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ATA DA 106e SESSA0 0RDINARIA DA CONGREGAgA0 DA FACULDADE DE DIREITO DE RIBEIRA0

PRETO DA UNIVERSIDADE DE SAO PAULO. Aossete dias do m6s de maio de dots mile vinte e um,

is quatorze horan e tr6s minutes, por videoconfe r6ncia pda plataforma Google Meet, nos termos

da Resolugao NQ 7945/20, de 27/03/2020, da Reitoria da Universidade de S5o Paulo, em terceim

convocagao, reOne-se a Congregagao da Faculdade de Direito de Rlbeir3o Preto da Universidade de

S3o Paulo -- FDRP/USP, sob a Presid6ncia da Profa. Dra. Maida 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, Flavia Trentini,

Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Gustavo Assed Ferreira, lara Pereira Ribeiro, Ignacio Maria

Poveda Velasco, Jair Aparecido Cardoso, M6rcio Henrique Pereira Ponzilacqua, Maria Paula Costa

Bertran, Nunn Manuel Morgadinho dos Santos Coelho, Pedro Bohomoletz de Abreu Dallari,
Sebasti3o Sergio da Silveira, Sergio de Albuquerque, Silvana Martins Mishima e Umberto Celli

Junior, os Representantes Discentes de G rad uag3o, M arco Borges Papp, e de P6s-Graduag3o,Sauk)

Simon Borges, e o Representante dos Servidores T6cnicos e Administrativos, Antonio Tadeu

Campos Mesquita. Presente tamb6m o Chefe da Segao T6cnica de Inform6tica, Fabio Jose Moretti,

e a Assistente T6cnica Acad6mica - Substituta, Silvia Estevam Yamamoto Crivelaro, para secretariar

a reuni3o. Justificou aus6ncia antecipadamente a Professora Eliana Franco Neme . Havendo n6mero

legal, a Sra. Vice-Diretora agradece a presenga de todos e declara abertos os trabalhos da 106a

Sess3o Ordin6ria da Congregag3o da Faculdade de Direito de Ribeir3o Preto da Universidade de S3o

Paulo. 1. EXPEDIENTE. 1. Discuss3o e votagao. 1.1. Ata da 105e Sess3o Ordiniria da Congregag3o,
realizada em 09/04/2021. Colocada em discuss3o e.vota£3o, 4 Ala da 105a Sess3o Ordin6ria da

Congrega€3o, rea]izada em 09/04/202]., 6 aprovada por unanimidade Idezenove membros). 2.

Comunicag6es da Diretoria. Sra. Vice-Diretora, Prof a. Dra. Massa de Souza Ribeiro. A Sra. Vice-
Diretora comunica: A) Boas-vindas aos novos representantes dos Professores Associados na

Congregagao, eleitos em 26/04/2021 (Mandates: 27/04/2021 a 26/04/2023): Prof a. Dra. Cintia
Rosa Pereira de Lima(Titular) e Prof. Dr. Victor Gabrielde Oliveira Rodriguez(Suplente); Prof. Dr.

Alessandro Hirata(ntular) e Prof. Dr. Rubens Begak(Suplente); Profa. Dra. Flavia Trentini(Titular)

e Profa. Dra. Fabiana Cristina Seven(Suplente); Profa. Dra. Maria Paula Costa Bertran (Titular) e
Prof. Dr. Thiago Marrara de Matos (Suplente). B) Boas-vindas aos novos representantes dos

servidores t6cnicos e administrativos na Congregag3o, eleitos em 30/04/2021 (Mandato:
01/05/2021 a 30/04/20221: Antonio Tadeu Campos Mesquita (titular) e Edvaldo da Silva Campos

jsuplente). C) Plano USP de Readequagao do Ano Acad6mico (GT PRAA) -- D6cimo (luinto

Documents em 05/05/2021. Reforga as recomendag6es para cuidado em relagao aos protocolos

de seguranga necess6rios, exigidos pelo Covid-19. Uma das recomendag6es colocadas nesse

documento 6 a manutengao das auras remotas tanto de Graduagao como de P6s-Graduagao. J3
est3o com as aulas em curse nesse formato. O documento fada da manutengao desses cuidados,

mas tamb6m comega a falar em flexibilizagao, assim como o Plano S3o Paulo, que o Governador

