
ATA DA 8ª REUNIÃO DO CONSELHO DO DEPARTAMENTO DE

FILOSOFIA DO DIREITO E DISCIPLINAS BÁSICAS DA FACULDADE

DE DIREITO DE RIBEIRÃO PRETO DA UNIVERSIDADE DE SÃO

PAULO. Aos quatro de novembro de dois mil e dez, às 13h15, reuniu-se, na sala

C-21, da FDRP, o Conselho do Departamento de Filosofia do Direito e

Disciplinas Básicas – DFB, da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da

Universidade de São Paulo – FDRP/USP, sob a presidência do Prof. Dr. Sérgio

Nojiri, Chefe em exercício do DFB, o Professor Associado Alessandro Hirata, o

Professor Doutor David Dantas Diniz e o representante discente Gabriel

Medeiros Caires. Havendo número legal, o Senhor Chefe declarou abertos os

trabalhos. PARTE I – EXPEDIENTE: 1. Discussão e votação da Ata

referente à Reunião do Departamento de Filosofia do Direito e

Disciplinas Básicas, realizada em 21 de setembro de 2010: Após

discussão, o Conselho do Departamento aprovou por unanimidade a referida

Ata. 2. Comunicações do Senhor Chefe, em exercício: o Sr Chefe

informou a todos que um ofício, informando a ausência da Profª Gisele Ferreira

de Araújo foi encaminhado à Diretoria, que já está tomando as providências

cabíveis. Informou também que a referida professora entrou com recurso na

Reitoria, em relação ao pedido de afastamento, que foi indeferido. Informou

ainda que, no dia 11 de novembro de 2010, será realizado “Seminário

Permanente de Teoria do Direito: Direito e Civilização”, que contará com a

presença do Professor Titular da Universidade Federal de Pernambuco, João

Maurício Adeodato, palestrante do evento. Assim, o Sr Chefe convidou todos a

prestigiarem o evento. 3. Palavra aos Membros: Nenhum dos conselheiros

querendo fazer uso da palavra, o Sr Chefe deu sequência aos trabalhos. PARTE

II - ORDEM DO DIA: 1. PARA REFERENDAR: 1.1. Of. / FDRP - DFB/

020. Ofício encaminhado pela Chefia em exercício à Direção, no qual

foram aprovadas as deliberações informais referentes aos recursos
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financeiros destinados a este Departamento. Aprovado ad

referendum em 26.10.2010: o Sr Chefe explicou que foi enviado à Diretoria

ofício informando os critérios e regras para a utilização dos recursos destinados

ao Departamento. No caso, informou a todos que, por decorrência da realização

do evento “Seminário Permanente de Teoria do Direito: Direito e Civilização”,

aprovou ad referendum os critérios contidos em tal ofício. Após discussão, o

Conselho referendou ofício uma vez que reafirmaram deliberações informais,

em reunião anterior, referentes a tal assunto. 2. PROJETO PARA

REALIZAÇÃO DE EVENTO INTERNACIONAL . 2.1. Interessado:

Prof. Associado Alessandro Hirata. Trata-se de projeto do evento

internacional intitulado “O direito romano hoje”, e solicitação de

concessão de recursos para sua realização: o Sr Chefe passou a palavra

ao Prof. Hirata, que falou um pouco a respeito do projeto, dos professores

convidados e apontou que o objetivo de tal realização é englobar pesquisa na

área, reforçando o título do evento. Após, o Prof. David sugeriu que o evento

seja realizado por mais tempo. O Prof. Hirata disse que, quando elaborado o

projeto, levou em consideração muitos aspectos, sendo mais viável o projeto

apresentado. O Prof. David sugeriu que sejam elaborados projetos de palestras

que tenham maior abrangência em seu público-alvo. O Prof. Hirata, então,

esclareceu que o projeto, em questão, é de divulgação ampla e fez

esclarecimentos quanto ao mesmo. Após discussões, o Conselho aprovou por

unanimidade tal projeto. 3. TRANSFERÊNCIA DE FÉRIAS DOCENTE.

