
 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

FACULDADE DE DIREITO DE RIBEIRÃO PRETO 

Comissão de Cultura e Extensão Universitária  

Página 1 | 8 Av. Bandeirantes , 3900  Campus da USP 

 14040-906  Ribeirão Preto-SP 
 

 T | F  55  (16) 3315-0111 

 www.direitorp.usp.br  

 ATA DA 71ª 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 sete do mês de julho do ano de dois mil e 3 

vinte e um, às catorze horas e dez minutos, reuniram-se pela ferramenta para 4 

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

Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, sob a Presidência do 6 

Prof. Dr. Jair Aparecido Cardoso, com a presença do vice-presidente Prof. Dr. Thiago 7 

Marrara de Matos, dos membros titulares Prof. Dr. Camilo Zufelato, Profa. Dra. Eliana 8 

Franco Neme, Prof. Dr. Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, dos representantes discentes 9 

titular João Vitor Basso Fabricio e suplente Edson Souza Almeida Filho. Também 10 

participou a convite o Sr. Presidente da Fadep, Prof. Dr. Daniel Pacheco Pontes.  Iniciou-se 11 

a reunião pelo item da pauta I –EXPEDIENTE. 1 - Discussão e votação. 1.1 - Ata da 12 

70ª Sessão Ordinária da Comissão de Cultura e Extensão Universitária, realizada à 13 

distância via Google Meet, realizada em 05/05/2021. Em função do Representante Discente 14 

João Vitor não ter conseguido acesso ao Sistema Nereu, o membro Prof. Camilo sugeriu que 15 

a ata fosse colocada em votação na próxima reunião da Comissão. Todos concordaram e o 16 

Sr. Presidente autorizou a retirada do item da pauta. Dando continuidade, o Sr. Presidente 17 

deu continuidade na pauta, item 2 - Comunicações do Sr. Presidente.  2.1 - E-mail 18 

PRCEU de 26/05/21. Programa USP60 Atividades 2º sem 2021 - Of. Circular 19 

004/2021. Solicitamos consulta aos docentes dessa Unidade sobre o oferecimento de 20 

disciplinas regulares, atividades culturais e/ou esportivas on-line, disciplinas gravadas 21 

entre outros materiais disponíveis na rede, visando atender aos idosos no período de 22 

suspensão das atividades presenciais. Inserir no sistema até o prazo de 01/07/2021. 2.2 - 23 

E-mail PRCEU de 27/05/21 - Of. PRCEU/DVACULT - 2021. Foi incumbido a essa 24 

Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária, a tarefa de responder a uma diligência do 25 

MEC, com vistas ao recredenciamento da Universidade de São Paulo, para a oferta de 26 

cursos EaD, nos anos de 2020 e 2021. 2.3 - E-mail PRCEU de 28/05/21 - 27 

Comunicado às Comissões. Com esta frase que consta da entrevista ao Jornal da USP, 28 

dada pelo Prof. Dr. Antonio Carlos Hernandes, queremos reforçar o quanto estamos felizes 29 

pelos resultados que estamos obtendo nas ações da PRCEU e que isto não seria possível sem 30 

o apoio de vocês e das Comissões de Cultura e Extensão Universitária sob sua coordenação. 31 

2.4 - E-mail da DIRFDRP de 04/06/21. - Circ.SG/Co/22 - Eleição dos 32 

representantes discentes de graduação junto ao Co e Conselhos Centrais. A 33 
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pedido do Senhor Secretário Geral, Prof. Dr. Pedro Vitoriano Oliveira, enviamos a 34 

Circ.SG/Co/22, de 2.6.2021, encaminhando, anexa, a Portaria GR 7666/2021, que trata da 35 

eleição dos representantes discentes de graduação junto ao Conselho Universitário e aos 36 

Conselhos Centrais, para ampla divulgação. 2.5 - E-mail PRCEU de 16/06/21. Ofício 37 

05/2021 sobre a 15ª Feira USP e as Profissões 2021 - Edição Digital. Dando início 38 

aos trabalhos para o evento que ocorrerá nos dias 02 e 03/09/21, foi agendada a primeira 39 

reunião de trabalho para o dia 22/06/21 às 14h. 2.6 - E-mail PRCEU de 16/06/21. 40 

Ofício 06/2021 sobre o Programa "USP Aproxima-Escola". 2.7 - E-mail PRCEU 41 

de 17/06/21. Diretório de Saúde Mental. Este catálogo, denominado Diretório de 42 

