
A
0

100a Sess5.o Ordiniria
(le 02.10.2020 FDRP



UNIVERSIDADE DE SAO PAULO
FACULDADEDEDIREITO
DERIBEIRAOPRETO
.Asstst2ncia qicitica .Acad2uttca

l
2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 1

12

13

14

15

16

17

18

19

20
21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37
38

39
40

ATA DA 100e SESSA0 0RDINARIA DA CONGREGACA0 DA FACULDADE DE DIREITO DE RIBEIRA0

PRH'O DA UNIVERSIDADE DE SAO PAULO. Aos dois dias do m6s de outubro de doin mil e vinte, is

quatorze horas e tr6s minutos, por videoconfer6ncia pda plataforma Goog/e A4eet, nos termos da

Resolug3o NQ 7945/20, de 27/03/2020, da Reitoria da Universidade de S3o Paulo, em terceira
convocag5o, reOne-se a Congregagao da Faculdade de Direito de Ribeir3o Preto da Universidade de

S3o Paulo FDRP/USP, sob a Presid6ncia da Profa. Dra. Monica Herman Salem Caggiano, Diretora da

Unidade, com a presenga da Senhora Vice-Diretora, Profa. Dra. Massa de Souza Ribeiro, e dos

Senhores Membros, Professores Alessandro Hirata. Camilo Zufelato, Cfntia Rosa Pereira de Lima,

Eliana franco Neme, Fabiana Cristina Seven, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Gustavo Assed

ferreira, lara Pereira Ribeiro, lgn5cio Maria Poveda Velasco, Jair Aparecido Cardoso, M5rcio
Henrique Pereira Ponzilacqua, Nuno ManueIMorgadinho dos Santos Coelho, Paulo Eduardo Alves da

Silva (Suplentel, Pedro Bohomoletz de Abreu Dallari, Silvana Martins Mishima, Thiago Marrara de
Matos e Umberto Cello Junior, Representante Discente de Graduagao lsabela da Silva. Presente

tamb6m o Chefe da Seg5o T6cnica de Inform6tica Fabio Jose Morettie a Assistente T6cnica
Acad6mica Marcia Aparecida Cruz de Oliveira Bianco, para secretariar a reuni5o. Justificaram

aus6ncia antecipadamente os Professores Caio Gracco Pinheiro Dias e Sergio de Albuquerque e o
Representante Discente de P6s-Graduagao Robert Augusto de Souza. Havendo nOmero legal, a Sra.

Diretora agradece a presenga de todos e declara abertos os trabalhos da 100g Sess3o Ordin6ria da

Congregagao da Faculdade de Direito de Ribeir3o Preto da Universidade de S3o Paulo. I.

EXPEDIENTE. 1. Discuss3o e votag3o. 1.1. Ata da 99g Sessio Ordiniria da Congregag3o, realizada em
04/09/2020. Colocada em discuss3o e votacao, a Ata da 99g Sess5o Ordin6ria da Congregac3o.

0. 6 aprovada por unanimidade {treze membros). 2. Comunicag6es da
Diretoria. Sra. Diretora, Profa. Dra. Monica Herman Salem Caggiano. A Sra. Diretora comunica: A) A

Biblioteca abriu, gradual e parcialmente, dia 28/09/2020, por forma da PORTARIA INTERNA FDRP Ng
014, de 23/09/2020, com todos os protocolos e indicativos de cautela recomendados pda area da
SaOde e, tamb6m, com o benep16cito do GT, que assessora o Vice-Reiter, Prof. Hernandes. Ent3o,

tendo o benep16cito do GT, puderam abrir a Blblioteca. A Biblioteca voltou a funcionar, nesse regime
especial extraordin6rio, para a retirada e devolugao de materiais bibliogr6ficos e o atendimento sera

feito mediante o agendamento e seguindo as orientag6es de seguranQa. BI Pesquisadores da FDRP

t6m trabalho publicado pda Comiss3o Econ6mica e Social para a Asia e o Paclfico, das NaG6es

Unidas IUN-ESCAP), sob a lideranga do Prof. Dr. Umberto Cello Junior. Parabeniza mais uma vez o

Prof. Dr. Umberto Cello Junior pda lideranga e por este programa de pesquisa e investigag3o

cientifica. Mats uma vez, deseja todo o sucesso do mundo. Tem que ter sucesso. O Prof. Dr. Umberto

CelliJunior agradece os cumprimentos da Sra. Diretora. C) O Programa de SaOde Mentale Bem Ester

da Faculdade de Direito da USP Ribeir5o Preto, que 6 uma inciativa do Prof. Dr. Nuno Manuel
Morgadinho dos Santos Coelho, este comunicando que, primeiro foi langado em 24 de agosto,

segunda-feira, com a presenga do Prof. Baracat e Profa. Maria Vit6ria, Pr6-Reitor de Graduagao e

Pr6-Reitora Adjunta de Graduagao. O Programa passou a oferecer, a partir de setembro, o acesso a

servigos de atendimento clinico psico16gico, de forma gratuita, para estudantes da Graduag3o e P6s

GraduaGao/Mestrado. Poder5o ser atendidos at6 20 estudantes, em sess6es semanais. Parabeniza o
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Prof. Dr. Nuno Morgadinho dos Santos Coelho pda inciativa e langamento do Programa. Gostaria

que o Prof. Nuno dissesse, na pr6xima reuni3o da Congregagao, sobre a evolugao, atendimento que

este sendo prestado por este Programa de SaOde Mental e Bem Estar da Faculdade de Direito USP

Ribeir3o Preto. D) Gostaria de pedir aos Senhores Membros a colocaQao e a discuss:io de um

determinado ponte que n3o consta da paula, que 6 a dilag3o do puzo para apresentagao do TCC.

Gostaria que, nesse particular, primeiro, concordassem e gostaria de ouvir o Prof. M6rcio sobre o

Centro Academico, CAAJA, que tem um requerimento pedindo a dilagao ou prorrogag5o do puzo

Acha que 6 um pedido adequado, esse periodo de anormalidade ou extra normalidade ou nova
normalidade. E um periodo extraordin6rio, no qual a Biblioteca restou fechada. A Biblioteca n3o s6
da Faculdade de Direito, mas a Biblioteca do Campus e todas as bibliotecas permaneceram fechadas.

Os que t6m necessidade e n3o puderam realizar a pesquisa, investigagao, para a apresentagao do
TCC, acha que seria uma boa medida. A Profa. Fabiana, que este aquie sabe muito bem que essa 6 a

solugao encontrada pelo Prof. Carlotti, no que diz respeito is dissertag6es e teses, em navel de P6s-

GraduaG5o. Esse pedido 6 para fazer parte da pauta, porque os alunos gostariam de ter dilatado o

puzo para apresentagao do TCC. Acha que 6 um pedido adequado para esse periodo de
anormalidade total. Questiona se os membros concordam em inserir o item na pauta. o Prof. Dr.

Marcia Henrique Pereira Ponzilacqua diz que, antes de inserir na pauta, gostaria de se manifestar

sobre o assunto. Este assunto este pautado na CG, inclusive, que 6 competente para discutir isso. A

Sra. Diretora diz que, a Congregagao decidindo, vai dar a palavra ao Prof. Dr. M6rcio para comegar

quando o item for inserido na paula. O Prof. Dr. Marcia Henrique Pereira Ponzilacqua diz que 6
justamente isso, se deve ou n3o ser inserido na pauta. lsso este, justamente, em discussio na CG,

que 6 competente para ipso. A Sra. Diretora diz que sabe que 6 a CG 6 competente, mas a
Congregag3o d6 e pode tirar a responsabilidade da CG. O Prof. Dr. Mircio Henrique Pereira

Ponzilacqua concorda e diz que tem uma s6rie de esclarecimentos para fazer sabre isso, antes de

inserlrem na pauta, se permitido. A Sra. Diretora questiona de podem inserir na pauta. O Prof. Dr.
Ignacio Maria Poveda Velasco diz que h6 um pedido da Diretoria para a inclus3o de um assunto

extrapauta. O pedido este aie a Congregag3o vai deliberar. Acha que at6 para deliberagao, como

esclarecimento a deliberag3o, pensa que, sem entrar no m6rito, seria oportuno ouvir o Presidente

da CG e, a parter dai, deliberam se colocam ou n3o na pauta. A Sra. Diretora pergunta se o Prof.

M6rcio tem mats alguma coisa para falar. O Prof. Dr. Marcia Henrique Pereira Ponzilacqua diz que 6

essa a ideia, como falado pelo Prof. Poveda. o Prof. Dr. Ignacio Maria Poveda Velasco diz que o Prof.

Mircio kinda n5o falou. Talvez fosse o caso de passar a palavra para Prof. M6rcio, ouvirem o que ele

tem a dizer e, a partir dai, deliberam se incluem ou n3o na pauta. o Prof. Dr. Marcia Henrique
Pereira Ponzilacqua diz que s3o situag6es um pouco diferentes da P6s e da Graduagao. A P6s-
Graduagao tem exames individuais, ent3o, os calend6rios s5o individualizados e uma mudanga de
calend6rio n3o afeta o conjunto dos trabalhos. Est3o analisando ipso, e a CG, n3o 6 que tem pedido,

os professores e alunos podem postergarem a entrega do TCC, s6 que fica sob a responsabilidade do

professor a logistica. O problema este na logistica. A CG n5o pode assumir o risco de que essen
alunos n3o venham a se formarem. Vai ler inclusive as considerag6es que pediu ao Servigo de

Graduagao sobre o assunto, se permitido. O Prof. Dr. Camino Zufelato pede a palavra, enquanto o
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Prof. M6rcio fda, porque parece que 6 uma quest3o de compet6ncia, ou seja, est3o pedindo para
inserir o assunto em pauta, que deveria ser em tese compet6ncia da Congregagao. Essa questao,
como o Prof. M6rcio bem sinalizou, 6 de compet6ncia origin6ria da Comiss3o de Graduagao, que tem

estudado esse assunto. Inclusive, se fizerem dessa maneira, estariam pulando um grau de an61ise

dessa materia, porque a Congregag3o serra a inst5ncia recursal, numa eventual deliberagao da
Comiss3o de Graduagao. Com toda a preocupagao porque esse tema merega, e ele merece mesmo,

parece que a CG ji tem feito essa discuss3o, inclusive pode ser chamada uma reuni3o extraordin6ria,

mas, parece que n5o 6 casa de inserir na pauta da Congregag3o, porque n3o se trata de

compet6ncia da Congregagao. O Prof. Dr. Ignacio Maria Poveda Velasco diz que pediu ao Servigo de
Graduagao que se manifestasse sobre as complicag6es logisticas desse pedido. E um assunto que

kinda vaiser debatido na CG, pautado para a pr6xima reuni5o. Le: "A Representafao Discente requer

o adiamento do puzo para o dep6sito do TCC para o dia 30/11/2020, neste sentido cumpre-se
ressaltar que a data de colagao de grau oficial ainda n3o foi agendada pda DireQao da Unidade, o
que dificulta uma an51ise precisa do Servigo de Graduagao sobre a viabilidade da dilag3o de puzo.

