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ATA DA 63ª SESSÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA E EXTENSÃO 1 

UNIVERSITÁRIA DA FACULDADE DE DIREITO DE RIBEIRÃO PRETO DA 2 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO.  No dia dois do mês de julho do ano de dois mil e 3 

vinte, às catorze horas e 15 minutos, reuniram-se  pela ferramenta para videoconferência 4 

Google Meet, a Comissão de Cultura e Extensão Universitária da Faculdade de Direito de 5 

Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, sob a Presidência do Prof. Dr. Jair Aparecido 6 

Cardoso, com a presença dos membros titulares do Prof. Camilo Zufelato, Profa. Dra. Eliana 7 

Franco Neme, Prof. Dr. Guilherme Adolfo dos Santos Mendes e do membro suplente Prof. 8 

Dr. Gustavo Assed Ferreira. Foram justificadas as ausências do Prof. Dr. Thiago Marrara de 9 

Mattos e Prof. Dr. Caio Gracco Pinheiro Dias. Os representantes discentes não justificaram 10 

ausência. Iniciou-se a reunião pelo item da pauta I –EXPEDIENTE. 1 - Discussão e 11 

votação. 1.1 - Ata da 62ª Sessão Ordinária da Comissão de Cultura e Extensão 12 

Universitária, realizada à distância via Google Meet, em 03/06/2020. A Comissão de 13 

Cultura e Extensão Universitária aprovou por unanimidade a referida ata. Dando 14 

continuidade, o Sr. Presidente discorreu pelos itens da pauta 2 - Comunicações do Sr. 15 

Presidente. 2.1 - E-mail de 08/05/2020 - DIRETRIZES PRCEU - Aditamento 2. 16 

Em aditamento às DIRETRIZES PRCEU, documento anexo datado de 16/04/2020, 17 

especificamente no tocante ao item que trata da suspensão das atividades presenciais dos 18 

cursos até 30/04/2020, a nova data estabelecida é 30/06/2020. 2.2 - E-mail PRCEU de 19 

17/06/2020 - Portaria PRCEU nº 13. Dispõe sobre possibilidade de alteração de carga 20 

horária de aulas e atividades à distância para cursos de Extensão Universitária presenciais, 21 

ou semipresenciais e dá outras providências. 2.3 - E-mail PRCEU de 24/06/2020 - 22 

Comunicado Programa USP 60 - Atividades Regulares Suspensas. Tendo em vista 23 

as recomendações da Organização Mundial da Saúde priorizamos manter o contato com o 24 

nosso público 60 de modo virtual e com publicação de conteúdo nas páginas do programa. 25 

Como uma forma de contribuição e incentivo ao isolamento social, e também à qualidade de 26 

vida do público, a equipe do programa está selecionando conteúdos com sugestões de 27 

leituras, vídeos e atividades para serem incluídos na nossa nova rotina. Iniciamos no mês de 28 

abril uma série de vídeos chamada “Fique em casa com o Programa USP 60”, que traz 29 

profissionais para falar sobre diversas temáticas, como por exemplo memória, 30 

espiritualidade e atividades físicas.  2.4 - E-mail PRCEU de 30/06/2020 - Feira USP 31 

e as Profissões Edição Digital. Em complementação ao ofício PRCEU/DVACULT – 32 

002/2020, vimos informar que neste ano, devido à pandemia da Covid-19 teremos o desafio 33 
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de realizar a edição da Feira USP e as Profissões 2020 pela internet, e para o sucesso do 34 

evento e maior alcance do público, o empenho das Unidades de Ensino da USP será 35 

fundamental. Enviaremos um formulário eletrônico (via email das CCEx) para o 36 

cadastramento das atividades como o atendimento ao vivo no estande, bate-papos, 37 

palestras, atividades científicas e culturais. 2.5 - E-mail PRCEU de 30/06/2020 - Feira 38 

USP e as Profissões 2020 - Edição Digital - Cadastro de atividades e equipes. 39 

Disponibilizamos um formulário bem completo para que vocês possam cadastrar toda a 40 

programação (palestras, bate-papos, atendimento online, atividades científicas e culturais) 41 

e também realizar o cadastro de sua equipe. A Feira será realizada em 2 dias (3 e 4 de 42 

setembro) das 10h às 16h. O prazo para preenchimento deste formulário será até o dia 07 43 

DE AGOSTO. Dadas as comunicações, o Sr. Presidente passou a parte 3 - Palavra aos 44 

Srs.(as) Membros. Profa. Eliana comunicou que retomou seu curso para a Terceira 45 