Saúde Mental, traz um levantamento atualizado dos serviços psicológicos e psiquiátricos 43 

existentes na Universidade de São Paulo. Eles são dirigidos para a comunidade universitária 44 

e/ou sociedade em geral, nas diversas faixas etárias, a idosos, à comunidade indígena, a 45 

profissionais e estudantes da área de saúde, a profissionais dedicados à Covid-19. 2.8 - 46 

E-mail 17/06/21 da PG-USP. Resultado de julgamento - mandado de segurança 47 

- Especialização em Direito Tributário. Anulação e Correção de Provas/Questões. 48 

Impetrante: Anderson dos Santos Oliveira. 2.9 - E-mail de 10/05/21. Ofício recebido 49 

do Prof. Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, coordenador do curso de 50 

Difusão "Tributação das pequenas empresas". O autor pede esclarecimentos sobre 51 

erro para registro no Apolo de ministrantes com dupla função (tutor/especialista). - E-mail 52 

do Prof. Dr. Caio Gracco Pinheiro Dias, de 11/05/2021, com o entendimento de que, sendo 53 

pedido de esclarecimentos para a PRCEU, não há necessidade de parecer, pois não há 54 

deliberação e a Comissão, na última reunião, decidiu pelo encaminhamento da consulta, 55 

sendo desnecessário o parecer. - E-mail de 14/05/21, encaminhado consulta à PRCEU. - E-56 

mail de 18/06/21 - Orientações da Sra. Adriana, Assessoria PRCEU, sobre o 57 

questionamento informando não ser possível um mesmo especialista cumprir a função de 58 

ministrante e tutor no módulo do curso. 2.10 - E-mail PRCEU de 25/06/21. Edital 59 

02/2021 sobre Inclusão Social e Diversidade na USP e em Municípios de seus 60 

Campi. O objetivo é selecionar projetos prioritariamente interunidades que tratem 61 

diretamente das temáticas de inclusão social e diversidade no âmbito da comunidade 62 

interna e nos municípios onde estão localizados os campi da Universidade de São Paulo. 63 

2.11 - E-mail PRCEU de 30/06/21. Informe sobre Feira USP e as Profissões 64 

2021. A PRCEU repassará a todas as Unidades da USP o valor de R$ 1.000,00 (mil Reais) 65 

por curso, a fim de apoiar a produção e edição dos vídeos. Este valor está baseado nos 66 
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orçamentos obtidos pela PRCEU para a edição deste material. Dadas as comunicações o Sr. 67 

Presidente passou a parte 3 - Palavra aos Srs.(as) Membros. Prof. Guilherme 68 

comunicou que coordenará no início de agosto próximo, um evento conjunto com a FEARP, 69 

sobre a proposta do Governo de reforma do imposto sobre a renda. E informou também que 70 

estão programando o 2º Congresso Internacional em Direito Tributário, em parceria com o 71 

Prof. Alexandre, Prof. Heleno e mais um convidado, algum professor da Faculdade de 72 

Direito de São Paulo, que possa ajudar no contato com pesquisadores estrangeiros, 73 

apoiando a colaboração internacional. O Sr. Presidente parabeniza o Prof. Guilherme e 74 

reforça a necessidade de seguir os procedimentos do Setor de Comunicação, para o devido 75 

registro e divulgação. Prof. Camilo cumprimentou o Prof. Guilherme pelos eventos, e pediu 76 

para que os mesmos sejam informados à Comissão de Pós-Graduação, a fim de serem 77 

atrelados ao Programa de Mestrado da Unidade, para fins de registro e elaboração de 78 

relatórios, podendo indicar também as parcerias com outros Programas e Unidades. O Prof. 79 

Camilo sugere que os eventos sejam informados inicialmente às Comissões e 80 

posteriormente ao Setor de Comunicações.  II - ORDEM DO DIA. 1 - PARA 81 

REFERENDAR. Foram analisados três pedidos de dois processos de curso, a saber: 1.1 - 82 

Processo 18.1.613.89.3 - FACULDADE DE DIREITO DE RIBEIRÃO PRETO. 83 

Curso de extensão universitária - Especialização - "Ética empresarial: 84 

estruturas societárias, contratos e compliance" - 1ª Edição. Pedido da 85 

coordenação, recebido por e-mail em 10/05/2021, para oferecimento de aulas remotas para 86 

o módulo Compliance, carga horária de 72h. - Aprovado ad referendum da Comissão de 87 

Cultura e Extensão Universitária, pelo Sr. Presidente Prof. Dr. Jair Aparecido Cardoso, em 88 

