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ATA DA 3a SESSAO ORDINARIA DA CONGREGA(IAO DA FACULDADE
DE DIREITO DE RIBEIRA0 PRETO DA UNIVERSIDADE DE SAO PAULO.
Aos quatro dias do m6s de dezembro de dots mil e nove, ds 14 horas, na bala
C:24, da Faculdade de Direito da Universidade de S3o Paulo, reOne-se a
Congregag3o da Faculdade de Direito de Ribeir3o Preto - FDRP, sob a
presid6ncia do Professor Titular lgn6cio Maria Poveda Velast:o, Diretor da
Unidade e com a prbsenga do Professor Associado Alessandro Hirata; dos
Professores Doutores Jair Aparecido Cardoso, Gustavo Assed Ferreira, Gisele
Ferreira de Aratljo, Camilo Zufelato, Eliana Franco Neme e Rubens Begak. da
Representante dos Servidores T6cnicos Administrativos Sra Marcia Aparecida
Cruz de Oliveira Bianco, bem .coma dos representantes-discentes Fernando
Amorim Soares de Mello e Lucas Bulgarelli Ferreira. Justificaram
antecipadamente suas aus6ncias os Profs. Titulares Hermes Marcelo Huck,
Antonio Magalhaes Gomes Filho, Antonio Scarance Fernandes e Teresa Ancona
Lopez, bem coma os Profs. Associados Heleno Taveira Torres,. Giselda Maria
Fernandes Novaes Hironaka e Gilberto Bercovici. Presents, tamb6m, a Sra Maria
Jose de Carvalho Oliveira, Assistente Acad6mica, para secretariar a reuni3o.
Havendo nOmero legal, o Senhor Diretor declara abertos os trabalhos e inicia a
Parte 1 - EXPEDIENTE. 1, Discuss3o e votac5uda Ata da 2a Sess3o da
Congregacao, realizada em 19,11.2009: n3o havendo alterag6es, a,Ata 6
aproyadd, por unanimidade, pelos presented. 2 Comunicag6es do.Senhor
Qlreler: a) sobre a decis3o na sess3o anterior da Congregagao, de que o Bloco
da Biblioteca da Unidade seja denominado BIBLIOTECA ANTONIO JUNQUEiRA
DE AZEVEDO, o Sr. Diretor informa que comunicou a famflia do Prof. Junqueira,
que ficou comovida e pretende vir para Ribeirgo Preto quando o Bloco A estiver
pronto. O Sr. Diretor comenta, ainda, que pretende iniciar estudos para a
confecga.o de um busto do Prof. Junqueira a ser colocado no referido Bloco A;
b) com relag3o ao andamento dos concursos docentes, comunica a finalizagao
do Concurso de Processo Civil, .com a indicagao do Dr. Fernando da Fonseca
Gajardoni, Juiz de Direito da .Comart:a de Patrocrnio Paulista. Comenta que
havia excelentes candidatos, mas infelizmente s6 havia uma vaga}. por6m, os
demais poder3o concorrer nos pr6ximos :concursos e quem babe vir a ingressar
na Faculdade. Ainda em dezembro seri realizado mats um concurso na area de
Direito Civil e no inicio do ano (primeiro semestre) os de Direito Comercial e de
Direito Internacional; c) assam que o Bloco D estiver pronto, os concursos servo
realizados aqua na Faculdade, o que facilitar6 muito os trabalhos. 3,.Ealavra
aos Senhores Membros: o representante discente Fernando Amorim, com a
palavra, 16 o seguinte texto de autoria de alguns alunos: "Rude/f von .mer/ng, em
seu mats famoso trabalhd- A Luta Pele Direito -, traz uma pertin9nte explicag3o sabre o
porqua de buscarmos a satisfagao daquilo que julgamos ser de nosso direito. Da mesma
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maneira que n3o 6 necessirio o conhecimento das competancias especificas de cada
6rgao humana para a manutengao da vida, ao sentirmos uma pontada nos pulm6es ou
uma dor nos dns, entendemos muito bem que algo precisa ser feith. Recorremos a um
m6dico. O mesmo ocorre quando temps a impressao de que determinado direito nosso
esb sends lesado: sentimos uma dor - no casa, moral - e um entendimento de que
argo precisa ser feith. E esta a situagao dos aluhos da Faculdade de Direito de Ribeir3o
