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ATA DA 107g SESSA0 0RDINARIA DA CONGREGAgA0 DA FACULDADE DE DIREITO DE RIBEIRA0

PRETO DA UNIVERSIDADE DE SAO PAULO. Aos onze diasdom6sdejunho de dais mile vinte e um,

is quatorze horas, por videoconfer6ncia pda plataforma Google Meet, nos termos da Resolu$o

Ng 7945/20, de 27/03/2020, da Reitoria da Universidade de S3o Paulo, em terceira convocagao,
re6ne-sea Congregagao da Faculdade de Dire ito de Ribeir3o Preto da U niversidade 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, Cato

Gracco Pinheiro Dias, Camilo Zufelato, Cintia Rosa Pereira de Lima, FlaviaTrentini, Guilherme Adolfo

dos Santos Mendes,Gustavo Assed Ferreira, lara Pe reira Ribeiro, Ignacio Maria Poveda Velasco, Jair

Aparecido Cardoso, M6rcio Henrique Pereira Ponzilacqua, Maria Paula Costa Bertran, Nuno Manuel

Morgadinho dos Santos Coelho, Pedro Bohomoletz de Abreu Dallari, Sebasti3o Sergio da Silveira,

Silvana Martins Mishima e Umberto CelliJunior, os Representantes Discentes deG raduagao, Marin

Borges Papp, e de P6s-G raduagao, Saulo Simon Borges, e o Representante dos Servidores T6cni(ns

e Administrativos, Antonio Tadeu Campos Mesquita. Presente tamb6m o Chefe da Segal T6cnica

de Inform6tica, Fabio Jose Moretti, e a Assistente T6cnica Acad6mica, Marcia Aparecida Cruz de

Oliveira Bianco, para secretariar a reuni3o. Havendo nOmero legal, a Sra. Vice-Diretora agradece a

presenga de todos e declara abertos os trabalhos da 107a Sess3o Ordingria da Congregag3o da
Faculdade de Direito de Ribeir3o Preto da Universidade de S3o Paulo. 1. EXPEDIENTE. 1. Discussio

e votagao. 1.1. Ata da 106e Sessio Ordiniria da Congregagio, realizada em 07/05/2021. Colocada

em discuss3o e votagao, a Ata da 106g Sess3o Ordiniria da CongrQgqgao. realizada Q m QZ/OS/202i.

6 aprovada por unanimidade(vinte membros). 2. Comunicag6es da Diretoria. Sra. Vice-Diretota,

Profa. Dra. Massa de Souza Ribeiro. A Sra. Vice-Diretora comunica: A) Nomeagao, em 19/05/2021,

do Prof. Dr. Alessandro Hirata para o cargo de Secret6rio deJustiga do municipio de Ribeir3o Preto,
peso Prefeito Duarte Nogueira. Parabeniza o Prof. Hirata em nome da Diregao. B) Extens3o das

recomendag6es da Reitoria em relag3o is medidas de controle da pandemla, que v3o at6 o finaldo
m6s, dadas as condig6esde saOde vigentes. As medidasforam estendidas at6 o finaldo m6s, mas

faz a recomendagao de que os Camp/sigam as restrig6es do governs municipallocal. Coma tiveram

na semana passada uma decis3o de restrig3o no municipio, ditada pele Prefeito da cidade, o
Campus entrou nesse movimento maior de restrigao de movimentag3o dentro do Campus

propriamente. O Prof. Hernandes esteve no Campus h6 aproximadamente duas semanas, junta
com o Prof. Baracat, onde ele reforga todos os esforgos quea USP tem feito no sentido de conseguir

doses de vacinas direcionadas especificamente para o Campus da USP, principalmente em fungal

das Unidades d5 area de Satlde que est5o atuando diretamente com a linha de Covid. At6 aquele
momento n3o tinham tide sucesso em fungao da escassez do materiale das politicas adotadas, mas

nessa Oltima semana parece quejitem uma mudanga no cenario, talvez, com a perspectiva de ter
mats pessoasvacinadasem um curto puzo. Diante dessas perspectivasde ter mais vacinas e com

puzo menor, a Reitoria ji pede para as Unidades que comecem a pensar e realizar um

planejamentode coma pode aero retorno is atividades presenciais. N3o se espera que se volte a

normalidade com 100% das atividades gerais, mas pensando principalmente nas salas de aula, 6

necess6rio que comecem a pensarcomo far3oesse processode retomada. Essa foia recomenda$o
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do Vice-Reitore do Pr6-Rector de Graduag3o. Essa recomendagao deles vem reforgada por um

pedido do Governadordo Estado, que pedeque as universidades pablicasj6 comecema fazer um

planejamento nesse sentido. O Prof. Dr. Umberto CelliJunior pergunta a Sra. Vice-Diretora, para
esclarecimento, se esse planejamento serra para o primeiro semestre de 2022. A Sra. Vice-Diretom
diz ao Prof. Celli que ainda n3o tem data definida de retorno is atividades. S6 podem falar no

segundo semestre desse ano ou ano que vem, masjiquerem que comecema pensar. E uma forma

de comegarem a pensarsobre quaid seriam as possibilidades, mas sem uma data de execugao ainda.

C) Langamento do cronograma das atividades do Programa de Sa6de Mentale Bem-Estarda FDRP.

Comegou de forma presencial, mas migrou para a forma virtual devido ao cen6rio atual, e j6 este

com algumas atividades previstas para esse periodo. Comiss5o de Graduagao. O Prof. Dr. Mircio

Henrique Pereira Ponzilacqua comunica: A) Puzo para dep6sito do TCC foiadiado para o final de
outubro em decis3otomada ontem, na 119g Sess3o Ordiniria, atendendo a pedidos dos discentes.

A CG ainda se comprometeu a consultar as Secretarias dos Departamentos para verificar a

possibilidade de concedermaior puzo. B) Na 119g SessaoOrdin6ria, realizada ontem, a CG decidiu

que as disciplinas optativas livres cursadas em outras Unidades, em outras IES ou em Intercimbk)

Acad6mico, servo consideradas para o c6mputo dos 46 cr6ditos de disciplinas optativas eletivas

que os alunos precisam cursar, desde que seja demonstrada a correlagao ou conex3o explicita da

disciplina com a formagao juridica exigida no PPP, a exemplo das optativas eletivas oferecidas na

pr6pria Unidade. C) Foram promovidas alterag6es no Editalde Transfer6ncia Externa para se evitar

que candidatos ingressem na FDRP sem terem concluido nenhuma disciplina na IES de origem. A

partir do edital 2021-2022, o candidato, no memento da matricula, teri que comprovar que foi

aprovado em, pele menos, tr6s disciplinas na IES de origem.A16m disso, a CG decidiu que n3o se r3o

mais concedidasdispensas sem equiva16ncia, haja vista tratar-se de faculdade da Unidade, abm de

ser mais juste com os alunos ingressantes pele SiSU e pda FUVEST, que precisam cursar um

primeiro ano deveras exigente. D) Foram concluidas as matriculas do SiSU e da FUVEST. A FDRP

preencheu todas as -L00 vagas disponibilizadas. E) Um ingressante via SiSU que perdeu a vaga por

n3o ter confirmado sua matricula no puzo estipulado peso edital, impetrou mandado de seguran®

e conseguiu uma liminar para retornarao curse. A CG esclarece que tentou intermediaro casojunto

iPr6-Reitoria de Graduagao, mas o ingressante teve o recurso indeferido,justificado pda aus6ncia

de provid6ncias por parte do ingressante. Esclarece tamb6m que n3o tem compet6ncia para atuar
no cano, haja vista que a matricula virtua16 inteiramente organizada e administrada pda PRG. A

decisaojudicialfoiencaminhada a Diregao para posteriorencaminhamento a Procuradoria da USP.
Esta questaotamb6m este sendo objeto da Ouvidoria. Aguardamos atuag3o da PRG no caso, pob

somente ela pode reativar a matricula do aluno. F) O Servigo de Graduagao, com o auxllio do

secretirio da CoC(Felipe), dividiu as turmas dos Laborat6rios no Japiterneste semestre, conforme
solicitagao dos professores, e pretende procederdessa forma nos pr6ximos semestres. Com a

divisao, cada eixo teri sua pr6pria lists de presenga no sistema, n3o sends necess6rio o control

por memo de planilhas. G) Atendendo a solicitag3o da Comiss3o de Graduag3o, a Diregao concedeu

mais uma vaga de est6gio para o Servigo de Graduagao/CG/CoC. Mais um estagiirio para a Seg3o

seri de grande valia, haja vista o aumento de atividades por conta da maior atuag3o da CoC,
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principalmente, cuja Secretaria 6 desempenhada porse rvidordo Servigo de G raduagao, a exempk)
da Secretaria da CG. O estagi6rio este sends selecionadoe sera contratado at6 a pr6xima semana.

H) Foi realizada consulta a PRG sobre a situag3o das disciplinas de Pritica da Pesquisa e Pr6tica da
Extens3o, haja vista a informagao de que essas disciplinas n3o seriam compativeis com a nova

regulamentagao das Atividades Acad6micas Compleme ntares(AACs). Em resposta, a PRG informou

que, realmente, das n3o poder3o coexistir com as AACs e dever3o serextintas do PPP. 1) Tamb6m
na 119a SessaoOrdin6ria, a CG decidiu mantera adequagao das turmas para o 29 semestre de 202],

por conta ainda das incertezas a respeitoda crime sanit6ria atual. Nesse sentido, servo ministradas

turmas 6nicas, a exemplo do que realizado nos Oltimos semestres. Comiss3o de P6s-Graduagao. O

Prof. Dr. Camilo Zufelato comunica: A) Finalizaram a coleta de dados para a Avaliagao Quadrienal

da Capes(2017-2020) e jisubmeteram o resultado a chancela da Pr6-Reitoria de P6s-Gradua$o.