lsso ocorre, porque o Servigo de Graduagao precisa de, no minimo, duas semanas ap6s o puzo final

para realizag3o das bancas para o cadastro das notas e finalizagao dos programas dos alunos.
Lembrando que isso seria em condig6es normais, o que n3o 6 o caso. E sabido que, assim como os
discentes e docentes, os servidores da Faculdade de Direito tamb6m vem exercendo as suas fung6es

em situag5o prec6ria, sem poder contar com a estrutura que a Faculdade disponibiliza. A16m dlsso,

aos servidores do Servigo de Graduagao, somente 6 permitido o gozo de f6rias, em gerd, nos meses

de dezembro e janeiro. Ent3o, 6 certo que, pelo menos um dos funcionirios n3o estar6 a disposig3o

nessa 6poca. Ainda h5 que se considerar o recesso de Natal e Ano Novo, que j6 este previsto no
calend6rio. Lembramos ainda que na Oltima oportunidade em que a colag3o de grau foi agendada

para janeiro, o Servigo de Graduag3o recebeu intlmeros pedidos dos alunos para antecipagao da

solenidade, o que sobrecarregou ainda mais a Segao que teve que lidar com o agendamento de

Colag6es de Grau Extraordin5rias. Haveria ainda a necessldade de consultar tamb6m a situag3o das

secretarias dos Departamentos, haja vista que restariam apenas quatorze dias para o agendamento

e a realizagao das bancas examinadoras antes do fim do semestre, previsto para o dia 18/12/2020

Enfim, em nome do Servigo de Graduag3o, frisamos que 6 necess6rio disponibilizar, no minima, dual

semanas antes da colagao de grau oficial para o encerramento dos programas dos alunos, sob pena

de haver considerivel risco de a Segal n3o ter tempo h6bil para finalizar os procedimentos
necess5rios". Pelo que, entendem, na CG ainda iriam deliberar sabre ipso. Essa 6 uma das posig6es

que seriam apresentadas. Mas, que, se os alunos e professores quiserem assumir o risco de uma

postergaQ3o, des assumem. O problema 6 o Servigo de Graduagao, a CG e os Departamentos essa

complexidade logistica. Essa 6 a fragilidade major da questao. lsso este em an61ise na CG e ache que
deveria ser ponderado ali, como falou o Prof. Camilo, talvez em uma reuni3o extraordin6ria. Acha

que n5o preclsam inserir em pauta na Congregagao, porque a CG com muito prud6ncia, culdado, vai
decidir. Se preferirem decidir nesse Colegiado, sem ter havido recurse, tamb6m 6 uma decis3o da

Congregagao. A Sra. Diretora diz que seri colocado em pauta se pode haver uma prorrogagao ou
uma dilag5o de puzo considerando este periodo de pandemia, aus6ncia de bibliotecas e lugares
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aonde se possa pesquisar. Se, eventualmente, pode se colocar autorizando a Comissio de
Graduag3o a autorizar de sua parte as prorrogag6es. As prorrogag6es, como foi dito, no caso da P6s-

Graduagao, 6 somente mediante requerimento, apenas para quem entender que o puzo oficialn3o
6 suficiente, mediante concord5ncia do respectivo orientador. Exatamente nos moldes da P6s

Graduagao, como foi feita. H6 a possibilidade de prorrogagao, n3o 6 obrigat6ria. O atendimento a
esse requerimento, a colocagao em pauta, seria anteder a um pleito dos alunos. Ache que o alunado

foi t5o prejudicado quanto o corpo docente por essa pandemia, por aus6ncia de: I) locais aonde

pudessem pesquisar; 2) t6cnica necess6ria. Ter que se acostumar ao novo visual, novo m6todo,

novas t6cnicas. Tanto o corpo docente quanto o corpo discente foram altamente prejudicados. A

colaQao de grau vaiser s6 no final de janeiro ou inicio de fevereiro. Entao, teri muito tempo ainda.
Ainda ontem ou antes de ontem, estava vendo com a Sra. Marcia, ATAc, a data da colag3o de grau, e

vai ser muito para tr3s. Vai colocar em votaQao, se podem ou nao, peta Congregag5o, aceitar a
prorrogag3o ou dilagao do puzo do TCC. A Profa. Dra. Fabiana Cristina Seven diz que a Pr6 Reitoria

de P6s-Graduagao fez uma sinalizagao de que os pedidos que chegassem at6 a Pr6 Reitoria poderiam

seguir com uma prorrogag3o de puzo, mas, manteve a autonomia de cada uma das CPGs para que
das, considerando as suas realidades locais, passassem os pedidos internamente e chegassem a Pr6

Reitoria, inclusive a quest3o mesmo, pensando a Pr6 Reitoria como um espago que pudesse

questionar algum pedido negativo. S6 tem uma d6vida, uma pergunta. N3o entendeu muito bem o
porque a Congregag3o nesse momento ter que tomar uma decis3o ou colocar isso em pauta,
considerando que a Comiss3o de Graduagao informou que esse assunto este sendo debatido 16. N3o

entendeu essa urgencia. N3o entendeu qualo motivo que coloca esse ateng3o redobrada para trazer

esse assunto, agora, na Congregag5o. A Sra. Diretora esclarece que o puzo fatal 6 final de outubro.

Se des tiverem mais um m6s garantido desde j6, quem quiser, 6 facultativo, n3o 6 obrigat6rio, bra

essa responsabilidade da Comiss3o de Graduag3o. Quem quiver, facultativamente, faz o
requerimento, com a concord6ncia do orientador, por evidente. A pr6xima reuni3o da Congregagao
6 somente em novembro, ou deja, quando conclurdo e finalizado o puzo. O Prof. Dr. Pedro

Bohomoletz de Abreu Dallari diz que vd com preocupag5o esse encaminhamento pelo seguinte, v6

que a Comiss5o de Graduagao este culdando do assunto. H6 uma ponderagao que a Congregagao
este fazendo, pda voz de todos e o Prof. M6rcio este ouvindo, de que haja a flexibilidade necess6ria

para n3o se aumentar o grau de dificuldade dos alunos. Essa preocupagao existe, a Congregagao este

registrando. V6 com preocupagao se atropelarem a decis3o da Comiss3o de Graduagao, porque isso

pode criar at6 um precedente ruim, ou seja, de que materia de qualquer Comiss5o posse vir
diretamente iCongregaQao, sem que tenha a tramitag5o normal. Entende a preocupagao gerd,

acha que no m6rito n3o vaiter grande diverg6ncia. Mas, tenderia n3o a fazer uma votag5o, faria um

apelo para que esse pedido de inclus3o na pauta fosse retirado, que a Comiss3o de Graduag3o desse

o encaminhamento mats r6pido possivelao assunto. Se for necess5rio, o Prof. M6rcio pode convocar

uma reunlio extraordin6ria da Comiss3o de Graduag3o para os pr6ximos dias e que informe a
Congregag3o. Se houver necessidade, a Profa. Monica pode tomar uma decisis "ad referendum" ou

podem, tamb6m, fazer uma reuni3o extraordin6ria da Congregagao. Mas, v6 com preocupagao esse

aspecto procedlmental, porque podem criar um precedente ruim numa situagao que n5o v6 tanta
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controv6rsia. O Prof. M6rcio colocou alguns problemas administrativos, que devem ser
considerados, mas n3o podem ser impeditivos de uma solug5o que leve em consideraQao a
pandemia e o impacto que isso este tendo. Tem convicgao que a Comiss3o de Graduag3o sabers ser

a mais flexivel possivel para atender as demandas dos alunos. Todos da Universidade t6m feith isso,

na sala de aula, a P6s-Graduagao, n5o tem porque a Comlss3o de Graduag3o n3o fazer. Preferia que

nem mesmo a inclus3o na pauta votassem, porque 6 uma votag3o ruim, n3o 6 boa do ponto de vista

da operacionalldade. Essa 6 a sugestao que faz, como membro externo da Congregag3o, portanto,
com bastante isengao a vida interna da Unidade. O Prof. Dr. Ignacio Maria Poveda Velasco diz que

vai na linha das palavras do Prof. Pedro. Entende que a Comiss3o de GraduaQao j6 recebeu, fora o
que ela por si pr6pria tinha como linha de atuaGao, um reforgo nesse sentido que a Profa. Monica e

o Prof. Pedro colocava, desse olhar de sensibilidade que todos devem ter e t6m. Acha que a
Comiss3o de Graduagao ji, de alguma maneira, atende. At6 poderia refazer a pergunta, de que

maneira a Comiss3o de Graduagao n3o estaria atendendo o pleito dos alunos. Acha que o pleito dos

alunos 6 importante e, na medida do possivel, tem que ser atendldo. Mas, n5o sabe at6 que ponto a

postura da Comiss3o de Graduagao, como o Prof. M5rcio colocou, e ainda mats com o reforgo da

discuss3o aqua, n3o poderia levar a um resultado finalsatisfat6rio. Aientra na questao do Prof. Pedro

de sequer sobre a inclus3o ou n3o de pauta deste assunto, para n3o criar uma situagao de conflitos,

at6, no minimo, esse questao que foi colocada de compet6ncia, para n3o criarem quest6es
constrangedoras. N3o h5 prejuizos para os alunos, a Comiss3o de Graduag3o este resolvendo esse

reforgo do recado, se 6 que podem dizer assam, que a congregag3o este dando. Ache que com isso 6

suficiente. A Sra. Diretora diz que faz quest3o de: l91 A Comiss3o de Graduagao teve essa semana

por integra para convocar uma reuni3o extraordin5ria, o requerimento 6 dessa semana; 2QI Viu que o

Prof. Marcia colocou que o puzo fatal n3o 6 outubro neste ano. O Prof. Dr. Marcia Henrique Pereira

Ponzilacqua diz que o puzo 6 31 de outubro, mas com a possibilidade de que os professores e os

alunos fagam pedidos individuals de dilagao, assumindo as consequ6ncias da logistica. Diz a Sra
Diretora que entende e que gostaria que considerasse as v6rias manifestag6es de professores que

houve no chat. A Sra. Diretora diz que tudo bem. Vaicolocar, porque sera essa a resposta que vaiser

dada aos alunos, que quis colocar que a Congregagao se manifestasse sobre essa possibilidade de

dilag3o do puzo e que n3o foi possivel. O Prof. Dr. Mircio Henrique Pereira Ponzilacqua diz que, na

verdade, a Comiss5o de Graduag3o j6 deu a resposta aos alunos que isso este em an61ise e que vai

continuar em an61ise. Essa semana j6 convocam uma reuni3o com todos os professores. Estavam

levantando todd a complexidade, fatores e vari6veis, que precisam ser analisadas com cdma para

que possam decider bem. A Sra. Diretora pede desculpas ao Prof. M6rcio, mas acha que essa
pandemia e esse periodo de cinco meses j6 decidiram por des. o Prof. Dr. Mircio Henrique Pereira

