
ATA DA 59ª SESSÃO ORDINÁRIA DO DEPARTAMENTO DE FILOSOFIA DO

DIREITO E DISCIPLINAS BÁSICAS DA FACULDADE DE DIREITO DE

RIBEIRÃO PRETO DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. Aos vinte e nove dias do

mês de outubro de dois mil e dezenove, às treze horas e nove minutos, na Sala D-205 da

Faculdade, reuniu-se o Departamento da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da

Universidade de São Paulo, sob a presidência do Prof. Associado Nuno Manuel

Morgadinho dos Santos Coelho, com o comparecimento do Prof. Associado Márcio

Henrique Pereira Ponzilacqua, e do representante discente Pedro Sberni Rodrigues.

Presente também a Sra. Barbara Sant’Anna Consiglieri Val Magalhães, Secretária,

convidada para secretariar a reunião. Havendo número legal, o Senhor Presidente declarou

abertos os trabalhos. I – EXPEDIENTE. 1. Discussão e votação da Ata do

Conselho do Departamento de Filosofia do Direito e Disciplinas Básicas, com

reunião realizada em 22/08/19: o Prof. Márcio solicitou a inclusão do seguinte trecho

na linha 79 “Prof. Marcio, no entanto, enfatiza que a reinserção do assunto em pauta, e sua

gravidade, precisariam ser colocados em pauta ordinária e não suplementar a fim de que

os membros do conselho pudessem se organizar previamente”. Alteração aprovada por

unanimidade dos presentes. 2. Discussão e votação da Ata do Conselho do

Departamento de Filosofia do Direito e Disciplinas Básicas, com reunião

realizada em 23/09/19: a Ata foi aprovada por unanimidade dos presentes. 3.

Comunicações da Chefia: o Sr. Chefe não fez comunicações. 4. Palavras aos

membros: o Prof. Márcio comunicou a todos que a Comissão de Graduação formará

grupos de pesquisa que convocarão as Chefias dos Departamentos da FDRP, e conforme

necessidades, os demais docentes da Unidade, para estudo e rediscussão dos trâmites bem



como normas aplicáveis aos casos de Revalidação de Diploma Estrangeiro na Unidade. II -

ORDEM DO DIA. 1. Para referendar. 1.1. Aprovado ad referendum -

Afastamento - Profa. Dra. Maria Paula Costa Bertran Muñoz ( 30 dias) - Prot.

19.5.486.89.0: o item foi referendado por unanimidade dos presentes. 1.2. Aprovado

ad referendum - Solicitação de vaga de Professor Temporário - Contratado

junto ao Departamento de Filosofia do Direito e Disciplinas Básicas. Processo

18.1.615.89.6. 05: o item foi referendado por unanimidade dos presentes. 1.3.

Aprovado ad referendum - Revalidação do diploma de Tamara Daniela

Gutierrez Gomez - Proc. 18.1.1898.1.8: o item foi referendado por unanimidade dos

presentes. 2. Para discussão. 2.1. Abertura de concursos de Livre-Docência -

Parecerista: Profa. Dra. Cristina Godoy B. de Oliveira - Proc. 12.1.546.89.9:

após discussão, o parecer emitido foi aprovado por unanimidade dos presentes,

indicando-se as mesmas áreas de 2018, quais sejam: História do Direito, Filosofia do

Direito e Teoria Geral do Direito, Direito Romano e Sociologia do Direito. O Sr. Chefe

sugeriu a inclusão da área de “Ética”, sendo que seu programa será encaminhado à

Secretaria do Departamento para tramitação. A sugestão apresentada foi aprovada por

unanimidade dos presentes. 2.2. Calendário de disciplinas DFB - 1º Semestre

2020: o representante discente Pedro explicou sobre a necessidade de que a disciplina

DFB2003 - Sociologia do Direito, referente ao currículo 89001, seja ministrada no

próximo ano. Após discussão, a atribuição para 1º semestre de 2020 foi aprovada

conforme encaminhado pelo OF./DFB-FDRP/022-2019. 3. Pauta complementar

(para discussão). 3.1. Equivalência de disciplina. Interessado: PEDRO

LEOPOLDO BORGES DE PAULA FERREIRA. DFB2263 - Antropologia.



Protocolado 19.5.544.89.0. Parecerista: Cynthia Soares Carneiro. Parecer

favorável: o item foi aprovado por unanimidade dos presentes. 3.2. Equivalência de

disciplina. Interessada: LARISSA SILVA FERNANDES. DFB1206 - Economia

Política. Protocolado 19.5.501.89.9. Parecerista: Gabriel Loretto Lochagin.

Parecer favorável: o item foi aprovado por unanimidade dos presentes. INCLUSÃO

DE PAUTA. 4. Criação de curso. Proposta de criação de especialização

denominada "Direito Civil: Novos Paradigmas Hermenêuticos das Relações

Privadas" - 2ª ed. - Protocolado: 19.1.465.89.5: O Sr. Chefe explicou que foi

alterada a Coordenação e Vice Coordenação do referido curso, bem como a destinação final

dos recursos oriundos do curso proposto. Após, o item foi aprovado por unanimidade dos

presentes. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Chefe deu por encerrada a reunião às 13

horas e 33 minutos. Do que para constar, eu  Barbara Sant’Anna

Consiglieri Val Magalhães, Secretária, lavrei e digitei esta Ata, que será examinada pelos

senhores membros presentes à reunião em que for discutida e aprovada, e por mim

assinada. Ribeirão Preto, 22 de novembro de 2019.


