
ATA DA 7ª REUNIÃO DO CONSELHO DO DEPARTAMENTO DE DIREITO

PRIVADO E DE PROCESSO CIVIL DA FACULDADE DE DIREITO DE

RIBEIRÃO PRETO DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. Ao primeiro de

setembro de dois mil e dez, às 13 horas, reuniu-se, na Sala C-21, da FDRP, o

Conselho do Departamento de Direito Privado e de Processo Civil da Faculdade

de Direito de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo – FDRP/USP, sob a

presidência do Prof. Dr. Jair Aparecido Cardoso, Chefe do DPP, os seguintes

Professores Doutores: Cíntia Rosa Pereira de Lima, Flavia Trentini, Gustavo

Saad Diniz, Lydia Neves Bastos Telles Nunes e Maria Hemília Fonseca. Havendo

número legal, o Sr Chefe declarou abertos os trabalhos. Parte I – Expediente

- 1. Discussão e votação das Atas referentes às Reuniões do

Departamento de Direto privado e de Processo Civil, realizadas em 02 e

24 de junho de 2010: Após discussão, o Conselho aprovou por unanimidade

as Atas das Reuniões do Conselho do DPP, realizadas em 02 e 24 de junho

2010. 2. Comunicações do Senhor Chefe: O Sr Chefe justificou as

ausências da Profª Drª Marta Rodrigues Maffeis Moreira, por estar em licença

maternidade e dos seguintes membros: Prof. Dr. Camilo Zufelato e Prof. Dr.

Benedito Cerezzo Pereira Filho, estando estes em afastamento, Prof. Dr.

Fernando da Fonseca Gajardoni, estando este impossibilitado de estar presente

devido a compromisso anteriormente agendado. Ademais, propôs que as Atas

deste Departamento sejam sintéticas. O Conselho do Departamento aprovou

por unanimidade tal proposta. O Sr Chefe, então, informou a todos que a

requisição do Prof. Dr. Benedito Cerezo Pereira Filho, tratada em outra reunião,

foi encaminhado à Congregação e que após, outro documento foi encaminhado

justificando tal pedido. Disse ainda que tais documentos já foram juntados ao

processo do referido professor e encaminhados para prosseguimento. O Sr.

Chefe, ainda, informou a todos que recebeu documento do CMDCA – Conselho

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Ribeirão Preto – no qual

informava a alteração da composição dos representantes da sociedade civil do

município e solicitava a designação de 2 (dois) representantes desta Instituição.

Explicou que devido às datas de recebimento de tal documento não pôde dar

ciência no Departamento, ficando prejudicada a indicação de representantes no

CMCDA, mas que, havendo interesse por parte dos membros, se manifestem
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diretamente ao CMCDA. Após, ainda, informou a todos a respeito da data de

entrega de relatório de atividades exercidas referente ao processo de nomeação

do Prof. Dr. Fernando da Fonseca Gajardoni. Por fim, informou a todos a

respeito de portaria, recebida em 31 de agosto de 2010, pela Direção desta

Unidade, informando a seguinte composição da Comissão que estudará a

proposta de criação de pós-graduação na FDRP: Prof. Assoc. Alessandro Hirata

– DFB, Prof. Assoc. Nuno Manuel Morgadinho dos Santos Coelho – DFB, Profª

Drª Ana Carla Bliacheriene – DDP, Prof. Dr. Gustavo Assed Ferreira – DDP, Profª

Drª Flavia Trentini e Prof. Dr. Jair Aparecido Cardoso, Chefe do DPP. A Profª

Flavia tomou a palavra e questionou se para elaboração de tal composição, os

professores são consultados. ** 3. Palavra aos membros: A Profª Cíntia

tomou a palavra e, no que se refere à Comissão de Pós-Graduação, questionou

a finalidade, competência e legitimidade da mesma, pois destacou que a

Congregação autoridade para elegê-la. Destacou também que seria conveniente

avaliação da infra-estrutura e da biblioteca e sugeriu que seja feito convênio

com a Faculdade de Direito de São Paulo para alunos, futuramente da

Pós-Graduação desta Unidade, possam desenvolver pesquisas em São Paulo.