D6ria estava repassando para a comunidade agora, a parter das ].2h45. Acertaram com a
respons6vel pda Biblioteca que retomar3o as atividades por agendamento distribuidos durante

toda semana. Estavam com o agendamento concentrado unicamente na terra-feira. A partir de
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agora, voltar3o a fazeros agendamentos durante a semana, de forma que possam atendermelhor
o maior nOmero de pessoas e sobrecarregue menos os funcion6rios no formato de trabalho
definido por des. D) A16m da visita do Conselho Estadual de Educagao no dia 23/04, que todos
pude ram teracesso, na segunda-feira seguintetive ram a visita da Cimara de Avaliagao Institucional

que velo falar na Unidade, para os gestores, sobre o processo de autoavaliagao que a Faculdade

deve comegar a fazer nesse finalde ano para entregar na metade do ano que vem. Nessa visita

lembraram bastante da importancia do planejamento estrat6gico que foifeito para a Unidade e da

importancia do seu acompanhamento para registrar as correg6es e falar dos 6xitos e dificuldades

que se teve na execugio deles. Elsa visita serviu a Direg3o, Chefes de Departamento e Presidentes

de Comiss3o. E) Est3o avaliando junto com a Comiss3o de Biblioteca e a Milena, responsivel peta

Biblioteca, a possibilidadede compra de uma plataforma entre as que est3o listadas, a Saraiva e a

Gen s3o as que est3o em destaque. Elsa semana a Milena falou da possibilidade de uma compo

em parceria com a Aguia, 6rgao centralda Reitoria, que faz entre outros a organizagao dos acervos
das Bibliotecas, e tamb6m com a Faculdade de Direito do Largo S3o Francisco. lsso facilitaria

bastante esse processo de compra e melhoraria o prego. Poderiam comprar uma plataforma mats
ampla por um prego mats amig6vel,j6 que essas plataformas t6m pregos bastante significativos. F)

No m6s de abril, a16m das atividades de aula, comegaram as atividades de eventos, palestras, que

t6m side bastante divulgadas na p5gina, e entre das a Semana de Recepgao aos Calouros e a
palestra que promoveram em fung3o do aniversirio da Unidade, a16m de outras ji realizadas e

programadas. Recomenda que vejam os programas quej6 est3o propostos. Nesse se ntido, o Setor

de Comunicag3o fez a proposta de um livreto de divulgag3o de eventos para que possam ter ipso
em um formato mais sofisticado e com uma p rogramagao de m6dio puzo, de forma que as pessoas

possam se organizar melhor para prestigiar. Nesse sentido, esse livretofoimandado para todos os

docentes, para apreciag3o e sugest6es. Esse material 6 muito importante para visibilidade da

Unidade, n3o para a regiao, mas para que possam atingir usu6rios mais distantes, principalmente
sabendo que t6m desenvolvido palestras de alto navel, com padrao de qualidade bastante

significativo, convidando pessoas de fora que efetivamente trazem contribuig6es. A16m de fazer,

precisam se preocupar muito com o processo de divulgag3o. Esse livreto que o Setor de
comunicagao propos 6 mais uma dessas tentativas. As divulgag6es t6msido sempre feitas da fomaa

mats ampla, tentando atingir o maior nOmerode canais, mas sabem que t6mfalhas. A proposta6
tentare m realizar algumas inovag6es pa ra sabe rem se conseguem termais 6xito em fazerchegar a

comunicag3o para aqueles potenciais interessados. A falha n5o 6 operacional do Setor de

Comunicagao, na medida em que ela divulga e n3o chega nos pontos necessirios,tem um problema

de comunicag3o que, talvez, se fizerem uma mudanga consigam corrigir. G) Sabre a quest3o da

Progress3o Horizontal na Carreira Docente neste momento este na face de recursos. As comiss6es

jientregaram seus trabalhos, passaram nos Conselhos, agora estSo no puzo regulamentar dos

recursos. 3. Palavra aos Senhores Presidentes de Comiss6es. Comiss3o de Pesquisa. O Prof. Dr.