11/05/2021. A Comissão de Cultura e Extensão Universitária referendou por unanimidade o 89 

pedido da coordenação. 1.2 - Processo 18.1.613.89.3 - FACULDADE DE DIREITO 90 

DE RIBEIRÃO PRETO. Curso de extensão universitária - Especialização - 91 

"Ética empresarial: estruturas societárias, contratos e compliance" - 1ª Edição. 92 

Pedido da coordenação, recebido por e-mail em 27/05/2021, para oferecimento de aulas 93 

remotas para o módulo V, redistribuição de carga horária dos módulos para docentes FDRP 94 

e alteração da data final do curso. - Aprovado ad referendum da Comissão de Cultura e 95 

Extensão Universitária, pelo Sr. Presidente Prof. Dr. Jair Aparecido Cardoso, em 96 

07/06/2021. A Comissão de Cultura e Extensão Universitária referendou por unanimidade 97 

o pedido da coordenação. 1.3 - Processo 20.1.171.89.3 - FACULDADE DE DIREITO 98 

DE RIBEIRÃO PRETO. Curso de extensão universitária - Especialização - 99 
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"Ciências criminais: criminologia, política criminal, direito penal e processo 100 

penal" - 2ª Edição. Pedido da coordenação, recebido por e-mail em 28/06/2021, para 101 

alteração de ministrantes em módulo do curso. - Aprovado ad referendum da Comissão de 102 

Cultura e Extensão Universitária, pelo Sr. Presidente Prof. Dr. Jair Aparecido Cardoso, em 103 

05/07/2021. A Comissão de Cultura e Extensão Universitária referendou por unanimidade 104 

o pedido da coordenação. Nesse momento, passou-se ao item 2 - PARA APROVAR. Para 105 

aprovação foram analisados dois processos de curso: 2.1 - Processo 17.1.366.89.5 - 106 

FACULDADE DE DIREITO DE RIBEIRÃO PRETO. Curso de extensão 107 

universitária - Especialização - "Direito Processual Civil" - 5ª Edição. Pedido da 108 

coordenação, recebido por e-mail em 24/06/2021, para alteração da carga horária final do 109 

curso já ministrado e encerrado, para fins de ajuste no Apolo e para liberação para a 110 

impressão de certificados e históricos. - Parecer do relator Prof. Dr. Guilherme Adolfo dos 111 

Santos Mendes, emitido em 06/07/2021, favorável às alterações solicitadas. A Comissão de 112 

Cultura e Extensão Universitária aprovou por unanimidade o pedido da coordenação, com 113 

base no parecer favorável do relator. 2.2 - Processo 21.1.260.89.7 - FACULDADE DE 114 

DIREITO DE RIBEIRÃO PRETO. Curso de extensão universitária - 115 

Especialização - "Direito Municipal: ética e eficiência na efetivação dos direitos 116 

fundamentais " - 2ª Edição. Proposta de nova edição do curso aprovado pelo DFB para 117 

análise da CCEx, sob a coordenação do Prof. Dr. Nuno Manuel Morgadinho dos Santos 118 

Coelho. -  Parecer preliminar do relator Prof. Dr. Camilo Zufelato, emitido em 09/06/2021, 119 

solicitando esclarecimento do Conselho DDP. Devolvido processo ao DDP para ciência e 120 

esclarecimento. - E-mail de 05/07/21 devolvido ao relator, contendo resposta do DDP, 121 

mantendo a decisão do colegiado. - Parecer final do relator Prof. Dr. Camilo Zufelato, 122 

emitido em 06/07/2021, favorável ao oferecimento de nova edição do curso. O relator 123 

informou que respeita a decisão do coordenador e colegiado e dessa forma mantêm seu 124 

parecer pela aprovação. Apenas pontua que, no tocante à caracterização financeira, em caso 125 

de inadimplência ou desistência dos alunos abaixo do limite estabelecido, que o curso 126 

proceda à readequação financeira, mantendo assim o equilíbrio financeiro dos mesmos. 127 

Prof. Guilherme, aproveitando a presença do convidado Prof. Daniel, Presidente da Fadep, 128 

sugeriu que mensalmente fosse enviado ao Presidente e Coordenador, algum tipo de 129 

relatório contendo dados sobre a situação financeira. O Sr. Presidente se comprometeu em 130 

conversar depois com o Prof. Daniel sobre como a Comissão pode ajudar nessa situação. A 131 