Ponzilacqua diz que ficaram tr6s meses sem a reuni3o da Congregagao com assunto pedido ajuda
que era urgente. lsso n3o 6 justificativa. A Comiss3o de GraduaQao assumiu uma s6rie de
deliberag6es nesse periodo. Inclusive a Comiss3o de Graduagao tem sido uma das comiss6es mats

eficientes nesse periodo de pandemia, com respostas muito r6pldas. A Sra. Diretora diz que tudo

bem. Questions se podem colocar em apreciagao ou n3o. O Prof. Dr. Thiago Marrara de Matos diz

que vaifalar mais como Ex-Presidente da Comiss3o de Graduagao porque est3o discutindo puzo de
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dep6sito. A16m do puzo de dep6sito, tem o puzo que tem que ser dado para a realizagao das
bancas, depois o puzo administrative de alimentagao do sistema Jupiter. Nessa discuss3o est3o

embutidos v6rios prazos. Ache que o Prof. Pedro foi muito preciso. A situaGao 6 mais complexa do

que um mero puzo de dep6sito, porque envolve v6rias tarefas. Como ela este em pauta na
Congregagao, tamb6m reforgaria esse pedido de que voltasse a CG, para a Comiss3o de Graduagao
deliberar. Fazendo uma sugest3o, na sua opiniao existe um fato prejudicial, a CG s6 pode tomar uma

decis3o prudente nessa materia quando tiver a data exata da colag3o de grau. A sua sugest3o, em

complementag3o ao Prof. Pedro, 6 que a Diretoria devolva para que a CG delibere e j6
imediatamente estabelega a data da colagao de grau, para que possa se fazer todo o reagendamento

do calend6rio. Dependendo, pode ser que a CG tome uma decis3o at6 mais ben6fica aos alunos,

dependendo dessa data da Colagao. Se a data da Colagao for jogada mats para frente, pode ser que

deem um puzo mais flexivel a des. A Sra. Diretora diz que acha 6timo, vio estabelecer a data da

Colagao. Este com a agenda. Questiona a Sra. Marcia quando que podem fazer a colagao de grau

oficial. A Sra. Marcia Aparecida Cruz de Oliveira Bianco diz que todas as aulas est3o sendo dadas.
Conforme todos os relat6rios que t6m sido feitos, que s5o solicitados, todas as auras est3o sends

dadas normalmente. Cano n3o tenham nenhum problema de aula, de reposigao de aula, a Colagao

pode ser realizada no m6s de janeiro. A partir do dia 04 de janeiro. A Sra. Diretora questiona se

podem colocar a colagao de grau no dia 29 de janeiro. Este colocando 29 de janeiro e vai at6 explicar
porque. Na realidade, ela pr6pria 6 sua maior critica e tenta ser extremamente transparente. 29 de

janeiro, porque verso como 6 que vai esse quadro pand6mico at6 16. Sabe que as aulas v3o continuar
virtuais nesse segundo semestre. Sabe que, eventualmente, poderao reabrir, com muitas cautelas e

muitos protocolos, a Faculdade a partir de logo mats. Outubro, com muitos protocolos, um tergo,

n3o com todos os funcion6rios presentes. Tudo que sabe pode mudar de um dia para o outro, como

mudou h6 duas semanas atr5s, Ribeir3o Preto mudou de amarelo a laranja e ganharam mais quatro

semanas de amarelo. Uma semana no laranja e perderam tr6s semanas, alguma coisa assam. O

prejuizo foi grande quanto a abertura. Tem a impressao que o Prof. M6rcio vai concordar com 29 de

janeiro. Questiona iSra. Marcia qual sera o hor6rio e seri virtual. A Sra. Marcia Aparecida Cruz de
Oliveira Bianco diz que nos Oltimos dois anos marcaram para is 16 horas. Sobre ser virtual 6 outro

questionamento. A principio poderia ser virtual, normal. N3o receberam nada. T6m v6rias consultas

e pedidos a respeito da Colagao on//ne, mas n3o tem nada por escrito, oficial. Cr6 que pode ser

on//ne. O Prof. Dr. Mircio Henrique Pereira Ponzilacqua diz que tem a possibilidade. O Prof. Baracat

j6 assinou, parece, essa possibilidade da formatura on//ne. O Prof. Baracat j6 falou v6rias vezes na

CoG. Inclusive j6 anunciou nessa Congregagao. Sabe, porque 6 a v6spera do seu anivers6rio. A Sra.

Marcia Aparecida Cruz de Oliveira Bianco diz que vai verificar junta a Pr6 Reitoria de Graduagao.
Ent3o, n3o tem problema para marcarem. Pode ser is 16 horas, orl//ne. A Sra. Diretora diz que a
colag3o de grau seri no dia 29 de janeiro, sexta-feira, is 16 horas, virtual. Diz ao Prof. M6rcio que vai

aceitar a sugestao de n5o colocar na pauta da CongregaQao, vendo que tanto o Prof. Pedro quanto o

Prof. Ignacio est3o contra os alunos, que teriam ji, e desde ji, assegurado uma dilagao de puzo. E

vai ser isso que vai ser colocado na resposta, que foienderegada a ela. Espera que esse semana a
Comiss3o de Graduagao mande para a Diretoria uma decis3o. Espera, tamb6m, que deja ben6fica,
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porque, como ter3o a pr6xima Congregagao no dia 06/11/2020, argo assim, poderao ver os recursos

que da decis3o denegat6ria servo interpostos. Esse assunto 6 da maior importancia e relevancia,
principalmente em raz3o desse periodo de pandemia. Principalmente porque o corpo discente n3o

teve possibilidade de realizar a investigagao cientlfica, pesquisa. Pesquisa pelo Google qualquer um

faz. Faz para as compras, porque este em isolamento total. Tem duas bibliotecas, uma onde 6 seu

escrit6rio e outra embaixo. O Prof. Dr. Nunn Manuel Morgadinho dos Santos Coelho diz que quer

registrar em ata que a Profa. Monica falou brincando que o Prof. Pedro e o Prof. Ignacio est3o contra

os alunos. Registra-se a ata sem o tom, sem o texto etc., fica parecendo que a Profa. Monica dina

algo assim seriamente. A Sra. Diretora diz que continua com os comunicados. O pr6ximo
comunicado 6 apenas um comunicado. A Ouvidoria 6 que mandou para a Faculdade uma reclamagao

de um aluno quanto ao Prof. Dr. Paulo Eduardo Alves da Silva. A reclamag3o diz respeito, e este

notificando aquia Congregagao, at6 para saber se a Comiss3o de Graduagao, Prof. M6rcio, ou o
Departamento teve ci6ncia dessa reclamagao, dessa indisposig3o do aluno para com o professor. O

aluno diz que esb reclamando por causa da presenga, por causa do processo de avaliaQao imposto
pelo professor. Convocou os alunos, Representantes Discentes, e todos, foram un5nimes em afirmar

que todos des ignoravam essa indisposigao ou reclamag3o do aluno diante do professor. Mats ainda,

os Representantes Discentes falaram, foram quase un5nimes o esclarecimento e a informag3o de

que se teve problemas no comego do semestre, ou seja, na primeira semana n3o porque as auras

comegaram no dia 17 de agosto, mas, nessa primelra semana de agosto das auras do segundo
semestre letivo, se teve album tipo de desentendimento entre aluno e professor, isso foi s6 no
decurso da primeira semana do segundo semestre letivo e que depois disso des, Representantes

Discentes, n3o tiveram conhecimento de qualquer typo de queixa registrada. Gostaria de saber se

algu6m, principalmente a Comiss3o de Graduagao, para responder iOuvidoria. O Prof. Dr. Ignacio

Maria Poveda Velasco diz a Profa. Monica que etta semana, mais especificamente na quarta-feira

passada, terminou nio vai dizer um curse, mas, enfim, uma atividade, assim como teve 16 atr6s e a

Sra. Diretora participou, para todos os Dirigentes, em que foram tratadas das diferentes inst6ncias

da Universidade, explicando e tudo mats. Tiveram agora um curso, v5o chamar assim, que achou

muito interessante para os Chefes de Departamento e a possibilidade de que os Vices-Chefes

participassem. Falaria isso nas comunicag6es, mas como daquia pouco teri que sair, aproveita para

elogiar, porque viu que o Prof. Nuno, Prof. Hirata, Profa. lara, Prof. Gustavo Assed, enfim, viu que

todos os Departamentos estavam presentes, representados. Espera que denham tido um bom
proveito, procurou dar o seu melhor, como se costuma dizer, quando tratou o pedido da Reitoria

sobre as quest6es juridicas. Claro que n3o estava 16 para ensinar o Pai Nosso ao vig6rio, mas, enfim,

uma das coisas que 6 preocupaQao da Reitoria, n3o para os Chefes de Departamento da FDRP, s3o

todos juristas e conhecem muito bem Regimento e Estatuto, mas para tantos e tantos Chefes dentro

da Universidade que n3o t6m esse experiencia, essa formag3o, esse olhar, entao, explicar toda

questao de compet6ncia. Inclusive, uma coisa que fez quest3o de insistir foi aquela ideia de que o

chefe tem dois chap6us. Um chap6u enquanto presidente do colegiado, que seria legislativo e outro

chap6u, enquanto executivo mor dentro do Departamento. Inclusive tem competencias pr6prias que

s3o dos chefes. Diz a Sra. Diretora que este dizendo isso, porque acha, at6 foi colocado no chat, que
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a primeira instancia, vaidizer assim, 6 para analisar, estudar e at6 se for o caso, tomar algum tipo de

provid6ncia no tocante is atividades docentes. Portanto, no tocante a questao do trabalho dos

professores 6 o Departamento. Esse 6 o primeiro ponto. O segundo ponte 6 que a Ouvidoria recebe
"reclamag6es de quem quer que seja" e isso n3o significa necessariamente que algu6m que teve seu

nome referido na auditoria seja j6 /pso/aero e, por si s6, uma pessoa que j6 foi condenada, fez uma

coisa errada, nao, at6 porque sabem que tem muita acusagao injusta, o Jus sperm/and/ 6 livre. Este

dizendo isso, porque se, e aqui vai uma pergunta, esse questionamento da Ouvidoria n3o seguiu

ainda no imbito interno da Unidade e com o trimite normal, porque a Ouvidoria manda para a
Dlretoria, mas a Diretoria encaminha para as inst5ncias para que esse assunto seja visto, esclarecido

e tal. Acha at6 que o fato de trazer aquina Congregagao elsa questao, por mais que a Diretora tenha

feito quest5o de esclarecer, que em conversa com os Representantes ningu6m sabia dessa
reclamagao, ou seja, um esclarecimento no sentido de dizer "Olhal Talvez esse reclamagao, da qual

foi objeto o Prof. Paulo Eduardo, n3o deja bem assiml". Mesmo com esse esclarecimento, n3o sabe

qual 6 a serventia de trazer isso aqui, hoje, na Congregag3o, porque est3o falando do bom nome a

que dodo mundo tem direito, salvo prova em contr6rio. Era isso que queria comentar. Infelizmente,

como j6 comentou com a Sra. Diretora e colocou no chat, logo mais teri que it para a reuni3o da

