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ATA DA 105a SESSA0 0RDINARIA DA CONGREGAgA0 DA FACULDADE DE DIREITO DE RIBEIRA0

PRETO DA UNIVERSIDADE DE SAO PAULO. Aos nove dias do m6s de abril de dois mile vinte e um,

is quatorze horan e quatro minutos, por videoconfer6ncia pda plataforma Google Meet, nos
termos da Resolugao N9 7945/20, de 27/03/2020, da Reitoria da Universidade de S3o Paulo, em

terceira convocag3o, reOne-se a Congregag3o da Faculdade de Direito de Ribeir3o Preto da

Universidade de S3o Paulo -- FDRP/USP, sob a Presid6ncia da Profa. Dra. Massa de Souza Ribeiro,

Vice-Diretora da Unidade no exercicio da Diretoria, com a presenga dos Senhores Membros,

Professores Alessandro Hirata, Caio Gracco Pinheiro Dias, Camilo Zufelato, Cintia Rosa Pereira de
Lima, Eliana Franco Neme, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Gustavo Assed Ferreira, lara

Pereira Ribeiro, Ignacio Maria Poveda Velasco, Jair Aparecido Cardoso, M6rcio Henrique Pereira

Ponzilacqua, Nuno Manuel Morgadinho dos Santos Coelho, Pedro Bohomoletz de Abreu Dallari,
Sebasti3o Sergio da Silveira e Umberto CelliJunior e os Representantes Discentes de Gradua$o,

Marco Borges Papp, e de P6s-G raduagao, Saulo Simon Borges. Presente tamb6m o Chefe da Seko
T6cnica de Inform6tica, Fabio Jose Moretti, e a Assistente T6cnica Acad6mica, Marcia Aparecida

Cruz de Oliveira Bianco, para secretariar a reuni3o. Justificou aus6ncia antecipadamente a
Professora Silvana Martins Mishima. Havendo ndmero legal, a Sra. Vice-Diretora agradece a

presenga de todos e declara abertos os trabalhos da 105g Sess3o Ordin6ria da Congregagao da
faculdade de Direito de Ribeir3o Preto da Universidade de S3o Paulo. 1. EXPEDIENTE. 1. Discuss3o

e votag3o. 1.1. Ata da 104e Sess3o Ordiniria da Congregag3o, realizada em 12/03/2021. Colocada
em discuss3o e votaGao, a Ata da 104e Sess3oOrdin6ria da CongregagaQ, realizada em a2/03/2021,

6 aorovada nQLy09rlil111dgdf(dg;qDove membros). 2. Comunicag6es da Diretoria. Sra. Vice-

Diretora, Profa. Dra. Massa de Souza Ribeiro. A Sra. Vice-Diretora comunica: A) Boas-vindas aos

novos representantes discentes de P6s-G raduag3o: Saulo Simon Borges(titular) e Marcus Vinicius

Bellizzi(suplente). B) Receberam no dia 06/04/20210 comunicado do Plano USP de Readequa$o
do Ano Acad6mico onde receberam a informagao de que estavam mantidas as restrig6es definidas

no comunicado de 22/03/2021 at6 o dia 30/04/2021, tends em vista o contexto atual. Esse

comunicado foi amplamente divulgado, mas 6 bom lembrarem as restrig6es: manutengao da

restrig3o rigorosa de circulagao de pessoas e acesso de veiculos ao Campus; proibigao de quaisquer

atividades que pudessem gerar aglomeragio; atividades presenciais, n3o essenciais, est3o

proibidas. O primeiro semestre letivo da Graduagao comega segunda-feira, dia 12/04/2021,
totalmente remoto. As aulas da P6s-Graduag3o tamb6m servo totalmente remotas, embora as
datas de inicio possam ser diferentes. Chamam a atengao para esse fato, porque estio seguindo

essas recomendag6es na U nidade e, portanto, continuam negando qualquer pedido de acesso ao

pr6dio exatamente para evitarem aglomerag6es, inclusive porque n3o t6m condig6es de fazer
qualquerprocesso de monitoramento. O atendimento da Biblioteca 6 o 6nico que permanece, por
agendamento. Nessa face est3o agendando um dia por semana. Os agendamentos s3ofeitos com

intervalo de tempo entre um e outro para que as pessoas n3o se encontrem. O acesso 6 pda
portaria que fica mais pr6xima a Biblioteca. Sem a entrada doaluno na Biblioteca. C) Tiveramessa

semana uma reuni3o dos Dirigentes com o Prof. Vaham, Prof. Hernandes, o Prof. lgn6cio Poveda

tamb6m estava presente, com o Secret6rio da SaOde, Dirigentes do H.C. e FAEPA para tratar da
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situagao do memento em relagao a falta de vacina para as pessoas que est3o nas unidades,
principalmente da area de SaOde e a dificuldade de ter esses recursos, tanto para os docentes que

est5o trabalhando na linha de frente com o Covid coma tamb6m os alunos da Medicina,

Enfermagem, Odontologia e Farm6cia. V6rios deles t6mque atuar na linha de frente, t6mque ter

auras pr6ticas e est3o impossibilitados. V6rios deles tiveram o t6rmino do curso 2020 postergado

em fung3o dessa falta de recu rios. Elsa reuni3o envolveu o Secret6rio da SaOde que fa lou tamb6m
das dificuldades do municipio em relag3o a essen aspectos. O municipio tamb6m n3o este
recebendo estes recursos.O Prof. Vahan,j6 muito preocupado desde o inicio com essa situag3o, se
disponibilizou para it junto com o Secret6rio da SaOde de Ribeir3o Pretoao Governo do Estado de

S3o Paulo para enfatizarem essay quest6es que est3o afetando de uma forma bastante syria o

Campus. Existe um grande empenho da Reitoria da Universidade para resolveressa questao, mas
realmente este bastante complicado o contexto. D) Portaria I nterna FDRP/USP Ng 007/2021, de 30

de margo de 2021, disp6e sobre a eleig3o de 4(quatro) representantes da categoria docente de

Professor Associado junta a Congregagao da FDRP/USP, e deus respectivos suplentes, que

processar-se-i nos termos da Segio I do Capitulo ll do Regimento Gerd, em uma Onica fase,
mediante veto direto e secreto, no dia 26/04/2021, das 10 is 16h, por meio de sistema eletr6nioo

de votagao e totalizag3o de votes. As inscrig6es est3o abertas desde o dia 30/03/2021 e termina

semana que vem, no dia 16/04/2021. E) Portaria Interna D.FDRP/USP NQ 008/2021, de 30 de margo

de 2021, disp6e sobre a eleigao de um representante dos servidores t6cnicos e administrativos e

seu respectivosuplentejunto a Congregagao e ao ConselhoT6cnico Administrativo da FDRP/USP,

que seri realizada no dia 30/04/2021, das 10 is 16h, por meio de sistema eletr6nico de votagaoe
totalizag5o de votos. As inscrig6es est3o abertas desde o dia 30/03/2021 e termina no dia
16/04/2021. F) Ter3o no dia 23/04/2021 a visita de dais representantes do Conselho Estadual de

Educagao com vistas a avaliagao da Unidade para fins de renovagio da autorizag3o para o

funcionamento do curso de Direito. Este marcado para o dia 23 e fargo duas reunites com os
gestores, e m que participarao: Vice-Diretora, Chefes de Departamento e P residentes de Comissao,

no comego e no final do dia, is 9h e is 17h. Fargo reuni6esespecificas com os docentes, que n3o

est3o em cargos de gestao is 13h, com aproximadamente dual horan de durag3o. Apes, com os

discentes representantes da Graduagao e P6s-Graduagao a partir das 15h30, prevendo tamb6m

duas horan de duragao. Elem pediram para que os representantes discentes estivessem

representando cada uma das turmas de ingresso. Portanto, a convocag3o que est3o fazendo tem

como um dos quesitos esse, fazer uma distribuigao da representagao desde 2017 at6 2020. J6

localizaram e est3o aproveitando os discentes que ji est3o atuando como representantes nas
Comiss6es, Departamentos e Colegiados para agilizar o processo, e tamb6m os representantesdas

entidadesestudantis. G) No dia 26/04/202]. terio uma visita de membros da Comiss3o de Avalia$o

Institucional, a tarde. E uma comiss3o interna e esse visita tem por objetivo fazer um
esclarecimento, trazer alguns alertas sobre a autoavaliagao que precisam fazer da Unidade. O

conjunto das avaliag6es de today as U nidades serienviado para o Conselho Estadualde Educag3o

tamb6m. Essa avaliag3o instituciona16 feita a coda cinco anos, apesarde que tiveram um periods

anterior de exceg3o para mudanga de m6todos e adaptag6es. Essa avaliag3o da Faculdade de
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Direito de Ribeir3o Preto faz parte da avaliagao gerd da USP e seri encaminhado ao Conselho

Estadual de Educagao entre o final de 2022 e inlcio de 2023. Essa visita tem o objetivo de
monitoramento, leras recomendag6es das avaliag6es anteriores, os projetosacad6micos atuais da

Unidade e dos Departamentos para conversarem sobre a necessidade de trabalhar com essay
avaliag6es, prepararem em tempo h6bil, para mostrarem de uma forma maid adequada o
desempenho da Unidade. Nessa reuni3o da Comiss3o de Avaliagao Institucional v3o participar

essencialmente Chefes de Departamento e os Presidentes de Comiss3o. H) Sala Virtualde Bem-

Estar da FDRP e EEFERP, novo projeto do Programa de SaOde Mentale Bem-Estar da FDRP, trata-

se de uma adaptagao do projeto inicialde bala de bem-estarpresencial, para o contexto atual. Essa

proposta inovadora acontecer6 em parceria entre a FDRP e a EEFERP. Docente Respons6vel: Prof.