Idade, à distância e, apesar das dificuldades que alguns apresentaram no uso e acesso às 46 

tecnologias, o retorno das aulas foi bem aceito pelo grupo de matriculados. Prof. Jair falou 47 

sobre a Portaria PRCEU nº 13, destacou a redação do artigo 2º e, segundo consulta feita, 48 

entendeu que os encaminhamentos dos cursos feitos a CCEx para aprovação, devem 49 

também retornar ao Conselho do respectivo Depto, para análise e aprovação.  Prof. Camilo e 50 

Prof. Guilherme, tratando da situação atual dos cursos, em função da Pandemia, 51 

apresentaram uma proposta. A fim de não perder alunos e garantir o equilíbrio financeiro 52 

dos mesmos e, segundo a Portaria PRCEU nº 13 e a informação da Reitoria de que o 53 

próximo semestre ocorrerá à distância, os Professores entendem que os cursos de 54 

especialização em andamento precisam se adaptar para manter as atividades remotamente, 55 

ajustar os critérios e manter a consulta de interesse dos matriculados sobre o oferecimento 56 

de aulas online. Para os alunos que não aceitarem permanecer no curso remotamente, os 57 

coordenadores propuseram oferecer uma reserva de vaga para a próxima edição do curso, 58 

sem a necessidade de realização de novo processo seletivo. A partir da desistência desses 59 

alunos, outros aprovados das listas de espera seriam convocados para o curso que está 60 

iniciando. Prof. Gustavo, membro e também presidente da Fadep, apoiou a proposta dos 61 

Prof. Camilo e Prof. Guilherme, e reforçou a importância de incentivar a continuidade dos 62 

cursos online e a adoção de novos critérios, especificamente nesse momento, sobre o 63 

percentual de 90%, inicialmente aprovado, de consulta de interesse dos alunos para as aulas 64 

online, ele propôs que o parâmetro seja reajustado para 70%. Se os membros presentes 65 

concordassem, ele levaria o assunto em reunião com a Diretoria da Fadep, para aprovação e 66 
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inserção de cláusula nos contratos dos cursos, informando os contratantes da 67 

alteração/adaptação durante a Pandemia. Os membros concordaram com a razoabilidade 68 

do novo parâmetro de 70% e que seja discutido e deliberado na reunião da Diretoria 69 

Executiva da Fadep. Prof. Gustavo também comunicou que marcará uma reunião pela 70 

Fadep, para discutir como organizar a questão dos cursos na modalidade de EaD para 2021. 71 

Prof. Jair apenas a título de alerta, pediu aos coordenadores que verifiquem junto à Fadep, e 72 

a legislação, a possibilidade dessa “reserva de vagas”, em edição futura, aos alunos que 73 

desistirem por não concordarem com o oferecimento de aulas online. Prof. Camilo, entende 74 

que em próximo processo seletivo, essas vagas não entrarão em disputa pública, para que 75 

não haja problemas. Prof. Guilherme comunicou que tem oferecido Webinars pelo Depto e 76 

Mestrado sobre a tema Direito Tributário, de nome “Renomados”, em parceria com outros 77 

docentes e especialistas, e que tem tido ótima audiência nesses eventos.  O Prof. Manifestou 78 

o desejo de oferecer certificados e tem estudado algumas formas em uso para facilitar o 79 

processo. Profa. Eliana enfatizou que o oferecimento de certificados é um diferencial, tendo 80 

em vista que não é algo comum para as Webinars. Prof. Jair sobre a questão, informou que 81 

a Érica e Cláudia, do Setor de Comunicações, podem auxiliar no uso de uma plataforma de 82 

eventos chamada Sympla, que possibilita um link de participação para o evento, para 83 

inscrições e posterior geração automática dos certificados.  Prof. Camilo lembrou aos 84 

presentes da Oficina que o Prof. Caio oferecerá aos docentes sobre as ferramentas do Google 85 

para aulas remotas, nos dias 13, 15 e 17/07/2020, das 19-21h. Não havendo mais 86 

manifestações por parte dos presentes, prosseguiu-se a pauta da reunião para a parte II - 87 

ORDEM DO DIA. 1 - PARA REFERENDAR. Não houve documentos para 88 

referendamentos. Seguiu-se a reunião para 2 - PARA APROVAR. Para aprovação foram 89 

analisados 4 processos de curso e 10 protocolados de pedido de créditos de cultura e 90 

extensão, a saber: 2.1 -Processo 15.1.236.89.2 - FACULDADE DE DIREITO DE 91 

RIBEIRÃO PRETO. Curso de extensão universitária - Especialização - "Ciências 92 

criminais: direito penal, processual penal, política criminal e criminologia". 93 

Alteração de ministrantes e pedido de remanejamento de verba. - Parecer emitido pelo Prof. 94 

Dr. Caio Gracco Pinheiro, em 18/11/2019, favorável à alteração de ministrantes e NÃO-95 

FAVORÁVEL ao remanejamento de verba. - Esclarecimento do coordenador Prof. Dr. 96 

