
Ata da 72ª sessão, extraordinária, do Conselho do Departamento de Direito Privado e de
Processo Civil (DPP), realizada aos doze dias do mês de março do ano de dois mil e
dezenove, na sala D-205, sob a presidência da professora associada Cíntia Rosa Pereira de
Lima, que teve que redigir a ata por não ter secretário(s) disponíveis na(s) secretaria(s) do(s)
departamento(s) e com a presença dos membros: professor associado Camilo Zufelato,
professora associada Cíntia Rosa Pereira de Lima, professora associada Marta Rodrigues
Maffeis Moreira, professor doutor Rodrigo de Lima Vaz Sampaio, professora associada Flavia
Trentini, professora doutora Iara Pereira Ribeiro, professora associada Maria Hemília
Fonseca, e a suplente da representante discente Isabella Lima. Ausência justificada da
professora doutora Emanuelle Urbano Maffioletti, em afastamento, e do professor doutor Jair
Apacerido Cardoso, em licença-prêmio. Às 12 horas e 40 minutos, em terceira e última
chamada, a Senhora Chefe em Exercício declarou abertos os trabalhos. Na ocasião, foi
solicitada a INCLUSÃO NA PAUTA: PARA DISCUSSÃO E APROVAÇÃO: 1)
2016.1.19873.1.5, Int. José Luis João da Silva Soares, Revalidação de Diploma Estrangeiro –
Universidade Lusíada de Lisboa – Portugal, parecerista professora associada Maria Hemília
Fonseca; 2) 2016.1.21349.1.8, Int. Yesica Karina Zemek, Revalidação de Diploma
Estrangeiro – Universidad de Buenos Aires – Argentina, parecerista professora associada
Maria Hemília Fonseca; 3) 2018.1.1690.1.8, Int. Mohamed Lofti Goda Mohamed,
Reconhecimento de Diploma Estrangeiro – Universidade do Cairo – Egito, parecerista
professora associada Cíntia Rosa Pereira de Lima; e 4) solicitação da representação discente
para a atualização das disciplinas relacionadas ao Direito do Trabalho, ministrada pela
professora associada Maria Hemília Fonseca. Colocada em votação a inclusão de pauta
suplementar, foi aprovada por unanimidade. Em seguida, passou-se à ordem do dia. A
senhora Chefe em Exercício solicitou que as comunicações e a palavra aos membros fossem
realizadas ao final da reunião, colocada em votação, foi aprovada por unanimidade. Seguindo
a ordem do dia. A professora Flávia Trentini pediu para que aguardasse a chegada da
professora Maria Hemília Fonseca que estava chegando para então fazer a votação, em
seguida o professor Camilo Zufelato solicitou a inversão da pauta para primeiro analisar a
proposta de Deliberação para Uso de Verba do DPP para Reuniões Científicas na FDRP e,
então, realizar a votação. Na ocasião, a Chefe em Exercício, professora Cíntia Rosa Pereira de
Lima informou que a convocação foi feita dessa maneira, pois a votação é muito mais rápida
do que a discussão e aprovação da proposta da Deliberação, que requer discussão de cada
artigo proposto. Em seguida, a Chefe em Exercício colocou em votação a solicitação de
inversão de pauta feita pelo professor Camilo Zufelato, que por maioria (quatro votos a
três votos) o Conselho do DPP entendeu manter a ordem da pauta tal como constou na
convocação. Ainda assim, o Conselho ficou esperando a professora associada Maria Hemília
Fonseca chegar para começar a votação, o que ocorreu às 12:45 horas. Dando continuidade
aos trabalhos, os presentes iniciaram o debate sobre as possíveis candidaturas. [ORDEM DO
DIA] I – EXPEDIENTE: 1 - VOTAÇÃO PARA REPRESENTANTES TITULAR E
SUPLENTE DO CONSELHO DO DEPARTAMENTO DE DIREITO PRIVADO E DE
PROCESSO CIVIL NA COMISSÃO DE COORDENAÇÃO DO CURSO, VINCULADA À
COMISSÃO DE GRADUAÇÃO, A PARTIR DE 21/3/2019. Na ocasião, o professor Camilo
Zufelato afirmou que o DPP deixa a desejar com a representação do DPP na COC dizendo
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que não basta fazer somente a avaliação das disciplinas; mas precisa de um planejamento.