CLR. Gostaria de colocar desta forma, porque 6 importante que tenham clareza sobre as coisas, os

procedimentos. A Ouvidoria perguntar n3o significa, absolutamente e de modo album, que j6 h6
uma suspeita a priori. auer dizer, pode chegar alguma coisa da Ouvidoria em relag3o a ele pr6prio,

Prof. Celli, Prof. Gustavo e a quem quer que deja. Entao, essay coisas t6m que ser tomadas cum

guano sa//s, com muito cuidado, porque est3o falando do bom nome das pessoas. Diz ao Prof. Paulo

que n3o sabe qual 6 a queixa, falaria a mesma coisa de qualquer outro professor se estivesse numa

situagao an61oga. E de justiga que tem sempre que o bom nome das pessoas, at6 porque 6 muito

f5cil atirar pedras, o dificil 6 ser vidraga. Ser estilingue 6 muito f6cil. Precisam tomar muito cuidado,
porque simplesmente a situagao do Pars, at6 do ponto de vista 6tico e moral, vai madeira abaixo.
Vivem numa 6poca de denuncismo, /oke news e a honra das pessoas este valendo nada. Acha que 6

muito importante que tenham muito, muito e muito cuidado. A Sra. Diretora diz ao Prof. lgn5cio que

colocou como uma indagag5o. Realmente, 6 importante que a Congregagao saiba, e todos que
pertengam a CongregaQao saibam, o que este acontecendo. Acha que aqui tem assento dos
representantes do corpo docente. Gostaria que todo mundo advertisse, porque foi uma das

quest6es levantadas: por que n3o comegou com a Ouvidoria da Faculdade? O Prof. Dr. Ignacio Maria

Poveda Velasco diz a Sra. Diretora, data ven/a, que esse 6 uma pergunta que tem que ser feita a

quem procurou a Ouvidoria Central. A Sra. Diretora diz que a Ouvidoria tem que ser comunicada e

tem que ser avlsada, por ipso que comunicou. A resposta seri exatamente essa, que o assunto foi

levado a Congregag3o exatamente porque ningu6m do corpo discente labia da indisposigao do

aluno, cujo nome n3o tem at6 hole. O Prof. Dr. Ignacio Maria Poveda Velasco diz a Sra. Diretora que,

exatamente por ipso, mats uma raz3o para "n3o jogar farofa no ventilador". O Prof. Dr. Paulo
Eduardo Alves da Silva diz que tem muitas coisas para dizer, mas a principal degas 6 que, como
Professor de Direito Processual, este se sentido o "Joseph Kaki", porque simplesmente se

desconhecia como pessoa e docente. N3o tinha a menor ideia disso que a Sra. Diretora vem a
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p6blico, Congregagao, trazer. Agora ficou sabendo. O Prof. Camilo pode ajudar, se j6 este sends

notificado desse acontecimento, mas calhou de estar na Congregag5o hoje, representando o Prof.

Cato, e ficou sabendo. A Sra. Diretora perguntou ao Prof. Dr. Paulo Eduardo Alves da Silva se sabia de

alguma coisa dessa indisposiQ3o. O Prof. Dr. Paulo Eduardo Alves da Silva diz que n3o sabia do

evento e nem da indisposigao. Peso que pode analisar, h6 duas faltas consideriveis aqui: lel o aluno

levar anonimamente uma questao para Ouvidoria e 2gl a Ouvidoria dar andamento sem perguntar.

Com todo o respeito, a Sra. Diretora incorre numa terceira irregularidade processual, que 6 dar

conhecimento do fato sem sequer ter perguntado ou para o Chefe do Departamento, pelo que pode
apreciar tamb6m n3o estava sabendo, e nem para Graduag5o. Questiona o que quer dina, se n3o

sabe quem foie como foi. A Onica coisa que pode dizer, at6 para deixar os colegas mais tranquilos, 6

que o curso vai muito bem e n5o houve indisposigao nem na primeira semana e nem na segunda. O

processo de avaliagao 6 continuado, que d6 trabalho, mas 6 o mais recomendado pedagogicamente.

A turma 6 muito boa e gosta muito dele. Na verdade, se 6 que de fato ipso aconteceu, porque pode

at6 questionar isso, est3o falando em ama de uma fda da Sra. Diretora no lugar, n3o sabem, n3o

tem materialidade nenhuma, processualmente falando. Cluestiona o que se h6 de dizer. Coma

docente dina que este muito bem, tranquilo, o curio vai bem, os alunos v3o aprender. Este tudo
6timo, falando substancialmente o que importa. Do ponto de vista procedimental, v6 uma s6rie de

irregularidades. Esperava que, se ipso acontecesse, a Sra. Diretora viesse perguntar, antes de trazer

Este sabendo por uma ocasi3o de ester representando o Presidente da Comiss5o de Pesquisa. Talvez

estariam discutindo algo sem ele saber. A Sra. Diretora diz que este comunicando e perguntando

para os colegas se tem noticia, algum tipo de conhecimento de desentendimento como os alunos. O

Prof. Dr. Paulo Eduardo Alves da Silva questiona se n3o 6 ele quem deveria saber isso. O Prof. Dr.

Camilo Zufelato diz que, ainda que algum membro da Congregagao tivesse conhecimento dlsso que

a Sra. Diretora quer saber, qual a compet6ncia da Congregagao para isso. lsso 6 compet6ncia

departamental. Essa comunicag5o aqua, n3o 6 com o fito de levantar elementos probat6rios, at6
porque n3o existe nada formalmente instaurado. E descabida essa comunicagao no 5mbito da

Congregagao. A Sra. Diretora diz que 6 apenas uma denOncia an6nima, porque n3o tem o nome do
aluno na Ouvidoria. A grande quest3o que se coloca 6 que por que n3o terra sido colocada na
Ouvidoria da Unidade. O Prof. Dr. Camino Zufelato diz que isso n3o compete a essa Congregagao

N3o compete a Congregagao definir essas quest6es. A Congregag5o tem outta finalidade. Aqui t6m

6rgaos competentes para este questao. A Sra. Diretora diz que s6 este informando. A Profa. Dra.

Cfntia Rosa Pereira de Lima questiona se aquinao 6 s6 comunicagao. N3o 6 deliberag3o. O Prof. Dr.

Thiago Marrara de Matos diz que a Ouvidoria 6 uma s6, tem alguns pontos de apoio na Unidade

Aqua na Faculdade tem uma pessoa que representa, mas a Ouvidoria 6 uma s6. Outro ponto

importante 6 que a competancia disciplinar n3o existe no 6mbito das Comiss6es, Comiss3o de
Graduagao, Pesquisa, essay Comiss6es. At6 no passado quando qualquer problema ocorreu, as

Comiss6es encaminharam aos Departamentos pedindo a apurag3o. S6 para fazer essa observagao e

responder a Profa. Cintia. A Profa. Cintia falou que a Profa. Monica este trazendo uma comunicag3o.

Diz a Profa. Cintia que todd vez que h6 comunicagao de um indicio de infrag3o, o que os Estatutos

determinam 6 que a apuragao da infragao ocorra no processo administrative, resguardando-se a

P6gina 9 1 20 Av. Bandeirantes, 3900 Cb/z@/ZK da USP
14040-906 Ribeir:io Proto-SP

T I F 55 (16) 3315-4954
xxn\av.direitoq).usp.for



UNIVERSIDADEDESAOPAULO
FACULDADEDEDIREITO
DERIBEIRAOPRETO
.Assistattcia q2cnica .Acad8Tnica

361

362
363

364
365

366

367
368

369
370

371
372

373

374
375

376

377

378

379
380

381

382
383

384

385

386
387

388

389

390

391

392

393

394

395

396
397

398

399
400

imagem do individuo. Depois que o processo administrativo concluiu 6 que se d6 a noticia. A noticia

formal aqui na Congregagao, num caso de eventual apurag3o disciplinar, ela 6 ainda descabida. A

Profa. Dra. Eliana Franco Neme diz que aconteceu a mesma coisa com ela e na reuni3o da
CongregaQao em que foi comunicada que fez uma den6ncia a Ouvidoria, foi comunicada a sua

denOncia ireuni3o da Congregagao e o ato, a16m de fazer isso que este acontecendo agora, houve

um desagravo contra ela. Foia coisa mats sensacional de today. Queria saber qual seri mesmo o
procedimento. Porque se para ela, quando fez a den6ncia, foi desagravada em reuni3o da
Congregag5o, queria saber qual 6 o modus operand/ aqui. O Prof. Dr. Thiago Marrara de Matos diz a

Profa. Eliana que o procedimento 6 importante, mesmo que isso acontega, para esclarecerem para o

futuro e para que n3o haja nenhum tratamento diferenciado. A regra 6 a seguinte, quando surge

uma denOncia, pode ser peso ponto de apoio da Ouvidoria na Unidade ou 16 pda inst8ncia central, a

Ouvidoria encaminha e pede esclarecimentos. A Chefia de Departamento 6 a principio respons6vel

pelo exercicio do poder disciplinar contra o docente. Se a informagao cai nas maas da CoC ou nas
m3os da Comiss3o de Graduagao, a CG tem que enviar essa noticia tamb6m para o Chefe de

Departamento, fazer a apuragao em sindicincia. Geralmente 6 esse o procedimento. o Prof. Dr.
Marcia Henrique Pereira Ponzilacqua diz que, como foiinvocado diversas vezes, tem que falar sobre

a questao da Graduagao. Nesta semana a Comiss5o de Graduagao recebeu esse comunicado da

Ouvidoria e n3o havia elementos suficientes de aplicagao e questionaram com a resposta imediata,

no mesmo dia, a Ouvidoria, porque n3o havia nenhuma manifestagao do Professor envolvido.