CaioGracco Pinheiro Dias comunica: A) Todos devem ter recebido o e-mailcom a abertura do puzo

do editalPIBIC, tanto para a Iniciag3o Cientifica coma para o Ensino M6dio. As inscrig6es v3o at6

21/05/2021, is 12h. Pedea ateng3o de todos, para queos alunos quet6m interesse empesquisa
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apresentem projetos, lembrando o acontecido o ano passado, que a expectativa muito baixa de

recebimento de bolsas pda FDRP tem feito os professores n3o apresentarem projetos, porque

sabem que peso escalonamento de docentes, normalmente, se o Prof. Eduardo apresentar um
projeto de bolsa, ele que leva por conta da classificagao do docente. Mas, ano passado tive ram uma

bolsa mais quefoiatribuido ao orientandoda Profa. lara. E importante quetenham mais projetos

para que possam reclamar por uma distribuig3o mats equitativa dessas bolsas tamb6m. E o
orientador que usa o Atena que faz a submiss5o do projeto. Comissio de Graduagao. O Prof. Dr.

Mircio Henrique Pereira Ponzilicqua comunica: A) Concluiram na Comiss3o de Graduag3o a
matrlcula de 29(vinte e nove) ingressantes via SiSU, sendo: 12(doze) LI, escola publica mais baixa

renda, e 17(dezessete) L2, escola publica, mats baixa renda e mais PPI, pretos, pardos e indigenas.

Ainda tem I (uma) vaga para LI, a qual estar5 disponivel para a pr6xima chamada que dever6
ocorrerna pr6xima semana. Foram mantidos os parametrosdefinidos no ano passadopara as vagas

disponibi[izadas para o ingresso via SiSU: 13(treze) vagas para L]e].7(dezessete) vagas para L2,

descritas anteriormente. Tamb6m foram mantidos os pesos e notas minimas do Enem: as provas

manter3o a nota minima e ter3o os seguintes pesos: Redag3o peso 5(cinco), Ci6ncias Humanas,

suas Tecnologias e Linguagens peso 5(cinco), C6digos e suas Tecnologias peso 5(cinco), Ci6ncias

da Natureza e suas Tecnologias peso 3(tr6s), Matem6tica e suas Tecnologias peso 3(tr6s). Essay

notas s3o atribuidas ji de algum tempo peta Comiss3o de Graduag3o, apenas mantiveram. B)
Haver6 na pr6xima sexta-feira reuni3o ampliada da CG, CoC, CCEx e CPq para tratar das atividades

acad6micas complementares que demandam um consenso das diversas comiss6es. A CG este

liderando esse processo, mas today as comiss6es servo convocadas, inclusive os integrantes e,

principalmente, a representagao discente. C) Criagao de dual disciplinas optativas eletivas: Direito

da Nacionalidade, sendo da responsabilidade da Profa. Dra. Cynthia Spares Carneiro e Direito

Internacional da Economia Digital, de responsabilidade do Prof. Dr. Umberto CelliJunior. Elas
estar3o disponiveis no segundo semestre de 2021. D) A exemplo de v6rias Unidades, a CG na Oltima
reuni5o ordin6ria havia decidido pordecis3o n3o un6nime abster-se da participagao do Guia Quero

Estadao, avaliag3o de curses, ante uma s6rie de questionamentose criticas ao processo avaliativo,

inclusive por v6rios dirigentes de Unidade. Estavam acompanhando a discuss3o e tamb6m na
reuni3o ordin6ria da CG foram levantados v6rios pontos vulner6veis, que inclusivejifalou no ano

passado. Mas, a Pr6-Reitoria de Graduagao fez uma recomendag3o expressa que todas as
Unidades/Curse sigam participando do preenchimento do formu16rio para o Guia da Faculdade at6

que essa situag3o seja um pouco mais esclarecida. O Pr6-Reitorinclusive disse que convidar6 o Sr.

fabio Volpe, responsavel por esse Guia Quero Estadio para alguns esclarecimentos na pr6xima
reuni3o do CoG. A CG, nesse sentido, acata, mas vaiparticipar ativamente dos questionamentos na

pr6xima reuni3o ordin6ria do CoG, que teri ensejono dia 20/05, salvo engano. A Sra.Vice-Diretora
pergunta ao Prof. Marcia se tem alguma informag3o, levantamento sobre a necessidade do kit

internet para eases alunos que entram agora nessa turma do SiSU. O Prof. Dr. Marcia Henrique
Pereira Ponzilicqua diz que est5o fazendo o levantamento. A CG jiprovidenciou e-mailaos alunos

pedindo que se manifestem sobre a necessidade e ja t6m alguns nomes de alunos que

apresentaram. Acha que jiest6 no puzo, pode verificar com o Rafael, de envio definitivo d os
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names. A Pr6-Reitoria este oferecendo como fez no ano passado e agora precisa da manifestag3o

dos interessados para o Servigo de Graduagao. Comiss3o de P6s-Graduagao. O Prof. Dr. Camilo

