
Ata da 81ª sessão, extraordinária, do Conselho do Departamento de Direito

Privado e de Processo Civil (DPP), realizada em 28 de fevereiro de 2020, na sala

D-205, às 10 horas, sob a presidência da professora doutora Iara Pereira Ribeiro,

chefe do departamento, e com a presença dos membros: professor associado

Camilo Zufelato, professora associada Cíntia Rosa Pereira de Lima, professora

associada Flavia Trentini, professor doutor Jair Aparecido Cardoso, professora

associada Maria Hemilia Fonseca. O professor associado Paulo Eduardo Alves da

Silva, o professor doutor Rogério Alessandre de Oliveira Castro e a representante

discente, Victória Maria Pereira participaram da reunião por videochamada.

Ausência justificada para a professora doutora Emanuelle Urbano Maffioletti,

devido a afastamento. Às 10h08, em terceira e última chamada, a Senhora Chefe

declarou aberta a sessão. 1 - SOLICITAÇÃO DE VERBA DO DPP — EVENTOS EM

2020. A professora Iara relembrou o disposto na Portaria DPP-FDRP nº 001/2019,

que deliberou o prazo de 30/11/2019 para os professores apresentarem pedidos

de verba para eventos do primeiro semestre de 2020; e 31/3/2020 para as

solicitações referentes a eventos planejados para o segundo semestre de 2020.

1.1 - 19.5.568.89.6: Interessada: IARA PEREIRA RIBEIRO. Solicita verba para a

realização do V Simpósio de Endividamento e Crédito – Diálogos, a ser realizado

em maio de 2020. Parecer favorável emitido pela professora Marta Rodrigues

Maffeis Moreira. Foi deliberada a concessão de aproximadamente R$ 2.500 para o

evento, para pagamento de três passagens nacionais, ida e volta, e três diárias

completas para os participantes: Geyson José Gonçalves da Silva; Estela

Waksberg Guerrini e Luis Fernando Baby Miranda. 1.2 - 19.5.452.89.8:

Interessado: RODRIGO DE LIMA VAZ SAMPAIO. Solicita verba do departamento —

15 diárias internacionais — para realizar pesquisa sobre Direito Civil na Alemanha,

entre 20 e 31 de janeiro de 2020. Retirado de pauta por perda de objeto. 1.3 -

19.5.647.89.3: Interessada: MARTA RODRIGUES MAFFEIS MOREIRA.

Apresentação de proposta de evento para o ano de 2020 — Evento Internacional

de Bioética. Parecer favorável emitido pelo professor Jair Aparecido Cardoso. Foi
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deliberada a concessão de duas passagens nacionais (Ribeirão Preto-São Paulo,

ida e volta) e duas diárias completas para a realização do evento. 1.4 -

19.5.651.89.0: Interessada: MARIA HEMÍLIA FONSECA. Solicitação de verba para

realização do evento "I Simulación del Derecho Internacional del Trabajo y

Sostenibilidad en Honor al Profesor Doctor Cássio Mesquita Barros". Parecer

favorável emitido pelo professor Gustavo Saad Diniz. O Conselho considerou, pela

ausência de informações específicas sobre formas de custeio, data, entre outros,

ser melhor retirar o assunto de pauta para que a professora Maria Hemília

reorganizasse a proposta e a fizesse para o segundo semestre de 2020. 1.5 -

19.5.648.89.0: Interessado: JAIR APARECIDO CARDOSO. Solicitação de verba

para realização de “Seminário sobre Direito Eleitoral”, agendado para o dia

20/3/2020. Parecer favorável emitido pelo professor Paulo Eduardo Alves da Silva.

O Conselho deliberou a retirada deste item de pauta, uma vez que não será

necessária a concessão de verba do departamento para este evento, no entanto,

deixou registradas as felicitações ao professor Jair Cardoso, pela organização do

evento. 1.5 - 20.5.98.89.1: Interessado: JAIR APARECIDO CARDOSO. Solicitação

de verba para realização do “Seminário Nacional sobre Segurança e Medicina do

Trabalho”, dias 23/4/2020 e 24/4/2020. Parecer favorável emitido pelo professor

Paulo Eduardo Alves da Silva. Foi deliberada a concessão de aproximadamente R$

3.500, para a compra de três passagens aéreas, ida e volta, e três diárias

completas. 1.5 - 20.5.99.89.8: Interessado: JAIR APARECIDO CARDOSO.

Solicitação de verba para realização do “V Seminário Internacional (Re)Pensando

o Trabalho Contemporâneo”, dias 27/8/2020 e 28/8/2020. Parecer favorável

emitido pelo professor Paulo Eduardo Alves da Silva. Por se tratar de evento

planejado para o segundo semestre de 2020, este item foi retirado de pauta para

ser analisado na reunião em que serão discutidas as solicitações para eventos do

segundo semestre. Depois de terem sido deliberados todos os itens de pauta, a

Senhora Chefe ressaltou que os professores cujas solicitações de verba foram

aprovadas devem encaminhar as informações completas pertinentes ao evento
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em tempo hábil para a tramitação do pedido. Nada mais havendo a tratar, a

professora doutora Iara Pereira Ribeiro deu por encerrada a reunião às 11h08, 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, 5 de março de

2020.
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