
Ata da 73ª sessão, ordinária, do Conselho do Departamento de Direito Privado e

de Processo Civil (DPP), realizada aos dois dias do mês de abril do ano de dois

mil e dezenove, na sala D-205, sob a presidência da professora associada Cíntia

Rosa Pereira de Lima e com a presença dos membros: professora doutora Iara

Pereira Ribeiro, professora associada Maria Hemilia Fonseca e professor doutor

Rogério Alessandre de Oliveira Castro. Tiveram ausência justificada o professor

associado Camilo Zufelato, em afastamento; a professora doutora Emanuelle

Urbano Maffioletti, em afastamento com prejuízo de vencimentos; a professora

associada Flavia Trentini, em afastamento; e o professor doutor Jair Aparecido

Cardoso, em licença-prêmio. Às 12 horas e 35 minutos, em terceira e última

chamada, a senhora chefe declarou abertos os trabalhos. I – EXPEDIENTE. 1 -

Aprovação da ata da 71ª sessão do Conselho do Departamento, ocorrida em 6 de

novembro de 2018. Aprovada por unanimidade. 1.1 - Aprovação da ata da 72ª

sessão do Conselho do Departamento, ocorrida em 12 de março de 2019.

Retirada de pauta para votação na próxima reunião, após sugestão das

professoras Iara e Maria Hemília. 2 - Comunicação da Chefia. A professora Cíntia

Rosa informou que o professor Paulo Eduardo fora selecionado para participar de

do projeto “Seleção e recrutamento de magistrados e acesso à Justiça do

Trabalho”, do Ipea, na modalidade de pesquisador de campo II, e parabenizou o

professor. Na sequência, solicitou a inserção de três itens na pauta: i) pedido de

verba apresentado pelo Coletivo Feminista Capitu; ii) pedido de verba apresentado

pelo professor Jair Cardoso e iii) pedido de recredenciamento apresentado pela

professora Maria Hemília. Aprovadas as inserções na pauta. 3 - Palavra aos

membros. A professora Maria Hemília agradeceu o apoio do departamento para

votar nesta reunião seu pedido de recredenciamento. A professora Iara solicitou a

anulação da votação para indicação de membro para a Comissão Coordenadora

de Curso (CoC) realizada na 72ª sessão, pois o professor Rodrigo de Lima Vaz

Sampaio, professor temporário, teve direito a voto, o que vai contra o § 1º do
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Artigo 218 do Regimento Geral da Universidade de São Paulo. Quanto a isso, a

senhora chefe comunicou que recebera o mesmo pedido do professor Camilo e

que, por essa razão, está fazendo pesquisas com os outros departamentos, além

de pesquisa interna, para conferir se os docentes temporários participaram de

outras eleições, já que no DPP a prática era recorrente. Por fim, a professora Iara

pediu que a CoC fosse comunicada de que a referida eleição está passível de

anulação, via ofício, deferido pelos demais. II - ORDEM DO DIA. 1 - PARA

REFERENDAR. 1.1 - Reagendamento de férias docentes vencidas: 1.1.1) Paulo

Eduardo Alves da Silva – exercício de 2017: 15 dias a partir de 5/12/2018 e 15

dias a partir de 16/1/2019. 1.1.2) Jair Aparecido Cardoso – exercício de 2018: 30

dias a partir de 14/1/2019. 1.1.3) Flavia Trentini – exercício de 2018: 25 dias a

partir de 1º/7/2019 e 5 dias a partir de 2/9/2019. 1.1.4) Rogério Alessandre de

Oliveira Castro – exercício de 2016: 30 dias a partir de 2/7/2019; exercício de

2018: 30 dias a partir de 25/11/2019. 1.1.5) Marta Rodrigues Maffeis Moreira –

exercício de 2018: 30 dias a partir de 1º/7/2019. Itens 1.1.1 a 1.1.5 referendados

por unanimidade. 1.2 - 10.1.446.89.2: Relatório de atividades CERT -

Departamento de Direito Privado e de Processo Civil. Correção do relatório

referente a 2017, após inclusão de informação sobre atividade realizada pelo

professor associado Paulo Eduardo Alves da Silva, com aprovação ad referendum

de 27/11/2018. Referendado por unanimidade.1.3 - Equivalência de disciplinas

com parecer favorável: 1.3.1) 18.5.888.89.0 – Raíssa Araújo Rodrigues – DPP1001

– Iara Pereira Ribeiro – ad referendum 20/12/2018. 1.3.2) 18.5.889.89.6 – Raíssa

Araújo Rodrigues – DPP4004 – Camilo Zufelato – ad referendum 20/12/2018.