Zufelato comunica: A) O processo seletivo este em curso. Tem para este ano o totalde 34(trinta e

quatro) vagas de concorr6ncia ampla e 8(oito) vagas destinadas as agnes de politica afirmativa. As

inscrig6es ji se encerraram. Receberam pelo sistema o total de 401 (quatrocentas e uma)
inscrig6es. Feito o processo de homologagio, esse nOmero reduziu para 331(trezentos e trinta e

uma). H5 algumas inscrig6es que s3o feitas em duplicidade, quest6es de documentag3o, de

qualquer forma o nOmero 331 (trezentos e trinta e um) 6 muito alto e bem maior que do ano
passado, que ficou em torno de 250 (duzentos e cinquenta). Est3o bastante felizes com esse

resultado de ampliagao dos inscritos para 331(trezentos e trinta e um). Tiveram nesses inscritos,

25 (vinte e cinco) candidatos para as agnes de politica afirmativa na categoria de p retos e pardos e

6(seis) candidatos para as vagas de portadores de defici6ncia. Tem elsa peculiaridade que gostaria

de destacarem relagio a essesdados. No dia 16/05/2021 seri aplicada a prova especifica.J6 havia
mencionado isso anteriormente, o processo seletivo sera integralmente online, como foino ano

passado. Por coincid6ncia a coordenadora da P6s tamb6m 6 membro da Congregagao, Profa. Flavia

Trentini. Qualquer d6vida em relag3o a esses temas, tem certeza que ela poder6 informar. Esb

tudo bem organizado. Queria agradecermuito o apoio da Diretora em relagao aos servidores, tem

toda uma logistica para a realizag5o dessas provas. Os candidates devem ser observados por

se rvidores ou professores. lsso d6 mu ito trabalho. Gostaria de registrar o apoio que est3o tendo da

Diretoria. B) Fargo uma reuni5o aberta, n3o s6 para os professoresdo Programa, mas a todos os

professores da Faculdade, na pr6xima segunda-feira, dia l0/05/2021, das 19 is 21h, com a
divulgag3o dos dados completos do quadri6nio. Est3o na finalizagao de quadri6nio e a ideia 6 a

divulgagao dos dados e, tamb6m, se possivel, n mesma reuniao, falarem um pouco sobre o

estabelecimento de metas e agnes. T6m v6rios momentos dentro do Programa, inclusive os
semin6rios, onde discutem isso, mas fica o convite para todos participarem dessa divulgag3o de
dados. C) No dia 05/05/2021 foipublicada a Resolug3o CoPG 8082 que,talcomo no ano passado,

mant6m as prorrogag6es de puzo para dep6sito dequalificag3o e de defesa. Esta foiuma dimens3o

muito importante na Pr6-Reitoria, entendendo as peculiaridades que se tem para a defesa de
trabalhos estimantida em linhas gerais, com algumas peculiaridades, mas as alunos podem contar

com a prorrogagao de puzo quando se fizernecess6rio em fung5o dos percalgos como fechamento
de bibliotecas, pesquisas empiricas e coisas do tipo. D) Sobre o kit internet tamb6m tem essa op$o

na P6s-Graduagao e tiveram um pedido. lssoj6 foidivulgado aos alunos e um aluno do Programa

de Mestrado solicitou o kit internet.J6 enviaram elsa requisigao para a Pr6-Reitoria. Comissio de

Cultura e Extens5o Universitiria. O Prof. Dr. Jair Aparecido Cardoso comunica: A) Realizaram
semana passada o Congresso Internacionalsobre TrabalhoSegu ro e foim uito bem aceito. Tiveram

uma media de tr6s mil visualizag6es nosite. lsso foimuito interessante, encaminhou at6 para a Sra.

