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ATA DA 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DEPARTAMENTO DE FILOSOFIA DO

DIREITO E DISCIPLINAS BÁSICAS DA FACULDADE DE DIREITO DE RIBEIRÃO

PRETO DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. Aos vinte e cinco dias do mês de fevereiro de

dois mil e vinte e um, às treze horas e (minutos), por videoconferência através do aplicativo Google

Meet (meet.google.com/wtu-gfuv-dgs), reuniu-se o Departamento de Filosofia do Direito e

Disciplinas Básicas 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 dos seguintes membros titulares: Prof. Associado Alessandro Hirata, Profa. Dra.

Cristina Godoy Bernardo de Oliveira, Prof. Associado Márcio Henrique Pereira Ponzilacqua, Prof.

Associada Maria Paula Costa Bertran, Prof. Dr. Sérgio Nojiri e do representante discente Sr. João

Paulo Goulart. Convidada a Srta Lauren Thaís Petter, representante discente recém-eleita do DFB,

que iniciará seu mandato no próximo dia 1º de março. 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 da 66ª Reunião Ordinária do Conselho do Departamento de Filosofia do Direito e Disciplinas

Básicas realizada em 27/11/20 e da Ata da 67ª Reunião Extraordinária do Conselho do

Departamento de Filosofia do Direito e Disciplinas Básicas realizada em 21/12/20: as Atas foram

aprovadas por unanimidade. 2. Comunicações da Chefia: a Chefia não fez nenhuma

comunicação. 3. Palavras aos membros: o Prof. Márcio pediu a palavra, e como

Presidente da Comissão de Graduação, explicou a situação da demora nas análises

dos processos de Revalidação de Diploma Estrangeiro, solicitando, com isso, que as

apreciações dos pedidos sejam feitas de forma célere; além disso, comunicou que a

CG deliberou pela criação de uma Comissão, composta por dois docentes de cada

Departamento, que terá como finalidade analisar os pedidos e manifestar-se pelo

Departamentos nessas análises, fazendo com que os pedidos tramitem de forma mais

breve nos Departamentos. O Prof. Nojiri pediu a palavra e, após cumprimentar a

todos, reiterou que é necessária a reorientação sobre as análises dos pedidos de

Revalidação de Diplomas Estrangeiros, e por isso a CG deliberou pela criação da

Comissão mencionada pelo Prof. Márcio; além disso, comentou que, como na pauta

consta item para discussão e avaliação da disciplina Antropologia, tomou a iniciativa

de convidar a Prof. Cynthia Soares Carneiro (DDP) para tal discussão, tendo em vista

que a docente é co-regente na disciplina. Após, o Conselho manifestou concordância

com a participação da professora, no momento da discussão. O representante
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discente, João Paulo, pediu a palavra e comunicou a todos que, conforme deliberado

em última reunião do Conselho, o CAAJA da Unidade elaborou pesquisa sobre o

oferecimento remoto das disciplinas do DFB, com o objetivo averiguar a opinião dos

discentes sobre a forma de oferecimento das aulas e das atividade realizadas à

distância. Na oportunidade, disse que o CAAJA pretende ampliar a pesquisa às

disciplinas ministradas pelos demais Departamentos da Unidade e questionou a

opinião dos membros. O Sr. Chefe disse que os resultados obtidos pela pesquisa

serão importantes para o Departamento. Após, o Prof. Nojiri reiterou que os

resultados da pesquisa serão importantes para as discussões no DFB, e questionou se

alguma pesquisa semelhante será feita no âmbito da Unidade. O Sr. O Chefe explicou

que a Diretoria está integrada e ciente do assunto, mas disse que informações sobre o

assunto e trará essas informações em outra oportunidade. II - ORDEM DO DIA. Para

referendar. 1. Revalidação de Diploma Estrangeiro. Interessado: Kai Daubitz. Parecer favorável,

sem necessidade de aplicação de prova: Prof. Alessandro Hirata. Aprovado ad referendum em

08/12/2020 - proc.: 17.1.15294.1.1: o item foi referendado por unanimidade dos

presentes. 2. Aproveitamento de Estudos. 2.1. Interessada: Daniely Nascimento Marreria

Dantes. Disciplina: DFB2201 - Sociologia Geral. Parecer favorável: Prof. Márcio Henrique Pereira

Ponzilacqua. Aprovado ad referendum em 15/12/2020: o item foi referendado por

unanimidade dos presentes. 2.2. Interessada: Daniely Nascimento Marreria Dantes.

Disciplina: DFB2263 - Antropologia. Parecer favorável: Prof. Sérgio Nojiri. Aprovado ad

referendum em 17/12/2020: o item foi referendado por unanimidade dos presentes. 3.