1.3.3) 19.5.48.89.2 – Júlia Marçal Silva – DPP4204 – Iara Pereira Ribeiro – ad

referendum 1º/2/2019. 1.3.4) 19.5.52.89.0 – Gabriela Moreira Cicillini – DPP2203

– Camilo Zufelato – ad referendum 1º/2/2019. 1.3.5) 18.5.912.89.8 – Ana Flávia

Lopes de Moraes Toller – DPP5202 – Cíntia Rosa Pereira de Lima – ad

referendum 7/2/2019. 1.3.6) 19.5.53.89.6 – Gabriela Moreira Cicillini – DPP3203 –
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Camilo Zufelato aplicou prova de habilitação e a aluna foi aprovada com nota 9,0

– ad referendum 27/2/2019. 1.3.7) 19.5.111.89.6 – Renata Sayeg Regis –

DPP2203 – Camilo Zufelato – ad referendum 26/3/2019. 1.3.8) 19.5.143.89.5 –

Ana Clara Fernandes de Souza – DPP1201 – Iara Pereira Ribeiro – ad referendum

27/3/2019. Itens 1.3.1 a 1.3.8 referendados por unanimidade. 1.4 - Equivalência

de disciplina indeferida pelo parecerista: 19.5.150.89.1 – Raíssa Araújo Rodrigues

– DPP6004 Direito Processual Civil IV – indeferida pelo professor associado

Paulo Eduardo Alves da Silva – ad referendum do conselho do departamento de

27/3/2019. Referendado por unanimidade. 1.5 - Autorização para atividade

simultânea: 16.1.614.89.8 – Paulo Eduardo Alves da Silva – parecer favorável da

professora Marta Rodrigues Maffeis Moreira – ad referendum 26/2/2019.

Referendado por unanimidade. 1.6 - 18.1.426.89.9: Autorização para atividade

simultânea: Interessado: Camilo Zufelato. Pedido de autorização para realização

de atividade de consultoria jurídica, na modalidade da confecção de parecer

jurídico, a partir de consulta de advogados, conforme credenciamento CERT para

a realização de atividades simultâneas, com parecer favorável da professora

associada Maria Hemília Fonseca – ad referendum 27/3/2019. Referendado por

unanimidade. 1.7 - 19.5.124.89.0: Solicitação de verba para realização do evento

"Ciclo de estudos em Direito e Literatura", na FDRP, apresentada pela professora

Iara Pereira Ribeiro. Parecer do professor associado Camilo Zufelato, sugerindo o

pagamento de uma diária e passagem para o palestrante José Garcez Ghirard,

convidado para o dia 29/4/2019 – ad referendum 27/3/2019. Referendado por

unanimidade, com a devida orientação de encaminhar o pedido de verba dos

demais convidados até o dia 15/5/2019. 2 - PARA DISCUTIR E APROVAR. 2.1 -

Indicação de três docentes do DPP para a composição da Comissão local de

análise dos projetos acadêmicos dos docentes da Unidade. Foram indicadas as

professoras Cíntia Rosa Pereira de Lima, Flavia Trentini e Iara Pereira Ribeiro, por

unanimidade. Incluídos na pauta: 2.2 - 18.5.852.89.5 Interessado: Departamento
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de Direito Privado e de Processo Civil. Solicitação de diária para palestrante.

Solicitação do professor Jair para reativação do pedido de uma diária para a

mestra Carolina Marzola Hirata profira palestra na FDRP, com parecer favorável do

professor Paulo previamente aprovado. Aprovado por unanimidade o

prosseguimento do pedido. 2.3 – 09.1.183.89.0 Interessada: Maria Hemília

Fonseca. Pedido de recredenciamento com parecer favorável emitido pelo

professor Fernando Gajardoni. Aprovado por unanimidade. 2.4 – 19.5.222.89.2

Interessado: Coletivo Feminista Capitu. Solicitação de verba para realização de

evento, com parecer favorável ao custeio emitido pelo professor Paulo Eduardo

Alves da Silva. O conselho do departamento não aprovou o parecer do professor

Paulo em razão da ausência de previsão normativa para custeio de eventos

organizados por alunos e, ainda que houvesse normativa interna do DPP que

contemplasse esses casos, o pedido fora intempestivo, já que o prazo mínimo

para solicitação de passagens nacionais é de dez dias de antecedência,

determinado pela Assistência Financeira da FDRP. Nada mais havendo tratar, a

professora associada Cíntia Rosa Pereira de Lima deu por encerrada a reunião às

13 horas e 55 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, 3 de maio de 2019.
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