Vice-Diretora uma parcialdaquele momento. O eventofoi realizado em parceria com os Tribunais

Regionais doTrabalho de Campinas, S3o Paulo e Goi6s. Foram tr6s Tribunais envolvidos. Foimuito

importante esse trabalho. Com a participag3o tamb6m da Faculdade de Medicina de Ribeir3o Preto

e da Escola de Enfermagem de Ribeir3o Preto. B) Ontem tiveram outro evento interessante,
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tamb6m internacional, sabre o Direito Coletivo, com professores do Chile. C) Reitera, sempre falam

isso, mas, agora, com a presenga do Tadeu, que leve para os demais colegas do TI, o apoio que

estio tendodo Setor. Se n3o tivessem oapoio do pessoal, n3o serra possivel. E um apoio do inicio
ao fim, organizagao, divulgag3o e, tamb6m, no momento do events acompanhando. lsso 6 muito

importante. No Congresso que fizeram na semana passada uma professora de Portugal teve

problema para passar o slide e, por coincid6ncia, o Tadeu, que estava 16, conhecia o sistema

portugu6s, e deu a instrug3o para a professora como ela deveria fazer. Foimuito interessante e

virou coment6rio no Congresso. O sistemadaquiconheciao sistema de 16. Est3o muito bem com a

equipe da FDRP. D) Parabeniza o caderno do Setor de Comunicag3o, porque uma dificuldade que
tinha na CCEx da aus6ncia de controle dos eventos de exte ns3o. Vieramtrabalhando nessa gest3o

para viabilizarem ipso. Os setores n3o se conve rsavam. Agora fize ram um esquema da Comunica$o

centralizar, at6 comunicaram ipso na reuni3o passada, para que facilitasse a comunicag3o e

divulgagao e centralizassem as informag6es. N3o para controle, mas para estatisticas dos eventos.
Com base nisso, surgiu a ideia do caderno. Acha que 6 excelente, porqueevita choquesde hor6rk)s

de eventos. Parabeniza a iniciativa. A Sra. Vice-Diretora diz que, de fato, os eventos que foram
organizados no m6s de abril foram bem interessantes, pode participar de um deles, esse

mencionado inicialmente pelo Prof.Jair, que falava sobre o Covid e a seguranga no trabalho. Uma

quantidade bastante significativa de pessoas visualizando o evento, que para a Unidade 6 muito

importante, principalmente pelos beneficios que eases eventos levam para a sociedade de uma
forma gerd. Comiss3o de Relag6es Internacionais. O Prof. Dr. Alessandro Hirata comunica: A)
Nessa6poca do ano, normalmente, abririam o editalcom as vagus da Faculdade, os conv6niosda
Unidade, para os alunos intercambi6rios, para semestre seguinte. Esse ano, assim como em today

as outras Unidades, esse edital n3o seri aberto. Ainda tem situagao de alunos que t6m vagas

reservadas em universidade estrangeiras, que tiveram que voltar ou n3o foram, do ano passado.

Esses alunos, depende ndo da situagao, poder3o realizaro se u inte rcimbio quandohouver melhoria
das condig6es sanit6rias. Mas, por ora, n3o servo abertas novas vagas em raz3o da incerteza do

cen6rio. A Sra. Vice-Diretora diz que tiveram a demanda de uma aluna que recebeu recurso da
AUSPIN, que est3o tentando ver se 6 possivelviabilizar, dependendo se o outro pals estiver com
abertura. O Prof. Dr. Alessandro Hirata diz que essa aluna recebeu essa bolsa no ano passado da

AUSPIN para pesquisa em Portugal, na Universidade Nova de Lisboa. Havendo possibilidade, pode
haver ainda a concess3o da bolsa. A bolsa esb liberada por parte da AUSPIN para que ela realize

essa pesquisa dentro das condig6es sanit6rias possiveis. 4. Palavra aos Senhores Membros. O Prof.

Dr. Mircio Henrique Pereira Ponzilicqua esclarece que, em relagao a pergunta feita pda Sra. Vice-
Diretora, ainda est3o abertas as inscrig6es para o kit internet na Graduagao. Solicita que realizem

os pedidos o mais r6pido possivel, porque agora est3o sendo encerradas as matriculas, entao, os
novos tamb6m poder3o fazer elsa solicitagao, mas a Pr6-Reitoria compra por notes. Entao, o risco