Depots, encaminharam a ATAc e para a Chefia de Departamento, porque entenderam, disseram isso,

que era materia a ser discutida no Departamento, que era a inst6ncia competente. Sequer os alunos

aduziram qualquer prova com relag3o a quest5o do Professor. Eram discuss6es que precisavam ser

aprofundadas e que n5o foram, infelizmente. Pede a Profa. Eliana, para terem o mesmo tratamento,

um desagravo ao Prof. Paulo, porque ele n3o foi invocado em nenhum momento, que saiba, at6

agora. A Profa. Dra. Eliana Franco Neme diz que o desagravo foi contra quem denunciou e n3o

contra quem foi denunciado. Ela foi desagravada. Ela fez a denOncia. O desagravo foi contra ela. Fez

a denOncia do que compreendia que era uma irregularidade. Essa irregularidade foi lido na
Congregagao, n3o houve encaminhamento e houve um desagravo contra ela, a denunciante. E mais

sofisticado. O Prof. Dr. Marcia Henrique Pereira Ponzilacqua diz que entendeu. De todo modo, ele

n3o pode ser exposto aqui. Diz a Profa. Eliana se foi errado com ela, um erro naojustifica o outro. Ele

n3o pode ser exposto aqui na Congregagao do modo como este, sem que antes tivesse fido ouvido.

Ele ficou surpreso agora com a noticia. A CG se manifestou a quem de direito, a Ouvidoria pediu um
esclarecimento e uma avaliag3o. A CG respondeu a Ouvidoria. A DireQao nio pediu nada at6 agora. A

Sra. Diretora diz que n3o respondeu. O Prof. Dr. Marcia Henrique Pereira Ponzilacqua diz que
respondeu, tem o e mail. Se a Sra. Diretora quiser. mandy para todos os membros da Congregag3o.

A Sra. Diretora diz que gostaria de receber o e-mail. o Prof. Dr. Marcia Henrique Pereira Ponzilacqua

diz que, imediatamente, este mandando agora. A Marcia tem porque mandaram para a ATAc
tamb6m. A Sra. Diretora diz que, na realidade, essa vai ser a resposta para a Ouvidoria, que foi
levado ao conhecimento tanto dos Representantes Discentes quanto da Congregagao. Depois disso,

vaiser formado um expediente. Vai ser mandado em apartado para a Comiss3o de Graduagao - CG
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e para o Departamento. Depois disso, por evidente que o Prof. Paulo seri desagravado, se for o

caso. Pelo visto, a denOncia 6 absolutamente in6cua. Mas, 6 pelo vista, pelo que conversou agora,
pelo que conversou com os Representantes Discentes. Ent5o, 6 apenas para ter conhecimento. A

Profa. Dra. lara Pereira Ribeiro diz que foi buscar outro computador, porque aquele deu um
problema no microfone. Entao, foi buscar outro, porque quer se manifestar. O Departamento nio foi

informado oflcialmente sobre o tema. Estranha muito que esse tema tenha chegado a Congregagao,

por meio de quase uma fofoca, porque reuni3o de alunos n3o 6 o suficiente. Existe um
procedimento. Este muito chocada, que ipso tenha chegado desse jeito com um colega, que n3o foi

ouvldo. Houve o atendimento aos alunos. Foi perguntado aos alunos e n3o foi perguntado ao
Professor. No minimo tinha que ter falado com o Professor. No minimo. Mas, 6 ao Professor, ao
Departamento. Fda com alunos e chega a Congregagao e exp6e o nome do Professor dessa forma.

Sinceridade, coloca aquicomo colega, n3o este falando como Chefe. Se coloca aquicomo colega do

Prof. Paulo, a quem tem major aprego, que se solidariza com ele. Coloca a sua revolta. Mats do que

qualquer outta coisa, 6 sua revolta, que isso chegue desse jeito, dessa forma. Para ela, 6 um dano

moral em relaQao ao Professor. auer colocar a sua revolts com ipso e dizer que, pelo Departamento,

n3o foi perguntado nada. Hoje em dia falam por e mail, nem um e-mail chegou. Chegou um e-mail

aos alunos para chamar uma reuni3o e n3o chegou um e-mail para o Departamento. Se coloca aqui

homo colega e coma Chefe de Departamento. Este muito chateada e indignada que essa
Congregag3o tenha se colocado h6 quake quarenta minutos discutindo fofocas. A Sra. Diretora diz a

Profa. lara que isso seri relatado no e-mail resposta a Ouvidoria. Realmente, este trazendo ao
conhecimento da Congregag3o. Depois, o Prof. M6rcio poderia ter feito ipso pda CG, mandado para

o Departamento, n5o o fez. O Prof. Dr. Marcia Henrique Pereira Ponzilacqua diz que fez. A Sra.
Diretora diz, na realidade, o processo este em ordem. s6 ela n3o teve conhecimento. o Prof. Dr.

Marcia Henrique Pereira Ponzilacqua diz que a Sra. Diretora teve conhecimento, porque a Ouvidoria
mandou imediatamente, depois da resposta que ele deu, para a Sra. Diretora. Pediu que
restabelecesse o di61ogo com o Departamento, na compet6ncia. Pediu que a Ouvidoria fizesse isso

tamb6m com o Professor. Foi pedido. S6 que, ao inv6s de enviar para o Departamento e ao
Professor, mandou a Sra. Diretora. E a Sra. Diretora expos a situag3o aqua. A Sra. Diretora diz que o

processo seri feito, seri ouvida a CG, Departamento, Professor e, depois, vail segunda resposta

para a Ouvidoria. Na realidade, essas s3o as medidas tomadas diante da denOncia. O corpo discente

precisa saber que esta Diretoria toma medidas. Tomb precaug6es e toma medidas para saber o que

levou a isso, o que aconteceu. Gostaria de terminar os comunicados com os dois concursos de Livre-

Doc6ncia. O Prof. Dr. Camilo Zufelato diz que quer maid uma vez reiterar que n3o este preocupado

com a denOncia. O que este preocupado 6 que esse assunto sega trazido na Congregagao em tom de

comunicado, quando a Congregag3o n3o tem nenhuma pertin6ncia com esse assunto. A n3o ser que
ao final de uma sindic6ncia de um processo adminlstrativo o resultado seja diferente. Neste

momento, a publicizagao dessas informag6es parece que s3o totalmente desnecess3rias, o que gerd
constrangimento n3o somente ao Professor da Casa, mas pessoalmente tamb6m se sense

constrangido em ter ouvido essa fda aqui. A Sra. Diretora diz que era seu dever trazer ao
conhecimento da Congregag5o o que este acontecendo. O Prof. Dr. Jair Aparecido Cardoso diz que
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precisam se preocupar com algumas coisas, fda em nome pessoal, Jair, e de todos os professores,

talvez, em defesa dos professores, porque a Congregagao este sendo publica, transmitida na p6gina

da internet, pode ter audi6ncia nacional e internacional. De repente, o professor 6 surpreendido
numa hora dessa assim, com um assunto desse. O dano causado n3o 6 interns, n5o 6 mats na
Unidade. lsso 6 uma questao internacional. Se algu6m 16 no exterior tiver ouvindo, acompanhado a

internet, este acompanhando um neg6cio desse, uma coisa que nem o Professor pode fazer uso do

seu direito de defesa e tamb6m da presungao de inoc6ncia e outras quest6es que van diregao da

dignidade da pessoa humana. Ache muito complicado ipso. A Sra. Diretora diz que, com certeza,

seri depois de complete o processo, depois das informag6es colhidas pelo Prof. M6rcio, e depois das
Informag6es da Profa. lara, Chefe do Departamento, seri novamente colocada aqui novamente, em

discuss3o n3o diz, mas apenas comunicando o resultado da queixa apresentada junto a Ouvidoria. O

Prof. Dr. Gustavo Asked Ferreira diz que, isso tudo este aqui desde a fda do Prof. lgn6cio. Queria

fazer dots apartes na fda dele. A primeira corroborar o quanto ficou impressionado na reuni3o de

Chefes de Departamento, porque o Prof. lgn6cio expos de uma maneira muito did6tica o Estatuto e
o Regimento, fazendo aqueles links que para des da area do Direito, a Profa. lara assistiu, o Prof

Hirata e Prof. Nuno estavam na reuni3o, 6 muito claro. Mas, at6 para ele mesmo, ficou muito claro
os encaixes. Achou que era muito bom. Mas, olhando o chat ficou profundamente impressionado o

nOmero de pessoas que chefiavam um departamento e que n3o tinham ideia muito clara das
diferenQas entre ser presidente de um colegiado e chefe de departamento, o que e como deveriam

fazer. Ficou bastante impressionado com o resultado da fda do Professor. Acha que essa 6 uma

condig3o que a Universidade tem que acompanhar de uma maneira maid pr6xima. Quanto a questao

aqui, n5o vai defender e nem acusar, ache que fizeram tudo o que tinham que falar, conversaram
tudo o que tinham que conversar. O problems 6 que isso este se tornando bastante recorrente na

Congregag3o. N3o 6 a primeira vez na hist6ria da FDRP, em today as presidencias, que cheguem
numa situagao como essa. Acha que poderiam, de repente, pactuar um pouco peta concisao, pda

pauta. Precisam tentar se aterem um pouco mais a pauta. A Ordem do Dia demora demais para
comeQar. E uma sugest3o. Sempre foi assam. Historicamente demoram demais para chegarem nos

pontos atinentes. Precisam deixar essa reuni3o de sexta feira a tarde um pouch mats concisa,
sobretudo quando est3o numb expectativa de pauta sem grandes dilemas. Est3o encontrando

dilemas praticamente mensalmente. Queria deixar aquiuma reflex5o, em um momento em que este
todo mundo sensibilizado com a pandemia, uma sltuagao dificil, memento de medo, isolamento

social, cansago, se n3o deveriam aquitentar chegar na reuni3o com o espirito mais cooperativo, de

cooperagao, e evitar esse tipo de situagao. Sabe que agora 6 dificilfalar, mas, talvez, para o pr6ximo

m6s n3o sigam isso. Realizar um esforgo conjunto para se aterem um pouco mats ao que este
previsto. Comegar e acabar a reuni3o e poder, enfim, ap6s a reuni3o chegar a t3o sonhada sexta

feira. A Sra. Diretora continua as comunicag6es: Concursos de Livre-Doc6ncia realizados: E) 15 a
18/09/2020 Edital FDRP Ng 034/2019 Departamento de Direito POblico - Area de Direito

Humanos. Candidata aprovada: Profa. Dra. Eliana Franco Neme. FI 21 a 24/09/2020 -- Edital FDRP N9

049/2019 - Departamento de Direito Privado e de Processo Civil. Candidato aprovado: Prof. Dr. Vitor

Frederico KOmpel (externo a FDRP). Os dois concursos foram realizados de forma virtual. Pr6ximos
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Eventos: G) ICongresso de Direito Tribut6rio Internacional, a ser realizado ainda no m6s de outubro,

organizado pele Departamento de Direito POblico da Faculdade de Direito de Ribeir3o Preto da

Universidade de S3o Paulo, mediante o Chefe do Departamento: Prof. Dr. Gustavo Assed Ferreira. H)

Semin5rio Internacional de Direito e Religiao da FDRP USP: "Ambiente Cultural, Liberdade
Religiosa: Direito, Identidades e Pluralismos". Organizador: Prof. Dr. M6rcio Henrique Pereira
Ponzilacqua. ll A Profa. Carolina Patricia Aires encaminhou e-mail perguntando se h6 interesse da
FDRP em oferecer um curso de orientag6es b6sicas sobre a COVID-19. E um curso educativo sobre

cuidados b6sicos sobre a doenQa, numb tentative de preparar os alunos, funcion6rios e professores

para o retorno gradualdas atividades presencials. Este colocando isso apenas coma um comunicado,

porque v3o se colocar favor6veis ao curse. Quem quiser seguir o curso, na medida em que for dado

por elsa Professora da Farm5cia, acha que 6 interessante para todd mundo ver coma sera a
retomada. Seguindo a sua ideia de transparencia, esse e-mail foi recebido ji faz tempo, h6 uma

semana ou uma semana e meia, quase dubs semanas, e este em trimites. A Faculdade vai se

pronunciar concordando com o curio facultativo. N5o servo obrigados a assistlrem e fazerem parte

do curso nem os docentes e nem os discentes. Seri oferecido se o curso vingar, porque 6 uma
tentativa de tentar garantir o retorno seguro, coma a pr6pria Profa. Dra. Carolina Patricia Aires
coloca. Uma mera tentativa de tentar garantir o retorno seguro. Sra. Vice-Diretora. A Profa. Dra.