Comissão de Cultura e Extensão Universitária aprovou por unanimidade o pedido da 132 
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coordenação, com base no parecer favorável do relator. Por fim, o Sr. Presidente passou 133 

para a parte 3, da pauta, ENCAMINHAMENTOS. 3.1 - Revisão da Tabela de 134 

Referência de Atividades da CCEx. E-mail encaminhado ao relator, o Sr. Vice-135 

Presidente Prof. Thiago Marrara de Mattos, em 20/05/2021, para redefinição da carga 136 

horária de cada atividade prevista, para fins de reconhecimento para as AAC's. - Enviado e-137 

mail com a revisão do Prof. Marrara aos membros da Comissão, em 22/06/2021, para 138 

ciência e envio de sugestões. Recebemos manifestação do Prof. Caio. 3.2 - E-mail de 139 

05/07/21 - Requerimento do RD - Proposta de Nova Tabela da CCEx para as 140 

AAC. O representante discente também apresentou uma proposta de tabela, fruto da 141 

análise dos diferentes representantes discentes da Unidade, alunos e entidades estudantis. 142 

3.3 - E-mail de 06/07/21 - Requerimento dos alunos turmas X (2017) e XI 143 

(2018), sobre a revisão da Nova Tabela da CCEx para as AAC. Foram apresentados 144 

aos membros presentes os documentos indicados anteriormente relacionados à revisão da 145 

Tabela da CCEx. O Sr. Presidente também informou que foi convocado para uma reunião no 146 

próximo dia 15 deste mês, envolvendo as comissões, para tratar especificamente da tabela e 147 

ele pretende levar um posicionamento da Comissão sobre o assunto. Nesse momento o Sr. 148 

Presidente abriu o momento para discussão e passou a palavra aos representantes 149 

discentes. Edson, o representante suplente, iniciou informando que tiveram uma reunião 150 

com o Prof. Caio, que concordam com a proposta dele de diferenciação das atividades fim e 151 

meio, mas entende que as atividades meio também são importantes e contribuem para a 152 

formação dos futuros profissionais. Defende que os alunos precisam ter segurança de que a 153 

nova tabela permita creditar essas atividades, que desenvolveram durante o curso, inclusive 154 

com uma proposta de valor mínimo por atividade, que reflita o esforço deles na realização 155 

dessas atividades. O Sr. Presidente agradeceu a fala do Edson e disse que entende a posição 156 

dos alunos e por outro lado as ponderações relativas ao curso. Na sequência, falou o 157 

representante titular João Vitor e disse que, antes de discutir a tabela, precisa ser entendido 158 

o perfil dos egressos, o que se espera deles. Muitas vezes a Cultura e Extensão é vista como 159 

secundário ante ao Ensino e Pesquisa. Precisa ser entendido o impacto das atividades de 160 

Cultura e Extensão no desenvolvimento dos alunos, por meio da participação em entidades 161 

e projetos, auto-organização do trabalho, participação em reuniões, planejamento de 162 

atividades. Informou que os representantes e entidades estudantis se mobilizaram para 163 

estudar a tabela e definir critérios para a proposta de nova tabela, com base em editais, 164 

experiência, coleta de sugestões e outros documentos, ou seja, algo que fosse razoável ao 165 
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tempo dedicado pelos alunos no momento de creditação. Não podemos olhar para as horas 166 

dedicadas às atividades de Cultura e Extensão como um problema, mas sim como um meio 167 

para o desenvolvimento profissional dos alunos. Precisamos estimular os alunos na 168 

participação em entidades estudantis e projetos. Comentou sobre o requerimento enviado 169 

pelo RD dos alunos das turmas X e XI que pede justamente que seja respeitada a 170 

previsibilidade deles desde o início do curso, quanto a creditação das atividades 171 

desenvolvidas, para que não sejam prejudicados. Falou também sobre outro requerimento 172 

enviado pelos alunos, que pede justamente o adiamento desse assunto na pauta de hoje, até 173 

a realização de uma nova reunião conjunta para melhor discussão do assunto, decisão esta 174 

acatada pelo Sr. Presidente Prof. Márcio, da Comissão de Graduação. Apesar da mobilização 175 

estudantil obtida até o momento, ele entende que precisa haver um pouco mais de tempo 176 

para a análise e discussão da tabela, inclusive em reunião aberta da CCEx com os discentes, 177 

obtendo assim um resultado mais próximo do que os alunos desenvolvem e que estimule o 178 

interesse pelas atividades de Cultura e Extensão. Destacou também que a Unidade é 179 

diferenciada, única faculdade de Direito Ribeirão Preto que tem um jornal próprio, um 180 

centro acadêmico com forte politização, mais de doze entidades estudantis, representação 181 

discente atuante e com presença nos órgãos centrais da USP. Dessa forma, ele pede que a 182 

deliberação sobre o assunto seja adiada para melhor análise. O Sr. Presidente agradeceu a 183 

fala do representante discente João Vitor e comentou sobre o item 3.3, referente ao 184 

requerimento dos alunos das turmas X e XI, que por tratar-se de algo que interfere na 185 