Cláudio do Prado Amaral, de 22/11/2019. - Parecer do Prof. Dr. Guilherme Adolfo dos 97 

Santos Mendes, em 04/02/2020. - Encaminhado para ciência do coordenador, Prof. 98 

Cláudio, em 05/02/2020 e 12/05/2020. - Documentos adicionados pela coordenação em 99 
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16/06/2020. - Recebida conclusão do voto vista do relator Prof. Guilherme em 100 

30/06/2020. Após explicações do relator, Prof. Dr. Guilherme sobre o caso, o mesmo 101 

informou que a coordenação desistiu do pedido original de alteração financeira. A Comissão 102 

de Cultura e Extensão Universitária aprovou a conclusão do voto vista do relator e, 103 

voltando-se ao parecer do relator Prof. Dr. Caio, de 18/11/2019, a Comissão aprovou o item 104 

e, previamente deferido pelo relator, referente ao pedido de alteração de ministrantes (f. 105 

322). 2.2 - Processo 19.1.465.89.5 - FACULDADE DE DIREITO DE RIBEIRÃO 106 

PRETO. Curso de extensão universitária – Especialização – “Direito civil: 107 

novos paradigmas hermenêuticos das relações privadas" - 2ª Edição. Nova 108 

solicitação da coordenação de 24/06/2020 para o oferecimento de carga horária em aulas 109 

EaD. Segundo o estabelecido na Portaria PRCEU nº 13 (17/06/20), a Comissão de Cultura e 110 

Extensão Universitária aprovou o pedido da referida coordenação de curso para o 111 

oferecimento de aulas à distância, em função do atual momento de suspensão das 112 

atividades presenciais pela Pandemia por Covid-19. 2.3 - Processo 18.1.44.89.9 - 113 

FACULDADE DE DIREITO DE RIBEIRÃO PRETO. Curso de extensão 114 

universitária – Especialização – “Direito Municipal". Nova solicitação da 115 

coordenação de 24/06/2020 para o oferecimento de carga horária em aulas EaD. Segundo 116 

o estabelecido na Portaria PRCEU nº 13 (17/06/20), a Comissão de Cultura e Extensão 117 

Universitária aprovou o pedido da referida coordenação de curso para o oferecimento de 118 

aulas à distância, em função do atual momento de suspensão das atividades presenciais pela 119 

Pandemia por Covid-19. 2.4 - Processo 17.1.046.89.0 - FACULDADE DE DIREITO 120 

DE RIBEIRÃO PRETO. Curso de extensão universitária – Especialização – 121 

“Direito Notarial e Registral" - 1ª Edição. Solicitação da coordenação de 24/06/2020 122 

para o oferecimento de carga horária em aulas EaD.  Segundo o estabelecido na Portaria 123 

PRCEU nº 13 (17/06/20), a Comissão de Cultura e Extensão Universitária aprovou o pedido 124 

da referida coordenação de curso para o oferecimento de aulas à distância, em função do 125 

atual momento de suspensão das atividades presenciais pela Pandemia por Covid-19. 126 

Dando continuidade aos documentos para aprovação, itens 2.5 a 2.14 da pauta, pedidos de 127 

atribuição de créditos de cultura e extensão, o Sr. Presidente solicitou à Comissão a 128 

aprovação em bloco, tendo em vista os pareceres favoráveis apresentados, a saber: 2.5 - 129 

Protocolado 20.5.137.89.7 - ANA LUISA CAMPOS ROCHA. Solicitação de créditos 130 

por atividades de Cultura e Extensão Universitária (PET, NAJURP, Voluntariado). - Parecer 131 

emitido pelo Prof. Dr. Camilo Zufelato, 02/06/2020, favorável à concessão de 8 (oito) 132 
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créditos. 2.6 - Protocolado 20.5.134.89.8 - STHEFANI LUANE MORAIS DE 133 

MELO BATISTA. Solicitação de créditos por atividades de Cultura e Extensão 134 

Universitária (NAJURP, Participação em Eventos). - Parecer emitido pelo Prof. Dr. Caio 135 

Gracco Pinheiro Dias, 24/06/2020, favorável à concessão de 8 (oito) créditos. 2.7 - 136 

Protocolado 20.5.136.89.0 - ISABELLA CASAGRANDE DE MIRANDA CARIBÉ. 137 

Solicitação de créditos por atividades de Cultura e Extensão Universitária (Grupo de 138 

estudos, Organização de eventos, Participação em Eventos, Voluntariado). - Parecer emitido 139 

pelo Profa. Dra. Eliana Franco Nema, 29/06/2020, favorável à concessão de 8 (oito) 140 

créditos. 2.8 - Protocolado 20.5.133.89.1 - LEONARDO CARDOSO LUNARDELLI. 141 

Solicitação de créditos por atividades de Cultura e Extensão Universitária (Participação em 142 

