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ATA DA 108g SESSA0 0RDINARIA DA CONGREGAgA0 DA FACULDADE DE DIREITO DE RIBEIRA0

PRETO DA UNIVERSIDADE DE SAO PAULO. Aos dais dias do m6s de julho de dais mile vinte e um,

is quatorze horas e quatro minutos, por videoconfer6ncia pda plataforma Google Meet, nos
termos da Resolug3o Ng 7945/20, de 27/03/2020, da Reitoria da Universidade de S3o Paulo, em

terceira convocagao, redne-se a Congregagao da Faculdade de Direito de Ribeir3o Preto da
Universidade de S3o Paulo -- FDRP/USP, sob a Presid6ncia da Profa. Dra. Massa de Souza Ribeiro,

Vice-Diretora da Unidade no exercicio da Diretoria, com a presenga dos Senhores Membros,
Professores Alessandro Hirata, Cato Gracco Pinheiro Dias, Camilo Zufelato, Cintia Rosa Pereira de

Lima, Flavia Trentini, Gustavo Assed Ferreira, lara Pereira Ribeiro, Ignacio Maria Poveda Velasco,

Jair Aparecido Cardoso, Mircio Henrique Pereira Ponzilacqua, Maria Paula Costa Bertran, Nuno

Manuel Morgadinho dos Santos Coelho, Pedro Bohomoletz de Abreu Dallari, Silvana Martins
Mishima e Umberto CelliJunior, os Representantes Discentes de Graduagao, Marco Borges Papp, e

de P6s-Graduagio, Sauls Simon Borges, e o Representante dos Servidores T6cnicos e
Administrativos, Antonio Tadeu Campos Mesquita. Presente tamb6m o Chefe da Segao T6cnica de

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

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

presenga de todos e declara abertos os trabalhos da 108g Sess3o Ordin6ria da Congregagao da
Faculdade de Direito de Ribeir3o Preto da Universidade de S3o Paulo. Justlficou aus6ncia

antecipadamente o Prof. Dr. Sergio de Albuquerque. 1. EXPEDIENTE. 1. Discuss3o e votagao. I.I.
Ata da 107e Sess3o Ordiniria da Congregagio, realizada em 11/06/2021. £glgfada..en!.dlgSUgigg

e votac3o. a Ata da 107g Sess5o Ordin6ria da Congregac3o, reallzada em 11/06/202i1. 6 aprovada

por unanimidade {auinze membros). 2. Comunicag6es da Diretoria. Sra. Vice-Diretora, Profa. Dra.
Massa de Souza Ribeiro. A Sra. Vice-Diretora comunica: A) Tiveram a reuni3o do Conselho

Universit6rio na Oltima terra-feira, com algumas atualizag6es que nio alteram muito o cen6rio, mas

que s3o importantes. Tiveram um comunicado da Reitoria que comegarao no dia 09/08/2021, inicio

do segundo semestre com as atividades de Graduag3o no formato remote, modelo utilizado hoje.

Est3o sends realizados todos os esforgos possiveis da Reitoria para que o pOblico USP deja vacinado,

principalmente o corps docente e o corpo dos funcionirios, mas est3o acompanhando o que os

servigos municipais est3o disponibilizando. Como sabem, infelizmente atingiram essa semanaja um

nOmero superior a quinhentos mi16bitos, Ribeirio Preto este com milquinhentos e vinte, n6meros

bastantes significativos, lamentavelmente. Est3o seguindo da melhor forma possivel, tentando

fazer todo o estimulo a pesquisa. A Reitoria decidiu inserir na entrada do Campus principala placa

de lute pda vida, uma forma de se manifestar. Nas Palavras ao Membros, espera que o Prof. Poveda

fale sabre o resultado do processo que a USP estava sofrendo em relagao a questao da autonomia

universitiria em relagao ao aumento dos funcion6rios em 2019. B) Portaria FDRP/USP Ng 001/2021

de 23 dejunho de 2021, disp6e sabre a eleig5o para escolha do(a) Diretor(a) e do(a) Vice-Diretor(a)

da Faculdade de Direito de Ribeir3o Preto da Universidade de S3o Paulo. A eleigao seri realizada
em forma de chapa, em at6 dais turnos de votagao, exclusivamente por memo de sistema eletr6nico.

O primeiro turno seri das 9 is 12h do dia 30/08/20211e o segundo turno seri das 14 is 17h do dia

30/08/2021. A gestao atualtermina o seu periods no dia 15/09/2021, portanto teri um periodo de
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quinze dias de anteced6ncia. A condugao do processo eleitoralficaria cargo da Comiss3o Eleitoral

composta pda Profa. Dra. Cristina Godoy Bernardo de Oliveira, Prof. Dr. Rog6rio Alessandre Oliveira

Castro e Profa. Dra. Eliana Franco Neme. Inscrig6es: Os candidatos a Diretor(a) e Vice-Diretor(a)

dever3o protocolar na Assist6ncia T6cnica Acad6mica, atrav6s do e-mail atacfdrp@usp.for, das 8h

do dia 26/07 is 23h59 do dia 04/08/2021 (10 dias), o pedido de inscrigao das chapas, mediante

requerimento assinado por amboy e dirigido a Comiss5o Electoral, acompanhado do programa de

gestao a ser implementado. As chapas poderao ser compostas por Professores Titulares e
Professores Associados 3. Encerrado o puzo referido e n3o havendo peso ments duas chapas

inscritas, haver6 um novo puzo para inscrigao, das 8h do dia 09/08 is 23h59 do dia 18/08/2021
jlO dias), hip6tese em que poderao ser apresentadas candidaturas compostas tamb6m de
Professores Associados 2 e 1. Portaria divulgada pelo Setter de Comunicagao Institucional em

25/06/2021. C) Neste moments t6m cinco editais abertos que incentivam os trabalhos de
desenvolvimento da Unidade, de pesquisa, graduagao e tamb6m em contato com a sociedade de

forma gerd. Tem um edital da Pr6-Reitoria de Cultura e Extens3o que visa a inclus3o social e
diversidade na USP e em municipios de seus Camel, com inscrig6es abertas at6 o dia 26/07. Tem,

tamb6m, o edital da Pr6-Reitoria de Graduagao, Programa de Laborat6rio Did6ticos para Ensino e