Preto, que recorrem ao 6rgao competente para tratar de suas dares. Na semana
passada. ocorreu umd reuni3o do Diretor com os alunos que, talvez com o intuito de
dQmonstrar estarmos equivocados em nossas reivindicag6es, n3o lograu 6xitos no
combate a nossa dor moral. N3o acreditamos que, coma ca-construtores de nossa
faculdade. devamos ficar completamente a margem da peoria de sua implantagao,
apenas coma ouvintes. tampouco ser tratados da maneira com que fomos. O trabalho de
construgao da faculdade n3o se concretizari de maneira salutar casa inobservada o
principio bisico do respeito ao pr6ximo.: Os alunos da FDRP t6m se sentido ments
respeitados pele seu. Diretor que o ideal, no que tange ao assunto aqui tratado : alguns
individualmente, outros Lantos coma grupo. Estamos - alunos, professores, funcionarios,
administragao e colegiados - todos de um mesMo lada - o de fazer pFosperar a
exce16ncia que se prop6e para a FDRP. A Faculdade de Direito de Ribeir6o Prego 6, arima
de tudo, nossa casa, e divider um tete implica responsabilidades para com os co-
moradoFes. A parter do memento em que tats responsabilidades s3o ignoradas, legitima-
se a desrespeito e a ' conviv6ncia se torna intolerivel. Pedimos, frente. a esta
Congregagao, uma mudanga de . postura. Se deixarmos nossas janelas quebradas,
perpetuaremos aquino que nos insatisfaz, postura inadmissivel para acad6midos de nossa
area, pressupostamente dotados de espirito critics e de luta por tudo o que for de
direitd. O espirito universitirid tem. em seu amago, um canter inegavelmente
progressista e questionador. As peculiaridades surgem quanto a aplicagao deste canter
nas agnes de cada grupo de alunos: alguns, maid exaltados, perdem a legitimidade ao se
manifestar. com vio16ncia. N6s. alunos de uma Faculdade de Direito, preferimos utilizar.
os melds legais e legitimos para questionar aquino que entendemos ser prejudicial para o
desenvolvimento de nossa Faculdade. Ningu6m a16m de n6s entende melhor o que 6 a
pratica dente projeto pedag6gico... Ningu6m mats vivenciou na plenitude - com muito
trabalho e dedicagao - estes dais ands de ensind integral que nos foi proposto. Ningu6m
mats sante coma estamos estafados. Acredltamos que a major legitimidade em dizer se
este projeto esb dandy ou dad cerro 6 de quem o esb sofrendo~- nos mats amplos
sentidas da palavra.' N6s, das primeiras turmas, seremos o carre-chefe do
reconhecimento pablico e da exce16ncia a que nossa Faculdade se prop6e a produzir.
Sentimo-nos, pris, no direito e necessidade de discutir o projeto de sua implementa$ao
em quaisquer pontos em que dele discordemos. Temps na Faculdade de Direito de
Ribeir3o Preto uma situagao existencial sui generis. .N6o estamos propondo que se
desconstruam ands de hist6ria bem sucedida em virtude de um achismo com motivag6es
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egoisticas.. Estamos, sim. invocando nosso direito de participag3o. Manjfestamos, ainda,
irrestrito apoio aos rec6m-constituidos 6rgaos colegiados de noSsa faculdade -
Departamentos, Comiss3o de Graduagao e Congregagao. Temps a convicgao de que cada
um deies, com a respectiva autonomia que shes 6 assegurada peta regiments inferno da
Universidade, continuari batalhando peta evolugao da FDRP rump a exce16ncia. Sem
d6vida trabalhar3o com a mesma dedicag6o e.brilhantismo que marcaram a atuag3o de
nosso atual biretor e auxiliares a 6poca da inexistBncia de tail 6rgaos. Tends em vista
ser esta egr6gia Congregagao 6rgao deiiberativo legitimo e a que se subordinam os
departamentos,. comiss6es e a diregao delta faculdade, proponho - e que conste em ata