Mafia de Souza Ribeiro diz que nio tem nenhuma informagao. 3. Palavra aos Senhores Presidentes

de Comiss6es. Comiss3o de Graduagio. Prof. Dr. Mdrcio Henrique Pereira Ponzilacqua comunica: AI

Deliberag3o sobre as disciplinas optativas eletivas, conforme 6 o pleito dos alunos. Os alunos podem
cursar livremente as disciplines optatlvas eletivas. BI Foi aprovada a alteragao do programa da

disciplina DDP-7260, Direito da Integragao, com modernizagao da ementa, conforme o pedido do

Prof. Cello. C) As provas ji realizadas de revalidagao de diploma j6 foram digitalizadas e

encaminhadas aos Departamentos para corregao. Sobre os temas levantados, primeiro quer afirmar
que a preocupag3o dos professores, n5o s6 do Prof. Poveda e Prof. Pedro, mas de virios professores

que se manifestaram no chat, como os Profs. Camilo, Guilherme, lara, Massa e Jair n3o foi, em
absolutamente, contra os alunos. lsso precise ficar muito claro. Mas, foia favor do respeito a todos

os seguimentos, inclusive dos alunos, como a CG tem feith em todos eases tempos, e tem
respondido com bastante rapidez todas as demandas que t6m chegado da melhor forma possivel. J6

est3o organizando a pr6xima reuni3o para discutir essa quest3o que foi proposta tanto pelos alunos

quanto pda CG, o mais r6pido possivel. Os membros receber3o logo a convocag3o. Os
Representantes Discentes das Comiss6es de Graduagao, CG e CoC, est3o plenamente informados de

todos os tr6mites com a maior transparencia possivel. A CG tem tomado as decis6es de forma

compromissada e c61ere. Quanto a reclamaQ3o, a CG recebeu da Ouvidorla e respondeu

imediatamente a Ouvidoria dizendo que n5o havia sustentaQ3o suficiente para uma avaliafao e
expos as raz6es, uma delas, porque n3o havia sequer um e-mail do aluno ou aluna, discente
an6nimo, demonstrando o que falava. Inclusive, no processo, a pr6pria aluna elogiava o trabalho no

semestre anterior. Foi enviada c6pia diligentemente a todas as inst6ncias envolvidas. A Sra. Diretora

diz que, entao, o Prof. M6rcio babe que 6 uma aluna. Cluestiona se 6 sexy feminino. O Prof. Dr.
Mircio Henrique Pereira Ponzilgcqua diz que falou discente ou aluno ou aluna. N3o sabe. N3a

Pigina 13 1 20 Av. Bandeiratltes, 3900 Ca/aP/ri da USI
14040-906 Ribcirio Proto-SP

T I F 55 (16) 3315-4954

xxnxnx,.direitoq).usp.for



UNIVERSIDADEDESAOPAULO
FACULDADEDEDIREITO
DERIBEIRAOPRETO
.Assktancta qZcnica .Acad8mica

521

522
523

524
525

526
527

528

529
530

531

532

533
534

535

536

537
538

539

540

541

542

543

544

545

546
547

548

549

550

551

552

553

554
555

556

557

558

559

560

chegou nenhuma denOncia para des nem nas reunites abertas, nem nas reunites ordin5rias sabre o

tema. Surpreendeu, como surpreendeu a todos, que tenha chegado a Ouvidoria sem passar pecos
tr6mites da Faculdade. Comissio de P6s-Graduagio. Profa. Dra. Fabiana Cristina Seven comunica: A)

Comegaram o trabalho de coleta de dados do Sucupira 2020, todos e todas que est3o no Programa

de P6s-GraduaQao receberam o e-mail da secretaria sobre isso. Pediram a colaboragao, porque s3o

v6rios os documentos, em especifico referente a produgao bibliografica dos professores,

professoras, egressos e egressas do Programa. B) Nesse m6s de setembro comegaram as
qualificag6es e defesa em formato virtual. At6 agora foram vinte e duas qualificag6es e uma defesa.

Todas das com exito, sem nenhum typo de problema em relag3o isinal etc. C) Receberam todas as

dissertag6es da Turma V, com exceg3o dos estudantes que pediram prorrogagao de puzo O que
mostra. tamb6m sinaliza, que possivelmente a despeito, mesmo com todas as dificuldades da
pandemia, seguiram em frente, os alunos conseguiram fazer os dep6sitos. DI Complementando as

comunicag6es sobre semin5rios e eventos da Faculdade, reiterar tamb6m, que nesse m6s de
outubro ter3o o llSemin6rio de Pesquisa envolvendo a Comiss3o de P6s-Graduagao e de Pesquisa da

Faculdade, entre os dias 28 a 30/10/2020. E) Em relagao is prorrogaQ6es de puzo, foram quatro

para a inscrigao de qualificaQao e doze para o dep6sito. E um n6mero pequeno, mas de trabalho que

kinda est3o em execugao. FI Tiveram dots discentes da P6s-Graduag3o que tiveram aprovados
trabalhos para o Encontro BRIC S School em 2020, que 6 um evento que vaiacontecer em Moscou,

remotamente. N3o era para ser assim no comego, quando estavam abertas as inscrig6es. E um curio

tradicionalmente organizado pelos BRIC S, para agregar jovens llderes globais e discutir temas como

cooperagao internacional e desenvolvimento sustent6vel. Os alunos foram: o Robert Augusto de
Souza, seu orientando da P6s Graduagao, e o Jo3o Jose Turn Brufatto, com research paper sabre

genero e raga no contexto desenvolvimento sustent6vel no BRIC S. A Sra. Diretora diz ao Prof. Paulo,

antes de se manifestar, gostaria realmente de pedir desculpas. Na realidade, foi uma comunicaQao

para a Congregag3o saber o que se paisa. N3o 6 s6 a Diretoria, mas acha que toda a Congregagao

merece ser informada daquilo que se passa. Para todos, inclusive para os Representantes, foiuma

surpresa extremamente infeliz. Mas, agora, seri dada a primeira resposta a Ouvidoria, sendo que
todos foram comunicados, informados daquilo que acontece no 5mbito da Unidade. Assam, sera

feito um processo, o Diretor seri ouvido, a CG seri ouvida e o Prof. Paulo sera ouvido. N3o babe se

para des, coma para todo mundo, quem seria o aluno. Tem uma Representante que 6 da mesma
bala, mas n3o soube dizer quem 6 o aluno. O aluno ou a aluna, como o Prof. M6rcio falou. Comiss3o

de Pesquisa. Prof. Dr. Paulo Eduardo Alves da Silva diz que tem alguns comunicados em nome do
Prof. Caio, da Comiss3o de Pesquisa. O Prof. Caio teve um compromisso acad6mico, do qual ele n3o

conseguiu se reorganizar para estar aquie pediu para que passasse. O Prof. Caio tem tocado a

Comiss3o de Pesquisa e tem apoiado isso. Comunica: A) A pr6xima reuni3o 6 no dia 2-L/l0/2020. B)

O SllCUSP acontecer5 esse ano em vers3o online. Receberam trinta e tr6s inscrig6es. Serra realizado

nos dias 10 e 11/11/2020, mas foi postergado uma semana para os dias 16 a 18, por conta de um

arranjo das Comiss6es de Pesquisa das Unidades, para que pudessem fazer isso num mesmo
momento e organizar algumas falas, que pudessem ser aproveitadas em todos os eventos das

Unidades. Falas do pr6prio Pr6-Reitor, Prof. Sylvio Canuto, do Pesquisador Glaucius Oliva, que 6 uma
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refer6ncia em pesquisa no Brasil. Seri divulgada uma chamada para inscrigao de avaliadores e

convoca os colegas. Alnda essa semana vai mandir os trabalhos para que sejam avaliados. A16m
desse chamado para que os professores oferegam seu precioso tempo e conhecimento para avaliar

os trabalhos, kinda h6 a necessidade da participagao no dia. N5o 6 possivel que s6 p6s-doutorandos

ou p6s-graduandos acompanhem, h6 a necessidade de um professor. Ent3o, v3o posteriormente

fazer uma convocagao para que possam contar com os colegas para participar do SllCUSP. C)
Receberam duas bolsas de pesquisa de PIBIC, do CNPq, o que 6 bastante interessante, ainda que

sejam somente dual. Esse 6 um aumento de 100% nas bolsas, tradicionalmente recebiam apenas

uma. lsso 6 muito importante. Essas bolsas j6 foram distribuidas, porque os crit6rios todos para
essas bolsas s3o pr6-definidos, bem objetivos. Os contemplados s3o orientandos do Prof. Eduardo e

da Profa. lara. D) Realizaram um evento sobre a plataforma online Cursera. E uma plataforma de
conte6do online bastante importante. Esse evento foi organizado pda pr6pria Comiss5o de
Pesquisa. Contou com a participag3o de tr6s professores da Casa: Prof. Caio, Profa. lara e Prof. Raul

Diz a Sra. Diretora, se permite a fda, dina que foi uma comunicagao feita em Congregagao

absolutamente infeliz. E um Professor Universit5rio. Optou por ser Professor Universit6rio. Leva com

muita seriedade o seu oficio. E filho de Professores Universit6rios e levi com muita atengao e
esforgo, se dedica bastante. Entao, 6 bastante desanimador receber esse comunicado dos alunos.