Existe esse tramite, antes de ser enviado para a Capes, 6 a Pr6-Reitoria que tem que aprovar e

enviar. A pr6xima etapa seri a indicagao da produgao destaque do quadri6nio na Plataforma

Sucupira. Fizeram uma reuni3o aberta de publicizagao e prestag3o de contas deste Relat6rb
Quadrienal, comoja havia inclusive conversadona Congregagao.A reuni3o foi realizada no dia IO

de maio, com a presenga de v6rios docentes e alunos, especialmente a Sra. Vice -Diretora tamb6m

estava presente. B) Est3o finalizando a elaboragao do formu16rio de acompanhamento dos
egressos. Ji este quake concluida. Essa 6 uma politica tamb6m de acompanhamento que etta
Comiss3ode P6s-G raduag3o tem fe ito. Finalizado esses Oltimos ajustes, dario publicidade a todos.

C) Processo se]etivo em curso:Vagas: 33(amp]a concorr6ncia) + 8(po]itica de agro afirmativa); 33]-

inscrig6es homo[ogadas, sendo:].a etapa(profici6ncia): 296 candidatos aprovados; 2e etapa(prova

de conhecimentos especificos), reproduziram o modelo de prova online, que foi muito bem
sucedido, corrigiram alguns pontos em relagao ao ano passado. Cumprimenta os T6cnicos de
Inform6tica, de modo especial, agora que este presente na Congregagao, o Tadeu. Foi bastante

eficiente o sistema. Nessa 2g etapa tiveram 80 aprovados + 6 que tiveram recursos provides.
Portanto, est3o na 3g etapa com 86 candidates. No processo seletivo fazem uma banca de avaliagao

dos projetos. Finalizaram ontem, para a publicag3o do resultado hoje, 86 bancas, compostas cada

uma portr6s professores. Tem sido uma semana bastante intensa para a P6s-Graduagio. T6m ainda

11 candidatos que est3o na concorr6ncia pdas 8 vagas de agro afirmativa. A pr6xima fase 6 an61ise

de curriculo. Dina de modo bastante sint6tico que at6 agora, pda segunda vez com o processo
seletivo de modo inteiramente virtual, que tem fido de grande sucesso elsa tentativa de faze -b de

modo inteiramente virtual. Cumprimenta e agradece a Profa. Flavia Trentini, come Coordenadom,

boa parte dessas quest6es s3o decididas ou em conjunto ou sobretudo com o protagonismo dela.
Boa parte dosucesso desse processo seletivose deve a Profa. Flavia. Comiss3o de Pesquisa. O Prof.

Dr. Clio Gracco Pinheiro Dias comunica: A) Pr6xima Reuni3o do Conselho marcada para
25/08/2021, que deve sera 61tima reuni3o que participa coma Presidenteda Comiss3o de Pesquisa.

B) Ja este definida da data para a inscrigao do SI ICUSP : 09/08 a 08/09/2021. O evento novamente
seri realizado de forma online, em dual etapas. A Comiss3o de Pesquisa da FDRP vaiconversar oom

as Comiss6esde Pesquisa do Campus para definir uma data para realizag3o da primeira etapa em

Ribeir3o Preto. A ideia 6, assim coma no ano passado, fazer uma organizagao conjunta, que na
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online significa terdatas parecidas e uma palestra de abertura e de encerramento comuns. Mas,
homo no ano passado, ter3o que organizar as mesas do SllCUSP. B) Comunicado na Oltima reuni3o

do Conselho de Pesquisa que a FAPESP abriu a possibilidade de prorrogagao em tr6s meses pam

bolsas FAPESP vigentes at6 31/12/2021. Alunos de Iniciagao Cientifica, Mestrandos, que tenham

bolsas da FAPESP, tem a possibilidade de prorrogagao de puzo por tr6s memes em virtude da
pandemia. C) N3otiveram dos docentes da Casa nenhuma indicag3o para a 3e Edigao 2021- Pr6mk)

USP 'Trajet6ria pda Inovagao". Ent3o, n3o foiencaminhado nada para o Conselho de Pesquisa. D)

lsso j6 fica para o seu sucessor na Comiss3o de Pesquisa, no dia 25/11/2021, is 14h, com
transmiss3o pelo Canalda USP no Youtube, o Conselho de Pesquisa farc uma sess3o especialpara

divulgagao dos destaques de pesquisa de 2021 na Universidade. Nesse dia, 25/11 seri uma

oportunidade para a area de Humanidades apresentaros deus destaques de pesquisa. Antes as

areas de Sa6de e de Exatas v3o apresentarseus destaques de pesquisa e as Humanidades vai

apresentarem 25/11. Os professores da FDRP que quiserem destacaras dual pesquisasjipodem
pensar nessa oportunidade de divulgag3o para a Faculdade. A apresentag3o seri realizada no dia

25/11e os videos ficam gravados e disponiveis no site da Pr6-Reitoria de Pesquisa. A ideia 6 que

cada Unidade tenha at6 dez minutos para apresentaros seusdestaquesde pesquisa, o que6 menos

tempo do que o necess6rio para algumas Unidades, como no casa da Direito, e, eventualmente,

ter5o que fazer uma seleg3o do que vai ser apresentado. Comissio de Cultura e Extensio
Universitiria. O Prof. Dr. Jair Aparecido Cardoso informa que n3o h6 comunicag6es peta CCEx.

Comiss5o de Relag6es Internacionais. O Prof. Dr. Alessandro Hirata comunica: A) O Editalde Dupe

Diploma com a Universidade de Camerino este aberto at6 o dia 13/06. J6 t6m inscritos inclusive. Os

alunos se inscrevem para cursar a partir do segundosemestre doterceiro ano para cursar um ano

e memo na Universidade de Came rino. Enquanto permaneceras condig6es sanitirias, n3o 6 posse/el,

e se fad de forma remota como tem acontecido atualmente tamb6m. B) Teve uma aluna
contemplada com uma Bolsa de Empreendedorismoda AUSPIN, Edital1287. lssofoio ano passado,
e, agora, poder6 realizaresse est6gio de pesquisa e cu rear uma disciplina na Unive rsidade de Lisboa,

uma vez que isso foi aprovado pda Universidade Nova de Lisboa. Podendo, desde que
apresentados todos os documentos, solicitarem que ela faQa essa viagem nesse momento. C)

Outros estudantes pode r3o realizar interc6mbio no pr6ximo semestre. Solugao que pode aconteoer

com outros estudantes que tiveram seusinterc6mbios interrompidos no ano passado em raz3o da
pandemia e que receberam eve ntualmente bolsa ou n3o. Eles podem retomaro intercimbio dentro

das condig6es sanit6rias de cada pars. Nesse ano n3o abriram editais, seguindo a orientagao da

AUCANI. 4. Palavra aos Senhores Membros. O Ac. Marco Borges Papp diz que gostaria de fazer um
breve coment6rio sobre a deliberagao da Comiss3o de Graduagao, que o Prof. M6rcio acabou de

explicar sobre a questao da dispensa sem equiva16ncia. Pergunta quala motivagao dela e o porqu6

foideliberada dessa forma. lsso afeta diretamente os alunos transferidos, 6 um aluno transferido.
Existe um problema com as mat6rias porque a Faculdade oferece uma grade muito extensa no
primeiro ano e agora chegam direto para o segundo ano. Geralmente ipso acarreta em terem que

se formarem sein anos.Jiaceitou, por exemplo, que terique sef ormarem sets anos, porque t6m

muitas mat6riasque n3o conseguiu equiva16ncia ou porque n3otinha em sua instituigao de ensino
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de origem. lsso n3o tem problema. O problema 6 que s3o mat6rias a tarde e a partir do terceiro

ano quem comega a estagiar, n3o conseguem mats fazer aulas a tarde. Acabam tendo que, no

quarts ou quinto ano, terem que parar com os est5gios para voltarem a fazer essay aulas. lsso 6
mats uma coisa que prejudica os alunos. Geralmente o quarts e quinto ano s3o os anos mats
importantes para o est6gio, quandojidefiniu uma area e pretende se efetivarem algum escrit6rb

do tips e isso acaba sendoum prejuizo a mais, fora que n3o tem como se formarem em cinco anon

se acabam fazendo today as possibilidades de est6gio etc. Sabe queterique se f ormarem leis ands

e conhece virios colegas que tamb6m ter3o que se formarem sein. Essa dispensa sem equiva16nda

ja era uma coisa que ajudava, brando ela, vaiprejudicar maid. Se as raz6es s3o equiparag6es em

termos de justiga com os alunos que ingressaram pelos meios convencionais, FUVEST e Enem,
continua sendo injusto, porque precisam cumprirmuitas mat6rias em periodos que n3o s3o ideais.

