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Disp6e sabre a criagao do Forum para Revis3o do Projeto
Politico-Peda969ico daFDRP.

O Diretor da Faculdade de Direito de Ribeir3o Prego da Universidade de S3o Paulo, no uso de suas

atribuiq6es legais e com base na deliberaq5o da Congregaq5o realizada em o5/ll/z021, que
aprovou o Of./FDRP/CG/l7/2021 (anexo), baixa a seguinte

PORTARIA

Artigo i ' - Fica institufdo o Forum para Revis3o do Projeto Politico-Peda969ico da FDRP, com a

responsabilidade de conduzir a discuss5o publica e sistematizar proposta de atualizagao do
Projeto Politico-Peda969ico da FDRP

Artigo z ' - O Forum sera composto por todos os integrantes docentes e nio-docentes dos
Colegiados da FDRP (Conselhos Departamentais, Comiss6es Estatut6rias e Acad6micas, Conselho
T6cnico-Administrativo e Congregaqao).

Artigo 3' - Servo coordenadores do Forum os Presidentes da CG e da COC

Artigo 4' - O Forum se reunir5 por convocaqao de seus Coordenadores, em ato conjunto, com
anteced6ncia de 48 horas, reunindo-se e deliberando com qualquer ndmero de presentes.

Parigrafo Onico: O Forum buscar6 deliberar por consenso. Em n3o havendo consenso, as

decis6es servo tomadas por maioria simples dos presentes.

Artigo 5' - O Forum apresentar6 proposta de atualizaq5o de normativas, ementas, procedimentos
e crit6rios integrantes do Projeto Politico-Peda969ico da FDRP, em documento 6nico destinado a
apreciaqao das instincias competentes (Comiss5o Coordenadora de Curso, Comissio de

Graduaq3o, Congregaqao e Conselho de Graduaqao).

$ 1' - Os Coordenadores do Forum nomear3o comiss3o de sistematizaqao composta por
estudantes dos Cursos de Graduaq3o e de P6s-Graduaqao da FDRP, a quem competir6 consignar

atas, registrar e sistematizar informaq6es e propostas, sob a orientaqao dos Coordenadores e em
estrita observ8ncia das deliberaq6es havidas nas reunites do Forum.
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Artigo 6' - O F6rum apresentari/concluir5 a tarefa que se Ihe incumbe por esta Portaria at6 julho
de2022.

Artigo 7' - Esta portaria entrar6 em vigor na data de sua publicaq3o

Faculdade de Direito de Ribeir3o Preto, oz de dezembro de zozl
DocuSigned by:

f.h«a A4..«««L AUTPA«h As Saas Cash
9CAE84F13D7D4D4.

Prof. Dr. Nuno Manuel Morgadinho dos Santos Coelho
Diretor
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Ribeir5o Preto, 3 de novembro de 202i

Qt.IX'DR=PleGlvqle.Oax

GLL/rsm

Senhor Diretor,

A Congregagao, em sua ll3a Sess5o Oi'dingria, realizada em i5/l0/202i,
solicitou-me que encaminhasse, para a reuni5o a se realizar em o5/ii/202t, uma proposta sobre o

processo de revisit do Projeto Politico-Pedag6gico (PPP) da FDRP. Na ocasiao, requereu-se que

esta proposta indicasse principios, procedimentos, puzo e incorporagao do aprendizado e das

oportunidades advindas do ensino durante o periodo da pandemia, que se estende agora peso seu

segundo ano. Valho-me deste documents, entao, para demeter-the o que foi solicitado.

De inicio, cumpre dizer que o PPP atualmente em vigor (tamb6m chamado de

"novo PPP") completa, neste ano de 202i, seu primeiro ciclo de vig6ncia, que tem durango

correspondente a dada ciclo do curio (isto 6, cinco antes). Como a implementagao e a avaliagao do

PPP devem ser realizadas de maneira permanente, previu-se que, ao fim de cada ciclo, se realize

seu processo de revisao, observando, em todas as etapas, a participagao do corpo discente, docente

e t6cnico-administrativo (conforme o item 7 do Projeto Politico-Pedag6gico em vigor).

O. processo de revis5o do PPP anterior transcorreu em estreita relagao com a

Lei de Diretrizes e Bases da Educagao Nacional (Lei n. g.394/i996) e as Diretrizes Curriculares

Nacionais dos Cursor de Direito (Resolugao CNE/CES n. 9/2004), a16m de incorporar principios

que, por sua abrang6ncia e atualidade, devem continuar a inspirar a politica pedag6gica de nossa

unidade. Apresento, a seguir, deus principios.

I.Principios

a) Periods integral, valorizando a conviv6ncia acad6mica e universitAria como

compartilhamento politico, intelectual, artistico, 6tico e cultural ;

b) Integragao entre teoria e pratica, evitando o carfter excessivamente te6i'ico

e abstrato que tende a marcar a educagao juridica, e favorecendo a capacitagao efetiva para os

desafios da profissao e da ciliadania;
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c) Integragao entre ensino, pesquisa e extensao, que devem ser valorizadas por

memo da plena creditar5o curricular e por garantias financeiras, por meio de bolsas e da garantia

das condig6es materials do seu desenvolvimento;

d) Disciplinas inovadoras, voltadas para a formagao interdisciplinar, critica e

articulada com areas consideradas relevantes em razgo de demandas regionals e nacionais;