Mas, nesse caso, este bastante tranquilo. Quando o procedimento retomar o seu curse, vai ser

possivel apresentar o planejamento de aula que faz. Na verdade, 6 um planejamento que toda

primeira semana os alunos recebem, todas as auras dia a dia o que des t6m que fazer, porque vem
de outra instituigao que faziam isso por oficio e tem feito sempre, desde que entrou, adota t6cnicas

e m6todos de avaliagao que s3o as maid recomendadas pda Pedagogia. Traz isso de casa, inclusive,

porque sua m5e 6 Pedagoga. Discuss6es que chegaram depois, j6 fazia no comego do curso. Entao,

este muito tranquilo com relaQao a reclamag3o em si dos alunos. Impute como argo, enfim, algum

tipo de equivoco. A Sra. Diretora diz ao Prof. Paulo que n3o 6 dos alunos, n3o 6 plural. E um. E

isolado. Muito isolado. o Prof. Dr. Paulo Eduardo Alves da Silva diz, que seja. lsso na verdade o

afetaria casa houvesse algo a ser melhorado, pegaria no seu brio. Mas, acha que isso 6 algo que
conseguem conduzir e este tranquilo. Agora, a condug3o, deve dizer que o desagradou

profundamente. Se foi uma surpresa, para ele foimuito mais. Se foi infeliz, para ele certamente foi

muito mats. N3o conseguiu nem entender o porqu6, o que exatamente fez para que isso fosse

trazido aqui, sendo que, na verdade, nem sabia que participaria. Pegou de gaiato a conversa. E

realmente muito desagrad6vel. Este falando para conseguir p6r para fora, porque, realmente, achou

pessoalmente muito chato. A Sra. Diretora pode, consegue Imaginar. N3o tem muito a dizer. A Sra.

Diretora pediu desculpas, mas, confessa que n3o consegue ainda, do seu corag5o, aceitar. Mas,
enfim, sejam profissionais, v3o conduzir isso da melhor maneira possivel. Infelizmente vai pedir aos

colegas para que seja dispensado, realmente, tem outros compromissos. Acha que sua fung3o aqui

era fazer os comunicados da Comiss3o de Pesquisa. Se tiver liberado, deseja boa tarde para todos e

bom fim de semana. A Sra. Diretora agradece ao Prof. Paulo e diz que vai receber, provavelmente

n3o vai dar em nada. E uma comunicagao. Acha que os membros da Congregagao t6m que saber o
que se passa na Unidade. N3o tem que ficar nada escondido. lsto 6 em homenagem 5 transparencia.
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Agora, vai ser tudo apurado e, com certeza absoluta, vai ter oportunidade de colocar por escrito

Qualquer um que sente no seu lugar, vai ter que dar a resposta para a Ouvidoria. o Prof. Dr. Paulo

Eduardo Alves da Silva diz que ele deveria ter sido ouvido antes, uma coisa n3o impede a outra. A
CongregaQao ser ou n3o comunicada 6 uma quest3o a ser discutida, nem acha que seja necess6rio,

mas, enfim, sem d6vida nenhuma, poderia, muito facilmente, e deveria ter sido comunicado
internamente. N5o consegue entender porque 6 que isso foi trazido aqui. Veio aqui para "passar a
cola" do Prof. Caio e cai nessa cilada. A Sra. Diretora pede por favor, com suas escusas, ache
infelizmente ou felizmente 6 a favor da transparencia. Acha que a CongregaGao tem por obrigaGao

saber o que se passa. Suas escusas, acha que 6 absolutamente uma voz isolada, uma coisa que
aconteceu. A Profa. Dra. Cfntia Rosa Pereira de Lima acha bom informar o Prof. Paulo, ele n3o

participou das outras reunites da Congregag3o, que a Sra. Diretora noticiou inclusive aqua no
Colegiado um processo de sindic5ncia que a Sra. Diretora estava enfrentando. Entao, n3o 6 nada

pessoal. A Sra. Diretora sempre fda, traz informag6es, por isso estava entendendo no sentido de
uma comunicaQ3o, como a Profa. Monica fez de um processo que ela tamb6m estava sendo
questionada. O Prof. Dr. Paulo Eduardo Alves da Silva diz iProfa. Cintia que aqua n3o houve
sindic6ncia. N3o existe procedimento aqui. A Profa. Dra. Cfntia Rosa Pereira de Lima diz que 6 uma

informaQao. o Prof. Dr. Paulo Eduardo Alves da Silva diz que tudo bem, v3o tocar adiante. Comiss3o

de Cultura e Extens3o Universitgria. Prof. Dr. Jair Aparecido Cardoso informs que n3o tem
comunicaQ6es por parte da Cultura e Extens5o. A Sra. Diretora diz ao Prof. Jair que, pelo menos, viu

passar por aqui um processo que foi aprovado um curio de aperfeigoamento. Questiona se t6m
curios de aperfeigoamento. O Prof. Dr. Jair Aparecido Cardoso diz que essa questao 6 interna. N3o 6

uma informag3o da Presid6ncia de quest6es essas que devam ser informadas. S3o processes que

t6m tr8mites normals, passando nas competencias normais. lsso 6 informado naturalmente a todos

pelo e-mail da CCEx. Na Comiss3o as reunites est3o ocorrendo, as quest6es est5o normais. N3o
possuem assuntos extras. A Sra. Diretora diz que passou no CTA e chamou sua atengao que 6 um
curso meramente de aperfeigoamento, n3o 6 um curso de especializagao. Comissio de Relag6es

internacionais. Prof. Dr. Alessandro Hirata comunica: AI Como j6 noticiado na reuni3o da

Congregagao anterior, os alunos do Duplo Diploma com a Universidade de Camerino iniciaram esse

semana suas atividades de forma online. Os alunos deveriam ter viajado no final de setembro para

Camerino, no momento, infelizmente e obviamente, n3o 6 possivel. Os alunos iniciaram o percurso
de tr6s semestres na universidade parceira de forma online. Eles fargo, nesse semestre, todas as
atividades de forma remota. Ir5o viajar para Camerino quando isso for possivel. Esperam para o
semestre de verso e de inverno 16 na Italia. 4. Palavra aos Senhores Membros. A Profa. Dra. Eliana

Franco Neme diz que essa semana passada o Superior Tribunalde Justiga soltou uma recomendagao

bibliogr6fica de indicagao de livros que ele entende que s3o de refer6ncia para que a jurisdig3o
desse Pars caminhe de uma maneira maid proficua e tem aqui na Congregagao a Profa. Dra. Cintia

Rosa que foi referenciada com citag3o de artigos, tr6s ou quatro livros, o que demonstra que a
pesquisa da Faculdade j6 colocou os p6s na cidade de Brasilia. Entao, 6 uma honra muito grande.
Queria estabelecer seus cumprimentos a Profa. Cintia. Outra consideragao apenas, queria agradecer

a Diretoria da Faculdade, Marcia, Waldemar, pessoal t6cnico, que n3o medium esforgos para que o
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concurso pudesse acontecer. Velo fazer o concurso na Faculdade, este tendo reforms aqui, todos

ajudaram bastante. Um agradecimento enorme tamb6m ao Prof. Rubens, que conduziu o concurso

de maneira muito tranquila para todos. A Profa. Dra. Cfntia Rosa Pereira de Lima agradece a Profa.

Eliana por ter citado. Hoje mencionou isso na reuni3o do Departamento, porque queria realQar que

uma das publicag6es menclonadas no Superior Tribunal de Justiga 6 um livro que escreveu com

Kelvin Peron, aluno da Faculdade. Acha que isso 6 uma grande incentivo e estimulo para avaliarem o

impacto da publicag3o da FDRP extramuros da Universidade. Queria agradecer as palavras e

complementar agradecendo os alunos da Faculdade, que t6m colaborado de maneira muito
proveitosa a pesquisa. O Prof. Dr. Camilo Zufelato diz que a Profa. Monica disse agora pouco a

respeito da transpar6ncia, que ela trouxe essa comunicagao com base na transparencia. Embora

acha que isso n3o tem a ver com transparencia, o fez recordar, essa premissa realmente invocada
pda Sra. Diretora 6 muito importante. Acha que a Administragao Publica 6 pautada em v6rios
principios, entre des o da Transpar6ncia. Se lembrou que tinham nessa Congregag3o na gestao do
Prof. Umberto Celli Junior a transpar6ncia sobre os dados financeiros da faculdade. Viam
mensalmente o desempenho, aonde eram aplicados os valores, ipso sim parece que 6 o sentido

exato da transparencia, inclusive com base na Lei de Transparencia etc. Acha que seria muito
oportuno, tendo em vista que essa 6 uma bandeira da Sra. Diretora, que retomassem essa discuss3o

sobre a transparencia financeira da Faculdade, considerando o contexts das discuss6es de hoje. A

Sra. Diretora diz ao Prof. Camilo que s6 gostaria de dizer que, na realidade, continuum, no plural, as

publicag6es. lsso 6 a Gisele, da ATAF Assist6ncia Financeira, que faz. N3o deu tempo material para

isso, mas gostaria que fosse montada uma comiss3o para analisar se a transpar6ncia n5o quer dizer

um pouco mais do que simplesmente os dados financeiros. Porque os dados financeiros 6 execugao

orgament6ria e nada mats. No entanto, acha que s3o dados que t6m que entrar num cat61ogo de
transpar6ncia, ou seja, se clicar no site vaiver uma bandeira "transparencia", tem mais do que isso,

apenas a execug3o orgament6ria, ou seja, o que entrou e o que sai, naquilo que este sendo gasto

Acha que a transparencia 6 um conceito um pouco mais amplo hoje em dia, no s6culo XXI. V3o fazer

o que d6. Nesse periodo de anormalidade, v3o trabalhar com que a anormalidade oferece e lorna
possivel. Assam que retomarem o trabalho presencial, essa questao da transparencia ou do
refazimento do logo "transparencia", ou dos elementos que t6m que entrar na transparancia, servo

colocados. O Prof. Dr. Camino Zufelato diz que, na verdade, n3o era bem esse o sentido de
transpar6ncia que estava mencionado. Era um relato mensal que a Gisele faz obviamente, porque 6

dever do Financeiro. Ela fazia uma exposig3o no inicio das reunites da Congregagao, m6s a m6s. E

esse o sentido de transpar6ncia que parece que a Sra. Diretora este invocando, de alguma coisa maid

substancial e mais transcendente, que parece que caberia muito bem nas reunites, tendo em vista

que a Sra. Diretora tem dado prioridade a essa transpar6ncia. A Sra. Diretora diz ao Prof. Camilo que

s6 pode Ihe agradecer, porque, com base nisso, vai pedir para que a Gisele faga antes de qualquer

Congregag3o uma demonstrag3o daquilo que foi gasto no m6s. lsto j6 existe, mas 6 execugao
orgament6ria. Na realidade, tem um conceito de transpar6ncla muito mats largo. Em todo caso, ache

que a ideia do Prof. Camilo 6 6tima. O Prof. Dr. Camilo Zufelato diz que, s6 por justiga, a ideia do

Prof. Umberto Celli, que este aqui, foi uma pr6tica durante quatro anos, depots acabou sendo
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suprimida. Entao, s6 este aqui solicitando. A Sra. Diretora diz que ningu6m falou que a Gisele, ou
qualquer um que sente no lugar dela, tinha um espago ATAF, porque seria a primeira a assegurar

esse espago e assento. Ache isso absolutamente oportuno. O Prof. Dr. Umberto CelliJunior diz que

gostaria s6 de um esclarecimento, j6 que seu nome foi invocado. S6 queria esclarecer que na sua

gest3o n3o era s6 execug3o orgament5ria. Todas as receitas da Faculdade, tudo o que entrava na
FDRP, inclusive o orgamento da pr6pria Unidade, tudo isso era declarado mensalmente. N3o era s6

execuQao orgament6ria. Todo o orgamento que recebiam da USP, no ano todo, tudo isso era
declarado a Faculdade. Ent3o, n3o era s6 execug3o orgament5ria. N3o era s6 execuQao de despesa.