Dr. Nuno Manuel Morgadinho dos Santos Coelho. As inscrig6es para participar desse projetoja
est3oabertas.Ji foidivulgado no site da Faculdade e tamb6menviada aos membros pore-mail. I)

].2 a 16/04/2021, Semana de Recepg3o aos Calouros FDRP -- 2021, online. Ter3o na semana que
vem a programagao da Semana de Recepgao aos Calouros. Devem ter recebido a programagao por

e-mail. Tamb6m este disponivelna p6gina da Unidade. A Comissio foi composta por Presidentes
de Comiss3o e este sendo liderada peso Prof. M6rcio, Presidente da Comiss3o de Graduag3o, que

provavelmentetrar6 mais alguns detalhes. J) 29 e 30/04/2021, Seminirio -Trabalho Seguro e Mek)

Ambiente doTraba[ho: Covid-].9 e o MeioAmbiente doTraba]ho, on]ine. Evento internaciona]em
parceria com o TRT 15, TRT 2, Faculdade de Medicina de Ribeir3o Preto, Escola de Enfermagem de

Ribeir3o Preto e Facu]dade de Direito de Ribeir3o Preto. Hor6rio: 29/04/2021 - 19h e 30/04/202].

14h. Docente respons6vel: Prof. Dr. Jair Aparecido Cardoso. Foi bastante divulgado e t6m
informag6es no site da Faculdade para quem quiser participar. K) Est3o programando fazer uma

palestra em comemoragao ao 14Q aniversgrio da Faculdade de Direito de Ribeir3o Preto. O
anivers6rio 6 no m6sde margo, mas v3o comemorar. Ainda n3o fecharam com o palestrante e nem

o dia, mas tentar3o realizar at6 a Oltima semana do m6s de abril. A16m dessa palestra que est3o

tentando providenciar, pensaram em fazer um video comemorativo, diferenciado, onde todas as

pessoas da Unidade pudessem participar. Devem ter recebido um e-mailcom o convite pedindo
para gravarem um video bem curto somente com os parab6ns a Faculdade. Ap6s, a Seg3o de

Informgtica farc ajung5o desses videos. Mostrar3o no dia da palestra e depots estar6 disponivelno
site.J6 convidaram o Reiter e Vice-Reitor. Todos os Pr6-Restores aceitaram participar, dots delesja

mandaram e t6m outras ades6es tamb6m. Portanto, devem conseguir executar elsa ideia. 3.

Palavra aos Senhores Presidentes de Comiss6es. Comiss3o de Graduag3o. O Prof. Dr. Marcia

Henrique Pereira Ponzilicqua comunica: A) T6m concluidas as matriculas de dez alunos especiais
em dezesseis disciplinas diferentes,totalizando vinte e duas matriculas. Fo aberto esse ano por

decis3o da CG a possibilidade de frequ6ncia de alunos especiais nas disciplinas. B) Os onze

candidates aprovados no processo seletivo de Transfer6ncia Externa foram convocados e
apresentaram as docume ntag6es respectivas. Todas as matricu las foram homologadas e o cadastro

de todosjg foram conclurdos e as matriculas efetivadas. C) Tamb6mjiforam concluldas matriculas

nas disciplinas obrigat6rias dos setenta ingressantes pda FUVEST. D) Est3o aguardando
informag6es da PRG sabre as matriculas dos trinta ingressantes pelo SiSU. E) No que tange a
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disciplina de Laborat6rio receberam reclamag3o de professores sobre a forma como os docentes

s3o informados sobre os alunos matriculados em cada eixo. J3 de album tempo havia a matricula

na disciplina em gerd e os professores recebiam planilhas do Excel contendo os alunos
matriculados em cada eixo. Os servidores est3o procurando uma forma de inserir no JOpiter a

matricula de cada eixo, assam cada docente acessar6 a sua lista de presenga diretamente peb

sistema. lsso este sendo buscado parafacilitar o acesso dos pr6prios professores no sistema. F) Por

conte da antecipag3o de feriados em S5o Paulo, o puzo para cadastro de alterag6es curriculares,

alterag3o ou criag3o de disciplinas, foiadiado para o dia 30/04/2021, por ipso ainda h6 tempo para
algumas inscrig6es, cadastramentos, que ji estejam tramitando. G) Sobre o PEEG houve a

realizag3o de selegao de quatro monitores para quatro projetos apresentados. Todavia, dob

projetos solicitaram dual bolsas e tinham somente quatro vagas, por ipso solicitaram mais bolsas a
PRG. Foram informados que outras Unidades tamb6m sollcitaram maid bolsas. Pediram que

esperassem o periodo de selegao para que des possam verificar se 6 possivel realizar o

remanejamento de bolsas e passar mais bolsas para a Unidade. H) Tiveram v6rias reunites

preparat6rias para a Semana de Recepgio aos Calouros. Encaminharam o Programa para todos e i

Pr6 Reitoria de G raduag3o. Ela teri inicio no dia 12/04, segunda-feira pr6xima. E um programa que

visa a interag3o com os veteranos atrav6s de jogos interativos e momentos informais. Se buscou

como crit6rio de acolhimento, ouvindo tamb6m a representagao discente ali presente e
agremiag6es estudantis. Uma Semana de Recepg3o aos Calouros que demonstrasse acolhimento,

houvesse leveza no imbito da programag3o, n3o fosse muito pesada at6 porque 6 uma semana de

recepg3o por via remota, informal. lsso gera tens3o e dificuldades tipicas do mundo virtual. Mas,

com informag6es relevantes e funcionais. Outro crit6rio que foi apresentado desde o inicio, o

protagonismo feminine de modo que as conferencistas, as mesas, foram pensadas com o

protagonismo das mulheres e de outros grupos vulner6veis. Tamb6m houve v6rias exig6ncias por

conta da seguranga, das exig6ncias da inform3tica. Foi pensado tudo ipso e tentaram fazer uma
programag3o que tenha a possibilidade de participagao dos alunos com interag3o com os
ingressantes n3o s6 da U nidade como tamb6m do Came)us. Haver6 jogos interativos que envober3

v6rias Unidades do Campus. Comissio de P6s-Graduagio. O Prof. Dr. Camilo Zufelato comunica:
A) A Comissao, de modo especiala Profa. Flavia Trentinique 6 a coordenadora, temtrabalhado na

finalizagao do relat6rio Sucupira. J6 havia ditz ipso na reuni5o do m6s passado, o puzo fina16 agora

no dia 23/04/2021, foiprorrogado porum m6s emfungao da pandemia e tudo maid. E um trabalho

bastante complexo e ja est5o praticamente concluindo. Em fungao disco, queria agradecer
expressamente e publicamente a Prof a. Flavia, Sra. Vida e de modo geraltodos os servidores que

t6m trabalhado para consolidag3o dos dados. Agradecer a Profa. Maida que, com muita experi6nda

nesse setor. tem ajudadoa corrigir o texto e dar ideias. Est3o diante de u m Sucupira que 6 novo em

relagao aos anteriores. H6 v6rios itens que precisam entender exatamente do que se trata.
Agradeceraos egressos que t6m atendido todosos pedidos para que os dados sejam consolidados.

Imagine que curso da pr6xima semana finalizam, sem precisarchegar at6 os Oltimos dias para envy)

do relat6rio a Pr6 Reitoria. B) Publicaram no dia O11/04/2021 o edital do processo seletivo para a

seleg3o 2021 dos mestrandos. O edital desse ano segue praticamente a mesma estrutura e
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sistem6tica do ano anterior, ou seja, as mesmas fases, dinamicas, prova de idioma a ser feita por
instituig6es credenciadas que emitem o certificado seguindo a tradigao do Campus. Infelizmente

n3o podem mais contar nemcom a FUVESTe nemVUNESP nosexamesde lingua. lsso funcionou

muito bem ano passado e mantiveram. Mantiveram a segunda fase toda virtual, online. lsso
tamb6m foium desafio ano passado, que agora com base na experi6ncia este sendo mantida etta

ideia de um ensaio acad6mico. Ter3o algumas mudangas subs no tipo de texto, mas a 16gica 6 a

mesma. A terceira face, tamb6m virtual, que seri as entrevistas de projeto e curriculo. Tem uma

novidade, parece muito substancial, queria destacar na Congregagao, que em relagio is vagas das

agnes afirmativas. O Programa ano passado abriu 33 (trinta e tr6s) vagas, sendo 30 (trinta) para

concorr6ncia gerd e 3 (tr6s) para concorr6ncia de agnes afirmativas, como todos sabem 6 uma

politica da Pr6 Reitoria de P6s-Graduagao. N3o tiveram muito sucesso, tiveram admiss3o de um

aluno e uma aluna, at6 porque havia a necessidade de alguns ajustes em relagao a essa
concorr6ncia. Como esse 6 um panto bastante importante, inclusive para a pr6pria area do
Programa, que 6 Desenvolvimento no Estado Democr6tico de Direito, decidlram nesse ano manter

o nOmero de vagas totaldo ano passado. Esse ano de 33(trinta e tr6s) para 34(trinta e quatro),
mas ampliaram substancialmente as vagas para as agnes aflrmativas, que esse ano 6 em nOmero

de 8(otto). Est3o falando em praticamente 25% do totaldas vagas destinadas as agnes afirmativas.