3.1. Interessados: Prof. Associado Alessandro Hirata, Prof. Dr. David

Diniz Dantas, Prof. Dr. Márcio Henrique Pereira, Prof. Associado

Nuno Manuel Morgadinho dos Santos Coelho. Trata-se de

transferência, do exercício de 2010 para o exercício de 2011, das

férias a serem gozadas pelos docentes acima descritos: após discussão,

o Conselho aprovou por unanimidade a transferência de férias dos interessados.

página 2 | 4 Av Bandeirantes  3900  Campus da USP

14040 906  Ribeirão Preto  SP

T | F 55  16 3602 4949

www.usp.br/fdrp



4. ATRIBUIÇÕES DE AULAS REFERENTES AO 1º SEMESTRE DE

2011. 4.1. Of. FDRP – DFB/ 018. Trata-se de Ofício encaminhado à

Comissão de Graduação informando atribuições para o 1º semestre

de 2011: após discussão, o Conselho aprovou por unanimidade as seguintes

atribuições referentes aos 1º semestre de 2011: DFB1001 - Introdução ao

Estudo do Direito - Prof. Dr. Sérgio Nojiri; DFB1002 - Filosofia Geral: a Ética -

Prof. Assoc. Nuno Manuel Morgadinho dos Santos Coelho, DFB1003 - Idioma

Instrumental I - Profª Drª Gisele ferreira de Araújo; DFB1004 - Sociologia

Geral - Prof. Dr. Márcio Henrique Pereira; DFB1007 - Matemática para

Advogados - para atribuição; DFB1008 - Direito Romano - Prof. Assoc.

Alessandro Hirata; DFB2001 - Lógica e Epistemologia Jurídica - Prof. Assoc.

Nuno Manuel Morgadinho dos Santos Coelho e Prof. Dr. David Diniz Dantas;

DFB2006 - Economia para Advogados: Microeconomia - para atribuição. 5.

PROGRAMAS DE EDITAIS PARA ABERTURA DE CONCURSO

DOCENTE. Trata-se da utilização dos 2 cargos, em RDIDP, liberados

pela Comissão de Claros Docentes da Reitoria ao DFB - Of. FDRP/

ATAc/ 44. O assunto foi discutido na reunião do Conselho realizada

no dia 21.09.2010. Na mesma oportunidade, foi aprovada a sugestão

de análise, em reunião posterior, dos programas de editais para

concurso docente a serem elaborados pelos docentes do

Departamento: o Sr Chefe salientou que o Conselho já teve discussões amplas

sobre o assunto e disse que o Departamento, agora, deve trabalhar com a

possibilidade de ausência da Profª Gisele Ferreira de Araújo, que tinha 2

disciplinas por sua responsabilidade. Relembrou que o DFB possui 3 cargos a

serem preenchidos, e que as disciplinas também a serem pensadas para

preenchimento dos cargos são as disciplinas de Iniciação à pesquisa e

elaboração de Monografias, Informática Jurídica. O Prof. Hirata, então,

apresentou disse que disse que a junção dos conteúdos nas áreas de Iniciação à
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pesquisa e elaboração de Monografias e História do Direito Ocidental e

Formação do Direito Brasileiro, e entregou ao Sr Chefe o programa, elaborado

por ele, para concurso das áreas referidas. Após, o Sr Chefe sugeriu que tal

assunto seja deliberado em próxima reunião, no caso extraordinária, para que o

Conselho tenha tempo de analisar tais programas. Após, o representante

discente, Sr Gabriel Caires, tomou a palavra e questionou sobre os relatórios

CERT. O Sr Chefe respondeu que tais relatórios são preenchidos de acordo com

normativa da USP, das atividades desenvolvidas pelos docentes. Após, o Sr

Gabriel Caires questionou sobre a publicidade das Atas e foi esclarecido que,

após a aprovação das mesmas pelo Conselho, tornam se públicas. Nada mais

havendo a tratar, o Prof. Dr. Sérgio Nojiri, Chefe em exercício do DFB, deu por

encerrada a reunião às 14h. Do que, para constar, eu,

........................................................... Barbara Sant’Anna Consiglieri, 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, 16 de novembro

de 2010.
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