Comojihavia ditz, isso atrapalha quando chegam no quinto ou at6 mesmono te rceiro ano, quando

precisam estagiar. O est5gio nio 6 s6 uma forma de aprendizado, mas tamb6m uma forma de
conseguirem autonomia financeira e se manterem na Faculdade, portanto, 6 uma questao de

perman6ncia na Faculdade. Sabe queja foideliberado e aprovado, mas gostaria de perguntarquab

foram as motivag6es para ipso, se ter3o outras proposig6es de alternativas para n3o prejudicar

muito os alunos transferidos. O Prof. Dr. Mircio Henrique Pereira Ponzilicqua agradece ao Ac

Marco pda participag3o e diz que as quest6es propostas foram consideradas, mas como ji
percebeu, havia uma desproporg3o, porque o aluno que entra pda transfer6ncia, tem estes

desafios, dosquais elejise previne se o editalfor claro. N3o este excluidaa possibilidade de que o

aluno alcance a equiva16ncia, s6 n3o seri equiva16ncia autom6tica como estavam pedindo. A
equiva16ncia automitica 6 resultante de uma prova que, is vezes, em algumas disciplinas eram

duas ou tr6s perguntas, is vezes de maltipla escolha, e a Comiss3o entendeu que isso n3o tem o

cond3o de verificagao de um aprendizadoefetivo. Tamb6m agora e relendo a Resolugao especifica

se entendeu que a Unidade pode dispensarou n3o. A Comiss3o entendeu que era melhorexcluira
dispensa autom6tica, por conta simplesmente de uma prova que, segundo a Comissao, n3o avalia

suficientemente. N3o tem como fazer essa avaliag3o substancial. No sistema agora que

provavelmentese mante r6 no segundo semestre, remoto, se complica mais ainda, porque o tempe

de avaliagao ainda 6 maid reduzido. Realmente 6 uma decis3o deliberada ontem, tomada por
maioria. O Prof. Dr. Guilherme Adolfo dos Santos Mendes diz que gostaria de fazeruma indagag5o

e mostrar certa inquietagao que acha que n3o 6 s6 sua. Confessa que nem6 mais sua, porque de

sua parte pessoal,jiresolveu.Ouviu um comentirio da Profa. Flavia em relagio is vacinas e essa

era uma inquietagao. Constatou que v6rios Estados est3o vacinando professores universitarios, 6

at6 uma orientag3o do G overno Federal, e tem visto pouca coisa no Estado de S3o Paulo e aparenta

tamb6m muito pouch o posicionamento da Universidade de S3o Paulo, pele menos 6 a sua
impressao, pode estarequivocado, mas 6 sua impress3o. Porexemplo,o Prof. Ricardo Lodi, Diretor

da UERJ, que 6 um colega acad6mico, ano passado veio em dois eventos online que fizeram, e o
empenhoda UERJ nesse sentido. De talmodoque, no seu casa pessoal, resolveu no Rio deJaneiro.

No Rio de Janeiro n3o est3o s6 vacinando professores universit6rios no strlcto sense, professores

de especializagao tamb6m est3o sendo vacinados, e aproveitou que d6 aula no Rio de Janeiro de
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especializagao e se vacinou. No dia 27 vai voltar 16 tamb6m. Gostaria de manifestar a sua
inquietagao, que n3o 6 s6 sua e nem 6 maid sua, e colocar coma indagagao quais noticias a Sra.

Vice-Diretora tem sobre o posicionamento da Universidade de S3o Paulo sabre essa questao. A Sm.

Vice-Diretora agradece ao Prof. Guilherme pda oportunidade de repetir a informagao, talvez
algumas pessoas tenham entrado depois. A USP tem feito um grande esforgo no sentido de
conseguir recursos para que deus professores e demais profissionais, atuantes principalmente na

linha de frente da Covid, estudantes inclusive, recebam a vacinagao em todos os Camp/. O Reitor,

Prof. Vahan, tem tido v6rios contatos diretamente com o Gove rnador do Estado, Vice-G overnador,

Secret6rio da SaOde e tamb6m nos municipios. O Prof. Vahan velo aqui, pelo menos em uma

reuni3o presencial, com o Secret6rio da SaOde e o Prefeito, em outra ocasi3o somente o Secret6rio

da Sa6de, exatamente nosentidode demonstrara necessidade de que a USP recebaessasdoses,

principalmente o pessoalda area da Sa6de, sem desmerecer os demais, coma 6 o caso da FDRP,

mas, principalmente para aqueles que est3o atuando na linha de frente. A resposta que a USP tem
recebido 6 que n3o te m recurso suficiente para todos,criaram-se regras, prioridades. Este tentando

seguir essas regras, relag6es de prioridades. Conforme veem as press6es, das v3o mudando um

pouco o cen6rio. Se tinham a prioridade antes s6 dos idosos, ji t6m agora outras categorias.

Entende que o esforgo da USP n3o tem fido pouco e, n3o s6 o Reitor e Vice -Rector, mas tamb6m os

Diretores das Unidades, t6m travado discuss6es quase que di6rias com o Secret6rio Municipalda

Educagao, mas a resposta em album momento 6quetudo o que se recebe em Ribeir3o Pretovem

com destino especifico. Dado o destino especifico, n3o pode ter um redirecionamento. Em linhas

gerais 6 ipso, inclusive quando o Prof. Hernandes veio aqui hi quinze dias falar sabre v6rios

assuntos, o principaldeles era esse, de falardo esforgo da USP para conseguiressas vacinas e uma

prioridade maior para a USP, considerando o desenvolvimentoda ci6ncia, preocupag5o das pessoas

com as caracteristicas. Quando ele veil, n3o tinha as perspectivas atuais, que ter3o uma carga

maior que seri disponibilizada para as pessoas nos pr6ximos dias, a16m da noticia de antes de
ontem sabre as doses vindas da Johnson & Johnson, que traria uma reserva que poderia ser

distribuida, principalmente nas capitais. A Profa. Dra. Silvana Martins Mishima diz que Ribeir3o

Preto hoje abriu a vacinagao para alunos acima de dezoito ands da area da SaOde. Etta era uma

solicitag3o que a USP tamb6m vinha fazendo, porque esses alunos em muitos cursos t6m voltado
para est6gio presencial, inclusive para poderem finalizar os curios. S3o Paulo ji havia aberto
agendamento para professores da Sa6de que n3o haviam vacinado e estudantes da area da Saade,

desde que tivessem comprovagao. Hoje abriu essa possibilidade de agendamento para Ribeir3o

Preto e vacinagao vai acontecer na segunda e terra-feira. Na sua Unidade uma das possibilidades

que tem sido trabalhada, com cerca de cem alunos ji vacinados em outros locais, como o Prof.

Guilherme que conseguiu a vacinag3o no Rio de Janeiro. A Direg3o oferece um relat6rio para o
aluno e o alunovaipara a sua cidade de origem. Algumas cidadesjivinham, pelo volume de vacinas

recebido para populag3o, grupo de risco etc., conseguido vacinar alunos da area da SaOde. sem
comorbidade, acima de dezoito anon, desde que comprovassem o enderego. Queria trazer isso,

porque esse acha que essa afligao 6 de todos. Tiveram uma brecha importante para a vacinagao de

muitos professores aquiem Ribeir3o Preto, acredita que emS3o Paulo e em outros Campltamb6m,
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que foiquando abriu a possibilidade de vacinag3o de professionais de Sa6de. Muitos professores
da Medicina, boa parte da Enfermagem, o pessoalfoivacinado porque tinham atividade de est6gio,

principalmente os alunos do Oltimo ano. Agora, tem uma dificuldade que n3o 6 da USP s6, 6 do

Pals, atraso na compra da vacina, certa rejeigao no inicio com as vacinas disponiveis no Brasil, que

era a Coronavac, depots a dificuldade para chegar o IFA para fiocruz. Tem esse confus3otodaque

coloca todos, independente de seremprofessores da USP ou n5o, sem a possibilidade da vacina. S6

gostaria de fazeresse coment6rio porque na area da Satlde porque tinha esse grande problema
que era a vacinagao dos estudantes. Grande problema, e ra a vacinagao s6 dos 61timos anon, quando

havia possibilidade, e no curso da Medicina a vacinagao do quinto e sextoano, que mats estavam

prestando assist6ncia. Mas, acha que elsa 6 uma briga de todos. Uma dificuldade de todos no

acesso a vacina. A Sra. Vice-Diretora complementa que os estudantes do Campus fizeram um
movimento e foram diretamente a Prefeitura de Ribeir3o Preto fazer a reivindicagao para que

pudessem ter acesso a vacinagao. Foi um movimento que n3o surtiu efeito imediato, mas foi
contemplado nas medidas posteriores. O Prof. Dr. Caio Gracco Pinheiro Dias diz que a respeito da

questao da vacina, q ueria fazeruma recomendagao, acha que vale m uito assistiro depoimento que
este sendo prestado hoje na CPlpelo Dr. Claudio Maierovitch, Ex-presidente da Anvisa, pda Dra.

Natalia Pasternak, do Instituto Quest3o de Ci6ncia. Est3o explicando muito bem, inclusive a

quest3o, que parece queseja importante a respeito disso, at6 do pontode vista de politicos pOblicas

que, peso menos no papelseria para o que precisariam formar os alunos, n5o babe se fazem isso

t3o bem, a respeito da diferenga da vacinagao, que 6 uma estrat6gia de saOde publica e n3o de
sa6de individual. Tem um tio, irm3o de sua m3e, que tem setenta ands, tomou as duas doses de

Coronavac e mesmo assim pegou Covid, esb em casa se recuperando, torcendo para que a praga

n3o evolua para leva-lo ao hospital. A vacinagao s6 adianta quando a populag3o inteira este
vacinada. S6estar vacinado n3o desobriga de estarde mascara, mantero isolamento, se puder. de

colaborar com que elsa praga n3o continue circulando. A Profa. Natalia fez uma analogia muito
interessante em relag3o as vacinas com goleiro. Um goleiro pode ser 6timo, o que n3o garante que

ele nunca vai tomar gol. A vacina pode ser 6tima, o que n3o garante que o vacinado fique doente

em todas as ocasi6es. Acha que vale, at6 para des como professores universit6rios, nesse memento

observarem essen movimentos, inclusive para brigarem. Ao inv6s de brigare m poruma corrida pda

vacina, que briguem para que efetivamente todos estejam vacinados. Enquanto 70% ou 90% da

populagao brasileira n3o estivervacinada, tomar a vacina n3o protege, n3o da a garantia de que

est3o livres. Particularmente prefere que pessoas que est3o mats expostas, as pessoas que

viabilizam para que possa fazer o isolamento e que est3o se expondo, se contaminando e
morrendo, prefere que das sejam vacinas antes, porque consegue ficar em casa, como este h6
quinze meses.Acha que 6 importante pensarnisso, s6 para n3o passarem mensagensequivocadas

enquanto professoresuniversit6rios que deveriam trabalhar numa Faculdade que se preocu pa oom

political p6blicas. Deveriam, talvez, pensarnisso tamb6m. Antes debrigar porvacina para professor

universit6rio, acha que precisa pensar, por exemplo, na vacina para a populagao de rua, que n3o

este na ala de prioridades. Deveriam pensar em vacinagao efetivamente. Quem, eventualmente,

podem receber a vacinagao sio seus filhos, que est3o em casa ha um ano e memo, sem poder
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frequentara escola. Inclusive, coma Faculdade de Direito, est3o perdendo a oportunidade de

discutir eases temas do ponto de vista juridico. Deveriam, talvez, discutir ipso mats. A Profa. Dra.