Graduagao, tem o puzo at6 25/07 na Reitoria, mas a Unidade precisa avaliar na Comiss3o de
Graduag3o, que estabeleceu o puzo de 08/07. Tem, tamb6m, o editaldo Programa Santander de
Politicas P6blicas Desafio USP Cidades Sustent6veis, o puzo venue em 05/07. Nesse editaltem um

projeto do Prof. Nuno que vaisubmeter. No edital anterior tem o Prof. Jair, que este elaborando
um projeto para submissio. Tem ainda o editaldo Programa de Estimuio ao Ensino de Graduagao
para o qual a Unidade foi contemplada com dez bolsas. At6 o dia 18/07 as pessoas interessadas
t6m que apresentar o projeto para obtengao da monitoria. O quinto edita16 uma Portaria da Pr6-

Reitoria de Pesquisa que trata de projetos em areas estrat6gicas, o puzo de inscrigao 6 30/07.
Todos esses editais foram divulgados pelo Setter de Comunicagao e s3o muito importantes para o

desenvolvimento da Unidade, para mostrar a sua exce16ncia em pesquisa, did6tica, ensino, suas

relag6es com a comunidade que s5o numerosas. E muito importante que os docentes acompanhem

os editais, leiam os detalhes, os alunos tamb6m, porque 6 uma oportunidade de ter uma interagao

maior entre docentes, alunos e comunidade, receber recursos e, maid importante ainda, mostrar

tudo de importante e de bom que fazem dentro da Unidade. S3o virias atividades e precisam fazer

um esforgo para divulgarem. D) Em 25/08/2021 acontecer6 o VI Semin6rio Internacional de

Pesquisa do Gedtrab seri realizado pda Faculdade de Direito de Ribeirio Preto da Universidade de

S5o Paulo(FDRP-USP), por meio do grupo de pesquisa: A Transformag5o do Direito do Trabalho na

Sociedade P6s Moderna e seus Reflexos no Direito do Trabalho -- Gedtrab, e Programa de P6s-

Graduagao em Direito, com apoio das Universidades parceiras, por meir de seus professores

membros do Comity 0rganizador. O evento teri como tem6tica: trabalho rural. Inscrig6es online.

E) A Faculdade de Direito de Ribeir3o Preto se destaca, desde o ano passado, entre as Unidades

com maiores ntlmeros de ex-alunos cadastrados na plataforma AlumniUSP e solicita colaborag3o

para continuar construindo a comunidade Alumni USP. Informag6es e cadastro no link disponivel

na p6gina da FDRP. A Unidadeji fez dois encontros de ex-alunos. Esse cadastro 6 muito importante

Pigina 2 1 17
Av. Bandeirantcs, 3900 Cb/zp/rr da USP
14040-906 Ribeirio Preto-SP

T I F 55 (i6) 33i54954
xmwx,.direitorp.usp.for



UNIVERSIDADEDESAOPAULO
FACULDADEDEDIREITO
DER]BEIRAOPRETO
.Assist2ncia q2cTlica .Acad8trtica

eR

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

para as dual panes, para a USP saber onde est3o seus alunos e o que est3o fazendo, quaid o grau

6 de conhecimento transmitido, mas tamb6m para os alunos saberem o que de novo a USP esb

oferecendo. Na medida do possivel se professores e alunos pudessem estimular os cadastros dos

ex-alunos na plataforma, seri bem importante. J6 est3o providenciando a terceira edigao do

encontro de ex-alunos para esse ano. F) Projeto da FDRP 6 selecionado pda Comissio
Interamericana de Direitos Humanos. A proposta apresentada em nome da FDRP e da Faculdade

de Direito de S3o Paulo(FD-USP) foi intitulada "Programa Citedra CIDH USP" e sera desenvolvida
peta Centro de Pesquisa Citedra OEA (Organizagao dos Estados Americanos) e Centro de Estudos

em Direito e Desigualdades. A Profa. Dra. Fabiana Cristina Seven representa a FDRP coma uma das

coordenadoras do projeto. G) Hugo Rezende Henriques, egresso da Graduag3o e da P6s-Graduagao

da FDRP, foi aprovado em concurso para assumir o cargo de Professor Adjunto A (efetivo) da

Faculdade de Direito da Universidade Federalde Uberlandia(UFU). Hugo, que foiorientando do

Prof. Dr. Marcia Henrique Pereira Ponzilacqua durante o mestrado, atuar6 vinculado a area de

fundamentos do Direito. H) Brent Bernardes, aluno de graduagao da FDRP, e Victor CabraIFonseca,

egresso da Faculdade, escreveram o artigo "lnclus3o de Compet6ncias Socioemocionais no Ensino

Juridico como Consequ6ncia da Inovag3o Tecno16gica no Direito", publicado como 7g capitulo da

obra "Transformag6es no Ensino Juridico", produzida e organizada pele Centro de Ensino e
Inovagao (CEPI) da Fundagao Get01io Vargas -- FGV Direito SP. O livro este disponivel no acervo

digital da FGV DIREITO, com link disponivel na p6gina da FDRP (Divulgado pelo Setter de
Comunicagao Institucional em 28/06/2021). 1) Ter3o uma reuni3o extraordin6ria da Congregagao

no dia 16/07/2021 para finalizar o processo de avaliagao da progressio da carreira docente. J)
Dario inicio a abertura dos editais para as eleig6es de chefias de Departamento. K) Pede atengao a

todos os docentes, ji pediu aos Chefes de Departamento, sabre a data de vencimento dos relat6rios

CERT. Todos precisam ter ateng3o CERT para desenvolver atividades simultineas e t6m que fazer a

renovagao do relat6rio periodicamente. H6 um puzo para isso. N3o cumprindo o puzo acaba

prejudicando a Unidade coma tamb6m o docente e, talvez, at6 projetos especificos que precisam

dessa autorizag3o. Nesse sentido, 6 necess6rio que os docentes observem o vencimento do puzo

desse relat6rio, da prestagao de contas, para enviarem em tempo h6bil para ser avaliado. 3.
Palavra aos Senhores Presidentes de Comiss6es. Comissio de Graduagao. O Prof. Dr. Mircio

Henrique Pereira Ponzilicqua diz que 6 uma alegria saber que o PEEG ampliou o nOmero de vagas
de bolsas para a Faculdade, ano passado eram seis, conseguiram no primeiro semestre aumentar

para tito e a Sra. Vice-Diretora deu a noticia que servo dez para o pr6ximo semestre. E uma boa

noticia para a Faculdade. Comunica: A) O Edital da Etapa de Selegao do processo seletivo de
Transfer6ncia Externa este sends finalizado e seri publicado dentro do puzo, at6 05/07/2021.