Essa 6 uma politica da Pr6 Reitoria, est3o simplesmentedando concregao a ela na Unidade. J6 esHo

em um processo de publicizagao n3o s6 do edital, mas tamb6m dessas vagas. Como 6 uma novidade

parece que a comunidade acad6mica ainda n3o esb muito atenta a estas vagas. Pede a todos,
senhores e senhoras, que pudessem ajudar, a divulgag3o do edital, inclusive dessas vegas das agnes

afirmativas, para o Programa de Mestrado isso 6 muito importante. C) Exatamente em fun$o do

segundo comunicado, ou seja, da abertura do edital, que fica aberto at6 o dia 21/04/2021, ainda

tem bastante tempo,junto com a Profa. Flavia fargo essa semana, no dia 13/04/2021, terra-feira,

uma esp6cie de webinar comentandoo edital. Sempre h6 muitas d6vidas dos ante ressados que s3a
enviadas por e-mailou telefonam. Em temposde pandemia isso 6 um pouch mais dificil. A ideia 6

que fagam um webinar esclarecendo os pontos principais do editale das vagas. Contar3o com a

participag5o da Profa. Anna Venturini, especialista no tema das cotas, falandoda importancia das
agnes afirmativas no 6mbito da P6s-Graduagao. Pelo chat utilizagao a mesma dinimica que foi
utilizada pelo Prof. Carlottiem relaQao ao eventoque fez na Pr6 Reitoria na esp6cie de "Feira das

Profiss6es da P6s-Graduagao". As pessoas v3o perguntando no chat do Youtube e v5o respondendo

diretamente no chat as dOvidas daqueles que assistem t6m. Esse video fica Bravado e as pessoas

podem sanaras suasdOvidas. E uma forma de n3o s6 divulgar o Programa, mas, tamb6m, satisf azer

a necessidade de responderas perguntas em tempo de pandemia. Comiss3o de Pesquisa. O Prof.
Dr. Caio Gracco Pinheiro Dias comunica: A) Realizagao da segunda etapa, internacional, do

Simp6sio de Iniciagao Cientifica -- SllCUSP, que ocorreu dia 22 e 23/03/2021. Queria agradecer a

participagao e colaboragao dos Profs. Camino Zufelato, Jair Aparecido Cardoso, Nunn Manuel
Morgadinho dos Santos Coelho, que se ofereceram e colaboraram na avaliag3o dos trabalhos dos

alunos que apresentaram, e o Prof. Rodrigo Monteiro Pessoa, da "Universidad de la Frontera", que

tamb6m participou da avaliag3o dos trabalhos. Foram praticamente 20 (vinte) trabalhos

Pigina 5 1 17
/\v. Bandcimntcs, 3900 Cr//zp//ida USP
1 4040-906 Ribcir:io Proto -SP

T I F 55 (16) 3315-4954

uxxn'.ditcitorp.usp.for



UNIVERSIDADEDESAOPAULO
FACULDADEDEDIREITO
DE]UBEIRAOPRETO
.Assistanda qimica .Aca({htica

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

apresentados, todos de muita qualidade. Um dia foi praticamente s6 trabalhos da Faculdade de
Direito de Ribeir3o Preto. B) Na reuni3o dessa quarta-feira do Conselho de Pesquisa foram
aprovados os editais do PIBIC Ensino M6dio e PIBIT. Provavelmente hoje ou segunda-feira sera
encaminhado por e-mail para as Unidades. Os editais seguem basicamente os editais do ano

passado. Fica o aviso para os professores a estimularem deus alunos a apresentarem projetos de

iniciag3o cientifica ao Programa. C) Este em preparag3o, pr6ximo de ser langado, o edital do
Programa Ci6ncia Cidad3. Foium Programa langado o ano passado e esse editalprev6 a pesquba

com a participag3o da comunidade, inclusive do ponto de vista de coleta de dados. liuma proposta

interessante, nova na Universidade de S3o Paulo. Como sabem que t6m muitos professoresda

Unidade que trabalham com projetos de extens3o que geram projetos de pesquisa tamb6m, acha

que 6 um editalquer pode serinte ressante para a Faculdade de Direito de Ribeir5o Preto participar.

Fica ao aviso de que ainda esse m6s seri liberado o editaldesse Programa. Comissio de Culturae

Extens3o Universitiria. O Prof. Dr. Jair Aparecido Cardoso comunica: A) Os cursor estio migrando

para o sistema online em raz3o do prolongamentoda pandemia. Novaspropostas de abertura de
cursos, n3o em E.A.D., presencial, mas com abertura para o sistemaonline. Essa 6 a 6nica quest3o

que est3o colocando em raz3o das normativas da USP. No mats a Comiss3o caminha bem, sem

maiores restrig6es. Comissio de Relag6es Internacionais. O Prof. Dr. Alessandro Hirata comunica:

A) Em relagao is atividades da Comiss5o de Relag6es Internacionais continuam com alunos que

participam de forma online nesse momento, porque n5o podem viajar, segundo as restrig6es que

ji t6m h6 um ano e continuam nisso. Tamb6m no intuito, ji falado na 61tima reuni3o da
Congregag3o, da importancia de manter as atividades de relag6es ante rnacionais. Optaram tamb6m

por participar da Semana de Recepg3o aos Calouros, com a Sra. Claudia, que vai apresentar os

programas de intercambio, Duplo Diploma. Elsa ideia para que o pensamento do intercimbio e
internacionalizag3o continuam muito presentes para os alunos. 4. Palavra aos Senhores Membros.

O Prof. Dr. Nuno ManueIMorgadinho dos Santos Coelho diz que no imbito do Departamento de

Filosofia do Direito e Disciplinas B6sicas realizaram um semin6rio de avaliag3o did6tico-pedag6gkn

das pr6ticas cientificas, ouviram cada professor, fizeram dual sess6es cada uma com dez alunos

indicados pda representagao discente. Olharam o que t6m feito e est3o construindo um
documentocom as suas impress6essobre comofoia experi6ncia nesse novo ciclo do novo PPP, o

que gostariam de manter ou rediscutir. Nesse contexto da preocupag3o do Departamento a3m o

tema, realizaram no semestre passado um ciclo de reflex6es sobre educagao juridica em que
abordaram aspectos dife rentes, v6rias pessoasque est3o aquios honraram com a sua participagio.

Na sua tela, se lembra do Prof. Caio, Prof. Alessandro, agradece pdas participag6es. Nesse semesae

ter3o um segundo ciclo, tamb6m realizado com informalidade, com bastante espago para

manifestagao de todos, mas, agora, dedicados a coma as faculdades de Direito enfrentamo desaHn
contemporaneo da Covid. V3o conversar com coordenadores de outros cursos aqua da cidade.

Sempre tiveram interlocugao com des. Gostaria de promover isso, acha que t6m a aprender oom

des. O Prof. Caio faz muito ipso, gostariaque ele participasse dessa iniciativa. Fargo em homenagem

ao Prof. Dr. ZaidenGeraige Neto, que fez uma palestra no primeiro ciclo e faleceu com cinquenta

anon, vitima da Covid. V3o homenagear um colega da Unaerp, homenageando assam todos os
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professores e professoras que est3o enfrentando elsa dificuldade. Ter3o um events que discutlr6

ainda a educag3ojuridica, isso tem sido o foco, tendoem vista esse momento de reflex3o sabre o

PPP, precisam avalia-lo e aprimor6-1o, com o Prof. Dr. Renata de Lima Lopes, que farc uma

confer6ncia de abertura dos trabalhos acad6micos no imbito do DFB, falando o Direito como

pr6tica e seu ensino. Sabre o Programa de SaOde Mentalfizeram uma reuni3o com os psic61ogose

psic61ogas que trabalham atendendo a comunidade da FDRP, estudantes de Graduagao e P6s-

Graduagao e tamb6m mentores e mentoras do Programa, que d3o conta das dificuldades e do

sofrimento mentalque est3o expostos. Saograndes as dificuldades enfrentadas pelos estudantes.
Seguiram com o atendimento dasvinte vagas para acompanhamento psico16gico, com o crit6rio da

pobreza como primeiro, mas tamb6m com o crit6 rio de situag6es especiais, coma circunstincias de

estudantes que perderam familiares e que por motivos agravados pele contexts precisam.
Agradece a FADEP que viabiliza esse trabalho. Sem a Fundag3o de Apoio a comunidade da FDRP

estaria numa situag3o de bastante desamparo. N3o t6m atendimentospsico16gicos oferecidos pda

