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ATA DA 7ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO COORDENADORA DE 1 

CURSO DA FACULDADE DE DIREITO DE RIBEIRÃO PRETO DA UNIVERSIDADE 2 

DE SÃO PAULO. Aos vinte e dois de agosto de dois mil e dezoito, às doze horas, na Sala da 3 

Congregação desta Faculdade, reuniu-se a Comissão Coordenadora de Curso da Faculdade de 4 

Direito de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, sob a coordenação da Profa. Dra. Cíntia 5 

Rosa Pereira de Lima, com a participação do membro Prof. Dr. Caio Gracco Pinheiro Dias, além 6 

da Representante Discente Maria Eduarda Alencar Hidalgo. Justificaram suas ausências a Profa. 7 

Dra. Maria Paula Costa Bertran Muñoz, Prof. Dr. Claudio do Prado Amaral e Representante 8 

Discente João Baptista Alves Boccaletto. Presente também o Sr. Rafael Souza de Marchi, 9 

convidado para secretariar a reunião. Havendo número legal, a Senhora Coordenadora declarou 10 

abertos os trabalhos. PARTE I - EXPEDIENTE. 1. COMUNICAÇÕES DA 11 

COORDENAÇÃO. A Senhora Coordenadora informa que pensou em mesclar os 12 

questionários para avaliação das disciplinas Laboratório. Seria agrupada parte do questionário 13 

elaborado pelo Prof. Dr. Claudio do Prado Amaral com o questionário já aplicado pelos discentes 14 

em outras oportunidades. Esse método de avaliação seria aplicado para as disciplinas Laboratório 15 

I e III, do 1º semestre de 2018, e, após, seria possível avaliar se foi produtivo. Esse questionário 16 

será enviado para a Seção de Informática para ser disponibilizado aos alunos do Laboratório. 2. 17 

PALAVRA AOS MEMBROS. O Prof. Dr. Caio Gracco Pinheiro Dias comunica que é 18 

membro do Grupo de Apoio Pedagógico (GAP) do campus de Ribeirão Preto. Informa que o GAP 19 

está organizando uma oficina sobre currículos e inovações curriculares para o 2º semestre de 20 

2018 e que a Comissão de Graduação da FDRP autorizou que o evento de abertura da oficina seja 21 

realizado, em 2/10/2018, na Faculdade, inclusive com o financiamento das passagens aéreas dos 22 

palestrantes. Após este evento de abertura, serão realizados mais 4 encontros, provavelmente na 23 

EERP. Comunica, também, que coordena um grupo de estudos de formação docente e 24 

metodologia de ensino, cuja 3ª reunião será realizada no próximo sábado e convida a todos os 25 

docentes para participar. PARTE II - ORDEM DO DIA. 3. DISCIPLINAS LABORATÓRIO. 26 

3.1. Relatórios das atividades desempenhadas nas disciplinas Laboratório I e III - 1º semestre de 27 

2018. A Senhora Coordenadora informa que os relatórios das disciplinas Laboratório I e III, 28 

do 1º semestre de 2018 estão no Drive de Equipe da Comissão, com exceção dos relatórios dos 29 

Professores Gustavo Assed Ferreira e Eliana Franco Neme, que não os entregaram, foram 30 

apreciados os relatórios dos Professores Sergio Nojiri, Paulo Edurado Alves da Silva e Jair 31 

Aparecido Cardoso, Nuno Manuel Morgadinho dos Santos Coelho, Caio Gracco Pinheio Dias e 32 

Camilo Zufelato e Gustavo Saad Diniz. A Comissão decidiu, então, cobrar novamente via 33 

e-mail, a entrega dos relatórios faltantes. 3.2. Projetos de atividades para as disciplinas 34 

Laboratório II e IV - 2º semestre de 2018. A Senhora Coordenadora informa que os projetos 35 
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das disciplinas Laboratório II e IV, para o 2º semestre de 2018 estão no Drive de Equipe da 36 

Comissão, com exceção do projeto do Professor Gustavo Assed Ferreira que não o entregou. 37 