Disse, ainda, que este convênio/colaboração viabilizaria o cumprimento dos

requisitos exigidos pela CAPES- Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal

em Nível Superior- para ministrarem cursos de mestrado e doutorado. Ademais,

a Profª Cíntia justificou a não apresentação da análise que se comprometeu a

fazer em razão de não ter acesso às informações em tempo hábil. A Prof.ª

Lydia, então, tomou a palavra e disse que terá reunião no dia 21 de setembro

com as professoras na área de Direito Civil para discutirem provável

distribuição do conteúdo da disciplina, e destacou a importância de tal reunião

para as atribuições do 1º semestre de 2011. Após, a Profª Cíntia tomou a

palavra e explicou sobre seu credenciamento. Explicou que as quintas e

sextas-feiras estará realizando um trabalho na FD- USP, em São Paulo. O Sr

Chefe abriu o assunto aos demais, que tiverem interesse. A Profª Cíntia disse

que não concorda em satisfação ao Departamento em relação a seu

credenciamento. A Profª Maria Hemília e Flavia sugerem que tal assunto seja

posto em votação. O Sr Chefe também sugere votação quanto ao assunto.
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Após, foi aprovado por unanimidade, tal assunto. Parte II – Ordem do dia

1. Para referendar: 1.1. Solicitação de transferência de férias feita

pelo Prof. Dr. Gustavo Saad Diniz – Aprovada ad referendum do

Conselho em 07/07/2010: Posto o assunto em discussão, o Conselho do

Departamento referendou por unanimidade tal solicitação. 1.2. Parecer

favorável emitido pelo Prof. Dr. Gustavo Saad Diniz, referente a

contratação do Prof. Dr. Rogério de Oliveira Castro – Aprovado ad

referendum do Conselho em 07/07/2010: Posto o assunto em

discussão, o Conselho do Departamento referendou por unanimidade o

parecer favorável. 1.3. Parecer favorável emitido pela Profª Drª Maria

Hemília Fonseca referente a credenciamento junto à CERT –

Comissão Especial de Regimes de Trabalho. Interessada: Profª Drª

Flavia Trentini – Aprovado ad referendum do Conselho em

12/07/2010: Posto o assunto em discussão, o Conselho do Departamento

referendou por unanimidade o parecer favorável. 1.4. Parecer favorável

emitido pela Profª Drª Lydia Neves Bastos Telles Nunes referente a

credenciamento junto à CERT – Comissão Especial de Regimes de

Trabalho. Interessada: Profª Drª Cíntia Rosa Pereira de Lima –

Aprovado ad referendum do Conselho em 22/07/2010: Posto o

assunto em discussão, o Conselho do Departamento referendou por

unanimidade o parecer favorável. 2. Deliberação referente a utilização

de recursos financeiros, disponibilizados pela Unidade e destinados

ao DPP. – Of. FDRP 14/2010 ATAF: O Sr Chefe expôs o assunto e

detalhou que tal recurso financeiro foi encaminhado ao Departamento. Após

questionou a todos se seria possível tratarem do assunto na reunião

seguinte. A Profª Flavia, então, destacou problemas quanto aos eventos

realizados pela Unidade, no que se refere ao apoio em coffe-break e sugeriu

que no dia 30 de março de cada ano sejam apresentados projetos e planos

de eventos a serem realizados pelos professores do DPP, para aprovação da

utilização dos recursos financeiros disponíveis. O Sr Chefe disse que as

sugestões são importantes, mas destacou que os recursos não são

página 3 | 6 Av Bandeirantes  3900  Campus da USP

14040 906  Ribeirão Preto  SP

T | F 55  16 3602 4949

www.usp.br/fdrp



cumulativos. Disse, ainda, que pensa em acolher a sugestão da Profª Flavia

e sugeriu que para os eventos correntes sejam feitos planejamentos e

encaminhados ao Departamento. Após, a Profª Maria Hemilia sugeriu que os

recursos destinados ao DPP sejam distribuídos em tipos de utilização. A

Profª Cíntia destacou que determinados gastos, como por exemplo,

passagens aéreas são obtidas pela Faculdade por outros meios e a Profª

Flavia concordou. O Sr Chefe, então, disse que após apresentação de

projetos para eventos, o Conselho analisará e deliberará. Destacou, ainda,

que tais projetos sejam encaminhados ao Departamento. A Profª Cíntia

destacou ainda a necessidade de prestação de contas do que foi utilizado. O

Sr Chefe sugeriu que, em relação ao evento das professoras Lydia, Cíntia e

Flavia, seja apresentado planejamento para aprovação, e sugeriu também

que o Conselho aprove a sugestão de envio de projetos e planos ao

Departamento. A Profª Maria Hemília, após, destacou interesse em utilizar

parte dos recursos para palestrantes externos à Faculdade. O Sr Chefe,

então, disse que os planejamentos sejam feitos não necessariamente

considerando-se toda a verba, para que assim, haja possibilidade de socorro

aos demais docentes em seus eventos. Após, O Conselho aprovou, por

unanimidade, as seguintes sugestões: que os planos sejam entregues até o

dia 30 de março de cada ano; que os orçamentos sejam elaborados nos

limites disponíveis, e que seja feita prestação de contas. Após, a Profª

Cíntia tomou a palavra e explicou sobre seu credenciamento 3.