Universidade e todos os servigos que s3o pOblicos est3o completamente inacessiveis e esgotados.
Atendendo tamb6m as propostas dos profissionais, transformaram a proposta da sala de bem-estar

durante a pandemia para abrire m uma salavirtualde bem-estar. Comotodas essas iniciativas, est3o

copiando e adaptando iniciativas bem-sucedidas de outros lugares, essa vem de uma sugestao da
Faculdade de Medicina de S3o Paulo. A sala vai oferecer atividades n3o profissionais, mas de

conviv6ncia e de equillbrio psiquico, emocional, espirituale fisico. Atividades de conviv6ncia pam

todas as pessoas da comunidade da FDRP e para isso contar3o com uma estagi6ria da Educagio
Fisica, que vai oferecer algumas atividades, a Profa. Massa viabilizou mats este apoio para o

Programa, e pediram a FADEP um apoio de dots mil reais mensais. A FADEP vai analisar se teri

condig6es, para montarem uma grade b6sica de atendimento, oferta de atividades para todos:
docentes, estudantes e funcion6rios. Tamb6m nesse quadra, propuseram, vai voltar aqui, um

conv6nio com a FADEP para poderem iniciar um programa de captag3o de doag6es para a
Faculdade, porque precisam dar sustentabilidade financeira para esse Programa de Bem-Estar e

tamb6m precisam de mais dinheiro para assist6ncia. Tem, felizmente, cada vez mats estudantes

pobres e precisam de dinheiro para isso. Entao, propuseram um conv6nio com a FADEP para que
possam abriruma campanha de captagao de recursos de doag6es. Gostaria de, pessoalmente, fazer

uma sugest3o, o que a prop6sito dizia o Prof. Camilo, que falava dense trabalho t3o importante que
a Comiss5o e a Coordenagao da P6s-Graduagao est3ofazendo no preenchimento do Sucupira. E um

trabalho muito importante para o futuro da Faculdade, porque a depender de como esse relat6rio

for avaliado, poderao ou n3o avangar para o Doutorado. Este acompanhando o trabalho que est3o
fazendo, gostaria de parabenizar. Mas, gostaria de solicitar que deja aberto o puzo para que today

as pessoas possam vera minuta do relat6rio e que possam avan gar com suas contribuig6es. N3o s6
is pessoas que s3o do Programa evidentemente. N3o interessa apenas aos membros, 6 um

Programa da Faculdade. Pessoas que nio s3o do Programa, por exemplo, Prof. Sebastiao, tem

certeza que se ele olhar, com a experi6ncia que ele tem, vaiter dual ou tr6s ideias que poder$o

ajudar muito. Acredita que poder6 ter ideias tamb6m. Tem certeza que todos os presentes se

tiverem a oportunidade de olharem a minuta desse documento e langarem algumas contribuig6es,
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poderao todos ajudarem. A Sra. Vice-Diretora diz que concorda, quanto mais pessoas da
comunidade da FDRP puderem ler esse relat6rio, bastante extenso e complicado de construir,

talvez, possam tercontribuig6es valiosas. E um trabalho bastante duro que a Coordenagao do curio

tem que fazer, numa 6poca restrita do ano, independente de todas as atividades. Outras
contribuig6es servo bem-vindas certamente, o Prof. Camilo deve concordar com isso. O Prof. Dr.

Camilo Zufelato diz que colocou no chat, mas registra aqui, se algu6m n5o tivesse lendo. Diz ao

Prof. Nuno que agradece, esqueceu de mencionar isso, exatamente por isso que est3ofinalizando

essa semana ou comego da pr6xima. Coma puzo 6 dia 23/04/2021, este na agenda publicizar e, se
for o casa, at6 fazerem uma reuni3o aberta para colher as sugest6es. Agradece a lembranga. Seri

muito bem-vinda, babe que o Prof. Nunn tem muita experi6ncia nesse campo, entao, ji est3o

aguardando as contribuig3es. A Sra. Vice-Diretora diz que outra quest3o 6 ressaltar a importancia
desse Programa de SaOde Mental que o Prof. Nuno tem organizado. E um trabalho muito
importante. O Prof. Nunn tem feito um grande esforgo, apesar de todas as restrig6es e recursos

quert6m na Universidade. Os problemas est3o aumentando cada vez mais. Todas as Iniciativas s3o

muito bem-vindas. Essa adaptagao que foifeita, agora em parceria com a Educagao Fisica, liderada
pelo Prof. Nuno, 6 muito importante, para que possam dar continuidade ao Programa e atender.
Ainda que possam atender poucas pessoas, seri uma grande ajuda para minimizar elsa situagao

critica que t6m passado. Agradece ao Prof. Nuno. O Ac. Saulo Simon Borges agradece as boas-

vindas e diz que 6 um prazer rever todos, d6 saudade muito grande da 6poca da Graduagao.

Esperava ter maior contato com todos, acha que seri uma possibilidade. Os alunas da P6s se
organizaram partentarem ocupartodos os cargos de representag3o discente e poderem contribuir

com as discuss6ese a construgaoda Faculdade. Se n3o se engana, achaque s6 um cargo ficou sem

a representagao da P6s. Parabeniza a Comiss3o de P6s-Graduagao, principalmente na pessoa da

representante RebeKa Lima Cavalcante, que levou adiante a proposta da chaps de ampliar a

representagao discente. Acha que 6 um ganho da Comiss3o de ampliar esse percentual. E uma
iniciativa bastante interessante da Comiss5o. Est3o trabalhando em parceria com o jornal da

Faculdade, dos alunos, "6cios de Oficio". A representag3o da P6s teriuma coluna no jornale v3o

ajudarapenas na divulgagao da questao da P6s. Como n3o teri mats a profici6ncia pda FUVEST,

esses exames de proficiancia tem sido uma questao bastantetrazida para des. A ideia 6 montar um

texto, v3o ver se a semana que vem conseguem divulgar, explicando como podem serfeitos eases
exames de profici6ncia, custo, est3o se organizando para isso. Se tiver alguma demanda, coloca a

disposigao esse canalde comunicagao, bem maid informalporque n3o 6 um canalinstitucional, mas

acha que conseguem ter uma permeabilidade considerando o tempo e o alcance do "6cios de
Oficio". Est3o divulgandoo edital, esperam que alcance muitas pessoas. O Prof. Dr. Jair Aparecido

Cardoso reitera o que a Profa. Maida falou no inicio, a programag3o atrasou um pouquinho, ficou

pronta agora e comegar3o a divulgagao. T6m quatro eventos esse ano, sendo tr6s delis
internacionais. Um deles, dia 29 e 30/04/2021, 6 um events internacional sabre a Covid. Esse

evento 6 muito grande, por isso pedeo apoio de todos. Foifeito em parceria com v6rios 6rgaos e

o folderficar6 pronto esse finalde semana, divulgarao a pa rtir da semana que vem. Esse evento do

dia 29 6 sobre o trabalho seguro. E sabre a pandemia no Brasile no mundoe questaodotrabalho
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nesse sentido. Esse evento comegou de uma forma, foicrescendo e hoje esb enorme. Confirmou

presenga nesse events, at6 mandou e-mailpara Profa. Massa, para abertura do evento, a Ministra
do TST Dra. Delaide Alves Miranda Arantes. A Ministra vai abrir o events do dia 29. Teri a

participag3o do TRT de Campinas, o Desembargador Dr. Lorival Ferreira dos Santos vai estar
presente, o Diretorda Escola do TRT 15 de Campinas, Dra. lvaniBramante, Desembargadora do TRT

2 de S3o Paulo. Agora, recentemente, aderiu o TRT 18 de Goiis e o TRT 9. Ter3o quatro tribunals

em parceria. Vaiparticipar os tribunais na parte juridica, falando sabre os impactos e quest6es

trabalhistas. Ter3o uma palestra da Enfermagem, A Profa. Maria Helena vaifalar sobre a questao
da Covid no Brasil. O Diretor da Escola vai fazer a abertura, mas um m6dico infectologista da

Medicina farc uma palestra sobre a Covid e como a Escola este atuandono Brasile no mundo com

relagao a isso, porque 6 uma refer6ncia. Ter3o uma professora de Portugalque falar6 da quesHo
naquele pals e toda regi3o. Tamb6m ter3o o Rodrigo, do Chile, na verdade este no Brasilfazendo

P6s-Doc na FDRP, mas este filiado a Faculdade de la Frontera. E um evento muito grande,

internacional, ja encaminhou a programagao para a Sra. Claudia para fazer a divulgagao no site e

meios de comunicagio da Faculdade. Pede a todos os professores que divulguem esse evento pda

importancia do enfoquejuridico e t6cnico-cientifico pelos professores da area da Saade, n3o s6 do