meu pedido -, em name dos alunos da FDRP, que os seguintes pontos sejam aqua
discutidos: 1. Foi. entregue e protocolado, em 27.11, RECURSO assinado por este
representante discente e outras representa$6es de alunos (presidente da Centro
Academics, da Associagao At16tica Acadamica. etc.), com o apoia abaixo-assinado por
mats de 75% dos alunos, conforms as assinaturas que tenho em m3os. Pegs que se
registre em ata o pedido de que etta Congredagao delibere NESTA SESSAO os
escldrecimentos requeridos no recurse. Reforgo que todo$ os membros da Egr6gia
Congregagao receberam c6pia do recurse. 2. Peso que se registre em ata tamb6m o
pedido dente representante discente de que elsa Egr6gia Congregagao delibere tamb6m
nesta sessao, em canter de urg6ncia, se a regulamentagao/interpretagao das regras
concernentes ao Estagio Curricular Ob(igat6rio 6 da competancia .da Comiss3o de
Gradua$ao ou da Diretoria da FDRP. 3. Peso que se registre em ata o pedido deste
representante discente de que, casa o tema n3o seja hoje 'dellberado, essa
Congregagao, devido a urgancia da assunto, designe reuni6o extraordiniria a ocorrer na
pr6;lima sexta-feira, para a -deliberag3o final da assunto." Term\nando, o
representante discente Fernando Amorim distribuio mencionado abaixo-
assinado dos alunos e questiona. por que o Recurso entregue na Assist6ncia
Acad6mica na sexta=feira, dia 27/11 p.p., n3o este na Ordem do Dia. O Sr.
Diretor explica que n6o se trata de recurso e que tal solicitag3o este sendo
encaminhada para relator, para estudo e depots disso 6 que entrar6 na Paula da
Congregag6o. Complementa o Sr. Diretor que infelizmente tem havido um
exagero nos pontos abordados, .fundamentalmente por falta de um maier
conhecimento do assunto, especialmente em relag3o ao est6gio. Salienta ' que
especialmente em relag3o ao est6gio, este montando uma Comiss3o para cuidar
do assunto e tamb6m este tratando diretamente com 6rgaos competentes da
Reitoria. no sentido db que tudo seja esclarecido e implementado dentro das
regularidades. Entende que. quando chegar o moments, poderao se expressar
com toda liberdade: A16m disso, se os alunos n3o se sentirem a vontade, n3o
precisam fazer o est6gio obrigat6rio (ECO) agora e podem aproveitar para fazer
algum outro remunerado fora da Faculdade. Esclarece que o .ECO seri oferecido
no primeiro semestre e quem se sentir i-vontade pode fazer, quem n3o se sentir
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a vontade deixa para fazer depois. A FDRP vai prover e esclarecer alguns pontos
de detalhamento do est6gio a parter dos trabalhos realizados pda Comissao; que
o EC0 6 obrigat6rio, s3o 6 (sets) cr6ditos em dots semestres e faz parte do
Projeto Pedag6gico da Faculdade; que a Comiss3o de Graduagao tem toda
competencia de implementar junto com a Diregao da Escola e, ainda, que
respeita a opini3o dos alunos mas ressalta que a Diretoria n3o pode ficar alijada
do processo.-A Profa Eliana questiona porqu.6 o assunto n3o este na Pauta. O Sr.
Diretor explicb que, conforme j6 havia mencionado anteriormente, o assunto
chegou quando a Pauta estava sends enviada e que, a16m disco, necessitaria de
relator.. Contudo, .submete ao Colegiado se deve colocar como Pauta
Complementar, pols se a quest3o 6 de esclarecimentos, servo dados,
principalmente no sentido de diminuir os rufdos e a tempestade que .se formou,
com o que o Colegiado anuiu. Com a palavra, o representante discente Lucas
Bulgarelli diz que apesar de tudo, o ponto principal do est6gio sgo os ajustes,
pols a obrigatoriedade ngo este sendo discutida ou colocada em questao.
Pergunta se a obrigatoriedade de ser "pablico" e a n3o remunerag3o este
estip.ulada no Projeto, ao que o Sr. Diretor responde afirmativamente. O