Lembrando que servo disponibilizadas 16(dezesseis) vagas e a prova seri realizada remotamente,

por decis3o do colegiado, para evitar alguns contratempos, que houve no ano passado. B) A
Comissio de Graduagao este concluindo a elaborag3o da Grade Hordria do segundo semestre de

2021. Estina fase de revis5o pelos professores. C) Foi realizado um Workshop pda Pr6-Reitoria de

Graduagao, em conjunto com a Secretaria Gerd, para promover esclarecimentos sobre o sistema

Netuno, no que se refere a tramitagao digital dos pedidos de revalidagao de diplomas. Pda FDRP,
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participaram a Profa. Dra. Cynthia Soares Carneiro, presidente da Comiss3o de Revalidagio de

Diplomas, e o servidor Rafael Souza de Marchi, secret6rio da Comiss3o de Graduag3o. Ficou clara

no events que a utilizagao de meir digital facilitar6 bastante a tramitagao dos processos. A
revalidagao de diplomas tem atingido muito as Unidades, inclusive a FDRP, mas, felizmente, est3a

conseguindo colocar em dia os processos que estavam eventualmente dificultados, sobretudo por
conta dessa nova formagao dessa comiss5o supradepartamental. Os primeiros pedidos virtuais
dever3o ser distribuidos em breve. D) O texts da Deliberagao Conjunta da CG, CoC, CCEx e CPq,

sobre as Atividades Acad6micas Complementares foi acordado em reuni3o aberta a todos os

membros dos colegiados e ratificada pelos Presidentes e, em seguida, foi publicado do site da
Faculdade. A tabela de atividades este sendo finalizada, apreciada pdas diversas comiss6es, e

tamb6m estari disponivel em breve. Esb sendo planejada uma reuni3o conjunta dos colegiados

para tratar especificamente do tema que teri ensejo possivelmente dia 15/07, conforme a data

indicada pelts Presidentes de Comiss6es e da CoC. A Sra. Vice-Diretora diz ao Prof. M6rcio que ele

organizou uma reuni3o com os discentes durante esse periods. O Prof. Dr. Mircio Henrique
Pereira Ponzilicqua diz a Dra. Vice-Diretora que sim, foiuma reuni3o aberta nio s6 para todos os

colegiados como todos os discentes e docentes que quisessem participar. Os alunos tiveram a
ocasi3o de falar das suas apreens6es e angustias, algumas delay ji est3o sendo consideradas pdas

Comiss6es, especialmente pda CoC. Essa reuni3o foi organizada pda CoC e peta Comiss3o de

Graduagio e, coma s3o temas atinentes a realizagao do Curso, a CoC esb levando a cabo, mas s3o
quest6es mats de ordem pritica. Outras quest6es que os alunos solicitaram como a postergagao da

entrega dos TCCs, jiestao sendo consideradas, estio aguardando as manifestag6es das secretarias

dos Departamentos para poderem ampliar um pouco maid, porque a CG, como informado na dltima

reuniao, ji tinha aceitado a ampliag3o para o dia 29 de outubro, salvo engano. Estavam vendo se

havia um pouco mais de f61ego das secretarias para postergar ipso ao m6ximo, sem que houvesse
transtorno para os trabalhos das secretarias. Est3o aguardando somente essa manifestagao para

divulgarem a data definitiva. Outras quest6es que os alunos levantaram s3o quest6es que n3o

dependem somente da unidade, come foi esclarecido pda Profa. Massa e por ele mesmo, que s3o

quest6es atinentes a Pr6-Reitoria, de organizagao da Universidade, por exemplo a questao da

frequ6ncia, podem pedir aos professores que flexibilizem o controle de frequ6ncia, mas n3o podem

exigir dos professores, que t6m liberdade de c6tedra, que deixem de fazer o controle de frequ6ncia.
lsso 6 contr6rio is disposig6es oriundas da pr6pria Pr6-Reitoria. N3o tem nenhuma orientagao de

que estio isentas as disciplinas de alguma forma de controle de frequ6ncia, e coisas dessa ordem.

Mas, aquilo que foi possivel considerar, as quest6es que est3o sendo possiveis de adaptar e
absorver, a Comissio de Graduagao, a CoC e tamb6m a Unidade trabalharam bastante atentos.

Tem a impressao que os alunos, depois da reuniao, ficaram bem maid tranquilizados. A Sra. Vice-
Diretora acha que essa reuni3o foi bastante produtiva, os alunos tiveram oportunidade de
manifestarem sobre suas dificuldades, seus anseios, e, no que tange a avaliagao do ensino nesse

periods remote, tiveram dais encontros o ano passado, primeiro e segundo semestres, algumas
falhas e desencontros que foram observados nos periodos anteriores, foram poucos, mas tiveram,
nio tiveram nenhum relate nesse semestre. Hi, sim, reclamag6es de algumas dificuldades, o navel
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elevado de exig6ncias, mas que esb no padrao da Faculdade. N3o tiveram nenhuma reclamagao

no sentido de n3o estarem fazendo alguma coisa correta ou o processo de ensino este falhando de

alguma forma. Acha que 6 bastante positivo porque o processo de adaptag3o permitiu que
professores e alunos conseguissem encontrar um memo adequado dentro da sala de aura para dar

sequ6ncia as atividades. Obviamente, outros aspectos operacionais, que possam ser atendidos, a

Comiss3o de Graduagao este trabalhando nesse sentido. Comiss3o de P6s-Graduagao. O Prof. Dr.