Brasil como fora daqui. Tem a inscrigao para os interessados no site e com certificados peta
participagao. Esse eventotamb6m conta com a parceria do Prof. Sergio da Silveira, da Unaerp, que
se filiou. Tem uma rede ibero-americana de seguridade social. Essa rede tamb6m 6 internacional,

tem a participagao de professores da Espanha, Uruguai, Peru, Chile e diversos parses. Esse ano 6
terceiro evento internacionalque vai ser feito aquina USP de Ribeir3o Preto, finalde outubro e

inicio de novembro. Esse tamb6m 6 um evento internacional feito em parceria com diversas

faculdades do Brasile do exterior. Se o Prof. Sebasti3o quiser se manifestar, tamb6m 6 um dos

fundadores dessa rede internacional. Em agosto ter5o o Semin6rio Internacional, 6 oVlesse ano.
A16m desses tr6s internacionais, ter3o mats um evento em maio, dia 18, ou nessa semana, ainda

est3o fechando esse programagao, referente a crianga e ao adolescente, a tem6tica de trabalho

Infantilnunca mais. E sabre a exting3odo trabalho infantil. Esse eventotamb6m seriem parceria

com os tribunais de Campinas, S3o Paulo e Goiis. O Prof. Dr. Cain Gracco Pinheiro Dias
complementa uma informagao da Pesquisa, que no dia 23/03/2021 o trabalho considerado de
destaque na apresentag3o foia da aluna Larissa Ferreira Porto, que 6 orientada pda Profa. Flavia

Trentini, intitulado "Desapropriagao Confiscat6ria em Cano de Exploragao de Trabalho Escravo em

Propriedades Rurais". Queria constarque 6 um trabalho orientado por uma docente da FDRP que

resulta no destaque dessa pesquisa. O Prof. Dr. Ignacio Maria Poveda Velasco diz que foiprocurado

pda Dra. Patricia Bellotti para dizer que o Programa de Mentoria teria continuidade em 2021 e
perguntando se aceitaria novamente abriralgumas vagas. Apesarde que o tempo 6 curto, mas,
considerando a importancia do Programa de Mentoria, assim como fez no ano passado, ofereceu
duas vagas para esse ano. Para aqueles que n3o participaram e n3o tem a experi6ncia pda raz3o

que for, dina que 6 muito gratificante. E uma outra forma dos professores poderem influenciarpam

o bem na vida dessesjovens que est3o iniciando a sua formagao e encaminhando para a vida

profissional. Gostou muito no ano passado de poderter ajudado com a mentoria dos alunos da
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faculdade e pretende nesseano continuarnessa empreitada. A Sra. Vice-Diretora diz que, de fate,

a colaboragao dos professores tem sido muito importante. Tem a escassez de tempo que domina

todas e todos, mas 6 importante cada contribuig3o que possa ser dada. ll. ORDEM DO DIA.
APROVAR. 1. Estatuto de Conformidade de Conduta. 1.1. Anilise da Proposta da Reitoria da USP

que visa instituir o Estatuto de Conformidade de Conduta, realizada pda Comiss3o ad hoc da

FDRP. Proposta da Reitoria. Proposta da Comiss3o Ad Hoc da FDRP. Parecer do relator peta
Congregagao, Prof. Dr. Alessandro Hirata, favorivel a aprovag5o do relat6rio apresentado pda

Comiss3o ad hoc da FDRP sabre a proposta de Estatuto de Conformidade de Condutas e seu
encaminhamento para a Reitoria, em 02/04/2021. A Sra. Vice-Diretora diz que o Estatuto de
Conformidade da USP 6 uma proposta quejivem de algum tempo e esse ano que terminou agora,

em 2020, foi retomada para que pudesse ser dado o andamento nas discuss6es. Foi feito um
modelo que foidistribuido para a comunidade. Anteriormente tinha o puzo at6 30/01/2021, salvo

engano, depots, dado interesse e manifestag6es, foi postergado para o m6s de mano na Reitoria.

Constituiram na Unidade uma Comiss3o para fazer an61ise dessa proposta que veio da Reitoria.

Quando passaram na Congregagao, essa Comiss3o tinha um representante de cada um dos
Departamentos e u m representante disce nte. Essa Comiss3o trabalhou com grande esforgo do Pmf.

Camilo, Profa. Fabiana e da Ac. Maria Eduarda. Terminada essa proposta, foiaberta uma audi6ncia

pOblica, onde os professores apresentaram propostas. Tiveram uma quantidade significativa de

alunos participando daquela reuni5o, n3o era bastante, mas, devido is condig6es, era um nOmero

bem significativo. Foiinteressante porque independentedo resultado, acabou se configurando em

uma oportunidade de estudo de cano e de conversa entre as pessoas. Acha que foium momento

did6tico muito importante, a apresentag5o e a participagao dos alunos. Feita a proposta, passaram

ao Prof. Alessandro Hirata, que emitiu parecer favor6veli aprovagao dense relat6rio. O Prof. Dr.

Camilo Zufelato diz que o material este em anexo, a manifestag3o da Comiss3o foi bastante

extensa, de modo que vaitentar sintetizarao m6ximo n3o s6 as conclus6es, mas tamb6m, como
falado pda Sra. Vice-Diretora, um pouco da audi6ncia publica. Esse 6 um assunto bastante delicado

na U niversidade de modo geralporque h6 muitas queixas que houve pouca discuss3o na produgao

desse documento. Sabem que existiu uma primeira comissao, portanto, um 6rgao colegiado que

foi constitufdo para pensar elsa normativa t3o importante para a Faculdade. Por raz6es que n5o

sabem exatamente quaid elsa comiss3o acabou n3o entregando um resultado concrete e o que f oi

apresentado, pelo menossegundo as noticias que se tem at6 do pr6prio autor, esse documentofoi

feito por uma Onica pessoa. Esse foia primeiro panto que discutiram na audi6ncia pOblica.

Entendem que no modelo de estado como o nosso, modelo de universidade como imaginam que

deva ser a USP, um documento dessa importancia obviamente tem que partir de uma proposigao

colegiada e n3o de uma posig3o monocr6tica de uma Onica pessoa. Esse 6 o primeiro panto que

levantaram, que havia umadissintonia entre a fungao para a qualse imaginou a comiss3o umavez

constituida e aquino que foi resultado no finaldo processo. Esse foia primeiro ponto importante
Esse primeiro ponto leva como consequ6ncia uma retomada do zero da proposta, porque n3o tem

sentido uma proposta que fale sobre condutas na Universidade, ainda que para nivelde discu ssao,

que parta de uma Onica pessoa. Segundo ponto destacado quertamb6m entenderam, exatamente
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em fungal dessa n3o tramitag3o procedimentaljunto aos 6rgaos diretamente relacionados com a

tem6tica das condutas na Universidade, essas aus6ncias refletiram no conte6do do texto. Por

exemplo, fizeram virias meng6es no documento, existem propostas muito s61idas e muito fortes

sobre temas de g6nero, direitos humanos. S3o quest6es que est3o muito ligadas a vida na
Universidade. Essay quest6es todas n3o constam do documento, a n3o serem passagens muito

pontuais e, dina, perif6ricas no documento.A ideia 6 que a Universidade possa ouvirefetivamente

todos estes colegiados de docentes, servidores n3o docentes, discentes de Graduagao e P6s-

G raduagao, gene ro, queenvolvam discuss3o deg6nero e qualquertipo de minoria na Unive rsidade

Sem essas discuss6es parece que o reflexo disso 6 um conte6do de texto normativo incompatR/el

com aquino que se espera da Universidade hoje. A segunda critica 6 essa, que tamb6m gera uma

consequancia bastante drgstica. que seria uma proposta de retomada. Antes de analisarem
qualquer texts, se n3o houver a proposig3o desses colegiados, 6 muito dificil. Repete que as

proposig6es foram simplesmente desconsideradas no documents que esteem an61ise aqui. Elam

foram completamente desconsideradas. Terceiro t6pico, um pouco diferente desses primeiros,
fizeram uma an61ise do conte6do do documento e fizeram algumas criticas, que obviamente n3o

vai tratar de todas, mas destacar6 aquelas que parecem mats importantes para se repensar. A

primeira delas6 que n3o concordaram, isso foimuitodito na audi6ncia pOblica, est5o falando aqui

dessa parte do documento, comojidisse, como os colegiados n3o foram ouvidos, o documento
que tem 6 basicamente um texto de car6tersancionador, ou seja, 6 a velha ideia de que as condutas

na Universidade quando se desviam daquilo que se espera do comportamento, n3o pensa em

preveng3o, quest6esde g6nero, peculiaridades de cada typo de conflito, n3o pensa na Universidade

como algu6m que deve evitar conflitos tamb6m, pensa simplesmenteem sancionarou punir. Sobre

essa parte do dispositivofizeram muitas critical, destacaria a que parece mais grave de todas, s3o
tipos sancionadores extremamente abertos, o que 6 incompativelcom ajurisprud6ncia hoje em

relag3o a direito sancionador. D6 alguns exemplos que est3o espalhados ao lingo de todo o texto.
"S3o condutas infracionais aquelas que atentem contra as finalidades da Universidade", ou seja,

texts extremamente aberto que pode gerar muitas dOvidas sobre quaid s3o as finalidades da
Universidade. "N3o se havercom urbanidade e cordialidade no relacionamento com os demais

membros da comunidade universit6ria." "Agir deliberadamente em desabono a Universidade

concorrendo para enodoar sua reputagao." S3o tipos que no sentir s3o absolutamente

incompativeis com o direito sancionador. A partirdesse texto, a dependerda comissao, seentender

pda punigao, est3o diante de uma flagrante violaQ3o a direitos fundamentais. Elsa terceira parte

do documentotoca em todos essesaspectos pontuais quediscordaram. Fazem mengao as quest6es
que s3o muito relevantes como, por exemplo, uma proposta que substitua a regra gerd, n3o vai

ter mais uma comiss3o sindicante, seria uma sindicincia conduzida monocraticamente por uma