Flavia Trentinidiz quejifoicontemplada nas falas. Agradece as boas-vindas, a 61tima Congrega$o

foi r6pida e n3o pode agradecer. Como ji disse, em outros Estados est3o sendo vacinados os

professores de ensino superior. Aproveitando a presenga do Prof. Ignacio, acha que ipso tem que

estar no radar, porque s3o jovens em uma instituigao jovem. Muitos est3o com a previsao de
vacinag3o para setembro, acha que 6 onde se encontram pda idade. Pensar uma retomada,

concorda com o Prof. Cain que n3o 6 uma corrida pda vacina, apesarde terdifundido no grupo de
professores uma .fake news, pede desculpas, mas para terem, como comunidade, uma
previsibilidade. Escutou do Secret6rio Rossielie da Secretiria da Economia, Elle r, que os professores

universit6rios est3o acima dos quarenta e sets anon. N3o est3o nessa categoria, est3o pr6ximos,
mas n3o nela. Questiona se existe uma previsao de uma vacinagao, conformed Minist6rio da SaOde

estabeleceu como grupo priorit6rio, mesmo que no final da ala, ou se no Estado de S3o Paul
seguirao o cronograma de vacinagao de idade, ji que se tem que pensarem retomada, acha que

s3o dois pontos importantes. Em setembro, acha que boa parte, 50%, estar3otomando a primeira
dose, e estar3o imunizados 16 para o final do ano, a n3o ser algumas exceg6es que estar3o

imunizados antes do finaldo ano. Acha que isso6 pr6-requisito. Acha queningu6mpensa em entrar

numa bala de aula, sem a vacinag3o, de outras maneiras. A Sra. Vice-Diretora diz que, de fato, homo

tem fido veiculada, n3o tem uma resposta objetiva para dizer em que data e categoria as pessoas

servo vacinadas. O cen6rio muda a cada dia. O fato 6 que tem side alguns esforgos bem objetivos
dentro da USP para que possam ter. Aquestao 6 acompanhar, de fate,os calend6rios, e verificarem

em quaid as pessoas podem se enquadrar. A fda do Pr6-Reitor. Vice-Restore at6 do Governador do

Estado 6 que o planejamento do retorno n3o 6 uma coisa que fargo de uma hora para outra, que
comecem a pensar para que quando chegar perth da execug5o tenham algo mais razo6velpara

comegarem a discuss3o, para verem de que forma poderao agilizar. S3o coisas distintas, mas o

processo de retomada vai exigir bastante de todos. A Prof a. Dra. Flavia Trentini diz a Sra. Vice-

Diretora que concorda, mas sem uma previsibilidade de uma vacinagao, tendo em vista a faixa

et5ria, n5o sabe como comegarao isso. Primeiro precisam ter uma previsibilidade.Vacinados, aisim

o plano de retomada. Mas, se 50% dos professores forem vacinados em setembro, para o segundo

semestre, acha que inviabiliza. Acha que 6 s6 elsa questao de organizagao. Talvez, precisassem se

uma minima previsibilidade. A Sra. Vice-Diretora diz a Profa. Flavia que a Onica previs3o que podem

ter 6 que trio voltar. Quando voltarem, voltar3o da forma mais adequada possivel. O Prof. Dr.

Mircio Herique Pereira Ponzilicqua diz que, te m u m desafio, se mestre passado tamb6m foipedido
para des um plano de retorno, que praticamente se tornou in6cuo porque as condig6es reais n5o

se verificaram. Demandou energia da Comiss3o de Graduagao, dessa Congregagao, debatendo
essas quest6es. Preocupa, tamb6m, pedirem um plano de retorno sem elementos minimamente

concretos. Hoje este mais visiveluma possiblidade de retorno do que h5 sets ou tito memes atr6s,

mas preocupa um pouco elsa quest3oda solicitag5o de um plano de retornoe de carr novamente

no vazio, como aconteceu no passado recente. A Sra. Vice-Diretora diz que, de fate, talvez n3o

devessem pensar em datas, mas 6 bom que tenham em mente que o retorno vai acontecer e
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algumas coisas possam pensarde forma antecipada. O Sr. Antonio Tadeu Campos Mesquita diz

que tr6s uma questao de cerca de aproximadamente dez funcion6rios da Unidade que no dia

04/06/2021, que era uma ponte/recesso, pelo Calend6rio da USP, trabalharam e, agora, est3o

tendo um problema, parece que o DRH pediu para revisar folha para registrar como se fosse
ponte/recesso. Alguns funcion6rios, inclusive faz parte tamb6m, trabalharam normalmente no dia

04/06, porque, apesarde ter o Calendirio da USP, teve uma confus3o que, olhando no sistema de

ponto que assinam, n3o aparecia como ponte/recesso, aparecia como um dia de trabalho normal.

Trabalharam e velo a recomendag3o de registrar como ponte/recesso, depois ocasionaria que essay
horas teriam que ser paras e perderiam o ticket do dia. Pode levantar, de quarenta e cinco

funcion6rios aproximadamente, salvo engano, dez trabalharam. N3o sabe direito coma podem
encaminhar isso. Poderia ter side encaminhado antes, mas n3o foi. O fato 6 que os funcion6rios

trabalharam e tem essa demanda para ser resolvida. Outro assunto que talvez n3o seja a hora

agora. Talvez precisam pautar ipso de uma forma mais formalna Congregagaoe/ou no CTA 6 uma

certa indignagao dos funcion6rios em relagao a quantidade de horas extras e, por conta da
pandemia, n3o este tends registro. A Sra. Vice-Diretora esclarece que o Calendirio USP com a

mengao dos feriadosdoano, aquelesque exigem a compensagao, ele 6 divulgado no inicio do ano.
J6 existe uma praxe nesse sentido, em relag3o a essa programag3o e aos procedimentos que s3o

devidos. No comego do ano foidivulgado o comunicado avisando que esse dia 04/06 serra ponte
de feriado. J6 tem um procedimento padr3o que deve ser adotado por todos. E que 6 de
conhecimento de todos esse Calendirio. Nas situag6es de exceg3o, quando h6 a necessidade de

algumas atividades serem realizadas, os funcion6rios devem se comunicar e pedirem autoriza$o

das chefias imediatas para que des possamtrabalhar. lssotem que serfeito de forma antecipada

e tem que terumajustificativa para ipso. Umajustificativa que a chefia darla o seu "de acordo" para
dar o tratamento devido. Nunca tiveram uma outra situag3o, porque segue-se o padrao. Nessa

situag3o especlfica, como foi falado para o Sr. Edvaldo no CTA, pede para que as pessoas que

passaram por essa situag3o fagam um documento dirigido a Direg3o para que avaliem e

encaminhem ao DRH para ver se 6 possiveldar o tratamento especifico para essas situag6es. Mas,

as pessoas precisam se manifestar, informar por que trabalhou, em qual atividade e situagao
envolvida e por que n3o houve a autorizagao antecipada da chefia imediata. Fargo o
encaminhamento. Sobre o outro ponto, pedeque formalize a questao, para que possam conversar.

O Sr. Antonio Tadeu Campos Mesquita diz que, ainda sabre elsa questao, acha que t6m pelo
menostr6s fatores que contribuiram para essa sarda doque era o de praxe at6 ent3o: o fato de que

este todd mundo em home o/yfce; tinha uma prerrogativa no Acordo Coletivo que, salvo engano,
n3o este em vig6ncia, que era a prerrogativa de que quem tinha horan em haverpoderiatrabalhar

nas pontes/recessos, ent3o acontecia mesmo que aprovado no Calend6rio as pontes e tudo mais;
possibilidade, mesmo que n3o havendo uma demanda expressa para trabalhar na ponte ou

recesso, para trabalhar se a pessoa tivesse horas negativas; e no seu caso especifico, o que gerou
essa confus3o foia questao que no IfPonto, o sistema que registram as horas, n3o estava apontado

como ponte/recesso. N3o sabe o motivo disco, porque, geralmente, este apontado quando 6

ponte/recesso. N3o babe se isso 6 o motivo dos demais. A16m de um terceiro ou quarts motivo, de
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demandas da Unidade, de surgirem n3o necessariamente com esse adiantado que fosse posse/el

informar a chefia e a Diretoria, se fosse o caso. De qualquerforma, pedir6 aos funcion6rios que

encaminhem elsa comunicagao a Diretoria para tratarem dessa forma. O Prof. Dr. Caio Gracco

