
Ata da 61ª sessão, ordinária, do Conselho do Departamento de Direito Privado e de

Processo Civil, realizada aos três dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezessete, na

sala D-205, sob a presidência do professor doutor Jair Aparecido Cardoso, chefe do

departamento, e com a presença dos membros professores doutores: Camilo Zufelato, Cíntia

Rosa Pereira de Lima, Cláudia Berbert Campos, Flavia Trentini, Iara Pereira Ribeiro, e da

representante discente Bárbara Morselli Cavallo. Com ausência justificada dos professores

Emanuelle Urbano Maffioletti, Maria Hemília Fonseca, Paulo Eduardo Alves da Silva e

Rogério Alessandre de Oliveira Castro. Com início às 12 horas e 45 minutos, em terceira e

última chamada, o chefe declarou aberta a sessão. I – EXPEDIENTE 1 - Aprovação das atas

referentes a 59ª sessão, de 8/8/2017, e 60ª sessão, de 20/9/2017. Aprovadas por unanimidade.

2 - Comunicações da chefia. O professor Jair informou que encaminhara o ofício de n.

012/2017 à diretoria com a solicitação de novos claros temporários para o período após julho

de 2018, quando a vigência dos claros temporários atuais termina; comunicou que o professor

José Antônio, aprovado no processo seletivo para claro temporário no lugar da professora

Ilnah, entregará os documentos à Seção de Recursos Humanos do campus para assumir o

cargo; comunicou também que a reunião da Congregação que estava agendada para o dia seis

de outubro fora cancelada; concluindo suas comunicações, propôs que o item 3 - Palavra aos

membros fosse deixado para o fim da reunião, com a aprovação dos demais. II - ORDEM

DO DIA 1 - Disciplinas do primeiro semestre de 2018. Retirado de pauta com o prazo do dia

10 de outubro para que as áreas encaminhem à secretaria as informações de ministrantes de

cada disciplina, observando as novas normativas do Estatuto Docente. 2 - Proposta de edital

de bolsas do DPP para graduandos e pós-graduandos, redigida pela professora associada

Cíntia Rosa Pereira de Lima. Retirado de pauta para ser discutido em reunião extraordinária

agendada para o dia 10 de outubro, às 12 horas e 30 minutos. 3 - 17.5.262.89.2: Equivalência

de disciplina - DPP3003 Direito Processual Civil I - Teoria Geral. Interessado: Rafael Cyrillo

Abbud. Trata-se de indeferimento do professor doutor Camilo Zufelato acerca do pedido de

equivalência apresentado pelo interessado. O Conselho do Departamento não aprovou o

parecer do professor Camilo e recomendou a aplicação de prova para verificação de
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equivalência. Prova agendada para o dia 16 de outubro, às 14 horas e 15 minutos.

INCLUSÃO DE ITENS Autorizada a inclusão de itens de pauta pelos conselheiros, 4 – OF.

CIRC.ATAc/FDRP/022, de 29 de setembro de 2017, em que a diretoria questiona o

departamento sobre abertura de concurso para a Livre-Docência. Aprovado por unanimidade

informar a abertura de concurso com áreas e programas iguais aos dos anos anteriores. 5 –

Solicitação de verba conforme Deliberação FDRP-DPP de 14 de junho de 2016. 5.1 –

Solicitação da professora Marta Rodrigues Maffeis Moreira para diárias internacionais para

pesquisa em Portugal, com parecer favorável do professor Gustavo Saad Diniz. Aprovadas

por unanimidade sete diárias internacionais, cinco referentes aos dias de evento e duas de

traslado. 5.2 – Solicitação de verba para realização de evento interno, I Simpósio Científico sobre

Direito das Famílias da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, apresentada pelas professoras Cíntia

Rosa Pereira de Lima e Iara Pereira Ribeiro. Aprovadas por unanimidade a compra de

passagens aéreas da professora doutora Giselle Camara Groeninga, uma diária para essa

professora e a contratação de serviço de locação e montagem da estrutura de fixação de

pôsteres. Nada mais havendo tratar, o professor Jair Aparecido Cardoso deu por encerrada a

reunião às 14 horas e 6 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, 9 de outubro de 2017.
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