6nica pessoa, a depender do contexts, isso pode ter problemas. Enfim, h6 uma s6rie de outros
detalhes, mas, frisa para concluir. Entende ram que o melhorencaminhamento para esse texto serra

uma repropositura integral do documento, feith por uma coletividade, ouvindo todos os
seguimentos da Universidade, porque um Estatuto como esse se aplica a todas as pessoas da
Universidade. Esse 6 o encaminhamento principal. Em segundo, criticas ao texto. Acha que essa era
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a sintese dotrabalho da Comiss3o. O Prof. Dr. Pedro Bohomoletzde Abreu Dallari diz que, s6 para
informar preliminarmente, integra a Comiss3o que foi constituida pelo Reiter no 6mbito do
Conselho Universit6rio para posteriormente examinar todas as propostas que vierem justamente

das Unidades, coma este ocorrendo agora na Faculdade de Direito de Ribeir3o Preto, a fim de

prepararem para o Conselho Universitirio um parecer que compreenda justamente a anilise do
projeto que este apresentado a luz das observag6es e sugest6es das Unidades. Nesse sentido, vai

acompanhar com interesse o debate, mas vaise abster de qualquer manifestagao, bem coma de

participar da deliberag3o. Pede, antecipadamente,que constesua absteng3o, porque acha que n3o
serra adequado a ele, que posteriormente farc a apreciagao gerd de todos os relat6rios, ser ao

mesmo tempo coautor na medida em participaria de uma decis3o da Congregagao de um dos
relat6rios. Em beneficio da transpar6ncia, gostaria de dar elsa informag3o aos colegas do
Colegiado. O Prof. Dr. Ignacio Maria Poveda Velasco diz que, da mesma forma, ja tinha se

manifestado no chat a sua abstengao. O Ac. Marco Borges Papp diz que, como representante
discente, concorda com os apontamentos do Prof. Camilo. Participou da reuni3o e da leitura

objetiva que fizeram. Este em contato direto com a atual presidente do Centro Acad6mico da
faculdade de Direito de Ribeir3o Preto e ela comentou justamente essas coisas. Ela queria
agradecerpela oportunidade da reuni3o e debate, mastamb6m falou que 6 um documento muito

estranho e deveria ter participagao conjunta de colegiados. S6 queria frisar ipso em nome do Centro
Acad6mico. Colocadoem discuss3o e votag3o o parecer do Prof. Dr. Alessandro Hirata, favorivel a

4provqgqo do relat6rio ppreselltadQ PQlafQpi$$3o ad hof da FDRP sobre a proposta de Estatuto

de Conformidade de Condutas e seu encaminhamento para a Reitoria, 6 aprovado por maloria
Idezessete votes favor6veis e abstenG6es dos Profs. Drs. Ignacio Maria Poveda Velasco e Pedro

Bohomoletz de Abreu Dallari). 2. Credenciamentojunto a CERT. 2.1. Processo 2009.1.33.89.8 --

Alessandro Hirata. Pedido de recredenciamentojunto a Comiss3o Especialde Regimesde Trabalho

- CERT, para exercicio de atividades simultaneas, apresentado peta interessado. Aprovag5o do
Conselho do Departamento de Filosofia do Direito e Disciplinas B6sicas, com base no parecer

favor6vel da Profa. Dra. Cristina Godoy Bernardo de Oliveira, em 26/03/2021. Parecer do relator

pda Congregag3o, Prof. Dr. Sebasti3o Sergio da Silveira, peso referendo da decis3o do Conselho de

Departamento e acolhimento do pedido de credenciamento para desenvolvimento de atividades

simult6neas peso Prof. Dr. Alessandro Hirata, em 03/04/2021. Colocado em discuss3o e votagao o

parecer do Prof. Dr. Sebasti3o Sergio da Silveira, peso referendo da decis3o do Conselho de

Departamento e acolhimento do pedido de credenciamento para desenvolvimento de atividades

simultineas pele Prof. Dr. Alessandro Hirata, 6 aprovado por maioria(dezoito votes favoriveb e

absteng3o do Prof. Dr. Alessandro Hiratal. 2.2. Processo 2009.1.161.89.6 -- Gustavo Assed Ferreira.

Pedido de recredenciamentojunto a Comiss3o Especial de Regimes de Trabalho -- CERT, para

exercicio de atividades simultaneas, apresentado pelo interessado. Aprovagao do Conselho do

Departamento de Direito Pablico, com base no parecer favor3vel do Prof. Dr. Gabriel Loretto
Lochagin, em 25/03/2021. Parecer da relatora pda Congregag3o, Profa. Dra. Cintia Rosa Pereira de

Lima, favor6velao recredenciamento geraljunto iCERT do Prof. Dr. Gustavo Assed Ferreira, em

05/04/2021. A Prof a. Dra. Cintia Rosa Pereira de Lima cumprimenta o Prof. G ustavo pda dedica@o
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a Universidade, Unidade, na parte de gestao, orientagao e publicag6es. Colocado em discuss3o e
votaQao o parecerda Profa. Dra. Cintia Rosa Pereira de Lima, favor6velao recredenciamentogenal

juntoa CERT do Prof. Dr. Gustavo Asked Ferreira. 6 aprovado pormaioria (dezoito votosjavor6veb

e absten€3odo Prof. Dr. Gustavo Assed Ferreira). A Profa. Dra. Cintia Rosa Pereira de Lima diz que

percebeu na ata da 61tima reuni3o da Congregag3o que consta uma absteng3o e ficou em dOvida

se n3o deveria constar "com absteng3o do professortal", que 6 o interessado, ou s6 consta

absteng3o se m indicarde quem foi. A Sra. Marcia Aparecida Cruz de Oliveira Bianco diz que podem

colocar o nome do professor. A Profa. Dra. Cintia Rosa Pereira de Lima pergunta o que o Prof.

Ignacio acha melhor. O Prof. Dr. Ignacio Maria Poveda Velasco diz que pensa, para major clareza,

at6 porque 6 uma questaode delicadeza, como, porexemplo, o Prof. Hirata se abster, 6 bom dizer

"com absteng3o do professor tal" e jose entende que 6 o interessado. Quanto mais explicadinho
melhor. Temque pensarna posteridade, daquia cinquenta anos quando forem leraquela ata,que

tenha todos os elementos para melhor entender. A Sra. Vice-Diretora diz que concordam ent3o.

Agradece a Profa. Crntia pda observagao. 3. Revalidagao de Diploma Estrangeiro. 3.1. Processo

2017.1.14463.1.4 - Susan Nathaly Uquillas Mosquera. Pedido de revalidag3o de diploma
estrangeiro expedido pda "Universidad Cat61ica de Santiago de Guayaquil", no Equador,

apresentado peta interessada. Aprovag3o da Comiss3o de Graduag3o, com base no parecer

favor6vel do Prof. Dr. Sergio Nojiri, em 24/02/2021. Parecerdo relator pda Congregag3o, Prof. Dr.
Caio Gracco Pinheiro Dias, opinando pda revalidag3o do diploma estrangeiro da solicitante Susan

Nathaly Uquillas Mosquera, tendoem vista sua aprovag3o nas provasque Ihe foram exigidas pelo

DDP e pelo DPP, tendo fido dispensada dessa etapa pelo DFB, em 25/03/20211. A Sra. Vice-Direton

diz que, coma falaram na reuni3o anterior, sio virios pedidos de revalidag3o, mas contam com

poucos recursos, principalmente com a pandemia, que 6 dificil operacionalizar. Estes dots cason
inclusive a quantidade de documentos para ser avaliado 6 muito significativa, 6 quake impossivel

digitalizar tudo, mandarpara o parecerista para depois recebera resposta. Ent3o, demanda muito

tempo e efetivamente nio dipara fazer isso para todos, por ipso que o processo este um pouoo

maid lento. O Prof. Dr. CaioGracco Pinheiro Dias diz que a respeito dense pedido, s6 notarque des

t6m tide vgrios problemas com a revalidag3o de diplomas na Faculdade, t6m discutido ipso
inclusive. Acha que 6 de se notar. Esse caso 6 interessante queacha que de novo obriga a discutirem

essa questao, n3o houve u nanimidadedos Departamentos na exig6 ncia de prova. O Departamento
de Filosofia do Direito e Disciplinas B6sicas entendeu pornao exigir prova e os Departamentos de