Foram entregues os projetos dos Professores Sergio Nojiri e Paulo Eduardo Alves da Silva, Jair 38 

Aparecido Cardoso e Flavia Trentini, Nuno Manuel Morgadinho dos Santos Coelho, além do 39 

Professor Caio Gracco Pinheiro Dias. A Comissão decidiu, então, cobrar novamente via e-40 

mail, a entrega dos projetos faltantes. 3.3. Proposta de calendário anual para entrega de 41 

projetos e relatórios das disciplinas Laboratório. Analisadas as sugestões dos membros, após 42 

deliberação a Comissão decidiu propor que o calendário oficial seja elaborado da seguinte 43 

maneira: I-) para o 1º semestre: a) final de setembro: e-mail aos Departamentos 44 

solicitando manifestação dos docentes que pretendem ministrar aulas nas disciplinas 45 

Laboratório; b) final de outubro: indicação dos docentes pelos Departamentos para ministrar 46 

as disciplinas; c) início de novembro: Oficina Pedagógica (aberta aos docentes e mestrandos 47 

da FDRP) e Reunião Planejamento das disciplinas Laboratório, indicando os eixos que os 48 

docentes pretendem desenvolver; d) meados de novembro: prazo para os docentes 49 

apresentarem os projetos do respectivo eixo a ser desenvolvido nas disciplinas; e) 1ª semana de 50 

aula (fevereiro): apresentação dos projetos dos eixos das disciplinas Laboratório aos alunos; f) 51 

entre a última reunião do eixo e a reunião de encerramento (junho): questionário de 52 

avaliação a ser aplicado para os discentes, docentes das disciplinas, bem como para os docentes 53 

da FDRP; g) final de julho: prazo para os docentes entregarem os relatórios das disciplinas 54 

Laboratório para a CoC. II-) para o 2º semestre: a) final de abril: e-mail aos Departamentos 55 

solicitando manifestação dos docentes que pretendem ministrar aulas nas disciplinas 56 

Laboratório; b) final de maio: indicação dos docentes pelos Departamentos para ministrar as 57 

disciplinas; c) início de junho: Oficina Pedagógica (aberta aos docentes e mestrandos da 58 

FDRP) e Reunião Planejamento das disciplinas Laboratório, indicando os eixos que os docentes 59 

pretendem desenvolver; d) meados de junho: prazo para os docentes apresentarem os projetos 60 

do respectivo eixo a ser desenvolvido nas disciplinas; e) 1ª semana de aula (agosto): 61 

apresentação dos projetos dos eixos das disciplinas Laboratório aos alunos; f) entre a última 62 

reunião do eixo e a reunião de encerramento (novembro): questionário de avaliação a 63 

ser aplicado para os discentes, docentes das disciplinas, bem como para os docentes da FDRP; g) 64 

final de janeiro: prazo para os docentes entregarem os relatórios das disciplinas Laboratório 65 

para a CoC. Após a discussão do último item, considerando sugestão da Representante Discente 66 

Maria Eduardo Alencar Hidalgo, a Comissão decidiu encaminhar ofício à Comissão de 67 

Graduação, sugerindo que fosse aberta discussão sobre a situação dos alunos transferidos em 68 

relação às disciplinas Laboratório, tendo em vista que estes alunos, além dos alunos que não 69 

obtiverem aprovação nas disciplinas, terão dificuldades em cumpri-las, por conta da grade 70 
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horária. A sugestão da CoC seria elaborar uma forma de equivalência para as disciplinas 71 

Laboratório como, por exemplo, um conjunto de disciplinas optativas. Nada mais havendo a 72 

tratar, agradecendo a presença de todos, a Coordenadora do Curso deu por encerrada a sessão. 73 

Do que para constar, eu, Rafael Souza de Marchi __________________, lavrei e digitei esta 74 

Ata, que será examinada pelos senhores membros que participaram da reunião em que for 75 

discutida e aprovada, e por mim assinada. Ribeirão Preto, 28 de agosto de 2018.  76 
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