Recurso de Aproveitamento de Estudos. 3.1. Interessada: Larissa Silva Fernandes. Recurso contra

o indeferimento do pedido de aproveitamento de estudo da disciplina DFB1201 - Teoria do Direito,

cujo parecer foi emitido pelo Prof Sérgio Nojiri, e após, pelo Prof. Nuno Coelho. Parecer favorável

ao recurso: Prof. Nuno Manuel Morgadinho dos Santos Coelho. Aprovado ad referendum em

09/12/2020: o item foi referendado por unanimidade dos presentes. 3.2. Interessada:

Manuella Vieira. Disciplina: DFB1206 - Economia Política. Após recurso e justificativas do pedido

apresentados pela interessada, conforme solicitação do Departamento em sua 66ª sessão ordinária,

a interessada foi submetida a prova de habilitação, tendo sido aprovada com nota suficiente. O

Conselho deste Departamento, então, aprovou ad referendum em 19/01/2021 o aproveitamento de

estudos com base no resultado obtido na prova de habilitação: o item foi referendado por

unanimidade dos presentes. 4. Referendamento da indicação de docentes do Departamento

que compõem a Comissão que analisará e revisará os critérios para distribuição de cargo de
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Professor Titular da FDRP: o item foi referendado por unanimidade dos presentes. Para

aprovar. 5. Aproveitamento de Estudos. Interessado: Arthur de Pádua Bernardes. Disciplina:

DFB1009 - Instituições de Direito. Parecer favorável: Prof. David Diniz Dantas: o item foi

aprovado por unanimidade dos presentes. Para discutir e deliberar. 6. Relatório de

Atividades Simultâneas do Departamento, referente ao ano de 2020: o relatório foi aprovado

por unanimidade dos presentes. 7. Indicação de três docentes para comporem a Comissão de

2021, que avaliará os Trabalhos de Conclusão de Curso dos discentes aprovados no ano anterior,

conforme previsto no item III do Projeto Acadêmico deste Departamento: o Sr. Chefe

perguntou se algum dos membros teria disponibilidade. O Prof. Hirata se manifestou

e se colocou à disposição do Departamento. A Profa. Maria Paula se manifestou

dizendo estar sobrecarregada, e desculpou-se pela indisponibilidade. O Sr. Chefe

sugeriu que os docentes sejam consultados em outro momento, e caso não seja

possível que a Comissão seja criada, o Conselho poderá deliberar critérios razoáveis

para sua composição. Após a aprovação do Conselho às sugestões do Sr. Chefe, o item

foi retirado de pauta. 8. Planejamento do evento "Seminário de Integração Docente": o Sr.

Chefe explicou que o Departamento terá a oportunidade de conversar sobre sua

contribuição para a realização do novo Projeto Político Pedagógico da Unidade,

vigente desde 2017, e que terá sua implantação avaliada ao final do 5º ano de

vigência. Após ampla discussão, o Conselho deliberou que o evento seja realizado nos

próximos dias 16 e 17 de março, no período da manhã de cada dia, com a

apresentação das atividades realizadas pelos docentes nas disciplinas atribuídas a

cada um ao longo da vigência do novo currículo. Serão convidados para o evento

todos os docentes externos ao Departamento, que ministraram disciplinas da

Unidade, a saber: Profa. Cynthia Soares Carneiro (DDP-FDRP), Prof. Caio Gracco

Pinheiro Dias (DDP-FDRP), Prof. Gabriel Loretto Lochagin (DDP-FDRP), Profa

Marina Bazon (FFCLRP) e todos os docentes da FEARP, que ministraram disciplinas

desde a implantação do novo currículo. 9. Avaliação da disciplina de "DFB2263 -

Antropologia": o Sr. Chefe passou a palavra ao Prof. Nojiri, que explicou sobre a

necessidade da referida disciplina na grade curricular obrigatória da Unidade; na

oportunidade, o Prof. Nojiri sugeriu que o Conselho analise a possibilidade de

solicitar o conteúdo da área de Antropologia em concurso futuro para ingresso de

docentes junto ao Departamento, já que atualmente não há nenhum docente no DFB

com conhecimento profundo na área, que possa receber a atribuição da referida
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disciplina; na ocasião, o Prof. Nojiri relembrou que atualmente a disciplina vem

sendo ministrada por ele e pela Prof.a Cynthia Soares Carneiro (DDP). O Prof. Hirata

tomou a palavra, reafirmou o que foi dito pelo Prof. Nojiri, reafirmando a

necessidade da área no currículo de formação da Unidade; relembrou que o

Departamento não possui claro docente para abertura de novo concurso, e sugeriu

que o assunto seja deliberado no Conselho e encaminhado à Administração da

Universidade. O Sr. Chefe acolheu a sugestão do Prof. Hirata e do Prof. Noijiri,

sugerindo que tais assuntos - necessidade de novo claro docente e da inserção da

disciplina “Antropologia” na grade curricular da Unidade - sejam retomados no

evento que será realizado nos dias 16 e 17 de março. O Conselho aprovou a sugestão

feita pelo Sr. Chefe. Inclusão de Pauta. Para aprovar. 10. Atividades Simultâneas. Pedido

de autorização para realização de atividade de consultoria jurídica junto à Prefeitura Municipal de

Ribeirão Preto, nos termos do Art. 20 da Resolução USP Nº 7271/2016. Interessado: Prof.

Alessandro Hirata. Parecer favorável: Prof. Nuno Manuel Morgadinho dos Santos Coelho: após a

explicação do pedido, feita pelo Prof. Hirata, o item foi aprovado por unanimidade

dos presentes, com a abstenção do interessado. Nada mais havendo a tratar, agradecendo a

presença de todos, o Senhor Presidente deu por encerrada a sessão às 13h38. 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, 17 de março de 2021.
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