Pinheiro Dias pergunta, uma davida, quando chegou na metade da fda do Prof. M6rcio, n3o babe

se ji mencionou isso, queria saber se a CGjidiscutiu alguma coisa a respeito do hor6rio de aulas

no segundo semestre, para saberse ajung3o das turmas 6 alba que se pretende manterou acabar.
Pergunta se seri mantido ou vaiacabar ajungao. O Prof. Dr. Mircio Henrique Pereira Ponzilialua

diz que foi mantido. O Prof. Dr. Caio Gracco Pinheiro Dias diz ao Prof. M6rcio que gostaria de

externar, jisabe sua opiniao, mandou isso pore -mail, de contrariedade com ipso. Acha queajun$o
de turmas favorece os professores e n3o muda nada para os alunos, que continuam tendo a mesma

carga hor6ria. Os docentes diminuiram pda metadea sua carga horgria em saba de aura, para alguns
professores diminuiu ainda maid, porque usam aulas gravadas. Ache que isso inviabiliza qualquer

pessoa que queira, como ele tenta fazer, aplicar as metodologias ativas em sala de aula. lsso 6 o

que o Projeto Politico Pedag6gico diz que precisam fazer. Se quisertrabalhar com grupos com uma

turma de cem alunos em uma hora e quarenta, para que osgruposfuncionem, o Prof. Guilherme e

a Profa. lara sabem disco, porque o ano passado deram aulas sobre isso, os grupos precisam ter no

m6ximo cinco ou sets pessoas. Assim t6m vinte grupos em salas de aula. Se for ouvir cada grupo,

numa aula de uma hora e quarenta, n3o consegue progredir com a disciplina. A jungao de turmas

apenas garante que o ensino continua sends o ensino tradicional, e ela pune ou inviabiliza quem

tenta fazer alguma coisa diferente. N3o d6 para fazer alguma diferente com cem alunos em uma

hora e quarenta. Embora a decls3o aparentemente este tomada, acha que elsa decis3o 6

antipedag6gica e ela contraria o que prev6 o Projeto Politico Pedag6gico, por uma quest3o que

parece que 6 de conveni6ncia dos docentes, marque n3o melhora, porexemplo, o tempode tela

dos alunos e continuam tends o mesmo n6mero de horan/aula por semana. Por outro lado,

pergunta como fica nesse caso a quest3o da contagem das horas que os docentes t6m que
ministrar. S3o obrigados a ministrar tito horan. Comoficam os docentes que, porcausa dajungao

de turmas, n3o conseguem ministrar oito horan. Nos relat6rios do Jupiter, a contagem de horan

tamb6m este vindo pda metade, porque ela este realista. S6 para manifestara sua oposigao a elsa
decis3o. O Prof. Dr. Marcia Henrique Pereira Ponzilicqua diz que, na verdade, nio 6 uma decis3o

sua, 6 uma decis3o de colegiado. Lembra o Prof. Caio, de novo, infelizmente teri que exporque a

primeira vez que foi suscitada essa questao da possibilidade de jungao de turmas veio da sua

pessoa. De todo modo, depois o Prof. Caio voltou atr6s, a pessoa podevoltar atr6s, ipso foidisc utdo

e, hoje, foifeita por unanimidade, incluindo a representagao discente. Concorda com o Prof. Caio

de que, talvez, tenha algum prejuizo em termos pedag6gicos e que podem ser reparados, mas 6

uma situag3o excepcionale de pandemia. Na ocasi3o foifeito um acordo com as Chefias de todos

os Departamentos e da pr6pria CG, inclusive bastante trabalhoso de sua parte porque teve que

conversar com o Pr6-Reiter, porque 6 uma situagio excepcional. Ent3o, se comprometeram a
reconhecer a atividade em dobro, porque, embora a presenga do professor deja reduzida, a
preparagao das aulas e a quantidade de avaliag6es continuam as mesmas. O processo de avaliagao

6 continuo, 6 muito maid desafiante em uma aula composta coma essa. E uma decis5o que foi
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tomada ainda ontem, porque tinham pressa, o pessoa da FEA precisava dessa resposta e tiveram

que tomar, porque des n3o tinham condig6es de esperarmais, e ainda postergaram essa decis3o,

que foitomada ontem, mas ainda pode ser revista aqua, como qualqueroutra decis3o de colegiado

submetido a Congregagao. O Prof. Dr. Jair Aparecido Cardoso diz que est3o vivendo um moments

atipico e, quando a normalidade escapa, precisam trabalhar com o que t6m. Acha que CG este

fazendo um trabalho importantissimo e possibilitou essajungao, para que realmente tivessem um
melhor encaminhamento e est3o fazendo isso. Entao, ao inv6s de darem dual aulas, tem que ter

uma turma grande de uma aula interessante, masa uma adequagaoem raz3o doesquemaonline,
tempor6rio. Voltar3o depois is responsabilidades normais. Acha que essa foiuma decis3o 16 atr6s,

colegiada, isso 6 importante. O Prof. Cain denunciou u m problema interessante.O Prof. Caio 6 uma

pessoa respons6vele 6 defensordos professores tamb6m, assim como sao, que no sistema este

acontecendo um problema "x". As vezes os sistemas causam alguns problemas, seria legalrespeitar
essa decisis colegiada, que tem uma questao pedag6gica tamb6m, at6 para respeitarum pouco o

professor, sabem quetodos est5o ficando adoecidos com essa questao do isola mento, cada u m nas

suas proporg6es. Acha que seria legal, talvez, a Dlregao ver a possibilidade de encaminhar essa

questao de forma administrativa, para corrigir isso no sistema ou, internamente, contarem para
efeito de relat6rio interno isso como foiaprovado peso colegiado, porque 6 uma questao tentando

salvar o semestre do ano passado e outras quest6es e tocar elsa situagao atipica, depois volta a

normalidade. Acha que o Prof. Caio este correto na quest3o dele de fazer a exposigao, mas n3o

podem esquecer que a CG fez um trabalho elogi6velnesse sentido, tanto para atender os alunos

como os professores. Inclusive algumas disciplinas optativas que tinham limites de dez, quinze ou

vinte alunos, ampliaram. Este dando optativas para cinquenta alunos, 6 uma forma de estar
atendendoessa comunidade. Achaque o momento 6 de bom sense, compreensaoe de mantero

equilfbrio interno, porque esse momento de crise causa sentido de desequilibrio e equacionar isso.

Acha queo trabalho da Graduagao este sends bem feith e se surgiu uma questaode sistema, acha

que conversarcom quemencaminha isso, ou mantero sistemae internamente respeitaroque foi

decidido no colegiado, porque a CG decldiu isso em prolde toda a comunidade discente e docente

Talvez a Diregao pudesse encaminhar isso nesse sentido ou manter a decis3o, este bem
encaminhada e ajuda mais o professor. O Ac. Saulo Simon Borges diz que gostaria de compartilhar

a experi6ncia que este tendo na P6s-Graduagao e este achando muito interessante, que 6
justamente com essasturmas menores.Tem todd uma dinimica pr6pria da P6s-Graduagao, mas as
atividades que t6m desenvolvido, as experi6ncias que t6m tido com grupos, em grupos menons

t6m sido muito interessantes. Acha que esse memento serra bastante oportuno para utilizarem
essay ferramentas virtuais para proporcionar para os alunos da Graduagao tamb6m esses

momentos. Acha que, at6 utilizar mesmo da tecnologia, para reduzir essa aula expositiva, esse

cansago e trabalho que os professores tem, porque isso pode sergravado e disponibilizado para as

turmas e aproveitar eases espagos para fazerem discuss6es. At6 mesmo nos contatos que t6m
dentro desses momentos de formagao, acha que muda bastante para os estudantes que est3o

entrando quando ele sabe que este sendoacompanhado de pe rto, isso consegue verna experi6nda

do Laborat6rio t6m tide elsa abordagem ou quando ele 6 um entre cem pessoas. Acredita que a

Piginal1l 19
A\ . Bandeimntcs, 3900 Cr//zp//rda USI '
14040-906 Ribcirio Proto-SP

T I F 5S (i6) 331&4954
xxnxxi'.dircitorp.usp.for



UNIVERSIDADEDESAOPAULO
FACULDADEDEDIREITO
DERIBEIRAOPRETO
.Assistaltcia qicnica .Aca({httca

441

442

443

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465
466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

Comiss3o de G raduag3o tenha as suas preocupaQ6es, talvez algumas que at6 n3o conhega porque

n3o participou da discuss3o. Mas, acha que s3o aspectos importantes para trazer. Ainda mais em

um momento que v6 a resist6ncia de alguns setores de professores, da doc6ncia, que lutam contra

o escalonamento que esse EAD acaba trazendo. Acha que acabam indo, nesse sentido, at6 um

pouco contra o que v6 em algumas categorias de profissionais de professores reivindicando. A(ha

que seriam elementos para contribuir com o debate. Particularmente, a sua experi6ncia na P6s-

G raduag3o tem sido muito feliz. Gostaria de deixar registrado ipso, porque acha que ganhariam oom

essas experi6ncias. O Prof. Dr. Mircio Henrique Pereira Ponzilicqua convida todos para a pr6xima
reuni3o aberta na pr6xima semana, no dia 16/06. Todos os professorese alunos est3o convidados.

Diz ao Ac. Saulo, que os alunos da P6s-Graduag3o, se puderem comparecer, podem contribuir. S6

respondendo, asaulas duplicadas n3o garantem a qualidade de e nsino, algu6 m podegravaras au las

e passar para duas turmas diferentes, infelizmente. Este proibida essa pr6tica pda CG, n3o 6 para

ter encontros exclusivamente assincronos, mas t6m chegado algumas queixas nesse sentido, t6m
professores que t6m mantido encontros especialmente assincronos. A Sra. Vice-Diretora diz que 6

muito boa essa oportunidade da reuni3oaberta da CG na pr6xima semana para queessa quest5o

muito importante possa serdiscutida num foro maid direcionado e especifico. Lembra que desde o

comego dense periodo dife re nciado, foram colocadas v5 das alternativas de que forma pode dam se

adaptar para terem melhores resultados dos professores, desenvolvimento da aula, tecnologias.

Foram muitas novidades que vieram de repente sem que as pessoas tivessem tempo para se
prepararem. Uma das alternativas que foram colocadas foi essa de juntar as turmas jique o
professorvaidara mesma aula duas vezes de forma remota. lsso facilita ou dificulta para os alunos,

enfim. Lembra que faz parte dense processo6rduo de encontraruma metodologia que deja v61ida

e razoavelmente adequada para a situagao. Precisam se aperfeigoar. Sairam dotradicional, em que

repeliam o remote, algumas pessoas com muita resist6ncia, e agora est3o tentando se
enquadrarem para encontrar uma coisa que deja razo6vel. Acha que elsa possibilidade de reuni3o

aberta na semana que vem 6 muito interessante para esclarecer melhor elsa situagao e conduzir

ao resultado que seja adequado. Que todas essay quest6es possam ser apresentadas e discutidas

na reuni3oda semanaque vem.A Profa. Dra. lara Pereira Ribeiro diz que pensou muito em falar
ou n3o, mas tem argo que precisa dizer. O Prof. Caio Gracco sabe do respeito que tem com eb e

tamb6m porestarfazendo a disciplina de formagao de doc6nciajunto com ele e o Prof. Guilherme.