Realizando um aparte, a professora Cíntia Rosa Pereira de Lima informou que, como
Coordenadora do Curso, eleita pelos professores membros da COC, está atuando muito no
planejamento, o que foi elogiado por vários professores que participam das disciplinas
Laboratórios, sendo que o planejamento está sendo realizado a partir de um cronograma para
os Docentes enviarem os respectivos projetos com antecedência, bem como os relatórios das
disciplinas Laboratórios, tudo disponível no site da FDRP, na página da COC. Além disso, há
a avaliação que está sendo em fase de aplicação. O professor Camilo afirmou ter enviado sua
manifestação, por e-mail, afirmando seu interesse em concorrer à eleição. A Chefe em
Exercício informou que não recebeu esse e-mail, como Chefe em Exercício, e desconhecia a
existência do e-mail. Na ocasião, o professor Camilo abriria mão de se candidatar como titular
do cargo de representante do DPP na COC, para que a professora Iara saísse como titular,
ficando ele como suplente. A professora Cíntia pediu a palavra para dizer que justamente
conversou com a professora Iara para que ela pudesse ser suplente do referido cargo, o que ela
aceitou, afirmando que “como suplente ela aceitaria, mas como titular não.” A professora Iara
pediu a palavra para dizer que aceitava ser suplente porque não sabia que havia outros
interessados ao pleito. A professora Cíntia destacou que, como ela, a professora Iara também
não tinha recebido o e-mail do professor Camilo. Em resposta, o professor Camilo afirmou
não ter enviado o e-mail, mas “enviou para a Daniela” (secretária do DPP). A professora
Flávia manifestou que não tem mais interesse na Suplência. A professora Cíntia pediu a
palavra para dizer que ela tem interesse em continuar na COC para concluir os trabalhos
iniciados por ela em uma gestão curta, de apenas um ano, em que a COC está em seu início, e
que durante esse período, ela realizou muitos feitos, hoje todos os projetos das disciplinas
Laboratórios, bem como os respectivos relatórios estão disponíveis no site da FDRP,
viabilizando a consulta pública para que os alunos possam conhecer mais a atuação de cada
eixo, bem como os professores podem consultar para ter ideias de como se pode desenvolver
os eixos nas disciplinas Laboratórios. Na ocasião, a professora Cíntia informou que já tentou
fazer várias reuniões periódicas, mas não houve adesão dos professores por incompatibilidade
de agenda. Após os debates e a apresentação das candidatas à eleição para representante do
DPP na COC, iniciou-se a votação que, por sugestão do professor Camilo Zufelato, deveria
ser sigilosa à semelhança do que ocorre na congregação. Foram cortadas 08 (oito) cédulas em
branco nas quais cada membro do Conselho do DPP deveria escrever o nome da candidata em
que queira votar. A professora Flávia Trentini cortou as cédulas e todos conferiram que
estavam em branco antes da votação. Iniciada a votação sigilosa, em que cada membro do
Conselho do DPP votou e dobrou a cédula. Finalizada a votação, a professora Flávia Trentini
realizou a conferência das oito cédulas dobradas na frente de todos os presentes, conferindo
08 (oito) cédulas. Em seguida a professora Flávia Trentini iniciou a apuração dos votos,
constatando o empate. A professora associada Cíntia Rosa Pereira de Lima obteve 04
(quatro) votos e a professora doutora Iara Pereira Ribeiro obteve 04 (quatro) votos, seja
pelo critério da antiguidade quanto pelo critério da titulação, a professora Cíntia Rosa
Pereira de Lima foi eleita como representante do DPP na COC da FDRP por ser mais
antiga e mais titulada do que a professora doutora Iara Pereira Ribeiro. Todas as cédulas
foram conferidas por todos os presentes e arquivadas em envelope. A professora associada
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Marta Rodrigues Maffeis Moreira pediu licença para a Senhora Chefe em exercício e os
demais membros do DPP para se retirar para atender compromisso profissional, pois como a
reunião tardou para começar, diante da espera da professora Maria Hemília, infelizmente não
poderia permanecer para debater o segundo item da pauta ordinária e os demais itens
incluídos naquele momento. Dando continuidade à votação, a Senhora Chefe em exercício
indagou quem teria interesse em concorrer à suplência. A professora doutora Iara Pereira
Ribeiro pediu para constar na ata que está muito chateada porque a professora associada
Marta vem só para votar e vai embora, e que a reunião tinha sido marcada para quinta-feira, e
depois alterada para terça, contrariando a convocação feita pelo professor doutor Jair
Aparecido Cardoso. Em resposta, a professora associada Cíntia respondeu que, como chefe
em exercício, entendeu melhor manter o dia em que sempre o Conselho do DPP se reúne, às
terças-feiras, enviando em seguida uma convocação com a pauta da reunião. A professora
Flávia Trentini pediu para constar na ata da sessão que acha “lamentável, independentemente
da votação ou quem sejam as partes, não estou entrando no mérito, o que é endossado pelo
professor Camilo e pela professora Maria Hemília, que tem professores do DPP que não vão
nunca em nenhuma reunião do departamento, dá para fazer um levantamento, e vem somente
para uma votação e vai embora; que não é capaz de discutir nunca. É uma postura reiterada.
