
Ata da 95ª sessão, extraordinária, do Conselho do Departamento de Direito
Privado e de Processo Civil (DPP), realizada aos vinte e três dias de abril de

dois mil e vinte e um, via Google Meet: <meet.google.com/nnf-bywv-gux>, 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 Associada Flavia Trentini, Professor Doutor

Paulo Eduardo Alves da Silva, Professor Doutor Rogério Alessandre de Oliveira

Castro,professor doutor Fernando da Fonseca Gajardoni, e dos representantes

discentes: Luiz Guilherme da Silva Rangel e Fernanda de Souza Ribeiro.

Ausência justificada do Professor Associado Gustavo Saad Diniz. Às 11h30, em

terceira e última chamada, a Senhora Chefe declarou aberta a sessão. I. ORDEM

DO DIA. 1 - Conforme determinado pelo COMUNICADO CAD14/04/2021

designa-se reunião para apreciação do Relatório Consolidado de Avaliação. A

senhora Chefe apresentou as planilhas e relatório consolidado emitido pela

Comissão de Avaliação. Após breve discussão, tomaram ciência do resultado da

avaliação da comissão e os docentes interessados solicitaram vistas ao relatório

de avaliação individual. Os membros aprovaram o encaminhamento dos relatórios

individuais aos docentes interessados sem a necessidade de novo pedido

individual. A apreciação do resultado da avaliação realizada pela Comissão foi

suspensa e será colocada em pauta após recurso dos interessados. Ficou

acordado ainda, conforme orientações do comunicado CAD, o prazo para recurso

de 10 (dez) dias após o recebimento do relatório individualizado pelos docentes.

Nada mais havendo a tratar, a Sra. Chefe do DPP encerrou a reunião às 11h53,

da qual, para constar, eu.................................................., Bruna Gabriele

Massaroto, lavrei e digitei esta ata, que será examinada pelos membros presentes

à reunião em que for discutida, aprovada e por mim assinada. Ribeirão Preto, 26

de abril de 2021.
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