Deliberação referente a cargos remanescentes de Professor Doutor,

em RDIDP e em RTC, liberados pela Comissão de Claros Docentes da

Reitoria e encaminhados pela Diretoria ao DPP. – Of.

FDRP/ATAc/46: O Sr Chefe reiterou que o assunto já havia sido discutido

em reunião anterior e que foram aprovadas os programas de editais para

concurso docente, e não a abertura dos concursos. Explicou, ainda, que um

estudo sobre os programas para concurso docente foi feito pelo Prof.

Camilo. Destacou também que a Comissão de Graduação é a mais

destinada a fazer levantamento e estudo a respeito das disciplinas de
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competência do Departamento. Após fez esclarecimentos a respeito da

estrutura curricular da Unidade, destacando as disciplinas do Departamento

e dos possíveis cargos para concurso docente. Após, a Profª Cíntia sugeriu

que seja feito encaminhamento para estudo quanto aos claros e questionou

a possibilidade de requisição de cargos/claros mediante a produção do

Departamento. O Sr Chefe destacou que o assunto foi discutido e disse que

há portaria que suspende cargos/claros no momento. Após, sugeriu que o

DPP trabalhe com os cargos que já foram encaminhados. A Profª Cíntia

questionou a alteração dos programas de concurso. O Sr Chefe destacou

que só serão estudados cargos a serem locados. Após, a Profª Cíntia

destacou que eliminar carga horária de Direito Civil não seria interessante

para os alunos e destacou preocupação em relação à carga horária mínima

para determinadas áreas. Após, A Profª Flavia destacou que deverá ser feita

análise de carga horária dos docentes para deliberação dos cargos

remanescentes. A Profª Cíntia, então, sugeriu que seja feito plano de metas

para pedidos de cargos/claros. O Sr Chefe sugeriu que o Departamento

trabalhe com cargos existentes para cumprir os semestres. Após, o

Conselho aprovou que o assunto seja estudado e discutido novamente em

próxima reunião. 4. Parecer emitido pela Profª Drª Flavia Trentini

referente a pedido de alteração de regime de trabalho, de RDIDP

para RTC. Interessado: Prof. Dr. Benedito Cerezzo Pereira Filho: O Sr

Chefe explicou que o documento justificando a requisição do Prof. Dr.

Benedito Cerezzo Pereira Filho foi enviado ao final da tarde do dia 27 de

agosto de 2010, e que foi nomeada para a emissão de parecer a Profª Drª

Flavia Trentini. Após, a Profª Flavia explicou que em função dos

acontecimentos, e sendo que a elaboração de tal parecer não é fácil, está

no aguardo de documentação complementar para emissão de parecer

relativo à alteração de regime de trabalho do Prof. Cerezzo. O Sr Chefe

então destacou a ausência do interessado. Além disso, explicou e esclareceu

que o pedido foi feito pelo Prof. Cerezzo, mas que devido à situação retirará

da pauta e o incluirá na pauta da próxima reunião do DPP. 5. Relatório
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anual do DPP, de atividades simultâneas ao credenciamento de

docentes em RDIDP, junto à CERT, referente à 2008/2009: O Sr

Chefe explicou que há necessidade de se enviar à CERT anualmente relativo

a atividades simultâneas ao credenciamento, para professores em RDIDP.

Assim explicou que estendeu o prazo até o dia 14 de setembro. Nada mais

havendo a tratar, o Senhor Chefe Jair Aparecido Cardoso, agradeceu a todos e

deu por encerrada a reunião às 14h48. Do que, para constar, eu,

................................................ Barbara Sant’Anna Consiglieri, Secretária

dos Departamentos, lavrei e digitei esta Ata, que será examinada pelos

membros presentes à reunião em que for discutida e aprovada, e por mim

assinada. Ribeirão Preto, 24 de setembro de 2010.

página 6 | 6 Av Bandeirantes  3900  Campus da USP

14040 906  Ribeirão Preto  SP

T | F 55  16 3602 4949

www.usp.br/fdrp