Direito Privado e de ProcessoCivile de Direito P6blico exigiram prova. Nas notas, tem o resultado,

a candidata teve a nota quatro em dez em um dos Departamentos e otto e dez em outro
Departamento. Fica a questao, n3o t6m regras para saberem come fica quando o candidato 6

reprovado na prova de revalidag3o de diploma de um dos Departamentos. O parecerista pda
Comiss3o de Graduag3o, Prof. Sergio Nojiri, extraiu pda media das dual provas e entendeuque a

candidata estaria aprovada porque ela teve sein em dez em duas provasque foram aplicadas. Mas,
6 mais um indicio de que tem um processo que n3o este muito claro. E um processo que leva

resultados que s3o esquisitos, para dizer o minimo. Tendo em vista que acha, particularmente, ji

disse isso publicamente na Congregagao, que o exercicio das profiss6esjuridicas no Brasil este
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totalmente condicionado a provas e concursos que escapam da Unive rsidade, ou deja, terumtitub
revalidado no Brasil n3o autoriza elsa pessoa a trabalhar no Pars. Ela precisa kinda passar poruma

prova, que vai avaliar o seu domingo no Direito brasileiro, no caso vaiser a prova da OAB. Entendeu

por manter a decis3o que velo da Comiss3ode G raduagao. Mas, registra esse problema, para a16m

do fato de que a prova foi realizada pda solicitante emsetembrode 2019. Mesmocontandocom
todo o problema gerado pda pandemia, parece que tiveram aquium puzo muito longo para dar
resposta nesse pedido, formulado em 2017, e que s6 agora este tendo uma solug3o favor6vel a

solicitante, se essa Congregag3o votar a favor do parecer. Tem uma s6rie de coisas que precisam

pensarnesse processo de revalidag3o de diplomas. Parece que poresse processo t6 m proble mas a

resolverem. O Prof. Dr. Mgrcio Henrique Pereira Ponzilacqua diz que, s6 para ratificaro que o Prof.

Cain disse, esse tem side um objeto de discuss3o muito exaustivo da Comiss3o de G raduagaojide
alguns anos, n3o 6de agora. O Prof. Nuno pode confirmar, no mandatodele tamb6m tiveram uma

tentativa de constituir uma comiss3o para dar celeridade. Sup6e que eases processes servo mab

c61eres porque s3o digitalizados. Eases s3o os Oltimos processos fisicos. E um problema que 6

comum na faculdade e a diversas Unidades, inclusive a Faculdade de Direito. Conversou com a

Profa. Maria Paula e des t6m tido os mesmos problemas.A Comiss3o deGraduagao tem mudado

e flexibilizado um pouco o crit6rio, justamente porque, em gerd, os processor ficavam maid tempo

para apreciagao nos Departamentos. Tem que passarde um Departamento para outro e uma s6rie

de processo de avaliagao. Tamb6m se discutiu muito o quanto que essay provas s3o muito pontuab,

alas realmente avaliam o conhecimento, sendo que as normativas tantos do MEC quanto da
Universidade reivindicam que se observe mais a universidade, que 6 a instituigao de origem, a

compet6nciaque 6 provida ao estudante do que a pr6pria equiva16ncia de conteado, porque isso

nem sempre 6 possivel. Uma vez avaliou um processo de estudante que vinha do mundo 6rabe.
Pergunta como ter3o equivalancia de conte6do jique 16 o Direito 6 muito distinto do nosso. O
modo de pensaro direito 6 muito distinto. Ent3o, n3o se pode pedir uma equiva16ncia imediata de

conte6do ou precisa. S6 para esclarecerque est3o atentos a isso, embora naquilo que seja posse/el,

a Comiss3o este tentando mudar. Agora constituiram uma comiss3o formada por representantes

dos Departamentos. N3o sera mandado mats para os Departamentos, seri encaminhado para essa

comiss3o, que teri uma expertise mais, sup6em, porque foi esse um dos crit6rios, de professores

que ji estivessem familiarizados com a dinimica da revalidag5o de diplomas. Este falando isso
porque o pr6ximo item 6 o mesmo assunto. A Profa. Cynthia Carneiro tem insistido muito, que 6

internacionalista tamb6m, a questao dos imigrantes e at6 de refugiados que is vezes precisam

desse reconhecimento para exercerem no Pars. Colocar esses empecilhos tamb6m 6 uma quest5o

de humanidade e de respeito aos direitos fundamentals. T6m tido esse cuidado, embora n3o
consigam atropelar os prazos que s3o dados, peculiaridades e idiossincrasias dos pareceristas. O

Prof. Dr. Jair Aparecido Cardoso diz que gostaria de confirmar a fda do Prof. M6rcio, tem
acompanhado essa discuss5o na CG, 6 ipso mesmo. Retoma a fda do Prof. Caio no sentido que

existe uma Deliberagao Conjunta entre FDRP e FD S3o Paulo. Nessa Deliberagao Conjunta t6m

algumas regras de encaminhamento e alguns erros que precisam corrigir. Quando fda que n3o tdm

regras de nota, na Deliberag3o tem que 6 uma questao por Departamento e no minima se is ou
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cinco de aprovagao. Entao, essa media que o Prof. Nojiri fez, em regra, estaria emdesacordo com

a Deliberag3o Conjunta. Precisa verat6 que ponto 6 intransponivelessa quest3o.A regra existe. A

Deliberagao Conjunta diz que cada Departamentofariuma pergunta, mas 6 um equivoco. Em S3o
Paulo tem quatorze ou quinze Departamentos, na FDRP s3o doin que congrega diversas areas. N3o

tem como fazeruma pergunta s6 por Departamento, comega ai. Esse 6 um problema que precisam

vence r. Devolve u u m processo elsa semana com esse questionamento. Precisam resolver isso. S3o

Paulo 6 uma realidade e aqui6 outra, temque serdistinta para a avaliag3o desse processo. N3oviu

esse parecerque o Prof. Caio mencionou, ele fez o relato, mas, talvez, tirar a media da media, seja
equivocado. Poroutro lado, devolveu um processo elsa semana tamb6m com base nessa quesHo

que o Prof. M6rcio colocou, o cara 6 refugiado, vem para o Brasil, pede equiva16ncia, se pede

comprovagao de documents do pals dele, se precisarvoltar 16, ele n3o volta mais. Na verdade, n5o

tem coma buscar o documento. Tem que daroutro olhar, verificar outra instituigao. A quest5o 6

que evolufram nesse encaminhamento. Quando comegou a avaliag3o dos primeiros processor era

mais ou ments coma fazem na Graduagao, quandoumaescola do Brasil transfere oaluno para c6,
veem a quest3o da carga hor6ria, compatibilidade hor6ria, e tamb6m o curriculo do aluno e faz a

adequagaoaqui. Se o aluno vem de umaescola de outro pals, como o Prof. M6rcio comentou, bem

distante, 6 16gico que n3o teri carga hor6ria como a daqui, muito menos o hist6rico compativel.

Entao, as regras para analisarem t6m que ser outras, n3o 6 s6 carga horiria e conteOdo
program6tico. S5o conteOdos e cargas hor3rias distintas, 6 6bvio. N3o tem como compatibilizar.

Tem que ver se existe a escola, se 6 reconhecida, e verificar as condig6es para poder criar outros
crit6rios objetivos para revalidaresse diploma, e n3o de forma a avaliar o aluno aqui. Compo Prof.

Cato colocou, as suas responsabilidades 6 permitir que o aluno entre com o diploma no Brasil e

depots se quiserseradvogado tem a OAB para avaliar as quest6es de conte6do, Minist6rio P6blkn,
Magistratura e assam por diante. Acha que tem que pensar assim e criar crit6rios mais objetivos

para encaminharem essa quest3o. A Profs. Dra. Cintia Rosa Pereira de Lima diz que ficou em d6vida
quando o Prof. M6rcio comentou sobre o puzo, pergunta se eases processos de revalidagao est3o

com prazos suspensos. At6 fez essa pergunta para a CG, o Sr. Rafael que agora tinha uma
Deliberagao que tinha suspendido. Acha que depois, mats para frente, avaliar pedidos que forum

feitos antes da pandemia e ficaram com os prazos suspensos. O Prof. Dr. Mircio Henrique Pereira

Ponzilacqua diz que os processos fisicos que ainda n3o tinham fido objeto de alguma forma de
avaliag3o, essen tiveram os prazos suspensos. Pediram a Cimara especifica da Pr6 Reitoria e des

suspenderam dos processos fisicos. lsso n3o atinge os novos processor digitalizados e essesque ja

estavam. Essa foiuma decis3o da pr6pria CG porque, como ji tinham sido objeto de avaliagao,
coma esse de 2017, precisam dar encaminhamento. J6 tinha tramitado o processo e feito a

avaliag3o, jitinha feito as provas, precisavam daralgum sequenciamento. A Profa. Dra. Cintia Rosa
Pereirade Lima perguntaao Prof. M6rcio se quem n3o fezas provasquefica suspense O Prof. Dr.