Eventos, Publicação de Trabalho Completo). - Parecer emitido pelo Prof. Dr. Guilherme 143 

Adolfo dos Santos Mendes, 30/06/2020, favorável à concessão de 5 (cinco) créditos. 2.9 - 144 

Protocolado 20.5.135.89.4 - MAYARA PIZONI TREVISO. Solicitação de créditos 145 

por atividades de Cultura e Extensão Universitária (Apresentação de trabalho em 146 

seminário, Grupo de estudo, Monitoria sem bolsa, Organização de eventos, Participação em 147 

eventos). - Parecer emitido pelo Prof. Dr. Gustavo Assed Ferreira, 30/06/2020, favorável à 148 

concessão de 7 (sete) créditos. 2.10 - Protocolado 20.5.118.89.2 - VITÓRIA MATTOS 149 

GONÇALVES. Solicitação de créditos por atividades de Cultura e Extensão Universitária 150 

(Monitoria sem bolsa). - Parecer emitido pelo Prof. Dr. Camilo Zufelato, 18/06/2020, 151 

favorável à concessão de 1 (um) crédito. 2.11 - Protocolado 20.5.139.89.0 - TOBIAS 152 

BARROS CHAVES. Solicitação de créditos por atividades de Cultura e Extensão 153 

Universitária (Grupo de estudo, Monitoria sem bolsa). - Parecer emitido pelo Prof. Dr. Caio 154 

Gracco Pinheiro Dias, 24/06/2020, favorável à concessão de 8 (oito) créditos. 2.12 - 155 

Protocolado 20.5.141.89.4 - CAROLINA SOARES FRANCO. Solicitação de créditos 156 

por atividades de Cultura e Extensão Universitária (Grupo de estudo, Representação Titular 157 

em Colegiado, Monitoria sem bolsa, Voluntariado). - Parecer emitido pela Profa. Dra. 158 

Eliana Franco Neme, 29/06/2020, favorável à concessão de 8 (oito) créditos. 2.13 - 159 

Protocolado 20.5.140.89.8 - MARIANA FERREIRA FIGUEIREDO. Solicitação de 160 

créditos por atividades de Cultura e Extensão Universitária (Voluntariado, Apresentação de 161 

trabalho, Participação em eventos, Grupo de estudo, Monitoria). - Parecer emitido pelo 162 

Prof. Dr. Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, 30/06/2020, favorável à concessão de 8 163 

(oito) créditos. 2.14 - Protocolado 20.5.142.89.0 - ARTHUR GABRIEL TRIZOLIO 164 

PASCON. Solicitação de créditos por atividades de Cultura e Extensão Universitária 165 
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(Grupo de estudo). - Parecer emitido pelo Prof. Dr. Gustavo Assed Ferreira, 30/06/2020, 166 

favorável à concessão de 4 (quatro) créditos. A Comissão de Cultura e Extensão 167 

Universitária aprovou por unanimidade em bloco, os itens 2.5 a 2.14, com base nos 168 

pareceres favoráveis apresentados por cada relator. Dando continuidade à reunião, o Sr. 169 

Presidente passou a parte final da pauta, 3 –ENCAMINHAMENTOS. 3.1 - Comissão 170 

especial para Revisão da Deliberação FDRP nº 01. Foi encaminhado e-mail em 171 

13/12/2019 comunicando os membros sobre a designação. O Prof. Caio, em e-mail do dia 172 

07/01/2020, respondeu que aguarda a data da primeira reunião da Comissão para os 173 

trabalhos. Divulgado por e-mail o calendário das primeiras reuniões: 03/03/2020, 174 

17/03/2020, 24/03/2020, 14/04/2020, 28/04/2020, 06/05/2020, 19/05/2020 e 175 

26/05/2020. Última reunião agendada para 04/06/20 infelizmente não pôde ser realizada. 176 

A pedido do Sr. Vice-Presidente, foi encaminhado em 04/06/20 aos membros uma minuta 177 

com sugestões do Prof. Caio para análise e manifestações, entretanto, não obteve-se 178 

retorno.  Sobre os trabalhos da comissão especial O Sr. Presidente informou que o Prof. 179 

Thiago, coordenador do grupo, está em férias, e que os trabalhos serão oportunamente 180 

retomados. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente agradece a presença de todos 181 

e dá por encerrada a reunião às quinze horas e dezoito minutos. Do que, para constar, eu, 182 

Murillo Ferreira de Camargo, Secretário desta Comissão, lavrei e digitei esta Ata, que será 183 

examinada aos membros presentes na reunião em que for discutida e aprovada, e por mim 184 

assinada____________. Ribeirão Preto, 02 de julho de 2020. 185 


