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ATA DA REUNIAO DE INSTALACAO DA CONGREGACAO DA FACULDADE DE DIREITO

DE RIBEIRAO PRETO DA UNIVERSIDADE~DE SAO PAULO. Aos,vinte e fete dias do

m6s de agosto de dois mil e nave, is onze horan, na Sala S5o 'Leopoldo, da

Faculdade de Direito da.Universidade de Sgo Paulo (Largo de S6o Francisco),

refine-se, a Congregagao da Faculdade de Direito de Ribeir6o Preto da Universidade

de S6o Paulo, sob a presid6ncia do Prof. Titular.Ignacio Maria Poveda :Velasco,

Diretor pro teal)ore.da Unidade e com a presenga dos Senhores Profs. Titulares

Antonio Magalh3es Gomes Filho .e Teresa Ancona Lopez; dos Profs. Associados

Eleleno Taveira Torres, Gilberto Bercovicie Alessandro Hirata; dos Profs. Doutores

lair Aparecido Cardoso, Gustavo Asked Ferreira, Gisele Ferreira de Araujo,* Eliana

Franco Neme, Camino Zufelato e Rubens Begak. Presente tamb6m a Sra. Marcia

Aparecida Cruz de Oliveira Bianco, representante dos servidores ngo docentes, bem

como os representantes discentes Fernando Amorim Soares de Mello e Lucas

Bulgarelli-Ferreiral Justificaram antecipadamente suas aus6ncias os Profs. Titulares

Hermes Marcelo Huck e Antonio Scarance Fernandes, bem como a Profa. Associada

Giselda Maria Fernandes Novaes Hironaka. Presente tamb6m,.a Senhora Maria Jose

de Carvalho Oliveira, Assistente T6cnica Acad6mifa, convidada para secretariar a

reuni3o.: Havendo nOmero legal, 6 Senhor. Difetor~pro tempore declara abertos os

trabalho.s e inicia o EXPEDIENTE - 1) Palavras do Si '.. Diretor pro tempore.

Agradece a presenga de todos, mas particularmente, com -grande estima, ao Prof.

Magalh6es, o qual, mesmo com sobrecarga grande de trabalho poi conta da

condug6o da Diretoria em exercicio da FD, concordou prontamente em participar da

Congregagao da FDRP e este presente nesta data. Agradece, tamb6m. de modo
particular, a Profa Teresa, Chefe do Departamento de Direito Civil, sempre muito

presente e solid6ria, atendendo, tamb6m prontarhente. ao c6nvite para integrar a

Congregagao da FDRP, bem coma aos demais professores da FD que a integram.

Em .seguida, apresenta os Membros da FDRP:.aos titulares e associados da FD

presented.f Menciona dual felizes coincid6ncias neste dia da instalagao da
Congregagao: a primeira. a realizagao, nessa+.mesma data, da reuni6o da
Condregagao da FD. em sua 224a Sessao; e a outra coincid6ncia 6 que, por conta

de um events n6o previsto, marcado tamb6m nesse dia na bala da Congregagao, a

nossa reuni3o acabou sendo realizada na bala do Visconde de S3o Leopoldo, sala
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que homenageia o respons6vel bela criagao dos curios juridicos no Brasil.

Prosseguindo, informa que a Consultoria Juridica - CJ e a Secretaria Gerd - SG,

entenderam que seria interessante instalar a Congregagao com sua representagao o

mais completa possivel. De acordo com o Regimento Gerd e o Estatuto da
UniVersidade de S6o Paulo; foram. ent6o, realizadas as necess6rias eleig6es de

represdntantes e feita a convocaggo para. a instalagao da Congregagao na data de
hoje. Por6m. na segunda-feira, dia 24 de agosto, chegou a noticia do e-mail de um

desconhecido Prof. Luiz Eduardo Guimaraes; enviado a todos os membros da

Congregagao, apontando pretensas irregularidades. O assunto foi encaminhado

para a Procuradora Chefe da CJ e esta fez um parecer conftrmando a regularidade

dos procedimentos adotados peta FDRP. Esclarece que a pauta de hoje'6 somente

para instalagao da Congregagao e eleig3o de representantes em diversos

colegiados, conforme determina o Regimento Interno da FDRP. Explica, mats

diretamente aos professores da Unidade, que t6m...pouco tempo de USP. que is tr6s

grandes areas de atuagao da Universidade .= Ensino, Pesqulsa e Extens36 -

correspondem as quatro Pr6-Reitorias da Administragao Central, e ipso tem um

espelho nas Unidades, com suas Comiss6es correspondentes. O Estatuto da USP

estipula que duas Comlss6es s3o obrigat6ri.as: a Comiss6o de Graduagao .- CG e a
Comiss3o de P6s-Graduaggo - CPG e as outras dual Comiss6es, a de Pesquisa -

CPq e a de Cultura e Extens6o - CCEx s3o instituidas de acordo com a conveni6ncia

da Unidade. O nosso Regiments prev6 a criagao inicialmente da CG e da CPG,

sendo que as atividades inerentes a/ CCEx e CPq ficar6o afeitas, num primeiro

momento, a CG e CPG, respectivamente. Esclarece que o nosso Regimento foi

trabalhado em ama Po Regimento da FD e, nessa adaptagao, n5o se atentou para o

cato de que os docentes que passariam a integrar a Comiss5o de. P6s-Graduagao

devem ser credenciados no Programa de P6s-Graduag5o, o que ni6 acontece na

FDRP, peso cato da Unidade estar comegando. Por este Dotivo, a referida Comiss3o

n5o poder6 ser composta neste memento, devendo-se providenciar a necess6ria

adequagao do Regimento Interns. 2) Eleigao de 03'(tr6s) docentes para a

Comissio de Graduagao. O Senhor Diretor pro Zempore ei<p6s que seria

desej6vel contar com a maior participagao possivel dos docentes, dando
oportunidade para que todos ajudassem no processo de implantagao da Unidade.
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Assim. sugere alguns nomes, sem prejuizo de outras indicag3es: Prof. Camilo, que

vem ajudando, juntamente com a Profa Lydia, em assuntos afeitos a Graduagao,

como, por exemplo, na questao das Transfer6ncias Interna e Externa; a Profa Maria

