
Ata da 104ª sessão ordinária do Conselho do Departamento de Direito Privado

e de Processo Civil (DPP), realizada em 04/02/2022, via Google Meet, sob a

presidência de Iara Pereira Ribeiro e com a presença dos membros: Paulo Eduardo

Alves da Silva, Cíntia Rosa Pereira de Lima, Flavia Trentini, Gustavo Saad Diniz,

Marta Rodrigues Maffeis e Camilo Zufelato. Justificaram ausência: Luiz Guilherme

da Silva Rangel e Maria Hemília Fonseca. Às 9h44, em terceira e última chamada,

teve início a sessão. I - EXPEDIENTE. 1 - Apreciação da ata da 103ª sessão,

ocorrida em 26/11/2021. Aprovada. 2 - Comunicações da chefia. 2.1. A senhora

chefe informou sobre a realização dos concursos de Professor Doutor e Titular para

o Departamento. 2.2. A senhora chefe informou sobre a assessoria da secretária

Bruna Gabriele Massaroto no Departamento até que a falta de servidor nas

secretarias dos departamentos seja suprida. 2.3. A senhora chefe agradeceu aos

docentes pelo fechamento das notas antes dos prazos. 2.4. A senhora chefe

agradeceu a vice-chefe pelos direcionamentos realizados em suas férias. 2.5. A

senhora chefe informou sobre a exoneração da Profa. Dra. Emanuelle Urbano

Maffioletti a partir de 01/02/2022. Informou que a docente foi convidada para a

reunião, mas preferiu não comparecer. Desejou os melhores cumprimentos e

saudações para a realização dos planos da docente e agradeceu pelo período de

trabalho. 3 - Palavras aos membros. Não houve manifestações. II - ORDEM DO DIA.

1 - PARA REFERENDAR: 1.1 - Proposta para criação do curso: Direito Empresarial:

estruturas societárias, contratos e compliance - edição: 21.001 - oferecimento: 1 -

Período: 05/02/2022 a 12/08/2023 - Coordenador: Gustavo Saad Diniz. Parecer

Favorável Prof. Camilo Zufelato - 21.1.302.89.1. ad referendum em 16/12/2021

Aprovada. 1.2 - Solicitação de credenciamento CERT - Profa. Flavia Trentini -

Parecerista: Profa. Fabiana Cristina Severi - Parecer favorável - Aprovado ad

referendum em 07/01/22. Aprovada. 2 - PARA DELIBERAR: 2.1 - Proposta para

criação do curso: Direito e Internet (3 ed.) - edição: 21.001 - oferecimento: 1 -

Período: 19/02/2022 a 20/04/2022 - Coordenadora: Cíntia Rosa Pereira de Lima.

Parecer favorável - Prof. Fernando da Fonseca Gajardoni - Proc. 21.1.424.89.0.

Aprovado. 2.2 - Solicitação para aproveitamento de estudos - Acad. Genilson Ramos

Rodrigues - disciplina DPP5001 - Direito Econômico. Parecerista Prof. Rogério
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Alessandre de Oliveira Castro. Parecer contrário. Aprovado. 2.3 - Destinação do

Superávit do curso de LLM Direito Civil - Divisão DPP e DFB - Parecerista: Profa.

Emanuelle Urbano Maffioletti. Aprovado. 2.4 - Aprovação do Relatório Anual de

Atividades CERT do DPP ano de 2021. Aprovado. O relatório foi confeccionado em

cumprimento ao Artigo 26 da Resolução nº 7271, de 23 de novembro de 2016.

Dentre os oito docentes do DPP em RDIDP somente os professores Emanuelle

Urbano Maffioletti e Paulo Eduardo Alves da Silva não realizaram atividade

simultânea em 2021. Inclusão de Pauta. 2.5. Realização das reuniões

departamentais de forma digital. Após breve discussão, os membros solicitaram

consulta ao dirigente para verificar a viabilidade da continuação das reuniões

departamentais de forma digital e com direito a voto após o período de pandemia e

mesmo com o retorno presencial. Nada mais havendo a tratar, a senhora Presidente

declarou encerrada a reunião às 10h31, 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, 07 de fevereiro de 2022.
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