Camilo Zufelato comunica: A) Publicagao do resultado do processo seletivo do Mestrado no dia
01/07. Foiuma longuissima caminhada, de um processo que mais uma vez foiintegralmente virtual,

coma ji havia anunciado, e todos os desafios que isso significa. Foram selecionados 43(quarenta e

tr6s) novos alunos, sends 37(trinta e sete) em ampla concorr6ncia e 6(sets) pdas agnes afirmativas.

Coma sempre um processo seletivo muito concorrido. lsso tamb6m 6 um desafio que o Programa

este tentando enfrentar. Houve uma expansao bastante significativa. Gostaria de fazer agora, com

a finalizag3o dense processo seletivo, uma an61ise. Est3o construindo uma politica pOblica de

Inclus3o e h6 muito o que se pensar sabre isso. Essen s3o os resultados. Quanto is vagas de agnes
afirmativas, podem fazer um balango gerd na sequ6ncia. B) Abertura do puzo para insergao dos

destaques do Mestrado (quadri6nio 2017-2020) na Plataforma Sucupira at6 22/07. Como havia
mencionado, apresentaram o relat6rio e a segunda fase 6 apresentar os destaques, insergao no

site. Est3o trabalhando nisto, cujo puzo 6 22/07. C) Aprovagao das 7(sete) disciplinas no Programa

a serem oferecidas no segundo semestre de 2021, a parter de 26/07, que seguirao previstas com

oferecimento virtual, como ja mencionado pda Profa. Maida, elsa 6 a diretriz at6 esse moments.

Coma nos semestres anteriores est3o programados para disciplinas na P6s-Graduagao ainda
virtualmente e servo 7 (sete). D) Est3o abertas at6 05/07 as inscrig6es para a selegao de alunos

especiais. Sio 24 (vinte e quatro) vagas em 6 (sets) disciplinas. Como aconteceu no ano passado,
n5o t6m condig6es, como faziam antes, de uma selegao voltada especificamente para esses alunos.

Selecionaram entre alunos de outras instituig6es, de outros programas de universidades pablicas.

lsso funcionou muito bem nesse semestre. Tiveram procura grande de alunos de Mestrado e

Doutorado de outros programas. Tamb6m abriram para alunos que prestaram o processo seletivo

e nio tinham fido aprovados. Esse 6 o crit6rio, ja discutido em outro momento. E o que t6m
conseguido fazer nessa face. E) Coma viram, est3o no Oltimo momento do relat6rio Sucupira. No

final de julho finalizam a insergao dos destaques e acabaram de concluir o processo seletivo. O

terceiro assunto relevante que tem, ainda que a gestao na Presid6ncia e da Profa. Flavia Trentlnina

Coordenagao esteja finalizando, gostariam de dar os passos iniciais para construgao de um
Programa de Doutorado. Esse 6 um tema muito sensivel, n3o se faz isso do dia para noite, 6 precise
refletir, amadurecer. N3o fizeram isso ao longo desse semestre porque, como ditz, tiveram essay

dual grandes pend6ncias, Sucupira e processo seletivo. Elsa semana teri uma reuniio na Pr6-

Reitoria, ainda em tom um pouco informal, para entender o "caminho das pedras", por onde

precisam comegar e, na sequ6ncia, fargo virias reunites abertas para que, como comunidade
FDRP, possam construir coletivamente uma proposta de Doutorado. Espera que nas pr6ximas ou
em pele menos mais uma Congregagao, talvez a 61tima nessa gest3o, tenham alguma novidade

sobre isso. Como sempre faz, agradece a Profa. Flavia Trentini, que inclusive 6 membro da
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Congregagao, pda inestimivel ajuda e todos os trabalhos a frente da Coordenagao do Programa.

Comiss3o de Pesquisa. O Prof. Dr. Caio Gracco Pinheiro Dias comunica: A) A Comiss3o de Pesquisa

fez dentro do puzo e ji encaminhou a Pr6-Reitoria de Pesquisa a classificag3o dos projetos que

foram apresentados ao PUBIC. Est3o aguardando, no final de julho, o resultado final do edital,
inclusive com a definigao de quantas bolsas a FDRP vai receber. B) Abertura das inscrig6es do
SllCUSP no dia 09/08/2021 e ficario abertas at6 o dia 08/09/2021. Fica o aviso para aqueles que

t6m orientando de iniciagao cientifica, PIBIC e do PUB, para que ja orientem os alunos para que

preparem as inscrig6es e resumos para colocagao no SllCUSP. C) Na vertente pesquisa, edital do

Programa Unificado de Bolsas, a FDRP teve 39 (trinta e nave) projetos de pesquisa apresentados.

Virios professores apresentaram mats de um projeto de pesquisa, alguns chegaram a apresentar o

m6ximo possivel de tr6s projetos. Queria agradecer e ressaltar algumas coisas a respeito disso. A

Pr6-Reitoria de Pesquisa mandou uma relagao de todos os projetos PUB que foram apresentados

na dimens3o de pesquisa para as Comiss6es. Uma coisa que chamou muita atengao, a FDRP

apresentou 39(trinta e nove) projetos e a Faculdade de Direito de Sio Paulo apresentou 9(nave)
projetos. Considerando que a Faculdade de Direito de s3o Paulo tem cinco vezes o nOmero de

alunos e quatro vezes o nOmero de professores, acha que essa 6 uma evid6ncia bastante

significativa da 6nfase da pesquisa que 6 conduzida na Graduagao na FDRP. Acha que ipso tem muito
a ver tamb6m com a dedicagao dos professores e o estimulo que fazem para as atividades de

pesquisa. isso 6 de ressaltar. Uma Unidade nova e pequena como a FDRP, proporcionalmente, ter
uma dimens5o dessas, que se compara com unidades bem maiores e mats estabelecidas da USP

Acha que esse 6 um dado para ser celebrado. Fez questao de trazer. Essen projetos, obviamente,

cream problemas, ja foiquestionado por alguns professores a respeito disso. A praxe da Comiss3o

de Pesquisa, na sua gest3o, tem sido, recebem eases projetos e encaminham aos professores que
t6m suas areas de especialidade pr6ximas do tema que este sendo objeto do projeto. Infelizmente

t6m poucos professores na Casa. Com 39 (trinta e nave) projetos de pesquisa, para n3o
sobrecarregar alguns professores, precisam encaminhar praticamente para todos os professores da