última deliberação da reunião conjunta entre as Comissões, a CCEx não tem poder sobre 186 

isso. Diante disso, ele orientou que o requerimento fosse redirecionado à CG. O Sr. 187 

Presidente também justificou aos presentes que colocou o assunto na pauta como 188 

encaminhamento, a fim de discutir o tema com a Comissão, a fim de obter um 189 

posicionamento e não uma deliberação. O Sr. Presidente também informou que na tabela 190 

há atividades que possam ser solicitadas nas três vertentes e também a preocupação de que 191 

uma mesma atividade não seja duplamente creditada em vertentes diferentes. Profa. Eliana, 192 

tomando a palavra, se manifestou favorável pela não aplicação dessa nova tabela para as 193 

turmas X e XI do curso, a fim de garantir a segurança jurídica dessas turmas, de forma que 194 

não sejam prejudicados nas atividades desenvolvidas considerando as regras vigentes até o 195 

momento. Prof. Marrara, tomando a palavra, comentou com os presentes que participou 196 

das discussões do tema na Reitoria. A resolução conjunta das AAC veio na tentativa da USP 197 

atender ao Plano Nacional e que está explicito nela que as novas regras não podem ser 198 
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aplicadas imediatamente. Ele entende que o que pretende-se com a revisão dessa nova 199 

tabela é para aplicação futura. Sobre as sugestões das tabelas enviadas observa-se 200 

basicamente divergências no tocante à carga horária de cada atividade.  Para cada atividade, 201 

as diferentes tabelas trazem uma proposta de carga horária, maior ou menor. O problema é 202 

que se as horas forem muito altas, menos se estimula a participação. O interessante é 203 

manter um equilíbrio. Ele explicou aos presentes que fez uma análise de cada atividade, 204 

considerando um tempo semanal de dedicação e definiu uma estimativa. O que precisa ser 205 

estipulado é uma medida razoável, uma média do quanto se espera que os alunos dediquem 206 

nas atividades e projetos, melhorando a visibilidade e valorização dessas atividades de 207 

Cultura e Extensão. Ele concorda com a sugestão do representante João Vitor, sobre 208 

realizar uma reunião pública, para obter uma deliberação coletiva que reflita o mais 209 

próximo da experiência e realidade dos alunos nos projetos e atividades. Também apontou 210 

que os alunos complementaram a tabela, apontando novas atividades, o que torna-se muito 211 

positivo para a proposta. O representante João Vitor apenas reforçou aos presentes que a 212 

proposta de tabela apresentada foi resultado de análise de uma mobilização conjunta das 213 

várias entidades e dos representantes discentes e concorda com a realização de uma reunião 214 

aberta com todos os alunos, a fim de aprimorar as análises de cada atividade. O 215 

representante Edson também concorda com o João Vitor e disse que percebe o quanto a 216 

nossa Unidade é diferenciada, pois veio de outra universidade da Bahia, e reconhece o 217 

quanto as atividades e projetos oferecidos impactam a vida dos alunos e contribuem no 218 

engajamento, formação e atuação dos mesmos. Prof. Marrara, solicitou aos Representantes 219 

Discentes, João Victor e Edson, a compilação das propostas recebidas em um único 220 

documento, uma tabela comparativa, visual, seguindo a ordem das atividades, de forma que 221 

facilite a realização de uma nova discussão, provavelmente por meio de audiência pública. 222 

Todos os presentes concordaram e o Sr. Presidente da CCEx agradeceu a discussão e 223 

manifestações dos presentes e disse que participará da próxima reunião conjunta, 224 

juntamente com o Prof. Caio e Prof. Marrara, e que pretende levar o posicionamento da 225 

Comissão pela não aplicação das novas regras às turmas X e XI e que a CCEx pretende 226 

realizar uma discussão ampliada das propostas de tabela com os discentes. Nada mais 227 

havendo a tratar, o Senhor Presidente agradece a presença de todos e dá por encerrada a 228 

reunião às quinze horas e trinta e sete minutos. Do que, para constar, eu, Murillo Ferreira 229 

de Camargo, Secretário desta Comissão, lavrei e digitei esta Ata, que será examinada aos 230 
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membros presentes na reunião em que for discutida e aprovada, e por mim 231 

assinada____________. Ribeirão Preto, 07 de julho de 2021. 232 


