
Ata da 71ª sessão, ordinária, do Conselho do Departamento de Direito Privado e

de Processo Civil (DPP), realizada aos seis dias de novembro de dois mil e

dezoito, na sala D-205, sob a presidência do professor doutor Jair Aparecido

Cardoso e com a presença dos membros: professor associado Camilo Zufelato,

professora associada Flavia Trentini, professora doutora Iara Pereira Ribeiro,

professor associado Paulo Eduardo Alves da Silva, professor doutor Rogério

Alessandre de Oliveira Castro e a representante discente Gabriela Cortez Campos.

Ausência justificada da professora associada Cíntia Rosa Pereira de Lima, em

férias; professora doutora Emanuelle Urbano Maffioletti, afastada; e da professora

associada Maria Hemília Fonseca, em férias. Às 12 horas e 35 minutos, em

terceira e última chamada, o senhor chefe declarou abertos os trabalhos. I

– EXPEDIENTE. 1- Aprovação da ata da 70ª sessão ordinária, que ocorreu em

2/10/2018. Aprovada por unanimidade. 2- Comunicações da Chefia. O professor

Jair comunicou que foram aprovadas as novas diretrizes nacionais dos cursos de

direito e que será necessário revisar o PPP da FDRP; pediu aos professores

verificarem as férias pendentes; comunicou que o orçamento foi encerrado mais

cedo nesse ano, devido ao decreto do governador do estado de São Paulo; e pediu

a inclusão de dois itens na pauta: um pedido de verba apresentado por ele e um

processo de revalidação de diploma estrangeiro, aceita pelos demais

conselheiros. 3 - Palavra aos membros. Sem inscrições. II – ORDEM DO DIA. 1-

PARA REFERENDAR. 1.1- Of. 015/2018/FDRP-DPP, sobre áreas e programas de

concurso para livre-docência, as mesmas do último concurso, com aprovação ad

referendum de 3/10/2018. Referendado por unanimidade. 1.2- 15.1.1530.1.8:

Interessado: José Tadeu Cavalini Ferreira. Assunto: solicitação de revalidação de

diploma estrangeiro. Parecer da professora associada Flavia Trentini

determinando a aplicação de prova de equivalência para a revalidação do diploma,

com aprovação ad referendum de 8/10/2018. Referendado por unanimidade. 1.3-

17.1.2127.1.4: Interessado: Jean Philippe François Antoine Paile.
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Assunto: solicitação de revalidação de diploma estrangeiro. Parecer do professor

associado Gustavo Saad Diniz pelo indeferimento do pedido de revalidação de

diploma, com aprovação ad referendum de 22/10/2018. Referendado por

unanimidade. 1.4- 18.5.846.89.5: Solicitação de verba para a compra de

passagens aéreas e diárias para participação em evento no estado de Goiás,

apresentada pelo professor doutor Jair Aparecido Cardoso. Parecer favorável

emitido pelo professor doutor Rogério Alessandre de Oliveira Castro, com

aprovação ad referendum de 30/10/2018. Referendado por unanimidade, porém

só será atendido o pedido de diária, devido ao encerramento do orçamento. 2-

PARA DISCUTIR E DELIBERAR. 2.1- Verba do professor Benedito Cerezzo Pereira

Filho, que pediu exoneração em 25/9/2018. O Conselho deliberou a divisão da

verba conforme o edital. 2.2- Of. FDRP/SVGRAD/042/2018-CG, a respeito de maior

divulgação da presença de convidados externos em eventos dos departamentos,

para que participem também de outras atividades enquanto estiverem na FDRP, e

criação de agenda de eventos. A professora Iara disse que na reunião da CG foi

citado que o DPP já adota essa prática, inclusive com a pós. Aprovada a

ratificação da resposta já enviada em momento anterior. 2.3- 18.1.2137.1.0:

Interessada: Geisa Garcia de Huppes. Assunto: revalidação de diploma –

estrangeiro. Trata-se de parecer emitido pela professora associada Flavia Trentini

acerca do pedido de revalidação de diploma estrangeiro apresentado pela

interessada. Inclusão de item: 18.1.1991.1.8: Interessada: Agustina Farias.

Assunto: revalidação de diploma – parecer do professor doutor Fernando da

Fonseca Gajardoni pela elaboração de questões para aplicação de prova. Os

pareceres dos dois professores, Flavia e Fernando, por unanimidade. 2.4- Abertura

de vagas de professor titular e criação de comissão interna para a redação das

justificativas do pedido e preenchimento da tabela Carreira Docente 2018. O

professor Camilo propôs uma comissão para discutir motivos da solicitação da(s)

vaga(s) de professor titular. Após discussão e votação, foi aprovado o pedido de
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vaga com o seguinte resultado: três votos favoráveis (professores Camilo, Jair e

Flavia), dois votos contrários (professores Iara e Paulo) e abstenção da

representante discente. Também aprovaram que a secretaria do DPP consulte os

demais professores para verificar quais desejam participar da comissão para

discussão sobre a vaga de titular. Inclusão de item: 18.5.852.89.5: Interessado:

Departamento de Direito Privado e de Processo Civil. Assunto: solicitação de

diária nacional para Carolina Marzola Hirata participar de evento no dia

23/11/2018. Trata-se de pedido apresentado pelo professor doutor Jair Aparecido

Cardoso. Aprovado por unanimidade. Nada mais havendo tratar, o professor

doutor Jair Aparecido deu por encerrada a reunião às 13 horas e 57 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, 21 de fevereiro

de 2019.
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