
Ata da 66ª sessão ordinária do Conselho do Departamento de Filosofia do Direito e Disciplinas Básicas

(DFB), realizada aos vinte e sete dias de novembro de dois mil e vinte, via Google Meet: endereço

meet.google.com/uvf-iemr-sbs, sob a presidência do professor Nuno Manuel Morgadinho dos Santos Coelho,

e com a presença dos membros: Cristina Godoy Bernardo de Oliveira, David Diniz Dantas, João Paulo

Sanchez de Rezende Goulart, Marcio Henrique Pereira Ponzilacqua, Sérgio Nojiri. Justificaram ausência:

Alessandro Hirata e Cezar Cardoso de Souza Neto. Às 13 horas e 02 minutos o Senhor Presidente declarou

abertos os trabalhos. I - EXPEDIENTE 1 - I - EXPEDIENTE. 1 - Discussão e votação da Ata da 65ª Reunião

Ordinária do Conselho do Departamento de Filosofia do Direito e Disciplinas Básicas realizada em 29/10/20.

Aprovada. 2 - Comunicações da chefia. Não houve. 3 - Palavras aos membros. Não houve. II - ORDEM DO

DIA. 1 - Para referendar: 1.1 - E-mail CG: Interessada:Marina Takeyama de Oliveira. Disciplina: DFB2201-

Sociologia Geral. Parecer favorável emitido pelo Prof. Márcio. Aprovado. 1.2 - E-mail CG:

Interessada:Carolina Alvim de Oliveira Freitas. Disciplina:DFB1001- Introdução ao Estudo do Direito.

Parecer favorável emitido pelo Prof. Nojiri. Aprovado. 1.3 - E-mail CG: Interessado:MATHEUS

CAVALCANTE DE SÁ. Disciplina:DFB2263- Antropologia. Parecer favorável emitido pelo Prof. Nojiri. 1.4 -

Solicitações de credenciamento CERT. 1.4.1. Aprovação ad referendum de 29/10/2020 do relatório da Profa.

Cristina Godoy Bernardo de Oliveira aprovada pelos membros presentes. 1.4.2. Aprovação ad referendum

de 29/10/2020 do relatório do Prof. Márcio Henrique Pereira Ponzilacqua aprovada pelos membros

presentes. 1.5 - Áreas e Programas atualizados para abertura de concursos de livre docência. Sobre a

indicação de áreas e programas para a abertura de concursos para livre docentes foram indicados os

mesmos elencados nos editais 036, 037, 038, 039, 040/2020.A indicação foi referendada pelos membros. 2

- Para aprovar: 2.1 - Solicitação de reconsideração de aproveitamento de estudos - Manuella Beatriz Santos

Vieira. Foi apresentada nova solicitação de reconsideração, novo parecer emitido pelo Prof. Nuno e nova

consulta à CG com a quantidade de horas aula cursada (45 horas ou 3 créditos). Após discussão, os

membros acataram a sugestão do parecer de aplicação de prova para dispensa da disciplina DFB1206 -

Economia Política. Foi sugerido que a Profa. Maria Paula aplique a referida prova. 2.2 - Projeto acadêmico

do DFB - 2020. O Projeto acadêmico do DFB foi apreciado, o item III foi mantido, e com abstenção do Prof.

Nojiri, o item foi votado e o novo Projeto aprovado. 2.3 - Manifestação quanto ao retorno parcial das

atividades presenciais para 2021. Após discussão, os membros concordam com o já informado pelo senhor

chefe de que possa ser precipitado determinar neste momento o retorno às atividades presenciais no

primeiro semestre de 2021, mesmo que parcialmente, pois não há clareza sobre o desenvolvimento da

pandemia, e a disponibilidade de vacina. As atividades estão sendo desenvolvidas em 100% das disciplinas,

embora de forma remota. Convém mantermos tal metodologia até que haja vacina que possa beneficiar

toda a comunidade. Ainda acreditam que se for extremamente necessário o retorno presencial, concordam

em fazê-lo conforme proposto pela CG no Plano de Retomada da Atividade Presenciais da Graduação. O

senhor Chefe sugeriu a realização de um seminário para integração dos docentes. O seminário foi aprovado

pelos membros e tem previsão de ocorrer em março. O Prof. Nojiri apontou para a relevância da disciplina

de antropologia e a necessidade de inclusão de conteúdo programático da área. Será incluído ponto de

pauta para discussão na próxima reunião sobre o assunto.



3 - Inclusão de Pauta: 3.1 - Solicitação à Diretoria de aquisição de equipamentos de informática (laptops)

para uso dos professores. Foi aprovada a solicitação de notebooks para uso dos docentes e da secretaria

do Departamento. 3.2 - Indicação de até 3 (três) contribuições de 2020 que merecem destaque. O senhor

chefe remeteu a solicitação às Comissões Acadêmicas. 3.3 - Para aprovar: E-mail CG:

Interessado:Leonardo Marques de Souza. Disciplina: DFB2202 - Filosofia do Direito. Parecer favorável

emitido pelo Prof. Nuno. Aprovado. 3.4 - Inclusão do Prof. Gabriel Lochagin como co-regente da disciplina

Economia Política no próximo semestre. Aprovado. 3.5 - Progressão na Carreira Docente. O senhor chefe

informou os membros que o GT está fazendo um parema para haver comparabilidade entre os docentes,

apresentou a tabela e pediu sugestões sobre as pontuações. Nada mais havendo a tratar, o Senhor

Presidente deu por encerrada a reunião às 14 horas e 07 minutos, da qual, para constar, eu, Bruna Gabriele

Massaroto__________________, 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, 27 de

novembro de 2020.