6 se demorarem muito para faze rem o cadastramento, podem terum atraso no rece bimento do kit

e prejuizo no aprendizado. Por isso, que os alunos assim que perceberem as suas necessidades,

assam que possivel, preencham o formu16rio e deem encaminhamento. Elsa 6 uma informag3o 6til

ao corpo discente. O Prof. Dr. Camilo Zufelato comunica e agradece todo o apoio que recebeu
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nesse perlodo de uma inciativa que teve no comego do segundo semestre do ano passado, que f oi

denominado de Encontros Brasil-Italia de Direito ProcessualCivil. Essesforam encontros semanab,

today as quartas-feiras pda manha, receberam um professor italiano numa sess3o que
normalmente demorava uma hora e meta e v3o encerrar na semana que vem aquele que seri o

Oltimo encontro, completando trinta encontros. O que era para ter side um pouco mats curto,

acabou se transformando em uma atividade mu ito extensa. Foiuma atividade em coope ragao com

a Unifesp, com uma docente e colega da Unifesp. lsso n3o teria acontecido se n3o fosse todd o

apoio institucional que tiveram, de modo muito especial ao Tadeu, que este aqua tamb6m,
coincidentemente. A ideia 6 que transformem, inclusive 6 uma s6rie que n3o tem equivalentes no

Brasil, trinta encontros em um puzo t5o curto. Transformar3o em uma esp6cie de p/ay/ist, que seri

divulgada inclusive na Italia, porque os pr6prios italianos disseram que n3o tem 16 algo dense tipo.

Queria registrar ipso para finalizagao dessa inciativa e agradecer muito o apoio institucional que

teve. O Prof. Dr. Jair Aparecido Cardoso diz que gostaria de reiterar um assunto antigo, que ji
comentou nessa Congregag3o, com relagao a ata. Acha muito importante fazerem, mas a ata que

aprovaram hoje deu dezessete laudas e seiscentas e setenta e nove linhas, imagina o trabalho que
d6 para fazer tudo isso. E professor da area trabalhista e pensa no trabalho seguro e na saOde do

trabalhador. Insiste que, talvez, pudessem fazeruma ata sint6tica e as discuss6es serem relevadas,

colocar somente o objeto de forma mais objetiva e reduziria bastante essa ata. J6 foi uma
solicitagao sua antiga. Acha que coisas que envolvem discuss6es, podem pedir a palavra e trazer

porescrito para facilitar. S3o vinte laudas, tem professorque n3o conseguefazerum artigo de vinte

laudas no semestre, porque realmente sabea dificuldade. Produziruma ata por m6s 6 um estresse

que imagina o que ipso causa no psico16gico da funcioniria que fica encarregada disso. Se preocupa

muito com isso. Acha que podem pensarem viabilizaruma forma de tornarmais sint6tica, quest6es
objetivas, aprovada ou reprovada. Informag6es, de repente, trazerem ji digitadas e s6 pasha,

facilita a quem trabalha com isso. Em nome da sa6de dos servidores, pedeque em algum moments
voltem a discutir a possibilidade de uma ata sint6tica. A Sra. Vice-Diretora diz ao Prof. Jair que vai

analisar a propostajunto com a Assist6ncia Acad6mica para ver o que 6 possivelfazere retornam

a Congregagao para discussio. O Prof. Dr. Ignacio Maria Poveda Velasco diz que entendee partilha

da preocupagao do Prof. Jair. S6 gostaria de ponderar que, do ponto de vista administrativo,
decis6es colegiadas, se a Congregagao toma uma decis3o acompanhando o parecerdo relator pda

Congregagao, muito bem. O fate de a Congregagao ter aprovado significa que encampou a
argumentagao do relator no seu parecer. Mas quando isso n3o acontece, por exemplo, a
Congregagio toma uma decis5o diferente daquela que estava no parecer do relator designado, a
fundamentagaoda decis3o do Colegiado, desde queela n3o acompanhou o parecerdo relator, este

nas discuss6esdoColegiado. Diz ao Prof.Jair que n3o 6 nada contra ao que ele este dizendo, mas,
nesse particular, a argumentagao que levou eventualmenteidecis3o diferente daquela do relator

em seu parecer6 relevante. Fda ipso porq uej6 viu muitas situag6es na Secretaria Ge ralde recu rios

at6 judiciais. Agora, entende, leu essa ata assim como as outras, existem muitas min6cias que

poderiam ser maximizadas. S6 gostaria de fazeressa ponderagao. A Sra. Vice-Diretora diz ao Prof.

