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

Processo Civil, realizada aos nove dias do mês de março do ano de dois mil e dezessete, na

sala D-205, sob a presidência de Jair Aparecido Cardoso e com a presença dos membros:

Bárbara Morselli Cavallo, Benedito Cerezzo Pereira Filho, Camilo Zufelato, Cíntia Rosa Pereira

de Lima, Cláudia Berbert Campos, Iara Pereira Ribeiro, Maria Hemilia Fonseca, Marta

Rodrigues Maffeis Moreira e Rogério Alessandre de Oliveira Castro. As professoras Emanuelle

Urbano Maffioletti e Flavia Trentini tiveram ausência justificada em razão de afastamento para

pesquisa no exterior. Às doze horas e trinta minutos, em terceira e última chamada, foi aberta

a sessão. I – EXPEDIENTE 1 - Aprovação da ata da 55ª sessão, realizada em 2/2/2017.

Aprovada por unanimidade. 2 - Comunicações da Chefia. O Senhor Chefe comunicou que a

FDRP recebeu menção honrosa pelo trabalho de mediação e conciliação e deu os parabéns à

professora Marta, que coordenou o projeto. 3 - Palavra aos membros. A professora Cíntia

Rosa falou sobre o convênio realizado entre a FDRP e uma universidade italiana, por

intermédio dela e do professor Alessandro Hirata, que proporciona aos alunos duplo diploma

de graduação – um brasileiro e um italiano, possibilitando a atuação nos dois países. O

professor Jair apresentou alguns itens para inclusão na pauta, com a concordância dos demais,

e passou para a II - ORDEM DO DIA 1 - Para referendar 1.1 - 14.1.614.89.6: Proposta de

criação de especialização denominada "Direito Civil: Novos Paradigmas Hermenêuticos das

Relações Privadas". Aprovado, ad referendum, em 23/10/2014 o parecer favorável emitido

pelo professor Jair Aparecido Cardoso, sob o mandato do então chefe de departamento,

professor Camilo Zufelato. Referendado, com a abstenção dos professores Camilo Zufelato e

Iara Pereira Ribeiro. 2 - Para discussão e aprovação 2.1 - 14.5.242.27.9:

APROVEITAMENTO DE ESTUDOS. Interessado: Sérgio Rodas Borges Gomes de

Oliveira. Solicita aproveitamento de estudos, disciplina DPP4001 Direito Civil II - Contratos.

Parecer favorável emitido pela professora Cíntia Rosa Pereira de Lima. Incluídos três

protocolados de equivalência, sendo dois deferidos pelo professor Benedito Cerezzo Pereira

Filho: 16.5.398.89.0, interessada Tatyana Chiari Paravela, que solicitava equivalência da

disciplina DPP4004 Direito Processual Civil II; e 16.5.397.89.4, da mesma interessada, de
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equivalência da disciplina DPP5003 Direito Processual Civil III. O terceiro protocolado

incluído na pauta foi o número 16.5.417.89.5, cujo interessado é Felipe Augusto Kobayashi

Pesquero, que solicitava equivalência da disciplina DPP9008 Métodos de Resolução de

Conflitos e Desenhos de Solução de Disputas, pedido indeferido pelo professor Paulo

Eduardo Alves da Silva devido à diferença de carga horária. Todos os pareceres foram

aprovados pelo conselho por unanimidade. 2.2 - 17.1.46.89.0: Proposta de criação de

especialização denominada "Direito Notarial e Registral". Proposta de criação de curso de

especialização apresentada pelos professores Cíntia Rosa Pereira de Lima e Alessandro Hirata

(DFB). Parecer favorável emitido pelo professor Rogério Alessandre de Oliveira Castro.

Aprovado, com abstenção da professora Cíntia Rosa, com a recomendação de que o curso se

adeque ao modelo de curso com convênio pela fundação. 2.3 - 16.1.615.89.4: Proposta de

criação do curso de especialização LLM em Direito Civil. Proposta de criação de curso de

especialização apresentada pelos professores Cíntia Rosa Pereira de Lima e Alessandro Hirata

(DFB). Parecer emitido pelo professor Fernando da Fonseca Gajardoni para discussão. Após

amplo debate, o departamento deliberou que não são necessárias as diligências do parecerista,

conforme ata da Congregação sobre cursos de especialização. Proposta de criação de curso

aprovada, com abstenção do professor Camilo, que não acredita que a decisão da Congregação

esteja vinculada à do Departamento, e abstenção da professora Cíntia Rosa. Outros itens

adicionados à pauta: 2.4 – Verba do departamento: a Assistência Financeira encaminhou ao

DPP o valor de R$ 17.286,95, referente ao overhead do curso de especialização em direito

processual civil, e R$ 387.186,79 referentes ao valor da segunda versão do curso. Após debate,

o Conselho aprovou, com votos contrários dos professores Camilo e Iara e abstenção da

professora Cláudia, que fosse feita a junção de valores com a verba anterior para uso no ano

de 2017. O valor total da verba do DPP referente ao curso de especialização em direito

processual civil ficou em R$ 734.602,60. Após essa votação, os professores Rogério e Cerezzo

pediram licença e saíram. 2.5 – Alteração da data da reunião do Conselho do Departamento

de Direito Privado e de Processo Civil. O professor Rogério solicitou a alteração da data da

reunião para as terças-feiras, a fim de que ele possa participar das reuniões uma vez que neste
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semestre tem aulas às terças e sextas-feiras. Aprovado por unanimidade a alteração da reunião

do Conselho para as primeiras terças-feiras do mês, no mesmo horário. 2.6 – Renovação dos

contratos das professoras Claudia Berbert Campos, processo 16.1.421.89.5, e Ilnah Toledo

Augusto, processo 16.1.372.89.4, para vigência de mais um ano, a contar do vencimento do

contrato atual. Aprovadas por unanimidade as duas propostas de renovação de contrato de

professor temporário. Nada mais havendo tratar, o professor Jair Aparecido Cardoso, Chefe

do DPP, deu por encerrada a reunião às catorze horas e quatro minutos, da qual, para constar,

eu........................ .........., Daniela Veríssimo Gomes, lavrei e digitei esta ata, que será examinada

pelos membros presentes à reunião em que for discutida, aprovada e por mim assinada.

Ribeirão Preto, 25 de abril de 2017.
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