Mircio Henrique Pereira Ponzilacqua responde que s3o esses processos fisicos que pegaram o
intervalo da pandemia, que n3o tinha fido realizado nenhum ato significativo durante o processo.

lsso porque n3o tinham como digitalizar os processos e enviaraos professores. lsso aconteceu em

v6rias Unidades, inclusive a Faculdade de Direito do Largo S3o Francisco tamb6m pediu. Foram
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muitas Unidades que tiveram esse mesmo pleito, n5o sabe se nas mesmas condig6es. No caso da
Faculdade, a Deliberagao da PG atingiu somente os processos que ainda n3o tinham tido atom
significativos como, por exemplo, as avaliag6es dos Departamentos. Os digitalizados n3o s3o
atingidos porque as considerag6es podem tramitar por meio do sistema. fQJQfado em discuss3o e

votag5o o parecer do Prof. Dr. Cain Gracco Pinheiro Dias, opinando pda revalidac3o do diploma

estrangeiro expedido pda "Universidad Cat61ica de Santiago de GuayaquilT. no Equador, da
solicitante Susan Nathaly Uquillas Mosquera, tends em vista sua aprovaQ3o nas provas que Ihe

foram exjgjdas pelo DDP e pelo DPj?, tendosido dispensadadessa etapa peso DFB, 6 aprovado por

unanimidade (dezessete membros) . 3.2. Processo 2019.1.1745.1.8 - Ivan Rodolfo Fonseca Ramos.

Pedido de revalidagao de diploma estrangeiro expedido pda "Universidad Nacional 'Federia3
Villarreal"', no Peru, apresentado pele interessado. Aprovagao da Comiss3o de Graduag3o, com

base no parecerfavorivel do Prof. Dr. Jair Aparecido Cardoso, em 24/02/2021. Parecerdo relator

pda Congregag3o, Prof. Dr. Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, favor6vel ao pleito, em
08/04/2021. O Prof. Dr. Guilherme Adolfo dos Santos Mendes diz que n3o h6 grandes
considerag6es e nesse processo n3o houve diverg6ncia entre os Departamentos. Foi
unanimemente considerado o pedido, sem aplicag3o de provas pelos tr6s Departamentos, e foi

ratificado pda Comiss3ode Graduagao. Em raz3o disso, seu parecerfoipositivo tamb6m. Colocado

em discuss3o e votagao o parecerdo Prof. Dr. Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, favor6vel ao
pjeito de revalidafao de diploma estrangeiro expedido pda "Universidad Nacional 'Federia3

VillarrealTI, no Peru. apresentado por Ivan Rodolfo Fonseca Ramon, 6 aprovado por unanimidade

(!!e4e$$Qlg nleinbr9y. A Sra. Vice-Diretora diz que, falando um pouco sabre a sua experi6ncia na

Pr6 Reitoria de P6s-Graduag3o, a revalidag3o de Diploma da P6s-Graduagao tamb6m 6 bastante

complexa, a Reitoria trabalha com grande demanda e poucos recursos. O reconhecimento6 de fato

complexo em qualquerdas instincias porque precisam verificar n3o s6 hist6rico do aluno, mas a

faculdade de origem, qualidade do curso, forma como o diploma foiobtido. Para isso conta com a
colaboragio dos professorese 16 tiveram situag6es como o casa da candidata Susan, que a entrada

do pedido foiem 2017. Acaba demorando um pouco mais e, infelizmente, acaba acumulando. lsso

porque existe um grande fluxo de pedidos para a Universidade de S3o Paulo. A Reitoria tem todo

interesse em resolver esse acOmulo de pedidos que est3o atrasados, mas n3o 6 t3o f6cil dado a

essay dificuldades, especialmente a dificuldade dense ano. O Prof. Dr. Ignacio Maria Poveda
Velasco diz que esperou concluir a votag3o desses dois itens, votou favoravelmente. Mas, gostaria

de fazer algumas ponderag6es at6 por conta da sua experi6ncia tamb6m, n5o s6 coma professor

que teve que avaliar e analisar um pedidode reconhecimentodetitulo no caso da P6s-Gradua$o
ou revalidagao de diploma no caso da Graduagao, at6 tendo em vista sua experi6ncia na Secretaria

Geralda Universidade. Ouviu os argumentos do Prof. Clio e do Prof. Marcia, que respeita muito,
mas, entende tamb6mque precisam matizar bem. Quando se pede uma revalidag3o de diploma de

uma G raduagao feita em outro pals, outra universidade,oque se tenta apurar6 se aquele estudo

que a pessoa fez naquela universidade estrangeira, naquele pals, nas Brandes linhas porque n3o se

trata de carregar horirio em um minuto a mais ou a menosou conteOdo program6tico. Se lembra
que 16 tr6s, quando comegaram com a Comiss3o de Graduag3o da Faculdade de Direito, era
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membro e a Presidente era a Profa. Ada Pellegrini Grinover, quando comegaram analisar,
ponderavam que uma coisa era tentaruma revalidag3o de diploma obtida em uma universidade de

um pals que segue o sistema romano-germanico de Direito, outra coisa 6 revalidar um diploma

obtido em uma universidade common /aw, que s3o sistemas juridicos diferentes. Como o Prof.

Marcia mencionou, no caso de refugiados, parses islamicos, teriam ainda maid diferengas em

termos de sistemajuridico. A questao 6 conce itual, est3o querendo saberse o quea pessoa estudou
16 pode ser considerada, com todosos aspectos mencionados, coma se tivesse estudado no Brasil

e na Universidade de S3o Paulo, com as ponderag6esque mencionou. Nesse sentido, aquest3o do

refugiado, claro que precisam ter todo esse olhar humanitirio, mas pensa que "uma coisa 6 uma

coisa e outra coisa 6 outra coisa". Se traz um diploma da Syria, modo de dizer, s6 porque ele 6 um

refugiado, volta a dizer, todo carinho e acolhida, mas focando no aspecto t6cnico se ipso aqui

equivale, n3o babe.Tem o comentgrio do Prof. Cain, para ele exercerprofiss3otera que enfrentar

um concurso, seja a prova da OAB. Sim, concorda. Se for uma revalidag3o de diploma "n3o teri
uma consequ6ncia pr6tica maior no sentidodo exe rcicio profissionalporque ele teri que e nfrentar

a prova da OAB". Mas, as suas responsabilidades e reflex3o s3o no memento imediatamente

anterior, com todas as nuances, bom sense, flexibilizagao que 6 necess6ria. Se esse estudo que a
pessoa fez 16 fora pode ser considerado como equivalente ao estudo que um aluno da Faculdade

faz aquidentro, o estudo que leva a obtengao do diploma, sim ou n3o. S3o mais ponderag6es no
plano te6rico, de tese, do que quest6es mats pr6ticas. A Sra. Vice-Diretora diz que, antes de

terminar, reforga uma informag3o que passou antes, no comego da reuni3o, consultou os Chefes
de Departamento sobre a possibilidade de realizarem um evento comemorativo e chegaram a

conclus3o que uma palestra na 61tima semana de abril seria interessante.Seria em relag3o aos

quatorze ands e um m6s do aniversirio da Faculdade. Tinham cogitado dois nomes, mas, agora,
durante a reuni3o o Prof. Nuno fez a gentileza de confirmar um segundo nome que coube na

agenda. Ent3o, fargo no dia 27/04/2021, a palestra com o Prof. Antonio de Castro Caeiro, da
Universidade Nova de Lisboa, com o temajustiga e felicidade. Seri is 19h. Para fazera abertum

desse eventoe falar um pouco da hist6ria da Faculdade, acha que n3o teria dois names melhores

do que o Prof. Poveda e o Prof. Celli, que participaram ativamente do inicio da Faculdade. Elem

concordaram agora, durante a reuniao, de fazerem a participagao p reliminar a palestra com o Prof.

Antonio Caeiro, no dia 27. V3o providenciar a divulgagao e preparar o material. Gostaria de tera

participagao e apoio de todos, inclusive dos representantes discentes, no sentido de prestigiarem

esse evento, principalmente para os ingressantes conhecerem o hist6rico da Faculdade 6 muito

importante. As refer6ncias do Prof. Ant6nio de Castro Caeiro sio muito boas, acredita que todos

v3o apreciar. Conta com ,JodQS. Nada mats havendo a tratar, a Sra. Vice-Diretora agradece a

presenga de todos e da f?6r.en4l:;Na€hg.!euDiaa.is treze horas e quarenta e dais minutos. Do que,
para constar, eu, f\ F9KJ!##e#3:;:?=B '' Marcia Aparecida Cruz de Oliveira Bianco,
Assistente T6cnica Acabj6yl:lili}7-tdvrei i!"tFigite+--este-Ata, que seri examinada pelos Senhores

Conselheiros presented a sessio em que for discutida e aprovada, e por mim assinada. Ribeir3o

Preto, nave de abrilde dois mile vinte e um.

ndo a tratar

treze horas €

Marcia Api
ta, que
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