
Ata da 63ª sessão, ordinária, do Conselho do Departamento de Direito Privado e de

Processo Civil, realizada aos cinco dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezessete,

na sala D-205, sob a presidência do professor doutor Jair Aparecido Cardoso e com a

presença das membras professora doutora Cláudia Berbert Campos e professora doutora Iara

Pereira Ribeiro. Justificaram ausência os professores doutores Benedito Cerezzo Pereira Filho,

Camilo Zufelato, Emanuelle Urbano Maffioletti, Flavia Trentini e Rogério Alessandre de

Oliveira Castro. Às 12 horas e 38 minutos, em terceira e última chamada, o professor Jair

Cardoso declarou abertos os trabalhos. I – EXPEDIENTE 1 - Aprovação das atas das 61ª e

62ª sessões, ocorridas em 3/10/2017 e 10/10/2017, respectivamente. Aprovadas por

unanimidade. 2 - Comunicações da Chefia. O Senhor Chefe informou sobre a deliberação

FDRP-DPP n. 001/2017, que determina que as provas de recuperação do departamento

devam ser aplicadas na primeira semana do período de recuperação. Desse modo, as provas

deveriam ser aplicadas entre os dias 18/12/2017 e 22/12/2017. Na sequência, comunicou

sobre o II Seminário sobre Ensino do Direito Processual, evento ocorrido em 1º/12/2017 na

Faculdade de Direito da USP, em homenagem à professora Ada Pellegrini Grinover, que

contou com a presença do professor Camilo Zufelato. Pediu aos conselheiros que alimentem

uma planilha de eventos que a secretária deixou no Google Drive para que facilite a consulta e

o registro do relatório anual do departamento. Na sequência, pediu à secretária para explicar o

acesso ao Google Drive, plataforma a que todos têm acesso através de seu e-mail USP, onde a

secretaria tem disponibilizado documentos importantes do departamento e de interesse

comum. A secretária explicou que foi criado um drive de equipe, a que todos têm acesso, e

pastas individuais para cada docente do departamento. A chefia comunicou também que a

partir do próximo semestre todos os professores deverão cumprir com as oito horas de aulas

semanais mínimas. Disse que a vice-diretora, professora titular Maísa de Souza Ribeiro, esteve

na reunião do Conselho Universitário em que foi relatada a suspensão de concursos de

docente, efetivos e temporários. Registrou, por fim, agradecimento às representantes discentes

Bárbara Morselli Cavalo e Maitê Stelluti, titular e suplente, cujo mandato encerrou em

dezembro de 2017. 3 - Palavra aos membros. Sem inscrições. II - ORDEM DO DIA 1 - Para
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referendar 1.1 - Solicitações de verba – Deliberação FDRP-DPP de 14/6/2016: 1.1.1 Pedido

de verba para participação em evento científico no Japão — diárias internacionais

—apresentado pela professora Maria Hemília Fonseca com parecer favorável da professora

Cíntia Rosa Pereira de Lima. Referendado por unanimidade. 1.1.2 Pedido de verba para

participação em evento científico nacional — passagem de ida e diária — apresentado pelo

professor Benedito Cerezzo Pereira Filho com parecer favorável do professor Rogério

Alessandre de Oliveira Castro. Referendado por unanimidade. 1.2 - Equivalência de

disciplina. Aluna: Raíssa Araújo Rodrigues. Pedido de equivalência da disciplina DPP2001

Instituições de Direito Privado Contemporâneas II, deferido pela professora Iara Pereira

Ribeiro. Referendada por unanimidade. 1.3 - Contratação do professor temporário José

Antônio Ribeiro de Oliveira Silva. Referendada por unanimidade. 1.4 - Atribuição de

disciplinas de graduação 1º semestre de 2018. Ofício 015/2017/FDRP-DPP, de 8 de

novembro de 2017, que atribui as disciplinas DPP1101 Laboratório de Direito Privado e

DPP1201 Laboratório I (em conjunto com outros docentes) ao professor Gustavo Saad

Diniz. Referendada por unanimidade. 1.5 - Proposta de edital para bolsas de pesquisa do

DPP, de acordo com deliberações da 62ª sessão do Conselho do DPP. Referendada por

unanimidade. 2 - Para discussão e aprovação 2.1 - Equivalência de disciplina. Aluno: Rafael

Cyrillo Abud. Disciplina DPP3003 Direito Processual Civil I - Teoria Geral, cuja aplicação

prova de habilitação fora deliberada na 61ª sessão do DPP. Aluno com nota 6,0 na prova.

Aprovada por unanimidade. 2.2 - Solicitação de dois novos cargos temporários, tendo em

vista o encerramento dos cargos de editais 03/2016 (contratada Cláudia Berbert Campos) e

05/2016 (contratada Ilnah Toledo Augusto; complementado pelo edital 19/2017, contratado

professor José Antônio Ribeiro de Oliveira Silva), cujo período de contratação vai até

31/7/2018. Aprovada por unanimidade. 2.3 - Proposta de edital de auxílio a reuniões

científicas, redigida pela professora associada Cíntia Rosa Pereira de Lima. Item retirado de

pauta por não haver quórum. INCLUSÃO DE ITEM DE PAUTA. Protocolado:

2017.5.316.89.5 Interessada: Kaira Regiani Solla. Assunto: Equivalência da disciplina

DPP7004. Recurso apresentado pela aluna a partir do indeferimento ao pedido de equivalência
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da disciplina DPP7004 Direito Processual Civil V e a manutenção do indeferimento pelo

professor responsável, Fernando da Fonseca Gajardoni, após análise do recurso. O conselho

determinou que o recurso fosse encaminhado a outro professor de direito processual civil para

segunda análise. Nada mais havendo tratar, o professor doutor Jair Aparecido Cardoso

agradeceu a presença da professora Iara Pereira Ribeiro, que mesmo de férias esteve presente,

e deu por encerrada a reunião às 13 horas e 16 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, 1º de março de 2018.
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