cautela, sobre a decisão departamental ocorrida em 27 de junho de

2018, referente ao cargo de professor titular, RDIDP, em Direito Romano e

História do Direito, e também informa as datas do processo de eleição de chefe e

vice-chefe do Departamento de Filosofia do Direito e Disciplinas Básicas. A Sra.

Chefe aproveita para agradecer a todos pelo período que ficou na chefia. 3.

Palavra aos membros: Os membros do Conselho agradecem a chefia pelo

período. Ordem do dia: Para aprovar. 1.1 O Prof. Nuno informa que

deliberou pela aplicação de prova do processo de revalidação de diploma e

enviará a questão para a CG. 2. Para discussão. 2.1. O Conselho delibera pela

aplicação de prova. 2.2. O Conselho delibera pela aplicação de prova. 2.3. O

Conselho deliberou pelo encaminhamento de resposta ao ofício da aluna

Gabriela Saiki, informando que as disciplinas serão aplicadas dentro do prazo

de formação da aluna. 3. Para referendar. Os itens de 3.1 a 3.7 foram

referendados. Nada mais havendo a tratar, a chefia deu por encerrada a reunião

às 13h e 30 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, 23 de julho de 2019.