Entende que grupo menores, dependendo da atividade a ser feita, 6 muito melhor. S6 que
realmente fica muito chateada porque se dedica muito a Faculdade, mais ainda a Graduagao, a bala

de aula, que 6 o lugarque mais gotta de ficar. Ontem mesmo falou para os alunosquea parte maid

facile mais agradavel, dentro da doc6ncia, dentro da USP, 6 estarem saba de aula. Se as aulas est3o

unidas em cem alunos, como est3o, votoua favordisso e tem votado porque, devido a circunstinda

que est3o vivendo, 6 o maid pr6tico para o professor, mas n3o 6 por preguiga, pelo menos esH

falando de si. Parece que n3o faz sentido repetiruma aula para letrinhas, porque 6 pouca inte ragao,

ou at6 consegue interagir bastante, mas n3o tanto quanto em sala de aula presencial. T6m turmas

ou momentosdo curse que os alunos desanimam, percebeu ipso ano passado, que des interagem

emalguns momentose menos nooutro, porque v3oficando cansado ou a materia esb chata, e ai
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d3o aula para rostinhos e letrinhas. O quequerdizer6 que 6 melhorter uma turma pequena, mas

tamb6m 6 muito desgastante para o professor dar aula da forma como est3o dando. Se passam

slides, ficam por tr6s e nem as letrinhas podem olhar. Tem feith outras atividades, fez um trabalho

esse bimestre com podcast com os alunos e foi muito bacana, at6 mostrou para a Profa. Maida.

Comodeu certo, fargo de novo. Acha que poderiam pedirmais bolsas de monitoria para os alunos.

Essay bolsas permitem que os alunos possam fazer outras atividades coma monitored, apesar de

que des tamb6m n3o iraq gostar, porque estar3o mats ocupados. S6 quercolocar que, se votaram

pda uni3o de turmas, ejivotou ipso pda segundavez pelo menos, votou n3o porque naoquerdar

aula, pele contrario, quer dar aula, mas tamb6m quer se manter bem, com saOde, e acha que
podem fazer um bom trabalho, n3o igual, diferente, mas tamb6m com qualidade. Gostaria de

colocar ipso para o Prof. Cain, porque nio gostou de ouvirque ela, entre tantos, n3o est6fazendo
um bom trabalho e s6rio, porque acha que esb, pelo ments 6 essa a suavontade, fazerum trabalho

s6rio. O Prof. Dr. Caio Gracco Pinheiro Dias diz que o problema 6 uma decis3o que impede que
outras formas podem serusadas. Este externando uma inconformidadesua de que numa Faculdade

que tradicionalmente tem duasturmas de cinquenta alunos, que se dam ge re nci6veis com m6todos
ativos, mesmo no online,que possa fazer isso. N5o se restringe de externarosseusjuizos sobre o

que sabe da pr6tica de colegas tamb6m, mas n3o aqui. Em nenhum memento este dizendo que

quem n3o este fazendo o que ele quer fazer, esteja dando uma aula de menorqualidade, ou n3o

esteja cumprindo sua tarefa. O que este externando 6 a inconformidade com uma decis3o que o

impede de fazeralgo que acha que serra melhor para o aprendizado dosseus alunos. Esse 6 o ponto.

Em margo do ano passado, podiam achar que, sem conhecer direito o que estava acontecendo,
sem a experi6ncia do EAD, podiam achar que essa era solugao normal. Em margo do ano passado

tinham espe ranga na cloroquina, hojeja n3o t6 m mais. No primeiro semestre do ano passado, tinha

muita desconfianga do EAD. Confessa que a sua experi6ncia com o EAD o deixou maid tranquilo

com EAD. Mas, no primeiro semestre do ano passadoestava realmente assustado. Agora est3o indo

para o quarto semestre em EAD, com uma solug3o que foiadotada no primeiro semestre. C) que
este externando,j5 externou isso para o Prof. M6rcio antes, 6 que isso inviabiliza que certas formas

de aWaD pedag6gica sejam adotadas. N3o este se manifestando aqui sabre a qualidade da agro

pedag6gica dos colegas, at6 porque conhece pouco delas. N3o tem reuni3o de coordenag3o, n3o

sabemo que cada um faz. Cada disciplina 6 uma caixa preta para os demais. Ent3o, n3o tem coma

externar a respeito disso, embora cheguem noticias preocupantes. O seu ponte 6 esse, a
inconformidade que esse sistema impede que se trabalhe de maneira consistente com

metodologias ativas. O Prof. Dr. Camilo Zufelato diz que entende a fda do Prof. Cato e acha que

ela poderia ser contemplada. At6 onde este conseguindo acompanhar, acha que o Prof. Caio 6 o

6nico que gostaria de teras turmas divididas. N3o v6 isso coma um problema inso16veldiante da

formagao da grade hor5ria. Acha que se o Prof. Cato, sem que isso impacte na solugao dos outros

professores, gostaria de manter as turmas divididas, acha que basta fazer um requerimento, o
Departamento e a CG aprovam e, se foro casa, inclusive em beneficio dos pr6prios alunos, o Prof.

Caio pade ministrar a disciplina dessa maneira, sem que isso impacte em toda a deliberagao.
Concorda com o Prof. M6rcio e Profa. lara, que ipso 6 o que est3o conseguindofazernesse contexts.
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Acha que t6m feito, dentro dos limites, um bom trabalho nesse aspecto. Acha que d6 para conciliar

sem que mude toda a organizagao das disciplinas. O Prof. Dr. Nunn Manuel Morgadinho dos

Santos Coelho diz que concorda inteiramente com o que o Prof. Camilo disse. O que o Prof. Cain
levanta 6 o que muitos est3o sentindo, n5o est3o conseguindo desenvolveros mesmos m6todose

adaptag6es estio sends feitas por todas as pessoas. Se for possivel encaminhar dessa forma,

organizar a grade, n3o sabe se ipso 6 factive 1, mas pode serestudando, pode serpensando. Gostaria

de trazer dual quest6es. Uma informagao a Profa. Maida pediu para compartilhar. O Prof. Dr.

Mircio Henrique Pereira Ponzilacqua diz que, se forfactivele houvero requerimento, podem, sim.
Ache que 6 uma boa ideia, um bom encaminhamento. Se forfactivel, porque, is vezes, a grade n3o

permite. Mas, conversar3o sobre isso. O Prof. Dr. Nuno Manuel Morgadinho dos Santos Coelho

diz que a Profa. Massa pediu pra informar sobre o Programa de SaOde Mental. Implantaram a
terceira frente dele, seguiram com a mentoria, com a participagio de muitos docentes e t6cni03s

administrativos. T6m tido atendimentos psico16gicos, com procura cada vez maior. E motive para

se preocuparem, mantera ateng3o para a saOdem mentaldo corps discente, no sofrimento que

des est5o expostos. Abriram a terceira frente, que 6 a saba virtual. Na saba virtual s3o oferecidas
atividades que n3o s3o profissionais. S3o atividades artisticas, fisicas, relaxamento, rodas de

conve rsa, coisas ligadas a literatura etc., que t6m a vercom o bem-estarfisico, mentale emocional.

No link https://linktr.ee/salavirtualdebemestar podem encontrar as atividades que est3o com as

inscrig6es abertas, com parceria entre a Faculdade de Direito e a Escola de Educagao Fisica e o

protagonismo 6 dos alunos. Um eixo do Laborat6rio que coordena nesse semestre tamb6m este
empenhado nisso, os alunos est3o organizando essas atividades. S3o abertas para professores,

funcion6rios e estudantes. A respeito da Comiss3o para redefinigio do perfil de Titular e do

requerimento para vagas de Titular, da quaID Prof. Umberto Celli6 o Presidente, receberam avisita
de dots membros da CAA, que lida com essa questao, obtiveram informag6es muito importantes e

que devem ter impacto na alterag3o do modo como fazem concurso aquina Faculdade. Aldo que o

Prof. Camilo tem insistido h6 muito tempo, a possibilidade de virem a aplicar o artigo 125 do

Regimento Gerd da Universidade, que permite os concursos transdepartamentais, ao inv6s de
fazerem concursos por Departamentos. Tiveram uma indicagao muito clara de que A Faculdade

teri poucas chances de obter vagas de Titular, porque isso se di num contexto competitivo e
rapidamente, um tempo razo6vel, se insistirem em fazer os concursos departamentalmente
Concursos transdepartamentais s3o muito bem vistos pda CAA e aumentam muitissimo a chance

deobter mais vagas e no menortempo. E algo que devemdiscutir em breve aquina Congregagao.