lgn6cio que ir3o rever a possibilidade considerando essen aspectos. A Prof a. Dra. lara Pereira
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Ribeiro diz que gostaria de consignar o events de comemoragao aos 14 (quatorze) antes da
Faculdade. Parabeniza essa iniciativa, forum bom evento. Gostaria de parabenizar, tamb6m, a

inciativa do video, feita pda Seg3o de Informitica. O Sr. Antonio Tadeu Campos Mesquita agradece

pdas boas-vindas e reconhecimento dotrabalho, fda em name da Inform6tica e da Comunicagao

tamb6m. Espera fazer um bom trabalho e representaro m6ximo os funcion6rios. A Sra. Vice-
Diretora diz, como ji foi dito, a representagao dos funcion6rios 6 muito importante. Na gestao

anterior n5o tiveram candidatos. E importante que toda a comunidade acompanhe as discuss6es

pertinentes a Unidade. Reforga o reconhecimento, ji sabiam que existia essa qualidade, mas,
principalmente desde o ano passado, ficou bastante ressaltada as contribuig6es valiosas que o

Setorde Inform6ticatem dado para a Unidade. ll. ORDEM DO DIA. APROVAR. 1. Credenciamento

junto a CERT. 1.1. Processo 2015.1.29.89.7 -- lara Pereira Ribeiro. Pedido de credenciamentojunto
a Comiss3o Especial de Regimes de Trabalho -- CERT, para exercicio de atividades simultaneas,

apresentado pda Profa. Dra. lara Pereira Ribeiro. Aprovag3o "ad referendum" do Conselho do
Departamento de Direito Privado e de Processo Civil, com base no parecer favor6veldo Prof. Dr.

Sergio Nojiri, em 09/04/2021. Parecer do relator pda Congregag3o, Prof. Dr. M6rcio Henrique
Pereira Ponzi16cqua, favor6vel a aprovagao do pedido, em 29/04/2021. fQIQuqdQ g dipgu$$ Qq

yotag3o o parecer do Prof. Dr. M6rcio Henrique Pereira Ponzi16cqua, favorivel ao pedido de
credenciamento junto a CERT para desenvolvimento de atividades simultaneas, apresentado pda

B.Qfe: Pra.lara Pereira Ribeiro, 6 aprovado por maioria(yinte e dois votos favoriveis e 4bstendo

da Profa. Dra. largBg rpifgBibQlr9) . 1.2. Processo 2009.1.173.89.4 -- Jair Aparecido Cardoso. Pedido

de credenciamento junto a Comiss3o Especialde Regimes de Trabalho -- CERT, para exercicio de

atividades simultaneas, apresentado pelo Prof. Dr. JairAparecido Cardoso. Aprovagao do Conselho

do Departamento de Direito Privado e de Processo Civil, com base no parece rfavoriveldo Prof. Dr.
Sebasti3o Sergio da Silveira, em 09/04/2021. Parecer da relatora pda Congregagao, Profa. Dra.

Eliana Franco Neme, favorivel ao pedido de recredenciamento perante a Comiss3o Especial de
Regimes de Trabalho -- CERT do Prof. Dr. Jair Aparecido Cardoso, em 04/05/2021. Colocado em

discuss3o e votag3o o parecer da Profa. Dra. Eliana Franco NemQ, favorivel ao pedido de
grqdQnciamentojunto a CERT para desenvolvimento de atividades simultanea$. gpreselltado peso
Prof. Dr. lair Aparecido Cardoso, 6 aprovado por maioria(vinte e dois votos favor6veis e abstendo

do Prof. Dr. Jair Aparecido Cardoso). }jada mais havendo a tratar, a Sra. Vice-Diretora agradece a
presenga e colaboragao de todos e dgp+ren©1lrada'hre uniao.491uatorze horan e quarenta e choo

minutes. Do que, para constar, eu:Ship:&.,blll$Qu,ibExs4.CI.uJ5iiikh,ID$ilvia Estevam Yamamoto

Crivelaro, Assistente T6cnica Acad6nli6a - Substjtuta, bvreie digiteiesta Ata, que seri examinada
pelos Senhores Conselheiros IJi:eMntes a sessko eliique for discutida e aprovada, e por mim

assinada. Ribeirio Preto, sete de mano de dois mile vinte e um.
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