
Ata da 96ª sessão, ordinária, do Conselho do Departamento de Direito Privado e de
Processo Civil (DPP), realizada aos sete dias de maio de dois mil e vinte e um, via

Google Meet: <meet.google.com/vsa-iovd-ijy>, 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 Rogério Alessandre de Oliveira Castro, Profa. Associada

Marta Rodrigues Maffeis, Professor Doutor Fernando da Fonseca Gajardoni e dos

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

Justificou ausência: Professor Associado Gustavo Saad Diniz. Às 09h20, em terceira e

última chamada, a Senhora Chefe declarou aberta a sessão e solicitou inversão de pauta.

II - ORDEM DO DIA. 1 - Indicação de representação titular e suplente na CoC. A senhora

chefe informou a necessidade de indicação de novos membros para término de mandato

em virtude do pedido de desligamento dos professores Camilo Zufelato e Rogério

Alessandre de Oliveira Castro e agradeceu os docentes pela participação na comissão.

Se candidataram as docentes Cíntia Rosa Pereira de Lima e Marta Rodrigues Maffeis

como titular e suplente, respectivamente. 2 - Atribuição de disciplinas para o segundo

semestre de 2021. A Acad. Fernanda de Souza Ribeiro disse que a maioria dos alunos

da primeira turma do novo PPP necessitam cursar ainda as 10 disciplinas optativas

eletivas. Foi esclarecido que as disciplinas podem ser oferecidas por todos os

departamentos, e que se houver necessidade haverá nova indicação de disciplina

optativa eletiva por este departamento. Após apreciação dos membros a atribuição

sugerida pelos docentes foi aprovada e será encaminhada à Comissão de Graduação. III

- INCLUSÃO DE PAUTA. 1 - Solicitação de Credenciamento CERT - Profa. Maria Hemília

Fonseca. Parecerista: Márcio Henrique P. Ponzilacqua. Parecer aprovado. 2 -

Homologação do Relatório para Progressão Horizontal da Comissão Assessora do DPP.

A senhora Chefe relembrou que o Relatório referente à Progressão Horizontal da Carreira

Docente emitido pela Comissão Assessora com membros indicados pelo DPP foi objeto

de apreciação na última reunião, porém por falta de acesso às avaliações individuais o

referido relatório não foi homologado. Disse que os interessados no processo receberam

as avaliações individuais e foi aberto o prazo para recurso. Explicou que os recursos já

foram recebidos e serão encaminhados o mais breve à Comissão Assessora. Enalteceu

que o processo está sendo cumprido conforme orientações da Câmara de Atividades

Docentes (CAD) e da Diretoria e que ainda há necessidade de homologação do resultado

presente no Relatório. Os membros presentes, após discussão, aprovaram o adiamento
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da homologação do Relatório referente à Progressão Horizontal da Carreira Docente

emitido pela Comissão Assessora tendo em vista que a interposição de recursos pelos

docentes interessados poderá gerar mudanças no resultado final. O assunto será

apreciado na próxima reunião extraordinária do departamento, prevista para o dia

28/05/21. 3. Horários Reuniões do Departamento. Foi sugerido pela senhora Chefe que

as reuniões deste departamento tenham horário fixo das 9h30, em virtude de ser um

horário intermediário entre as aulas matinais. Os membros aprovaram a sugestão. I -

EXPEDIENTE. 1 - Aprovação da Ata da 94ª sessão ordinária, realizada em 09/04/2021.

Aprovada. 2 - Aprovação da Ata da 95ª sessão extraordinária, realizada em 23/04/2021.

Aprovada. 3 - Comunicações da chefia. 3.1. Informou que nos próximos meses o

Departamento deverá fazer e aprovar o Relatório de Gestão 2017 - 2021. 3.2. Informou

que o Setor de Comunicação está solicitando os eventos realizados pelos docentes com

a indicação dos eventos em destaque. 3.3. Parabenizou o Prof. Rogério Alessandre de

Oliveira Castro pela entrevista ao Jornal da USP e o Prof. Jair Aparecido Cardoso pela

matéria no Jota. 4 - Palavras aos membros. 4.1. A Profa. Flavia Trentini informou que foi

escolhida para compor a Congregação e se colocou à disposição. 4.2. A Profa. Flavia

Trentini solicitou que os docentes atualizem os lattes e principalmente fechem as datas

dos projetos e pareceres. 4.3. A Profa. Flavia Trentini convidou os membros para

apresentação do Relatório Capes, que será por videoconferência na próxima segunda à

noite. Nada mais havendo a tratar, a Sra. Chefe do DPP encerrou a reunião às 10h26, 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, 10 de maio de 2021.
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