O Prof. Dr. Umberto CelliJuniordiz que este de acordo com o que o Prof. Nuno disse,6 ipso mesmo.
Esse 6 o relato, o resumo, da reuni5o que tiveram. Este perfeito. A Sra. Vice-Diretora diz que a

Comiss3o que foidesignada para fazer a discuss3o dos crit6rios, que vaitrazeruma proposta sabre

qualseria o modelo que iraq adotar, pediu postergagao do puzo para t6rmino dessa proposta, de

forma que vai entrar na pr6xima reuni3o de julho. A Profa. Dra. Flavia Trentini agradece o Prof.
Cellie o Prof. Nuno, que estio no grupo. A visits que tiveram foimotivada pda fda do Prof. Camilo,

que trouxe a inquietude na primeira reuni3o. A parter da fda do Prof. Camilo, que foi tomada a

iniciativa do Prof. Celli, Presidente da Comissao, de convid6-1os e, realmente, como o Prof. Nunn
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falou, foi muito esclarecedora. Mas, queria creditar a inquietagao incial ao Prof. Camilo, que

motivou todo o grupo. O Prof. Dr. Umberto CelliJunior agradece tamb6m a intermediagao feita

pda Profa. Massa, que fezo contato com o pessoalda CAA e participou da reuni3o inclusive e este

acompanhadode perto o trabalho.A Sra. Vice-Diretora solicita a inclus3o do item 3 na pauta, que

seria a discuss3o de data para inscrig3o para os concursos de Livre-Doc6ncia. Passar3o peta panto

2, que s3o os temas das Livre-Doc6ncias, mas a16m deles, precisam definir o periods para a
realizagao dos exames. Colocada em votaQao, a inclus3o do ite

inscric6es aos Concursos de Livre-Doc6ncia 6 autorizada por unanimidade (dezenove membro$1

Sairam da reuniao, is ]-5h, o Prof. Dr. lgn6cio Maria PovedaVelasco e, ds 15h30, o Prof. Dr. Nuno
ManueIMorgadinho dos Santos Coelho e GuilhermeAdolfo dos Santos Mendes. ll. ORDEM DO DIA.

REFERENDAR. 1. Credenciamento junto a CERT. 1.1. Processo 2009.1.183.89.0 -- Maria Hemilia

Fonseca. Pedido de recredenciamentojunto a Comiss3o Especialde Regimes de Trabalho -- CERT,

para realizagio e continuidade das atividades simultineas no pr6ximo bi6nio, apresentado pda
Profa. Dra. Maria Hemilia Fonseca. Aprovagao do Conselho do Departamento de Direito Privado e

de Processo Civil, com base no parecerfavoraveldo Prof. Dr. M6rcio Henrique Pereira Ponzi16cqua,

em 07/05/2021. Aprovagao "ad referendum" da Congregagao, com base no parecer favor6vel do

Prof. Dr. A]essandro Hirata, em 11/05/202].. fglocado em discuss3o e votaGao, o despacho da Sra

Vice-Diretora de 11/05/2021 que aprovou, com base no pare cerfavor6vel do Prof. Dr. Alessandro
Hirata. o oedido de recredenciamento CERTapresentado Bela Profa. Dra. Maria Hemilia Fonseca, 6

referendado por unanimidade (dezenoyQ ngmbrQ$). A Sra. Vice-Diretora diz que, antes de passar

a esta quest3o, discutiu com a Sra. Marcia, da Assist6ncia Acad6mica, e 6 pr6tica na Faculdade de

Direito fazerem a abertura de quantidade bastante ampla de temas, que propiciem que as pessoas

que tenham interesse em se candidatar ao processo e passar pelo concurso para obtero titulo de
Livre-Doc6ncia. Acontece que cada uma dessas areas que est3o sendo propostas para a abertura,

requerem um processoindividualde abertura de editalpara o concurso de Livre -Doc6ncia. Entao,
tem toda a parte burocritica de cada uma delas, depois passam por publicag3o desses editais e

depois, eventualmente, se houver candidato, levaria a execugao final. A pr6tica tem demostrado,

seguindo esse procedimento, que a demanda tem ficado muito aqu6m daquilo que ofereoem. De
fate, oferecera possibilidade das pessoastanto internal coma externas, devidamente habilitadas

a obter esse titulo, este sendo uma contribuig3o social da FDRP, mas que n3o tem tido uma
receptividade grande. Pediu a Sra. Marcia para fazerum levantamento de quantos editais abriram

nesses Oltimos periodos e de quantos candidatos tive ram. A Sra. MirciaAparecida Cruz de Oliveira

Bianco dizque a Sra. Vice-Diretora havia pedido para fazerum levantamentoem relagao aos editais

abertos e quantos efetivamente concretizaram. Em 2020 tiveram inscritos, mas depots foram
suspensos os concursos. Em 2020 tiveram 12(doze) 6reasabertas pelo DDP, 5(cinco) peta DFB e 9

Inove) pelo DPP. Entao, n3o houve nenhuma inscrigao. Em 2019 tiveram 12(doze) editais do DDP

com somente uma inscrigao, somente um concurso aconteceu; 5(cinco) editais pele DFB e nenhum

concurso; e 9(nove) editais pelo DPPe somente um concurso, s6 um candidate inscrito para uma
determinada area. Na realidade, abriram 26 (vinte e sets) editais, os quads foram publicados no

Di6rio Oficial e, depois, os 24(vinte e quatro) que nio foram inscritos fizeram a publicagao que f oi
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concluido sem candidates inscritos tamb6m no Di6rio Oficial. A Sra. Vice-Diretorasugere, diz que

poderiam pensar, aprovar esses da forma como est3o, ja que passaram pelos colegiados devidos,

se assim entenderem, mas acha que poderia ser repensada essa pr6tica, porque s5o 26(vinte e

leis) editais e 2(dual) procuras. Pode serque ipso tenha sido ocasionalem 2019, mas, enfim, isso

sera um processo burocritico, custo para a Unidade, apesarda boa intengao da FDRP em ofereaer

essa oportunidade, e n3o tem tido interesse da comunidade. A Profa. Dra. Cintia Rosa Pereira de
Lima diz que, sobre o concurso de Livre-Doc6ncia, at6 hoje na reuni3o do Departamento, colocou,

at6 porque um dos concursos que foi realizado, pelo menos no DPP, foio de Direito Notarial e
Registral. A Profa. lara comentou na reuni3o que informou "ad referendum" e o Conselho do
Departamento referendou a indicagao, mas aprovou tamb6m a abertura dessas areas q ue n3o

tinham fido mencionadascomo Agr5rio, Processo Civil, Notariale Registrale Previdenci6rio, salvo

engano. Acha que essa divis3o, at6 conseguiram um concurso em Direito Notariale Registral, argo

que t6m divulgado bastante, a Faculdade tem side at6 reconhecida peso pioneirismo nessa area,

porexemplo, 6 oque te m rece bido de informagao. Acha importante at6 para manterem candidates

e teresse servigo a sociedade de uma forma gerd, que 6 a possibilidade desse concurso de titulos.

Acha queo que d6 mats trabalho e gasto 6 realmente a realizagao de um concursoem si, bancas e

tal, porque a publicag3o no Di6rio Oficial, a Sra. Marcia pode at6 corrigir se estivererrada, ipso n3o

d6 tanto trabalho e n5o 6 um gasto extremo para a Faculdade elsa publicag3o das areas com a
indicagao do edital. O que envolve custo 6 a realizag3o do concurso. Como observam a demanda

recaiem areas especificas. O concurso n3o onera a Faculdade demasiadamente porque n3o se
realiza em todas as areas. Em seu Departamento, o Prof. Camilo, Profa. Flavia e a Profa. lara, que

participaram da reuniao, podem confirmar, que tinham aprovado tamb6m a indicagao das areas

que n3o tinham sido mencionadas, porque ja vem acontecendo. O Sr. Antonio Tadeu Campos
Mesquita pergunta se teria uma alternativa de n3o ter elsa proposta de v6rias areas, uma vezque

a malaria delay nio t6m inscritos e sera, ainda que possa ser pouch, uma demanda da Unidade.

Questiona se existe uma proposta, n3o para agora, mas s6 para saberem, alternativa a elsa forma

que 6 feita ou terra realmente que ser realizada dessa maneira. A Sra. Vice-Diretora diz que seu

alerta 6 para que os Departamentos, que refletem sobre essay tem6ticas, pensem essas

are rnativas. Se tive r are rnativas, deve dam vir dos Departamentos. Qualquersugestao que faqam,

sem saberdas necessidades dos Departamentos, podem chegarem uma conclus3o n3o adequada.

Mas, a ideia 6 que se os Departamento puderem pensar ipso para as pr6ximas edig6es, pode ser

considerado. Essa 6 uma pr6tica que tem sido utilizada na FDRP. O Prof. Dr. Alessandro Hirata diz

que, nesse sentido, na pauta do DFB, discutiram no Departamento elsa possibilidade, mas o

entendimentofoi, como disse a Profa. Cintia na mesma linha, da necessidade da manuteng3o tanto

das areas e desse oferecimento sempre peri6dico, anualno casa, pda pr6pria natureza de ser um
concurso de Livre-Doc6ncia. Coma ele 6 previsto no Estatuto da Universidade de S3o Paulo coma

um concurso, entende que ficaria muito dificiluma outra forma de oferecimento, no sentido de
ser, por exemplo, quandotem um docente da Casaque tem os requisites, para se candidatar a um

concurso determinado, porque ele precisa realmente ser aberto para a comunidade, pda pr6pria

natureza de concurso. O Prof. Dr. Caio Gracco Pinheiro Dias pergunta se a questao n3o se
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solucionaria, por exemplo, ao inv6s de abrir dez editais para um Departamento, que fossem
concentrados em um editals6. Peta menos do ponte de vista da carga burocritica, ao inv6s de abrir

dez processos, dez pedidos de publicag3o, seria apenas um mats comprido. N3o babe o gusto da

FDRP com Di6rio Oficial, mas parece que reduziria para o custo de um apenas, com diferenga apenas

na publicag3o. Assim conseguem mantera ofe rta de6reas que contemple o que o Prof. Hirata falou.