Casa. Foram poucos os professores que n5o receberam projetos para avaliagao nessa leva e isso
cria um problema de que, is vezes, professores que estio concorrendo algumas das vagas, com

projetos cadastrados, eventualmente, v3o avaliar projetos de outros docentes. Esse ano n3o ter3o

vagas para todos os projetos que foram apresentados, assim coma no ano passado, tiveram muito

mais projetos apresentados no PUB do que vagas disponiveis. N3o tinham como evitar fazer isso,
sem sobrecarregar alguns professores e, eventualmente, at6 perder a qualidade do parecer porque

precisariam pedir pareceres a professores de areas muito distantes dos projetos. Explicando os
crit6rios, fizeram uma tabela para tentar atribuir de maneira mats equilibrada, sem sobrecarregar
os docentes e mantendo alguma ader6ncia de tema na indicagao de parecerista. O puzo para

receberem eases pareceres 6 um pouco apertado. Tem at6 o dia 05/07/2021, puzo para os

professores apresentarem os pareceres no sistema Atena da pesquisa. Na semana que vem,

provavelmente na quinta-feira, dia 08/07/2021, a Comiss3o vaifazer a reuni3o para homologar a
classificagao final que apresentar3o para a Pr6-Reitoria. Agradece aos professores que receberam

projetos para parecer e relembra o puzo, at6 segunda-feira, 05/07/2021, no maxims, para
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apresentag3o desses pareceres, para que possam fazer a selegao dentro do puzo, sem prejudicar

os alunos que est3o inscritos. Comissio de Cultura e Extens3o Universitiria. O Prof. Dr. Jair
Aparecido Cardoso comunica: A) Estio comegando as tratativas para a Feira das Profiss6es. Foi

muito boa a experi6ncia do ano passado no esquema online e esse ano seride novo. V3o aproveitar

alguns arquivos feitos na anterior e modernizar ou atualizar alguns outros sistemas. B) Estio
encaminhando os processos dos curses normalmente, fazendo adequag6es para o sistema online

dos curios presenciais para fech6-1os. Est5o prosseguindo com os curses de maneira online,

fazendo as adequag6es necessirias de acordo com as normas dos cursor. Comissio de Relag6es
Internacionais. O Prof. Dr. Alessandro Hirata comunica: A) Tiveram a selegao dos alunos do Duplo
Diploma com a Universidade de Camerino. Tr6s alunos se inscreveram e foram aprovados. Junto

com a Profa. Cintia coordenam esse conv6nio de Duplo Diploma. Os alunos deverio it para
Camerino em setembro, caso seja possivel com condig6es sanitirias. Nio sends possivel,

comegar3o online o percurso do Duplo Diploma de forma remota e depois indo de forma presencial

como ocorreu com a turma desse ano tamb6m. 4. Palavra aos Senhores Membros. O Prof. Dr.

Ignacio Maria Poveda Velasco diz que gostaria de manifestar a sua alegria sabre as diferentes

noticias que foram trazidas pelos Presidentes das Comiss6es Estatutdrias. Pdas noticias se verifica

que a Faculdade este trabalhando com muita intensidade e seriedade. A informag3o do Prof. Caio

sobre a diferenga de projetos apresentados entre a Faculdade de Direito de Ribeir5o Preto e a
faculdade de Direito do Largo S3o Francisco nio surpreendem, at6 porque este no DNA da FDRP,

n3o que nio deveria estar ou nio esteja na do Largo, essa questao da pesquisa. Esse vids forte na

pesquisa ji tem feito da Faculdade e dos professores em particular refer6ncias a nivelnacional. lsso

6 um motivo de grande alegria para todos. Ainda sobre as manifestag6es dos Presidentes, s6
gostaria de reforgar o comunicado do Prof. Camilo em relag3o ao Doutorado. V6 que esse 6 um

projeto no qual todos devem se engajar porque 6 o futuro da Faculdade. Tem um Mestrado

consolidado, mas o Doutorado tem que estar no radar e no horizonte da pr6xima gestao, que
certamente vairepresentar um passo de maturidade e de consolidagio da querida Faculdade de
Direito de Ribeir3o Preto. Gostaria de comentar ao Prof. Alessandro que ainda ontem foiprocurado

por um professor Titular, colega de Departamento e Desembargador, por conta do neto dele que
estuda na Escola Polit6cnica, este fazendo Dupla Titulagao, e tinha acabado de receber a

confirmagao e aceitagao da Polit6cnica de Torino e tinha o problema da vacina. Ligou para o

Presidente da AUCANI, Prof. Valmor, disse que tinha elsa situagao e perguntou se existia alguma

solug3o. O Presidente da AUCANI disse que enquanto Universidade n3o tinha. A Profa. Massa ji

tinha comentado na reuni3o passada sabre a questao das vacinas, por exemplo, as tratativas da

pr6pria Universidade em S3o Paulojunto a Secretaria Estaduale em Ribeir3o Preto junta ao Prefeito

e o Secretirio da Saade, e estava presente, para vacinar os alunos, por exemplo, da Medicina e

Enfermagem que estio no quarts, quinto e sexto ano, na linha de frente, mas nio tem. Pediu para

o Prof. Valmor se poderia cigar para Torino, tem o conv6nio, para sabere a resposta, tanto li coma

ci depende do Governo, e sem vacina "no way". O que resta 6 fazer as disciplinas remotamente
como tem feith at6 agora. J6 fez as duas entrevistas para o Programa de Tutoria. Ofereceu dual
vagas, coma fez no ano passado, e ji conversou com os alunos. A Faculdade maid uma vez esb de
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parab6ns por esse Programa e, na medida da disponibilidade, tem procurado colaborar. A quest3o

Da ADI, Agro Declarat6ria de Inconstitucionalidade, 6 muito dimples, mas, realmente, 6 muito

significativa. Ji fazia tempo que o Minist6rio Pdblico de Contas, que 6 o Minist6rio P6blico que atua

junto ao Tribunalde Contas do Estado, que em rigor n5o 6 tribunalno sentido de Poderludici6rio.