Respeita se a Sra. Diretora tem um conceito de transpar6ncia diferente, mats amplo que o seu. Mas,

6 s6 com intuito de esclarecer isso. N3o era s6 execuQao orgament6ria, n3o. Era um orQamento que

todo mundo labia exatamente quanto recebiam da USP. O quanto a USP passava para os gastos da

faculdade. Esse 6 o esclarecimento que gostaria de fazer. A Sra. Diretora acha que as duas falas

foram extremamente oportunas neste momento, porque vai pedir para a Gisele. Na realidade, acha

que isso 6 um dever. Tem uma portinha "transparencia" no site, que todo m6s 6 publicada questao
da transpar6ncia. Em retomando as Congregag6es, ainda que virtuais, podem pedir para a Gisele

fazer sempre uma apresentagao do que entrou e do que este sendo gasto. Ache que a ajudaram
muito nisto e s6 pode agradecer. ll. ORDEM DO DIA. REFERENDAR. 1. Alterag3o Curricular
FEARP/USP. 1.1. Pedido de alterag6es curriculares no oferecimento de disciplinas da FDRP para os
cursos de Cidncias Econ6micas, referente is mudangas no Projeto Politico Pedag6gico do Curse de

Ci6ncias Econ6micas, apresentado pelo Departamento de Economic da FEARP/USP. Aprovag3o peso

Conselho do Departamento de Filosofia do Direito e Disciplinas B6sicas em 18/08/2020. Aprovagao

'ad referendum" do Conselho do Departamento de Direito P6blico em 25/08/2020. AprovaG3o "ad

referendum" da Comiss3o de GraduaGao em 26/08/2020. Retirado de pauta da 99g sess3o ordin6ria

da Congregagao, por n3o constar o parecer do relator pelo Colegiado, em 04/09/2020. Parecer do
relator pda Congregagao, Prof. Dr. Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, favor6vel a aprovagao das

propostas, em 08/09/2020. Aprovag3o "ad referendum" da Congregagao, com base no parecer
favor6vel do relator Prof. Dr. Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, em 09/09/2020. A Sra. Diretora

diz que teve que fazer uma homologagao e homologou o quadro de disciplinas, porque chegou em

ama da hora e n3o tinha mats tempo material suficiente para passar na outra Congregagao de
setembro. Este pedindo a homologaQ3o, a referenda, desse seu despacho. Tem a aprovaQ3o "ad

referendum" do parecer favor6vel do Prof. Guilherme. O queria dizer 6 que este quadro de
reorientagao das disciplinas abarca o periodo diurno e noturno. Chegou agora, sem tempo h6bilpara

apresentar aos Membros nessa Congregagao, uma modificag3o desse pedldo dizendo que as
disciplines servo oferecidas apenas, e t3o somente, no periods diurno, n3o abarca o noturno. Outro

processo, chegou agora, tamb6m vai ter que homologar, porque o puzo fatal 6 dia 05/10/2020,

segunda-feira. O Prof. Dr. Guilherme Adolfo dos Santos Mendes diz que em seu parecer se calcou
basicamente nas inst5ncias anteriores. Os dots pedidos tramitaram corretamente pelts

Departamentos, se n3o tiver com sua mem6ria muito falha, este lembrando de mem6ria porque ji
faz algum tempo, Departamento de Direito Pablico, Departamento de Fllosofia do Direito e
Disciplinas B6sicas e, tamb6m, tramitou pda CG. Evidentemente, tendo em vista a celeridade do
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pedido, foiaprovado "ad referendum". Enfim, com tr6mite absolutamente regular, foi, basicamente,
uma adaptag3o. Entao, seu parecer foi absolutamente favor6vel. O Prof. Dr. Gustavo Assed Ferreira

diz que ofereceram uma disciplina, o Prof. Nuno este aquie pode corroborar, o Prof. Hirata 6 Ex

Chefe de Departamento e conhece tamb6m esse hist6ria. Era at6 uma discipllna que era oferecida
pelo DFB, duas vezes por semana, na FEA-RP. Na reestruturag3o do curio de Economia, a ex

coordenadora do curse, Rosen ou Sandra, se confunde quem 6 a coordenadora e a secret6ria,

comegou a receber algumas mensagens delas dizendo que na reestruturaQ3o do curso gostariam de

continuar tendo a disciplina oferecida pelo DFB, mas com uma carla hor6ria menor, pelos cr6dltos, e

terem uma disciplina vinculada a Direito Econ6mico. Primeira coisa que fez foi consultar o Prof.
GabrieILochagin, j6 que a Profa. Juliana Domingues este como Secret5ria Nacionaldo Consumidor, a

disponibilidade de oferecer a materia, dividindo a carga horiria do DFB. O Prof. Gabriel Lochagin foi

super solicits, atendeu ao pedido da Economia, conversou com a coordenadora. Agora, j6 houve

alterag3o de coordenaGao. Conversaram com a coordenagao, des tinham certa pressa, tem um iter

na FEA-RP que 6 1ongo, segundo o que Ihe disseram. Tramitaram. Para a surpresa, disseram isso que

a Sra. Diretora colocou, que n3o tinham certeza se seri para o noturno e diurno ou s6 para o diurno.

Casa sega s6 para o diurno, esse processo teri que voltar para a FDRP. Ent3o, foi isso que aconteceu,

o processo voltou e este tramitando novamente e a FEA-RP de novo tem muita pressa. Mas, o
processo este todo regular, o Prof. Lochagin este em contato com a coordenag3o do curso de

Economia, ji sabe exatamente o que deve fazer na FEA-RP. Como o Prof. Guilherme bem disse, o

processo este todd regular. Colocado em discuss3o e votac3o, o despacho da Sra:DBQtora que
aDrovou. coH base no parecer favor6veldo Prof. Dr. Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, o pedido

de alteracag de Estrutura Curricular para 2022. curio de Ci6ncias Econ6micas-Noturno da Faculdade

de Economia, Administrac3o e Contabilidade de Ribeir3o Preto da Universidade de S3o Paulo. 6

referendado por unanimidade (dezessete membros). 2. Relat6rio Bienal. 2.1. Processo

14.1.00128.89.4 -- lara Pereira Ribeiro. Relat6rio Bienal de Atividades Acad6micas, periodo 2018 a

2020, a presentado pda Profa. Dra. lara Pereira Ribeiro. (lirrtnb lanes: http:/Hauescnpq.brB58264a)250996q).

Produg3o Bikiiog3fica: https;/7Migtal.usp.br#latausp/publi(]Vpernl/peril:jsp?codpes:1.153073. Ap rovaGao "ad
referendum" do Conselho do Departamento de Direito Privado e Processo Civil em 24/08/2020

Retirado de pauta da 99g sess5o ordin6ria da CongregaQao, por n5o constar o parecer do relator pelo
Colegiado, em 04/09/2020. Parecer do relator pda CongregaQao, Prof. Dr. Caio Gracco Pinheiro Dias,

favor6vel a aprovagao do relat6rio, em 21/09/2020. Aprovag3o "ad referendum" da CongregaQao,

com base no parecer favor6vel do relator Prof. Dr. Caio Gracco Plnheiro Dias, em 22/09/2020
Colocado em discuss5o e votac3o, o despacho da Sra. Diretora que aorovou, com base no oarecer

favor6vel do Prof. Dr. Caio Gracco Pinheiro Dias. o Relat6rio Blend de Atividades Acad6micas

)eriodo 2Ql8 a 2020. apresentado pda Profa. Dra. lara Pereira Ribeiro, 6 referendado I)or maioria

Eyinze votos favorgveis e uma abstenc3o). HOMOLOGAR. 3. Concursos de Livre-Doc6ncia. 3.1.

Processo 2019.1.686.89.1 -- Departamento de Direito POblico. Homologagao do Relat6rio Final

acompanhado do Mapa de Notas do Concurso para Livre-Docente junto ao Departamento de Direito

POblico - Area de Direitos Humanos - Edital FDRP Ng 034/2019. Candidata aprovada: Profs Drg
Eliana Franco Neme. fflbfgdQgHdiscuss3o e votacao. o Relat6rio Final acompanhado do Mapa de
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Notes do Concurso okra Livre Docente iunto ao Departamento de Direito POblico - Area de Direitos

Humanos -- Edital FDRP NQ 034/2019. candidata aprovada: Profs Drg Eliana Franco Neme, 6

homoloRado por maioria jquatQrze votes favoriveis e uma abstencao1. 3.2. Processo

2019.5.680.89.0 -- Departamento de Direito Privado e de Processo Civil. Homologagao do Relat6rio

final acompanhado do Mapa de Notas do Concurso para Livre-Docente junto ao Departamento de
Direito Privado e de Processo Civil, Area de Direito Notarial e Registrar Edital FDRP NQ 049/2019.

Candidato aprovado: Prof. Dr. Vitor Frederico KOmpel. Colocado em discuss3o e votac5o, o Relat6rio
Final acomDanhado do Maoa de Notas do Concurso para Livre-Docente iunto ao iunto ao

DeDartamento de Direito Privado e de Processo Civil. Area de Direito Notarial e Registral Edital

FDRP Ng 049/2019. candidato aorovado: Prof. Dr. Vitor Frederico KOmpel, 6 homologado por

Nada mais havendo a tratar, a Sra. Diretora agradece a presenga de

reuni3o 5s dezesseis horas e doin minutes. Do que, para constar, eu,
Marcia Aparecida Cruz de Oliveira Bianco, Assistente T6cnica

que seri examinada pelos Senhores Conselheiros presentes a

sess5o em que for discutida e aprovada, e por mim assinada. Ribeir3o Preto, doin de outubro de dots

mil e vlnte
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