Diz a Profa. Cintia que serra abrir areas dentro do edital. A Profa. Dra. Cintia Rosa Pereira de Lima

diz que 6 assim que 6 feito, abre um editalcom virias6reas.Abre um editalcom v6rias crease cada

uma tem os seus pontos. O Prof. Dr. Caio Gracco Pinheiro Dias pergunta se n3o 6 um edital por

area. Se for um edital s6, fica prejudicado. O Prof. Dr. Alessandro Hirata diz que o custo do Di6rio

Oficia16 por pigina, ent3o tamb6 m n3o adianta. A Sra. Vice-Diretora esclarece que 6 um editalpara

cada area. O Prof. Dr. Cain Gracco Pinheiro Dias pergunta sej6 n3o diminuiria a carga detrabalho

se fosse um edital para todas as areas. A Profa. Dra. Cintia Rosa Pereira de Lima diz que se paga

por p6gina, dare na mesma. A despesa 6 a mesma. A Sra. Vice-Diretora diz que o requisite 6 que

seja um edital para cada area. A Sra. Marcia Aparecida Cruz de Oliveira Bianco diz que a
Universidade de S3o Paulo exige que seja aberto um editalpara cada area e para cada editalum

processo. Dense edital de concurso sera gerado mats dois processos. N3o 6 possivel abrir um

gen6rico. O Prof. Dr. CaioGracco Pinheiro Dias diz que fica pensando nos concursos de contrata$o

de professorem federal, des abrem com v6rias areas. Cada area tem um programa e o editalfica
gigante, mas burocraticamente 6 s6 um trabalho. O Sr. Antonio Tadeu Campos Mesquita diz que

outra demanda que ter por parte dos funcion6rios 6 o excesso da carla de trabalho, n3o
exatamente em relagao a esse panto, mas tudo o que envolve o excesso de burocracia sempre

chama atengao. Na medida do possivel, pedir aos Departamentos levar em consideragao essa

quest3o de gerar uma burocracia excessiva, do ponte de vista dos funcion6rios um trabalho que
depois acaba nio se usando muito. Pediraos Departamentospara que quandoforem levanta r essay

areas, levem ipso em considerag3o e que isso seja revisto, para n3o gerar uma burocracia a toa.
Aindaque n3o tenhao custo do Di6rio Oficial, temp custo de materia humana.A Profa. Dra. Cintia

Rosa Pereira de Lima diz que mandam as 6reasem Word, com os itensdo edital, no Departamento

de Direito Privado colocam trinta. E o trabalho de copiar do Word e colar no sistema para informar

a publicag3o do Di6rio Oficial. Teve uma discuss3o no Departamento que o concurso de Livre-

Doc6ncia serra peta conjunto de disciplinas. No departamento, por exemplo, veio toda essa
discuss3o, porque tinha um editalcom duzentos ou trezentos pontos, at6 era uma coisa insana.

Acha que a burocracia 6 de copiar e colar no Diirio Oficial. O processo que efetivamente d6 maid

trabalho 6 se tiverinscritos. Se tivesse uma realidade na FDRP que com inscritos em todas as areas,
uma demanda que inviabilizasse o processo, at6 entenderia um pouco elsa preocupagao. Coma

tem uma demanda especifica, umano em uma area especifica, outro ano emoutra area, acha que
essen concursost6m consolidado a Faculdade, porque 6 umaemiss3o de um titulo pda Faculdade

de Direito de Ribeir5o Preto. lsso aumenta a procura e a visibilidade da Faculdade,6 nesse sentdo.

O Prof. Dr. Camilo Zufelato diz que tem uma questao que antecedeessa discuss3o que 6 o fato que

o Regimento da USP diz que precisa abrir anualmente o concurso de Livre-Doc6ncia por

Departamento. N o cano da FDRP, especificamente, cada Depa name nto 6 composto porv6rias areas
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do conhecimento. Parece que, por raz6es de imposigao regimentalda USP, n3o podem cindir as
areas de compet6ncia dos respectivos Departamentos. N3o d6 para dizer que abrir3o somente em

determinadas6reas e n3o abrir3o e m outras porque isso tem um volume de trabalho. In felizmente,

acha que n3o tem muita opgao nesse campo, ou abrem para today as areas ou n3o abrem e

justificam o porqu6. Foiuma discuss3o que fizeram 16 atr6s. Acha que foia pr6pria Procuradoria,

n3o sabe qual 6rgao, disse que n3o poderiam ficar sem abrir os concursos de Livre-Doc6ncia. Se

lembra disco h6 um tempo atr5s. Nesse sentido, acham que nio t6m muita margem de delibera$o

aqua. Abrem e abrem para todas as areas dos Departamentos. A Sra. Vice-Diretora diz ao Prof.
Camilo, s6 complementado, que a exig6ncia da USP 6 que as Unidades abram obrigatoriamente,

mas ela n3o fda em quantidades. As Unidades definem, assam como tem fido feito na FDRP.

APROVAR. 2. Concursos de Livre-Doc6ncia - Ref. Resolugao Ne 8068, de l0/03/2021. 2.1 Processo

2012.1.546.89.9 - Departamento de Filosofia do Direito e Disciplinas Bisicas. Proposta de areas e

progra mas para abertu ra de concu rios para Livre - Doc6ncia do Departamento de Filosofia do Direito

e Disciplinas B6sicas. Areas: 1. Hist6ria do Direito. 2. Direito Romano. 3. Filosofia do Direito e

Teoria Gerd do Direito. 4. Sociologia do Direito. 5. utica. Aprovagao do Conselho do Departamenta
de Filosofia do Direito e Disciplinas B6sicas em 28/05/2021. folofada em discuss3o e votaGao a
}ronosta deireas e nroaramas oara abe Bu rq4efQ gy [$Q$JqJ:ivre Doc6ncia do De partamento de

Filosofia do Direito e Disciplinas B6sicas, 6 aprovada por unanimidade (dezenove membros). 2.2
Processo 2012.1.547.89.5 -- Departamento de Direito Privado e de Processo Civil -
COMPLEMENTAR. Proposta de areas e programas para abertura de concursos para Livre-Doc6ncia

do Departamento de Direito Privado e de Processo Civil. Areas: 1. Direito do Trabalho e Processo

do Trabalho. 2. Direito da Seguridade Social. 3. Direito Comercial. 4. Direito do Consumidor. 5.
Direito Civil Patrimonial. 6. Direito Civil Existencial. Aprovagao "ad referendum" do Conselho do
Departamento de Direito Privado e de Processo Civil em 08/06/2021. A Profa. Dra. lara Pereira

Ribeiro diz que fizeram no primeiro moments somente as areas que tinham professores com a
perspectiva mats pr6xima de apresentarem, conforme tinha sido o encaminhamento. Mas, na

reuni3o do Conselho do Departamento, hoje, acrescentaram as sub6reas que ficaram de fora,
inclusive ji encaminharam o pedido, que foicolocado no inicio da reuniao, para inclus3o de pauta,

para que seja aberto em todas as sub5reas do Departamento. Inclusive ji mandaram o conteOdo

do concurso, que 6 o mesmo do ano passado.ASu. Vice-Diretora pe rgunta se tem esse documents

complementar para projetar. A Sra. Marcia Aparecida Cruz de Oliveira Bianco diz que a secret6ria,

Sra. Daniela, encaminhou para a Assist6ncia, is 14h42, este na tela e vai projetar. A Sra. Vice-

Diretora diz que, a16m dos que est3o colocados na pauta, t6m Direito Notariale Registral, conforme
a Profa. Cintia havia ressaltado, Direito Agr6rio e Direito Processual Civil. fQJQQada em discuss3oe

votag3o a proposta de todas as areas e programas. incluindo Direito ProcessualCivil, Direito Agr6rio

e Direito Notarial e Registrar. para abertura de concursos de Livre-Doc6ncia do Departamento de

Direito PrivgdQ e de Profgsso Civil. 6 ap£Qyqda poLJinanimidade (dezenove membros). 2.3.
Processo 2012.1.311.89.1 - Departamento de Direito Pdblico - COMPLEMENTAR. Proposta de

areas e programas para abertura de concursos para Livre-Doc6ncia do Departamento de Direito
POblico. Areas: 1. Direito Constitucional. 2. Direito Administrativo. 3. Direito Ambiental e
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Urbanistico. 4. Direito Internacional. 5. Direito Econ6mico. 6. Direito Financeiro e Orgament6rio. 7.
Direito Tribut6rio. 8. Direito Penal. 9. Direito Processual Penal. 10. Teoria Gerd do Estado. ll.

Direitos Humanos. 12. Criminologia. Aprovagao do Conselho do Departamento de Direito P6blioo
em 20/05/2021. Colocada em discuss3o e votagao a proposta de areas e programas para abertum

de concur.$Qfpqr% Eyre.Doc6nQia.do Departamento deJ)ireito POblico. e qprovada por

unanimidade (dezenove membros). 3. Discutir e aprovar periodo para inscrig6es aos Concursos de

Livre-Doc6ncia -- SUPLEMENTAR. A Sra. Marcia Aparecida Cruz de Oliveira Bianco diz que para o

periodo de inscrigao estavam colocando como o primeiro dia Otil ap6s o feriado dejaneiro, no ano

passado foide 06/0la 04/02. A Sra. Vice-Diretora diz que a proposta era concederuma parte desse

periodo de recesso para as pessoas finalizarem os trabalhos, montaresse processo e poderem fazer

a inscrigao no m6s de janeiro. Pergunta se concordam que mantenham elsa data que tem side
realizada pelomenos nos dais Oltimos ands. Sera no primeiro dia Otila partir de janeiro at6 trinta

dias depots. A Sra. Marcia Aparecida Cruz de Oliveira Bianco complementa que o periods de

inscrigao ser6do primeirodia Otil 04/01 at6 03/02. fplQQqdQ g di$wu$pgQ g yplpWllQ Q pgriQdp dQ
04/01 at6 03/02/2022 para as inscriG6es aos Concursos de Livre-Doc6ncia, 6 aprovado por

Nada mais havendo a tratar, a Sra. Vice-Diretora agradece a

por encerrada a reuni3o is dezesseis horas. Do que, para

Marcia Aparecida Cruz de Oliveira Bianco, Assistente

e digitei esta Ata, que seri examinada pecos Senhores Conselheiros

presentes a sess5o em que for discutida e aprovada, e por mim assinada. Ribeirio Preto, onze de

junho de dois mil e vinte e um.

unanimid

present
constar.

T6cnica
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