e) M6todos de ensino inovadores, que transformem a saba de aura e a

transcendam, na ocupaQ5o de todd o campus e da cidade como lugares do ensino-aprendizagem, da

pesquisa e da extensao;

f) Valorizaigo do Trabalho de Conclus5o de Curso, que deve ser admitido n5o

apenas na modalidade "dissertagao", incentivando-se outras formal de expressar a experi6ncia da

pesquisa e da extensgo vivenciadas peso aluno;

g) Integragao entre Graduagao e P6s-Graduaigo, como forma de fortalecer e

ampliar o dialogo cienti6lco nas praticas de ensino, pesquisa e extensao, dentro e fora da gala de

aura;

h) Valorizagao do Estagio, assegurando-se o bom funcionamento do modelo ja

implantado, fundado no permanente diflogo com os tomadores de estfgio, que devem ser sempre

parceiros efetivos na formag5o pratica do estudante da FDRP;

i) Renovagao dos m6todos de avaliagao do ensino-aprendizagem, valorizando

m6todos de avaliagao junta que contribuam de modo efetivo para o aprendizado, integrem teoria e

pratica, associem pesquisa, ensino e extensao, $ realizem a interdisciplinariedade;

j) Flexibilidade curricular e de formai$o, por meir da estruturagao das
disciplinas em obrigat6rias e optativas eletivas, com possibilidade de cumprimento de disciplines

em outras unidades da USP, bem coma por memo do reconhecimento formal das atividades de

ensino, pesquisa, extensao, estagio, monitorias e demais atividades complementares.

ll. Olijetivos

Ao fim dente ciclo do curse de graduagao da FDRP, deve-se proceder a

avaliagao dos itens a serem corrigidos e aprimorados, a partir da experi6ncia com o PPP vigente.

Deve-se destacar que este processo de revisio 6 uma etapa necessgria do processo de vigencia do

PPP da unidade, que preve seu acompanhamento final e uma avaliagao ao fim de cada ciclo. Como

se trata de uma politica ptlblica de educag5o superior no navel de graduagao, a incorporagao de

dados sobre a experi6ncia em curso e a avaliagao dos resultados 6 essencial para que ela atinja seus

objetivos. Nio se trata, portanto, de reconstrugao integral do PPP, mas de uma rage normal da

Av. Bandeirantes , 3900 Campus da USP
i4o4o-go6 Ribeir5o Prego-SP
T I F 55 (16) 33t5-495Z
wl\w.dinitorp.usp.for



UNIVERSIDADEDEsAoPAULO
FACULDADEDEDIREITO
DERIBEIRAOPRETO

politica pedag6gica da FDRP, que deve ser sempre alimentada pda anglise de resultados, sem o

que ngo se pode aperfeigoar sua implementagao.

Em seguida listam-se alguns pontos que merecem aprimoramento, como

indicagao pr6via. A comissgo de revis5o podera estabelec6-1os de outta maneira, ou, ainda,

acrescentar outros, a partir do debate que serf travado sobre esta materia.

a) o funcionamento das disciplinas "Laborat6rio";

b) a oferta de disciplinas optativas;

c) as modalidades do TCC;

d) a atualizalgo de ementab e bibliografias das disciplinas;

e) a carga horfria de disciplinas obrigat6rias ou optativas;

f)a carga horfria do quinto ano;

g) a valorizagao da monitoria.

111. Metodologia e cronograma

Prop6e-se que o processo de revisgo sega coordenado por comiss3o constitufda

por todos os interessados em deja participar, em reunites abertas, com valorizagao do di61ogo e do

consenso, audi6ncias e consultas ptlblicas. Estas reunites dever5o ser organizadas de forma a

promover a participagao de todos os membros' da FDRP (discentes, docentes e servidores t6cnico-

administrativos), de outras unidades da USP (como especialistas da area de educagao) e, ainda, a

comunidade externa.

Sugere-se, coma cronogralna, o seguinte:

a) Consultas pablicas (por meir de formularios, para oitiva de estudantes,

egressos, docentes, servidores), em novembro de aoki.

b) Audi6ncias pablicas (online, para discuss5o com docentes da area de

educagao da USP e ainda membros da comunidade externa, que possibilitem a participagao de

diferentes pontos de vista sabre a educagao jurtdica no Pals, na regiao e na cidade, tail homo OAB,

Associagao de Magistrados, movimentos socials, entidades estudantis e profissionais da FDRP),
em novembro e dezembro de aoki.

c) Revis:io e atualizagao gqral de ementas e bibliografias, pelts Departamentos,

de fevereix'o e margo de aozz.
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d) Reunites da Comissao, para elaboragao da proposta de aprimoramento do

PPP,defevereiroa abrilde 2022. i

e) Submiss5o do documento e tr5mite junto is instfncias da FDRP, de maio

ajulhode aozz.

f) Inicio de vig6ncia do novo PPP, em z023.

Observa-se que, de regra, as alterag6es tergo impacto apenas para os

ingressantes a partirde 2023.

A respeito da coordenagao dente processo, sugere-se que ela deja conduzida

peso Coordenadordo Curso.

Sgo estes os pontos que poder5o balizar as discuss6es da Congregagao sobre o

initio do processo de revisio do PPP.

Desta forma, apresento minhas cordiais saudag6es.

Presidents da Comissgo de Graduagao

Prof. Dr. Nuno Manuel Morgadinho dos Santos Coelh
Diretor da Faculdade de Direito de Ribeir5o Preto
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