
Ata da 93ª sessão, ordinária, do Conselho do Departamento de Direito
Privado e de Processo Civil (DPP), realizada aos cinco dias de março de dois

mil e vinte e um, via Google Meet: <meet.google.com/vcz-iksb-acv>, 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, Professora Doutora Emanuelle Mafioletti Urbano,

Professora Associada Flavia Trentini, Professor Associado Gustavo Saad Diniz,

Professor Doutor Paulo Eduardo Alves da Silva, e a representante discente

suplente, Fernanda de Souza Ribeiro. Ausência justificada do Professor Doutor

Rogério Alessandre de Oliveira Castro. Às 10h01, em terceira e última chamada,

a Senhora Chefe declarou aberta a sessão.I - EXPEDIENTE. 1. Aprovação da Ata

da 92ª sessão ordinária, realizada em 14/12/2020: a Ata foi aprovada por

unanimidade dos presentes. 2. Comunicações da Chefia: a Sra. Chefe i) lembrou

a todos que a cidade encontra-se classificada em fase vermelha de acordo com o

Plano São Paulo, criado para o combate à pandemia; ii) informou a todos que a

proposta de alteração da ementa da disciplina DPP0212 - Estatuto da Criança e

do adolescente, conforme sugestão do GT criado pela CG, foi recebida pelo

Departamento e será analisada posteriormente; iii) parabenizou o trabalho da

banca examinadora, em especial a atuação da Profa. Flavia Trentini, no concurso

para seleção de professor temporário na área de direito civil - Edital FDRP

015/2020 – Professor Contratado III - cuja indicada foi a Profa. Andrea Cristina

Zanetti. Após, informou que as atribuições da Profa. Andrea para este 1º semestre

de 2021, de acordo com as adequações dos currículos vigentes na Unidade,

serão as disciplinas: DPP3201 Direito Civil III - Reais (obrigatória) e DPP9261 -

Direito dos Seguros Privados II - Seguro Saúde e Previdência Complementar

(optativa eletiva); iv) informou a todos que uma das bolsista da CPG, contratada

com recurso financeiro do DPP - via cursos de especialização, renunciou à bolsa

em razão de trabalho remunerado. Após esclarecimentos do Prof. Camilo, na

qualidade de presidente da CPG, ficou decidido que o assunto será retomado na

próxima reunião, para Deliberação no Conselho; v) a Sra. Chefe também

informou que os equipamentos adquiridos pelo DPP, aos docentes, já foram
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recebidos pela Unidade, e que a Assistência Financeira tem organizado os

procedimentos para a retirada dos itens pelos docentes. 3. Palavras aos

Membros: o Prof. Jair tomou a palavra e, após cumprimentar a todos, explicou

sobre seus planos de aposentadoria daqui 7 anos, bem como a de prestar

concurso de livre docência e realizar estágio fora do país. A Sra. Chefe, então,

sugeriu a elaboração de uma planilha para acesso de todos os docentes, na qual

deverão ser informadas as previsões de gozo de férias, licenças-prêmio e demais

afastamentos, com o objetivo de que todos os docentes estejam cientes das

ausências dos demais colegas e, para que assim, possam planejar suas

atividades. Caso haja conflito nas datas, o assunto pode ser trazido ao Conselho,

para criação de critérios de desempate. O Prof. Camilo tomou a palavra, após

cumprimentar a todos, afirmou que a saída do Prof. Jair para estágio é

fundamental; na oportunidade, relembrou que o compromisso primordial do

Departamento é o oferecimento das disciplinas obrigatórias e optativas, e com

isso, sugeriu que as áreas do DPP sejam pensadas, e que seja feita a

instrumentalização de rodízio entre os docentes da mesma área, como já vem

sendo feito, para que as disciplinas sejam realocadas sem comprometimento de

oferecimento. O Conselho aprovou por unanimidade a proposta. A Profa. Cíntia

tomou a palavra, e após cumprimentar a todos, informou que, através da

Comissão de Graduação, faz parte da Comissão Revisora do Projeto Pedagógico

da Unidade, para adequação às Diretrizes Curriculares Nacionais; durante os

trabalhos dessa Comissão, foi verificado que as ementas das disciplina de

Graduação têm viés conteudista e não tratam das competências ou habilidades

que serão utilizadas na formação dos alunos. Assim, sugeriu que o Departamento

faça revisão das ementas das disciplinas, adequando-as, para que estabeleçam

questões de competências e habilidades. A Sra. Chefe agradeceu pelas

informações e parabenizou a Profa. Cíntia e a Comissão pelo trabalho realizado.

II - ORDEM DO DIA. Para aprovar. 1. Aproveitamento de Estudos.1.1.

Interessada: Marina Takeyama de Oliveira (FEA). Disciplina: DPP3001 - Direito

Civil I - Obrigações. Parecer (aguardando): Profa. Cíntia Rosa Pereira de Lima: o

item retirado de pauta para posterior análise. 2. Interessada: Ana Luiza Mendonça
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Mattera (FEA). Disciplina: DPP3005 - Direito Previdenciário - Seguridade Social.

Parecer (aguardando): Profa. Maria Hemília Fonseca: o item retirado de pauta

para posterior análise. 1.3. Interessada: Marina Takeyama de Oliveira (FEA).

Disciplina: DPP9202 - Direito Previdenciário I. Parecer (aguardando): Profa. Maria

Hemília Fonseca: o item retirado de pauta para posterior análise. 1.4.
Interessado: João Gabriel Schieber Cury. Disciplina: DPP4204 - Direito Civil IV -

Fato e Negócio Jurídico. Parecer favorável: Profa. Cíntia Rosa Pereira de Lima: o

parecer foi emitido oralmente, e será encaminhado posteriormente à secretaria,

para registro e prosseguimento. Após explicação do parecer pela relatora, o item

foi aprovado por unanimidade dos presentes. 2. Relatório de Atividade

Simultâneas do Departamento, referente ao ano de 2020: após pedido do Prof.

Paulo, para que o assunto fosse retirado de pauta, a Sra. Chefe sugeriu que o

relatório seja reenviado aos docentes em RDIDP, para verificação. Caso não haja

nenhuma alteração, o relatório será encaminhado para prosseguimentos nas

demais instâncias pertinentes, tendo a aprovação do Conselho nesta sessão. No

entanto, caso seja necessária alguma correção, o assunto será reanalisado pelo

Conselho em próxima sessão. 3. Deliberação quanto ao contrato da Profa.

Andrea Cristina Zanetti, candidata aprovada no concurso para professor

temporário na área de direito civil, Edital FDRP 015/2020 – Professor Contratado

III: o item foi aprovado por unanimidade dos presentes. Discutir e deliberar. 4.
Indicação de dois docentes do Departamento para integrarem a Comissão

supradepartamental, a ser criada pela CG, que será encarregada de deliberar e

estabelecer protocolos comuns e análise dos processos de Revalidação de

Diploma Estrangeiro: a Sra. Chefe explicou sobre o entendimento da CG em

propor a criação da referida Comissão, visando trazer padrão e celeridade às

análises dos pedidos de revalidação de diploma estrangeiro recebidos na

Unidade. Após discussão, o Conselho deliberou pela indicação das professoras,

para que componham a referida Comissão: Cíntia Rosa Pereira de Lima e

Emanuelle Mafioletti Urbano. Nada mais havendo a tratar, a Sra. Chefe do DPP

encerrou a reunião às 11h01, da qual, para constar,

eu.................................................., Barbara Sant’Anna Consiglieri Val Magalhães,
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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 março

de 2021.
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