Hemilia, que tem colaborado, sempre com muito empenho e compet6ncia. nas
quest6es de intercimbio internacional de alunos; e o Prof. Gustavo Diniz, muito

solld6rio e dedicado em todos .os procedimentos. Em seguida o Sr. Diretor pro

fempore pergunta se algum Membro quer fazer indicagao. Nio havendo

manifestag6es, procede-se a eleigao. Votaram 14 eleitores e apurados os votes,

obt6m o seguinte resultado:

Hemilia F:onseca s3o eleitos por unanimidade, com 14 votos. 3) Eleigao de OI

(um) docente e respectivo suplente para representar a FDRP junto ao CoPq
- Conselho de Pesquisa. O Senhor Diretor pro fempore informa qub o Prof.
Alessandro Hirata estava respondendo pdas atlvidqdes de pesquisa 6 tem a

perspectiva. por ser Associado,, da presid6ncia da .Comissao. de P6s-Graduagao.

Seguindo a politica de todos participarem da implantagao da Unidade, Indica os

Profs. Nuno Coelho e Alessandro Hirata como titular e suplente. respectivamente

Ap6s as,considera'gees, o Sr. Diretor pro Zempore pergunta se algum Membro quer

fazer indicagao. Ngo havendo manif6stag6es, procede-se a eleigao. Votaram 14

eleitores e apurados os votes, obt6m o seguinte resultado: Ereb:..D!:s..Nulile

s6o eleito.s por

unanimidade com 14 votos,'come titular ~e suplente respectivamente. 4) Eleigao
de OI (um) docente e respectivo suplente para representar a FDRP junto
ao CoCEx - Conselho de Cultura e Extens5o"ttniversitiria. O Senhor Diretor

pro Zempore informa que o Prof. Begak vinha respondendo pdas atividades de
cultura e extens6o da Unidade, tends sido eleito recentemente representante dos
Professores Doutores na Congregagao e Vice-Chefe do Departamento de Direito

POblico. Considerindo que o Prof. Victor Gabriel n5o foi eleito at6 o memento para

nenhuma representagao, gostaria de indict-1o como titular e o Prof. Begak, como

suplente. Ap6s as considerag6es, o Sr. Diretor pro tempore pergunta se algum

Membro quer fazer indicag6o. N3o havendo manifestag6es} procede-se a eleigao.

Votaram 14 eleitores e apurados os votes, obt6m o seguinte resultado: Prep..Drs.

s3o eleitos, por unanimidade,
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com 14 votos, como titular e suplente respectivamente. 5) Eleigao de OI (um)

docente e respectivo suplente para representar a Congregag5o da FDRP

junto ao Co -- Conselho Universitirio. O Senhor Diretor pro fempore sugere o

name do Prof. Heleno como:titular para representar a Congregagao no Co e coma

suplente a Profa Giselda Hironaka, esclarecendo que os Profs. Magalhaes e Teresa

j6 fazem parte do Co, na condig6o de Representante Titular e Suplente,

respectivamente, da Congregag3o da FD. Em seguida, abre a palavra aos demais

Membros para suas indicag6es. N3o havendo manifestag6es, procedel-se a eleigao.

Votaram 14 eleitores e apurad6s os votos, obt6m"6 seguinte resultado: ,Brelis,.Drs:

s3o eleltos, por

unanimidade, com 14 votos,' como titular e suplente. respectivamente Neste

memento chega. o Prof. Gilberto Bercovici, que havia avisado de seu atraso por

estar participando da reuni6o do Conselho do Departamento. O Senhor Diretor pro

fempore recepciona-o, dizendo que sua presenga 6 motivo de grande alegria e

satisfagao. Em seguida, solicita a distribulgao da Portaria FDRP ' Ro 18, de
24.08.2009, que disp6e sobre a eleig3o para a lista triplice do Diretor da FDRP.

marcada para o dia 3/09/09, ds 14h30min. Esclarece que todos os 5 (cinco)

titulares da Congregagao s3o elegiveis e que, no lo e o 2o escrutinios, h6 a
necessidade de maioria absoluta de votes, ou seja, metade mats 1, para passar a

integrar a lista. J6 no 3o escrutinio, a escolha se d6 com qualquer n6mero de votos.

Em caso de empate integra a lista o nome do professor com: maior tempo de
servigo docente na USP. Nada maid havendo a tratar, o Sr. Diretor pro [empore

agradece a presenga de tod(}$.e.d6 pplr-!pcerrada a sess3o is 12h20min. Do que,

para constar, eu, /'-c...l:;:.igg%gg#@g@7\. Maria Jose de Carvalho Oliveira,

lavrei.e digitei,/6stfi;:i$gj, que gerd ei8iRinada pecos membros presentes a reuni3o

em que for djgcu9dh e aprovada, e por mim assinada. S3o Paulo, 27 de agosto de
2009
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