Vem, vota e pede licença.” A professora Iara interrompe para acrescentar “faz um serviço”, o
que foi corroborado pela professora Flávia. A professora Cíntia indagou se os presentes
queriam que constasse isso em ata, sendo que o professor Camilo Zufelato, professora Iara
Pereira Ribeiro e professora Flávia responderam que sim. Em seguida, a professora Cíntia,
chefe em exercício, continuou a votação, sendo interrompida pela professora Iara Pereira
Ribeiro que pediu licença para sair, pois pelo avançado da hora, teria de almoçar, o professor
Camilo também concordou, mas ficou na sala. Dando continuidade à eleição, a professora
Cíntia, chefe em exercício, indagou se alguém teria interesse na suplência, diante do
silêncio dos presentes, a chefe em exercício informou que irá enviar um e-mail
perguntando para os demais conselheiros do DPP. [ORDEM DO DIA] 2 - PARA
DISCUTIR E APROVAR: Proposta de edital de auxílio a reuniões científicas do DPP da
FDRP. A professora associada Cíntia Rosa Pereira de Lima apresentou uma proposta de
deliberação para o uso da verba do DPP para reuniões científicas, o que foi enviado por
e-mail para a análise de todos os demais conselheiros do DPP. O professor associado Camilo
Zufelato apresentou algumas alterações no texto original. Passou a análise de cada um dos
artigos da deliberação. A professora Cíntia Rosa explicou sua proposta e o professor Camilo
explicou as suas propostas de modificação, resultando na proposta que será enviada para
todos os membros do Departamento por e-mail e será disponibilizada no drive de equipe do
DPP. Colocada a versão final da proposta de edital de auxílio a reuniões científicas do
DPP da FDRP, foi aprovada por unanimidade. [INCLUSÃO NA PAUTA]: PARA
DISCUSSÃO E APROVAÇÃO: 1) 2016.1.19873.1.5, Int. José Luis João da Silva Soares,
Revalidação de Diploma Estrangeiro – Universidade Lusíada de Lisboa – Portugal,
parecerista professora associada Maria Hemília Fonseca, o parecer foi aprovado por
unanimidade; 2) 2016.1.21349.1.8, Int. Yesica Karina Zemek, Revalidação de Diploma
Estrangeiro – Universidad de Buenos Aires – Argentina, parecerista professora associada
Maria Hemília Fonseca, o parecer foi aprovado por unanimidade; 3) 2018.1.1690.1.8, Int.
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Mohamed Lofti Goda Mohamed, Reconhecimento de Diploma Estrangeiro – Universidade do
Cairo – Egito, parecerista professora associada Cíntia Rosa Pereira de Lima, o parecer foi
aprovado por unanimidade; e 4) solicitação da representação discente para a atualização das
disciplinas relacionadas ao Direito do Trabalho, ministrada pela professora associada Maria
Hemília Fonseca. A representante discente manifestou que alguns programas de disciplinas
estão diferentes no antigo PPP e no atual PPP, o que vem prejudicando alguns alunos, a
professora Maria Hemília Fonseca respondeu que irá verificar o procedimento para fazer tal
atualização e fará assim que possível, razão pela qual o item foi retirado de pauta.
[INVERSÃO DE PAUTA] COMUNICAÇÕES: a Chefe em Exercício informou que a
senhora Daniela Veríssimo está de férias até dia 27 de marco de 2019, e a senhora Josiane
pediu exoneração, e o outro secretário, senhor Gustavo está de férias. Assim, o DPP está sem
secretaria, apenas o senhor Janiel, que é estagiário e não pode fazer algumas coisas privativas
dos secretários, como acesso ao sistema, e etc... Informou, também, que o professor doutor
Jair Aparecido Cardoso está em licença-prêmio de 11/03/2019 a 08/06/2019, período em que
estará a professora associada Cíntia Rosa Pereira de Lima na chefia. Passada a palavra aos
membros, ninguém se manifestou. Nada mais havendo tratar, a professora associada Cíntia
Rosa Pereira de Lima deu por encerrada a 72 sessão extraordinária às 14 horas e 10 minutos,
da qual, para constar, eu.................................................., Cíntia Rosa Pereira de Lima, chefe
em exercício lavrei e digitei esta ata, que será examinada pelos membros presentes à reunião
em que for discutida, aprovada e por mim assinada. Ribeirão Preto, 12 de março de 2019.
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