representante discente Fernando Amorim pergunta sobre a regulamentagao do
ECO e se o Projeto Pedag6gico n3o pode ser mudado. O Sr. Djretor informa que
a Comiss3o estar6 regulamentando a materia e assip que possivel sera
disponibilizado. Quando a mudangas no Projeto Pedag6gico, os ajustes foram
efetuados exatamente por sinalizagao e decis3o do CoG. Esclarece que, quanto a
estagiar em 6rgao ptlblico nio significa lidar somente com o Direito Pablico, mas
tamb6m com olPrivado, Defensoria Publica, N6cleo de Pr6tica Juridica, etc. A
questao da n3o remuneragao, se algum aluno tiver problema econ6mico,
enfatiza que deixou..:muito clafo naquela reuni3o que fez'com des, que a
Faculdade, por memo da Diregao, trabalhar6 muito para conseguir mats bolsas de
perman6ncia. Apesar de n3o ter esse compromisso, mas por questao de
idealismo,,o objetivo 6 de que n3o haja aluno que n3o possa continuar a fazer o
curio por motivos.econ6micos, principalmente os bons alunos. O ECO, a16m de
seu car6ter de pr6tica juridica, tQm um perfil social e os alunos da FDRP ficar3o
12 horas semanais em que estar3o ganhando cr6ditos, devolvendo a sociedade
parte daquilo que ela shes oferece como uma Universidade Publica gratuita e de
qualidade. Trata-se de uma atividade acad6mica.'que se .insere dentro do
process,o de aprendizado/avaliagao e, a16m disso, tem uma carga hor6ria que
n3o se compatibiliza com o est6gio padrao. A Faculdade riaa pode obrigar o
aluno a fazer 20 horas e nem pode avalizar isso. Ressalta que o assunto este
sendo tratado com respeito e seriedade, mas este havendo muita poeira e
indelicadeza com o Diretor, que por bom.denso releva. O Prof. Begak diz que
tem visto um "zum zum zum" com manifestag6es de um n6mero grande de
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alunos e a quest3o principal 6 porque um pedido que foi protocolado n3o este na
Pauta. E argo que Ihe causa estranheza e como membro da Congregagao se
dente amputado na medida em que o assunto seria da Congregagao e seria bem
conduzido. O Sr. Diretor esclarece, mats uma vez, que o assunto seri discutido
a partir de um parecer de relator.:.A Profa Eliana questiona onde este o
fundamento disso, enquanto o representante discente Fernando Arnorim
pergunta quem serra o relator da materia. O Sr. Diretor responde que a relatora,
em principio seria a Profa Gisele mas, como esta ir6 viajar para o exterior,
nomear6 um outro relator. O representante discente Fernando Amorim pergunta
sobre uma possivel reuni3o na pr6xima sexta-feira, ao que o Prof. lair, com a
palavra e por questao de ordem, manifesta:que os questionamentos dever3o ser
discutidos na Ordem do Dia. O Prof. Begak, com a palavra,.diz que fez uma
avaliag3o em sala .com os alunos, que fizeram. um trabalho excelente e pede
autorizagao para~que o material pique exposto numa sala. O Sr. Diretor concorda
e louva sua iniciativa. A Profa Eliana informa que foi convidada para participar de
um projeto de estudos de minorias da Universidade Erasmo de Rotterdam. N3o
havendo mats manifestag6es, o Sr. Diretor solicita a inclus3o da Pauta
Complementar, com uma alterag5o de Banca Examinadora para ser referendada,
bem como duas solicitag6es de credenciamento junto a CERT, com o que todos
concordam. Em seguida, inicia a Parte ll.- ORDEM DO DIA: 11. EAB:B
REFERENDAR. - 1.1. PLANO DE METAL ores N5o Docentes.
Prioridades relativas is necessidades de servidores CLT para 2010. Formu16rios
de solicitag3o para conti'atagao de servidores CLT,. elaboradas de acordo com a
necessidade de pessoal, considerando o crescimento da Unidade e, a ocupag3o
fisica do,conjunto de pr6dios que abrigarao a Faculdade. A proposta leva em