Uma das coisas que aprendeu na CPI em 20-L9 6 que o TCE 6 um 6rgao filiar da Assembleia

Legislativa do Estado de S5o Paulo. Mas, enfim, tem paper relevantissimo, institucional e tal. O
Tribunal de Contas ja vinha questionando a autonomia do CRUESP -- Conselho de Reitores das
Universidades Estaduais Paulistas, que tem a sua origem no Decreto Estaduale tamb6m no Decreto

de 89, que definiu a cota parte da arrecadagao do Estado, do ICMS, para tornar realidade a
autonomia financeira prevista na Constituigao Federal e na Constituigao Estadual. Vinha sendo

questionado com base em um artigo isolado da Constituigao Estadual que determinava a
necessidade de um permissivo legislativo explicito para reajustes e tal. Ensinam para os alunos a
diferenga entre a interpretagao textual, contextual, teleo16gica, criminalistica etc. Em uma
interpretagio meramente textual diz que precisa de lei, mas tem o artigo 207 que fda da
autonomia, que tem um desenho, precisa ser entendido e tal. lsso ai, por provocagao do Minist6rio
P6blico do Tribunalde Contas, foilevado ao Mist6rio POblico Estadual. Aquilo no primeiro memento

se tornou um inqu6rito civil no MPE, Minist6rio P6blico do Estado. Ainda na gestio do Procurador
Gerd de Justiga anterior, Dr. Smanio, esteve com ele, conversaram, as coisas estavam mats ou
menos encaminhadas no sentido de que apresentassem (falando do CRUESP, a Universidade de

S3o Paulo sempre tem um protagonismo e, portanto, elsa gestao junta ao Minist6rio POblico

Estadual foi feita pda USP e por ele, coma Procurador Gerd e Superintendente de Relag6es

Institucionais) dais pareceres de grander names defendendo a autonomia financeira e
desnecessidade de apresentar ano a ano junta a ALESP um projeto de lei para definir o indice de

reajuste. Apresentaram, solicitou essen pareceres ao Prof. Eros Grau, ex-ministro do Supreme, e ao

Prof. Andre Ramos Tavares, professor Titular do Largo, que 6 um dos professores que tem maier

indice de citag6es no Supreme, que realmente tem um reconhecimento, e tudo bem. Apresentaram

e, n3o este entrando em po16mica, mas houve a mudanga do Minist6rio POblico e o que era uma

coisa que se encaminhava para um desfecho, acabou virando uma Agro Declarat6ria de
Inconstitucionalidade. Foram surpreendidos. Sabem que a judicializagao tem pr6s e contra,

enquanto se esb discutindo em um inqu6rito, esb mais ou menos na m3o do Minist6rio POblico, a

hora que aquilo 6 judicializado, serif Judici6rio que vaidizer, nesse momento o Minist6rio POblico

6 parte e a Universidade. CRUESP, tamb6m 6 parte, e verso oquem tem a raz3o. Foi feito todo o

trabalho. Coma precisava ser feito com memoriais, conversaram com todos os Desembargadores,
membros do Orgao Especial. lsso serra julgado no Org5o Especial. Teve uma relevincia importante

a audi6ncia, no sentido de despacho, com o relator da causa, Desembargador Alex Jirinovski,

percebeu, conforme iam conversando que ele estava muito sensivelao pleito das U niversidades, a
defesa da autonomia, e, quando foia julgamento, 23/06, e o vote do relat6rio, ji comentou em

alguns lugares, foiuma ode a autonomia. Foi para emoldurar. O que mats impressionou n3o foi a

an61ise do ponto de vista juridico, formal etc., mas a clarivid6ncia do relator e dos membros do
6rgao Especial. O parecer do relator foiacompanhado por unanimidade de todos os membros do
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Orgao Especial. A clarivid6ncia que tinham sabre a importancia da autonomia. lsso depois saiu no
Jornalda USP e na Imprensa, a ideia de que a autonomta flnanceira e de gest3o sio "sine qua non"

para a autonomia did6tica e tal. Aquilo realmente lavou a alma e foi muito festejado pelts tr6s
Reitores e todos da Universidade. Tamb6m teve um papelmuito importante o pr6prio Presidente

do Tribunal de Justiga, Desembargador Pinheiro Franco, porque mal o relator Jirinovski terminou

seu voto, foram sessenta laudas e no vote e exposigao dele citou trechos textuais do Prof. Eros

Grau, Prof. Andre Ramos Tavares, o Presidente tomou a palavra e disse que ao mesmo tempo que

declarava o seu veto concordando inteiramente com todos os argumentos, fez uma s6rie de
considerag6es sabre a autonomia que realmente foram um primor, uma compreensao, e ipso 6
muito importante porque est3o falando do Judici6rio Paulista, do 6rgao Especial do Tribunal de
Justiga. Foi, sem davida, um grande moments para a autonomia universitiria. Dina que nesses

Oltimos anon, e por circunstincias sempre esteve envolvido nesses epis6dios, foram tr6s Brandes

ataques a autonomia: 2019 a CPI, que n3o foi f6cil; 2020 o PL 529, que tamb6m representou um

ataque frontal; e agora essa Agro Declarat6ria de Inconstitucionalidade, felizmente a autonomia

saiu vitoriosa e, com isso, as pr6prias universidades. O Prof. Dr. Camilo Zufelato cumprimenta todo

o empenho das tr6s universidades, mas de modo muito especialdo Prof. Poveda, coma Procurador

Gerd, tem certeza que foiuma atuagao determinante para esse resultado, coma detalhado aqua.

Realmente foi maravilhoso. Cumprimenta o Prof. Ignacio pda atuagao. A Sra. Vice-Diretora

concorda com o Prof. Camilo, de fato foi um trabalho bem significativo. Pede autorizagao para a

inclus3o do item 4, referente ao Relat6rio de Estabilidade CERT do Prof. Gabriel Loretto Lochagin.

