
Ata da 69ª sessão ordinária do Conselho do Departamento de Filosofia do Direito e Disciplinas

Básicas (DFB), realizada aos vinte e seis dias de março de dois mil e vinte e um, via Google Meet:

endereço meet.google.com/ocg-drja-xcu, sob a presidência do professor Nuno Manuel

Morgadinho dos Santos Coelho, e com a presença dos membros: Lauren Thais Petter, Celso

Olindo Junior, Maria Paula Costa Bertran Muñoz,Cezar Cardoso de Souza Neto, Marcio Henrique

Pereira Ponzilacqua e Sérgio Nojiri. Justificou ausência: Alessandro Hirata. I - EXPEDIENTE. 1 -

Aprovação da ata da 68ª Reunião Ordinária do DFB realizada dia 25/02/21. Aprovada por

unanimidade. 2 - Comunicações da chefia. O senhor chefe informou que sobre o Programa de

Bem Estar e Saúde Mental os alunos podem se inscrever para atendimento psicológico com

duração de 3 meses e critério de exclusão devido ao não comparecimento. Disse que os

psicólogos sugeriram que os docentes abram espaço para conversar com os alunos 5 minutos

após as aulas. Disse ainda que há um conjunto de atividades que serão inauguradas, como

música, teatro, atividades físicas, etc. 3 - Palavras aos membros. Prof. Nojiri informou que o

GPCIN voltou às atividades. II - ORDEM DO DIA. 1 - Boas vindas aos representantes discentes. O

senhor Chefe deu boas vindas aos representantes discentes: Titular: Lauren Thais Petter

mandato e Suplente: Celso Olindo Junior, e informou o período de mandato, de 01/03/2021 -

28/02/2022. 2 - Para referendar: 2.1 - Indicação para Comissão supra departamental encarregada

de deliberar e estabelecer protocolos comuns e análise dos processos de Revalidação de Diploma

Estrangeiro. Indicados os professores Nuno e Alessandro Hirata. Referendado. 2.2 - E-mail CG:

Interessado:João Gabriel Shieber Cury. Disciplina:DFB2203- Metodologia de Pesquisa Jurídica.

Parecer favorável emitido pelo Prof. Nojiri. Referendado. 2.3 - E-mail CG: Interessado:João

Gabriel Shieber Cury. Disciplina: DFB2263- Antropologia. Parecer favorável emitido pela Profa.

Maria Paula. Referendado. 3 - Para discutir: 3.1 - Calendário de reuniões primeiro semestre de

2021. Foram sugeridas as datas a seguir: 23/4, 28/5 e 25/6, sempre às 13h. A sugestão foi

aprovada pelos membros. 3.2 - Oferecimento da disciplina DFB4002 Introdução ao Direito para o

curso de graduação em Ciências Econômicas da FEA-RP/USP no segundo semestre de 2021. Foi

indicado o Prof. David Diniz Dantas para ministrar o curso. 3.3 - Avaliação do evento: "Seminário

para Avaliação das Práticas Didático-Pedagógicas e Científicas no âmbito do DFB, e de sua

contribuição para a realização do Projeto Político-Pedagógico da FDRP”. O senhor Chefe solicitou

que a memória do evento fosse encaminhada aos participantes para que apreciassem suas falas

e que houvessem sugestões de aprimoramentos e pontos positivos e indicações de problemas,

com prazo de resposta até dia 07/04. 4- Inclusões de pauta: 4.1 - Pesquisa de opinião sobre as

aulas remotas do 2º SEM/2020 - a pedido da Acad. Lauren. A acad. Lauren disse que o Feedback

do DFB foi positivo. Disse que os pontos abordados foram a carga de atividades e trabalho dos

alunos e a falta de interação com os docentes no período de quarentena. 4.2 - Atribuição da

disciplina de Laboratório III para o primeiro semestre de 2021 - Retirada da Profa. Maria Paula e



indicação de novo docente. A professora Maria Paula foi retirada da atribuição da disciplina, não

foi indicado novo docente. 4.3 - Solicitação de Credenciamento CERT- Prof. Dr. Alessandro Hirata

- Parecerista: Profa. Dra. Cristina Godoy Bernardo de Oliveira. Aprovado. 4.4 - Realização de

Conferência de Abertura do Semestre do DFB. O senhor chefe disse que o Prof. José Renato de

Lima Lopes publicou livro sobre Filosofia do Direito e que gostaria de convidá-lo para falar sobre o

direito como pensamento prático na abertura do semestre. Nada mais havendo a tratar, o Senhor

Presidente deu por encerrada a reunião às 14 horas e 09 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, 22 de abril de 2021.