5

Aprovadas ad referendum da CongregaQ3o em .t.9.11.2009. A Congregag5o
referenda o despaeho do Sr. Diretor. que aprova as solicitag6es para
contratagao de servidores CLT, considerando o crescimento da Unidade,
levando em costa o quadro existente e a demanda de servigos gerados
pe/a Unldade. 1.2. AFASTAMENTO DOCENTE (superior a 30 dias).
Interessada: Profa Dra Gisele Ferreira de Araujo.; Periodo do afastamento:
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onta.o auadro existente e a demanda de serviCos aerados bela Unidade

  Ano Prioridade Fungao Area Quant.

  2010 l Bibliotecirlo FDRP l

  20'10 2 T6cnico para Assuntos.Administrativos FDRP l

  2010 3 T6cnico:em InformAtica ATAD l

  2010 4 Analista dd :Sistemas ATAD l

  2010 5 Auxiliar de Manutengao/Obras SVAPADM l

  2010 6 Auxillar de Servigos Gerais SVAPADM l
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20/12/2009 a 20/02/2010. Finalidade do afastamento: dar continuidade e
finalizar a participag3o no projeto de pesquisa doutrin6ria e jurisprudencial a se
realizar junto ao "Programa Fellowship '' no British Institute of Comparative Law
em Londres e conveniado a University;;of Oxford. Manifestaga6 favor6vel do
suplente da Chefe do Departamento, Prof. Dr. Sergio Nojiri. Parecer favor6vel da
relatora pda Congregagao, Profa Dra Eliana Franco Neme. AproVado ad
referendum da Congregag3o em 25.11.2009, para encaminhamento a CERT. A
Congregagao referenda o despacho do Sr. Diretor, que aprova ;o
afastamento so//cltado pe/a /ntQressada. 2.. CONCURSO PARA
PROFESSOR DOUTOR - HOMOLOGAgAO DO RELATOR10
FINAL/RESULTADO .DO CONCURSO. 2.1. Resultado do concurso para
provimento de cargo de Professor Doutor junto ao Departamento de Direito
Privado e de Processo Civil - Area de Direito Civil - Edital FDRP 15/2009 -
RDIDP. Candidatas aorovadas: Cintia Rosa Pereira de Lima, F16via Trentini e
Kelly"Cristina Canela.J.fBDdld31B...!!!dlfgdg: Cintia Rosa Pereira de Lima. .A
Congregagao 1. aprova o Relat6rio Final apresentado pda Banca
Examinadora do concurso para Professor Doutor MS-3, em RDIDP. junta
ao Departamento de Direito Privado e de Processo Civil, area de Direito
Civil, Edital 15/2009, com a indicagao da Dra Cintia Rosa Pereira de
1./ma. PAUTA COMPLEMENTAR: 1. PARA REFERENDAR.. 1.1. CONCURSO

PARA PROFESSOR ' DOUTOR (ALTERAgAO DA iNOiCAgAO, DA BANCA
EXAMJNADORA) : Interessado: Departamento de Direito POblico - Edital
FDRP 18/2009 - Area: Direito : Administrativo. Alteragao da Banca
Examinadora, devido a. impossibilidade do comparecimento do Prof. Ignacio
Maria Poveda Velasco, sendo substituido peso Prof. Camino Zufelato..Aprovada ad
referendum da Congregagao em 06.11.2009. A Congregag5o referenda o
despacho do Sr. Diretor, que aprova a indicagao do Professor Doutor
Camino Zufelato para efeito de completar a Banca Examinadora do
concurso para Professor Doutor, em RDIDP, junto ao Departamento de
Direito P6blico, Area de Direito Administrativo - Edital FDRP 18/2009,
devido a jmpossibilidade de comparecimento do Professor Titular
lgn3clo #faria Poveda Ve/cisco. 2. CREDENCIAMENTOS DOCENTES JUNTO
A CERT.. 2.1. Processo 2009.1.313.89.0 -, DANIEL PACHECO PONTES -
Parecer favor6vel da Relatora, Profa Gisele Ferreira de Araujo e 2.2. Processo
2009.1.317.89.6 - ANA CARLA BLIACHERIENE - Parecer favor6vel da
Relatora, Profa.Gisele Ferreira de Araujo. O Sr. Diretor explica que tem sugerido,
aos docentes ingressantes em RDIDP. que solicitem. seu credenciamento junto a
CERT para exercer atividades simultaneas, como elaboragao .' pareceres
cientificos e respostas a consultas sobre assuntos especializados, participag3o de
projetos com findnciamento de ag6ncias de fomento, que obedece ao interesse
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pOblico na .formulag3o de pollticas p6blicas, por exemplo, bem como exercer
atividades de assessoria, consultoria, pericia, coordenag3o de cursor, assist6ncia
e orientagao professional, visando a aplicag3o e difusio dos conhecimentos
cientificos e culturais, que se caracterizem pda sua relevincia para a sociedade
ou-para a Universidade, a16m de representar um ganho para a o professor e
para a pr6pria Faculdade. Pda normativa da Universidade, a parte do docente a
ser recebida nas atividades remuneradas mencionadas, n3o poder6 ser menor
do que 50%, nem major que 70% do valor dos servigos A Unidade deve
repassar 5oHo do numergrio auferido pdas atividades para a Reitofia e o restante
6 dividido entre a Unidade e o Departamento do docente, conforme
regulamentagao da Unidade. No cano da nossa Faculdade, a Diretoria pretende
que o docente perceba 70% do valor, e que. dos 25% restantes, os
Departamentos flquem com 10%, que 6 o teto estabelecido pda norma da U.SP

O Prof. Begak pergunta se a renovag3o do credenciamento 6 anual e o Sr.
Diretor .esclarece que 6 bienal, mas o relat6rio 6 anual. .A Congregag5o aprova
a solicitagao de credenciamento dos interessados, Prof. Dr. Daniel
Pacheco Pontes e Ana Carla Bliacheriene junta a CERT, para exercicio de
atlv/dudes situ/t5neas a doc6nc/a em RDIDP. 3. ESCLARECIMENTOS
SOBRE ESTAGIO, conforme deferido no expediente: Pede a palavra o Prof.