Este pedindo isso porque o Relat6rio este com o puzo muito perth do vencimento e entrar3o em

um periodo de n3o regularidade. J6 tem um parecer favor6vel, na qual contaram com a preciosa

colaboragao da Profa. Cintia, a quem agradece de antem3o. Colocada em votac3o a inclus3o do
ilel114 na pauta. 6 aprovada por unanimidade (dezoito membros). ll. ORDEM DO DIA. APROVAR.

1. Crit6rios para Distribuigao de Cargos para Professor Titular da FDRP. A Sra. Vice-Diretora diz

que esse material fot composto por uma Comissio que elegeram especificamente para essa

finalidade. Essa Comiss3o estava sobre a Presid6ncia do Prof. Celli. Essa Comiss3o foi composta

pelos Profs. Nuno, Paulo Eduardo, Flavia Trentini, Claudio, Camilo, Mircio, Hirata, Rubens e Victor

Gabriel. Eles prepararam esse material, tiveram dois memes para fazerem esse trabalho, e chegaram

a uma sintese que mandaram para todos os membros na quarta-feira de manhi. A Comiss3o

encerrou seu trabalho na terra-feira, com os ajustes a partir da Optima reuni5o oque foi feita.
Conseguiram disponibilizar para os Senhores Membros na quarta-feira de manh3. Ressaltando que

estes crit6rios s3o propostos peta Unidade e ap6s s3o submetidos a Reitoria, para servirem coma

parametros para a concess3o de carlos de professor Titular para a Unidade. A Unidade faz os

crit6rios, obt6m o aval da Reitoria, e depots toda a distribuigao de cargo tem que seguir essen

crit6rios. Entao, 6 a pr6pria Unidade que faz os crit6rios e 6 a Unidade que tem que cumpri-los.

Passa pele aval da Reitoria para saber se des est3o adequados com o que a USP espera. Pede ao
Prof. Umberto Cellium breve resumo do materialque foientregue. O Prof. Dr. Umberto CelliJunior

diz que incialmente faz suas as palavras do Prof. Camilo, cumprimentando o Prof. Ignacio por mais
essa conquista, conhece bem sua capacidade e empenho que teve a esse importantissimo processo
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para autonomia da Universidade. Parabeniza novamente o Prof. Ignacio por mais essa conquista, e
coma lembrou a Profa. Flavia, cumprimentos atrasados pelo seu anivers6rio. Agradece incialmente

a designagio que foi feita pda Profa. Massa, para presidir elsa Comiss3o de trabalhos. Aproveita a

oportunidade justamente para agradecer a Profa. Maida pelo apoio fundamentalque ela deu para

que os trabalhos dessa Comissio chegassem a bom termo. A Profa. Maida n5o s6 designou a
Comiss3o como fez parte, inclusive facilitando o contato com o Prof. Catalanie outros membros da

pr6pria Comiss3o de Assuntos Acad6micos e, mais recentemente, tends participado da Optima

reuniao, ela fazendo sugest6es, jihavia agradecido no oficio encaminhado e o faz de pablico agora.

Agradece aos colegas da Comissio que se empenharam em fazer seus coment6rios, em especialos
Profs. Nuno e Paulo, que geraram as primeiras minutas para que pudessem discutir e aprimorar.

Agradece todos os demais colegas da Comiss3o. A decis3o foi de apresentar dots documentos,

lembrando sempre que isso foi uma iniciativa da pr6pria CAA, conclamando a Faculdade a
modificar-se ou atualizar-se se fosse o casa, e foi realmente, o perfil dos docentes. O primeiro

documento trata do que se espera do Professor Titular. O segundo documento trata do pleito em

termos de carlos de Professor Titular e de que maneira est3o pleiteando isso. O primeiro
documents apresenta desde o inicio, assim como faz no segundo, um deficit da Faculdade, que 6

apontado pda pr6pria CAA. Com os tr6s concursos, dois jd foram designados, mas estio
paralisados, e um vaga ji preenchida, considerando esses dais ji designados para a Faculdade, tem

um percentualde 8,1% de Titulares em relagio ao conjunto de professores da FDRP, enquanto que
a media das outras unidades 6 de 22%. Est3o muito distantes desses 22% e 6 isso que tentam

corrigir no segundo documents, quando pedem os cargos de Professor Titular. Apresentaram um

perfil atual, que foiaprovado em 2018 por essa egr6gia Congregagao, e comegaram a dizer que,
com base nesse perfil, foram estabelecidos alguns crit6rios e parametros para o percentualminimo

de cumprimento de atividades de ensino, pesquisa e cultura e extensio. Constataram que eases
crit6rios at6 o momento tinham fido eficazes para impulsionar o crescimento da produgao
acad6mica dos docentes da Faculdade de Direito. Realmente esses crit6rios, no segundo

documento isso 6 mostrado de maneira mais clara, o aumento substancialdo volume de produgao

acad6mica dos professores. Coma no casa de Professor Titular tinha o requisito minimo de 60%, a

proposta da Comiss3o foide elevar para 80%, a decis3o 6 da Congregag3o. Ainda constataram que

houve alterag6es n3o s6 na sociedade, mas no pr6prio imbito da Universidade de Sio Paulo e foi

sentida a necessidade de que os Professores Titulares pudessem contribuir de maneira maid efetiva

com medidas de politicas de inclus3o. Nessa linha foram incluido mais dots itens, a16m daqueles

que ji constavam no perfil atual de Professor Titular, e t6m a ver com esse papel um pouch mats

voltado para inclusio social, tanto nas suas atividades de ensino, aprendizagem, fazendo com que

ela tenha repercussao social major, como tamb6m no desenvolvimento de m6todos de ensino e

aprendizagem que possam de alguma maneira ter impacto socialmaior. Foram dots itens incluidos

e uma reformulagao, a partir das discuss6es que tiveram, dos itens que atualmente estio em vigor.

