
Ata da 86ª sessão, ordinária, do Conselho do Departamento de Direito

Privado e de Processo Civil (DPP), realizada aos cinco dias do mês de junho do

ano de dois mil e vinte, às 10 horas, via Google Meet, sob a presidência da

professora doutora Iara Pereira Ribeiro e com a presença dos membros: professor

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

professor doutor Fernando da Fonseca Gajardoni, professora associada Flavia

Trentini, professor associado Gustavo Saad Diniz, professor doutor Jair Aparecido

Cardoso, professora associada Maria Hemilia Fonseca, professora associada

Marta Rodrigues Maffeis, professor associado Paulo Eduardo Alves da Silva,

professor doutor Rogério Alessandre de Oliveira Castro e a representante discente

Fernanda de Souza Ribeiro. Às 10h02, em terceira e última chamada, a Senhora

Chefe declarou aberta a sessão. I – EXPEDIENTE. 1 - Comunicações da Chefia. A

professora Iara pediu inclusão de item na pauta – retorno antecipado da

professora doutora Emanuelle Urbano Maffioletti, que estava afastada com

prejuízo de vencimentos desde setembro de 2018. Todos concordaram e o

assunto foi incluído como item 5 da Ordem do Dia. Depois, falou sobre o relatório

final sobre as atividades do semestre que o departamento deveria entregar à

Comissão de Graduação e disse que a secretária enviaria a todos os docentes os

prazos de acordo com o calendário da FDRP. Dada a 2 - Palavra aos membros, a

professora Flavia questionou como as avaliações seriam salvas e se era preciso

ter feito chamada, ao que a chefe respondeu que é preciso registrar que as aulas

foram dadas e a forma como foi realizada a avaliação. II - ORDEM DO DIA. 1 -

Indicação de nomes para a composição de bancas examinadoras: 1.1 - concurso

para professor doutor (edital FDRP nº 003/2020). Alguns critérios foram

estabelecidos para a indicação: 1) não poderão fazer parte da comissão membros

que estabelecerem com quaisquer candidatos um desses itens: i) parentesco

consanguíneo ou por afinidade; ii) relações que envolvam interesses financeiros;

iii) orientador (IC/TCC/mestrado/doutorado), coorientador, supervisor de pós-doc;

e iv) coparticipação em atividades de extensão ou docência e/ou coautoria em
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publicações ou atividades de pesquisa; 2) a metodologia empregada na ordem da

indicação foi: i) membros do DPP; ii) membros externos ao DPP, dentre estes,

primeiro os da FD, depois os de outras instituições. Respeitando os critérios

propostos, o Conselho deliberou, por unanimidade, a seguinte composição de

banca examinadora: TITULARES: 1. Professora Associada Flavia Trentini

(DPPFDRP); 2. Professora Associada Marta Rodrigues Maffeis Moreira

(DPPFDRP); 3. Professor Doutor Eneas de Oliveira Matos (DCV-FD); 4. Doutor

Alexandre dos Santos Cunha (IPEA); 5. Doutor Paulo Sérgio Velten Pereira (TJMA).

SUPLENTES: 1. Professor Doutor Rogério Alessandre de Oliveira Castro

(DPPFDRP); 2. Professor Associado Camilo Zufelato (DPP-FDRP); 3. Professor

Doutor Marco Fábio Morsello (DCV-FD); 4. Professora Doutora Kelly Cristina

Canela (Unesp); 5. Professor Doutor Brunello Souza Stancioli (UFMG); 6.

Professora Doutora Ísis Boll de Araujo Bastos (Unifesp). 1.2 - concurso para

professor titular (edital FDRP nº 020/2019). Seguindo os mesmos critérios, o

Conselho deliberou, por unanimidade, a composição da seguinte banca

examinadora: TITULARES: 1. Professor Titular Ignácio Maria Poveda Velasco

(DCV-FD); 2. Professor Titular José Rogério Cruz e Tucci (DPCFD); 3. Professora

Titular Giselda Maria Fernandes Novaes Hironaka (DCVFD); 4. Professor Titular

José Antônio Peres Gediel (UFPR); 5. Professor Titular Darci Guimarães Ribeiro

(Unisinos). SUPLENTES: 1. Professor Titular Pedro Bohomoletz de Abreu Dallari

(IRI-USP); 2. Professor Titular José Roberto dos Santos Bedaque (DPC-FD); 3.

Professora Titular Paula Andréa Forgioni (DCOFD); 4. Professor Titular Francisco

dos Santos Amaral Neto (UFRJ); 5. Professor Titular Aluisio Gonçalves de Castro

Mendes (Uerj). 2 - Nova proposta de custeio para as bolsas de pesquisa do edital

DPP-FDRP nº 01/2019. O professor Camilo propôs usar a verba da 6ª edição do

curso de especialização em direito processual civil para custear as bolsas, sendo

o pagamento realizado via Fundação para o Desenvolvimento do Ensino e da

Pesquisa do Direito (Fadep) e disse que o DPP poderia convalidar o ato

administrativo. Posto em votação, o Conselho aprovou a proposta, com abstenção
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da professora Iara, e o DPP convalidou o ato. 3 - 20.5.130.89.2: Análise e

manifestação acerca do parecer favorável, emitido pelo professor Paulo Eduardo

Alves da Silva, sobre pedido para realização de atividade simultânea — confecção

de Parecer Jurídico para a Associação de Amigos Praia da Galheta — apresentado

pelo professor Camilo Zufelato. Aprovado o parecer, com abstenção do professor

Camilo. 4 - 19.1.571.89.0: Análise e manifestação acerca do parecer favorável,

emitido pela professora Maria Hemília Fonseca, sobre proposta de criação da 2ª

edição do curso de Especialização em Direito Notarial e Registral, apresentada

pela professora Cíntia Rosa Pereira de Lima. Aprovado o parecer, com abstenção

da professora Cíntia. 5 - Retorno antecipado da professora Emanuelle Urbano

Maffioletti para a indicação das disciplinas do segundo semestre de 2020 que ela

ministrará. O Conselho deliberou, com abstenção do professor Jair, aguardar a

decisão da professora — se anteciparia seu retorno antes do término da licença

(em 2/9/2020) ou não — para então indicar quais disciplinas a professora

ministrará. Nada mais havendo a tratar, a professora doutora Iara Pereira Ribeiro

deu por encerrada a reunião às 12h41, 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, 19 de agosto de 2020.
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