Camilo e o Sr. Diretor concede.. O Prof. Camilo.considera que 6 importante
continuar a discussao, sem prejuizo do parecer do relator que seri elaborado.
Como Presidente. da Comiss3o de Graduagao, entende que 6 o momento de
avangar maid um pouco .o assunto. O Prof. Hirata, assam homo o Prof. Gustavo,
sugere que se deve iniciar a discuss3o sobre a proposta discente, atendo-se aos
termos do "recurso" que, na verdade 6 um DIES!!a...de..Pe!!S8e. O Sr. Diretor
cont:orda e. a proposta da representagao discente 6 acolhida como Dlfeila..de
Ee!!Sge,-0 representante disce.nte Fernando Amorim ressalta que.h6 4 queBt6es
a serem respondidas e prop6e o nome do Prof. Camilo para relatar. O Sr. Diretor
esclafece que cabe a Diretoria a indicag3o do relator. A Profa Eliana pergunta se
tem .que ser membro da Congregag3o ao que o Sr. Diretor. responde
afirmativamente.- Concluia Profa Eliana que, peta importancia do assunto e
percebendo a angOstia dos alunos, deveria ser feita reuni3o na pr6xima sexta-
feira:..O Prof. Camilo di2 que pelo interesse e seriedade dos alunos,-assina
embaixo das palavras dos .discentes e considera que o problema.se restringe a
interpretag6es, pois n3o se pode sair do Projet6 Pedag6gico e algumas
peculiaridades n3o podem se perder. Essas d6vidas de interpretag3o do Projeto
Pedag6gico e at6 do qud se poder6 fazed no que se refere ao puzo, acha que a
questao tem fido refinada, mas pode-se abrir um di61ogo com o CoG para
levantar pontos chaves e verificar a possibil.idade de contemplar uma coisa ou
outra. Pode ser que de nada adiante e n3o d6 tempo, mas poderia levantar ipso
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em forma de questionamento a Pt'6-Reitoria de Graduagao. A Profa Eliana
ressalta que se des se matricularem agora, assumir3o a obrigatoriedade e a
gratuidade. O Prof. Jair pergunta sobre o regulamento do est6gio, que deve ser
disponibilizado aos membros..da Congregagao. O Prof. Hirata p6rgunta sobre
quem decide e o Sr. Diretor responde que sera uma Comiss3o Coordenadora
indicada pda Diretoria e conclui que, para efeito de se inscrever, o aluno que
n3o se sentir confort6vel n3o precisa se inscrever agora. As quest6es todas
servo analisadas e entrar3o na Pauta da reuni3o de margo, tendo em vista o
recesgo escobar em janeiro e fevereiro, quando n3o haver6 reuni3o. Todos
concordam. O representante discente Fernando Amorim sugere a nomeag3o do
relator neste momento, mas a broposta fica prejudicada tendo em vista a
concordincia anterior. Quanto a reuni3o extra na pr6xima sexta-feira, a
proposta foi.rejeitada. Finalizando, o Sr. Diretor lembra a todos que no pr6ximo
dia 17/12 havdr6 a confraternizag3o dos docentes e funcion6rios na casa do
Prof. Nuno. A16m disco, a Direg3o se preocupou em possibilitar a realizag3o do
churrasco solicitado pelos alunos, com verba do patrocinio da Semana Juridica,
em data escolhid8 pelos pr6prios alunos, em principio agendada para 11/12,
mas de 61tima hora o Presidente da At16tica solicitou que o churrasco ficasse
para o inicio do ano, para usar a verbs cedida com os calouros, ao que o Sr
Diretor disse que, da parte da Faculdade, n3o h6 nenhum problema. Nada mats
havendo a tratar, o senhor Presidente di,,pg11.gnqfrEada a reunigo is 15h45min.
Do que, para constar. eu, --=.it::Plg#gg@g#$9zK ':(' '/ , Maria Jose de
Carvalho Oliveira, Assistente /Aebd6t:utica:'lbvneie digitei esta Ata; que sera
examinada pecos senhores Congelheiros presented a sess3o em que for discutida
e aprovada, e por mim assinada. Ribeir3o Preto, 04 de dezembro de 2009.
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