
Ata da 97ª sessão, extraordinária, do Conselho do Departamento de Direito Privado e de
Processo Civil (DPP), realizada aos vinte e oito dias de maio de dois mil e vinte e um, via Google

Meet: <meet.google.com/sbf-cfpc-xrc>, sob a presidência da Professora Doutora Iara Pereira

Ribeiro e com a presença dos membros docentes: Rogério Alessandre de Oliveira Castro, Jair

Aparecido Cardoso, Flavia Trentini, Cíntia Rosa Pereira de Lima, Camilo Zufelato, Paulo Eduardo

Alves da Silva e dos representantes discentes: Fernanda de Souza Ribeiro e Luiz Guilherme da

Silva Rangel. Docente convidada: Andrea Zanetti. Justificaram a ausência os docentes: Fernando

da Fonseca Gajardoni e Gustavo Saad Diniz. Às 09 horas e 02 minutos a Senhora Presidente

declarou abertos os trabalhos. A senhora Presidente solicitou a inversão da pauta. O Conselho

aprovou a inversão. O Prof. Dr. Jair Aparecido Cardoso solicitou a inclusão da proposta de criação

da 3ª edição do curso de especialização em Direito e Processo do Trabalho. A senhora

Presidente informou que esta reunião era extraordinária e que o item seria tratado na próxima

reunião ordinária, comunicando ainda, que o curso seria o primeiro conforme a nova normativa de

uso de verbas do DPP aprovada em setembro de 2020. Após discussão sobre a inclusão do item,

o Conselho não aprovou a referida inclusão. II - ORDEM DO DIA. 1 - Resposta da Comissão

Assessora do DPP aos recursos recebidos referentes à Progressão Horizontal da Carreira

Docente. A senhora Presidente comunicou ao Conselho que a Comissão Assessora do

Departamento manteve a priorização do relatório para progressão e que foi encaminhado a

resposta a cada um dos interessados. Informou que o Prof. Dr. Paulo Eduardo Alves da Silva

encaminhou recurso ao departamento. O Prof. Dr. Paulo Eduardo Alves da Silva esclareceu que o

motivo de seu recurso é para correção de erro material, vez que a Comissão não apreciou suas

orientações de graduação e pós-graduação. Os membros discutiram como deveria ser o

procedimento dos demais recursos e que o recurso interposto pelo Prof. Dr. Paulo Eduardo Alves

da Silva seria encaminhado à Comissão da Unidade. A senhora Presidente disse ainda que

consultaria a direção sobre o prazo e o procedimento para o recebimento dos recursos a serem

encaminhados à Comissão da Unidade. 2 - Homologação do Relatório para progressão horizontal

da Comissão Assessora do DPP. O Relatório da Comissão Assessora do DPP para progressão

horizontal foi aprovado sem alteração e por unanimidade pelos membros do Conselho. I -

EXPEDIENTE. 1 - Comunicações da chefia. 1.1 A Senhora Presidente informou o recebimento de

documento com solicitação pelos discentes para que as disciplinas optativas eletivas fossem

oferecidas pela manhã ou no horário do almoço. Esclareceu que a distribuição dos horários é feita

pelo Serviço de Graduação a partir da disponibilidade de horários indicados pelos docentes.

Sugere aos docentes que observem o pedido dos alunos. A Acad. Fernanda de Souza Ribeiro

solicitou esclarecimento sobre outro pedido realizado pelos discentes para que alguns docentes

ministrassem disciplinas optativas eletivas diferentes daquelas indicadas. A senhora Presidente

informou que a reunião era extraordinária e que o outro pedido será tratado na próxima reunião

ordinária. A representante discente foi instruída a solicitar a troca diretamente com os docentes e
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caso haja concordância encaminhar ao departamento, conforme realizado com a disciplina do

Prof. Dr. Fernando da Fonseca Gajardoni. 2 - Palavras aos membros. Não houveram

comunicados. Nada mais havendo a tratar, a Sra. Chefe do DPP encerrou a reunião às 11h15, 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, 1º de junho de 2021.
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http://www.direitorp.usp.br/docentes/fernando-da-fonseca-gajardoni/