Essa reformulagao, a16m desses dois itens incluidos, o que a Comiss3o procurou fazer foidar uma

m6trica. Tem produgao cientifica exigida para recredenciamento em Programa de P6s-Graduagao,

elevou-se bastante a m6trica, r6gua, segundo os parametros da Unidade, n3o bastando serlider de
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pesquisa credenciado pelo CNPq, mas com comprovada atuagao e produgao no grupo. Pode ser

lider e n5o ter produgao. Tamb6m ter obtido e orientado bolsas de pesquisa, iniciag3o cientifica,

mestrado e doutorado. Est3o sugerindo em quantia minima totalde cinco dos Oltimos anon. Assim,

todos os crit6rios com certa m6trica, possibilidade de poder quantificar exatamente se a produgao

do Professor Titular 6 compativelcom isso que esb estabelecido aqui. Ter concluido, no minimo,

cinco orientag6es de mestrado nos Oltimos cinco anos, porque da forma como estava antigamente

era ter concluido orientag6es de mestrado, mas tem que ter um minimo para isso. A Comiss3o

optou, nas suas ponderag6es, a realmente estabelecer uma m6trica para todos esses objetivos que

t6m que ser preenchidos pelo Professor Titular. Ter participado de comiss3es de avaliagao,

trabalhos e eventos cientificos nacionais e internacionais, participag6es me congressos e
seminirios internacionais em quantia minima de cinco nos 61timos cinco ands. A ideia foi

exatamente agregar essa m6trica, para poder quantificar e poder avaliar efetivamente o papeldo
Professor Titular. Esse perfilcom outro que foi agregado, importante tamb6m nas discuss6es, que

o Professor tenha atuado para efetivagao da internacionalizagao da Unidade, e hi uma

exemplificagao do que sega ipso, integrando projetos de pesquisa com instituig6es estrangeiras, ter

publicado trabalhos cientificos e peri6dicos internacionais, ter apresentado comunicagao verbalou

escrito em eventos cientificos internacionais, enfim, tudo aquilo que coloca o Professor Titular em

uma situagao em que ele tem que ter esse exposigao internacionallevando o nome da Faculdade.

Essen perfis que est3o sendo submetidos a egr6gia Congregagao e vem no primeiro dos documentos

que a Comiss3o elaborou. O segundo documento n3o trata do perfil, mas do que a Faculdade

pretende, entao, logo no inicio lembra novamente esse deficit que a Faculdade tem de 8,1% em
relagao ao conjunto de professores, quando a media das unidades da Universidade de S3o Paulo 6

de 22%. Trabalharam esse deficit e chegaram a conclus3o de que deveriam ter, no minima, mats 6

jseis) vagas. A16m das tr6s que ja pleitearam, mais tr6s vagas e, ainda assim, talvez, n3o atinjam

esse percentualde 22%, que 6 o percentualm6dio da Universidade de S3o Paulo. Procuraram nesse

documento em que trataram da elevag3o desse percentuale solicitaram mais cargos de Professor

Titular, comprovar o aumento da produgao acad6mica, como ja haviam referido no primeiro
documento. Aqui gostaria de salientar que tem um gr6fico que mostra a evolugao da produgao
media entre 2016 e 2020. A Comissioentendeu por bem produzirum gr6fico mais complete a parter

de uma an61ise dos professores associados e professores de modo gerd. Essa an61ise ainda este

sendo feita porque leva mats tempo, os Profs. Camilo e Flavia est3o cuidando dessa parte, para que

possam trazer o percentual mais bem demonstrado aqui do real volume de produgao acad6mica

dos professores da FDRP, isso, como forma de sensibilizar a CAA, informando que possuem massa

critica. Esse levantamento esb sendo feito com a ajuda do funcionirio Omar, designado pda Profa.

Massa, ele conhece mats a questao de gr6ficos etc., para que possa extrair maid dados da produgao

acad6mica dos professores a partir do curricula/antes. Se a egr6gia Congregagao vier aprovar, com

as sugest6es que vier a fazer, esse serra o Onico item que deveriam acrescentar depois, antes de

enviar esse documento para a CAA. Por altimo, tem certeza que todos puderam ler o documento,

elsa foiuma questio trazida pelo Prof. Camino, na primeira reuni3o que tiveram, que lembrou do

artigo 122 do Regiments Gerd da USP, que foialterado e permite hoje a realizag3o de concursos
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supradepartamentais, ou seja, realiza os concursos sem especificar qualdepartamento, o concurso

6 feith em nome da Unidade. lsso permite uma participagao major de professores nos concursos

de titularidade e depots se define qualo departamento. O Prof. Camilo levantou essa questao e na

Comiss3o questionavam como fariam ipso e serra bem visto pda CAA ou n5o. Partiram para essa

proposta de realizagao de concurso supradepartamentale aique foi importante a participagao da
Profa. Maida, que os p6s em contato com o Prof. Catalanie outra professora, cujo nome nio se
lembra. Eles deram um amparo, a seu ver, at6 inesperado, porque foi efusiva a manifestagao do

Prof. Catalans quanto a essa perspectiva de formularem o pedido com base no artigo 122 do
Regimento Gerd da USP, que permite a realizagao dos concursos supradepartamentais.

Especialmente esse segundo documento o que ele muda em relag3o ao que ji existe 6 exatamente

a realizagao desses concursos supradepartamentais. E feith todd um arrazoado sobre a

possibilidade de se ampliar o escopo de mais professores poderem participar. lsso que 6 ressaltado
no finaldo documento de distribuigao de vagas. Pediram a ampliag3o em etapa 6nica de maid seis

vagas para cargo de Professor Titular e para uso em concursos supradepartamentais, expressao

utilizada pelo Prof. Catalanie aproveitada nos dots documentos. Em apertada sintese, era isso que

queria expor. Agradece novamente a colaboragao essencial que todos tiveram ao longo dense
periodo que realizaram esse trabalho. A Sra. Vice-Diretora agradece ao Prof. Cello peso relato da
sintese. A Profa. Dra. Silvana Martins Mishima diz que o documents este muito bem elaborado,

gostou muito da forma coma ele foiapresentado. Essa discussao, o Prof. Ignacio esb aie sabe
disso, h6 muito tempo tem se discutido a questao dos concursos supradepartamentais para

Professor Titular. Acha que 6 uma estrat6gia bastante inteligente e um documento bem formulado.

Parabeniza a Comiss3o pda elaboragao. Torce para que tenha uma avaliagao da CAA bastante

positiva em relagao a solicitagao da Faculdade de Direito. As vezes 6 dificilpara quem este na CAA

liberar 6(sets) cargos de uma vez, as demandas s3o muito intensas, mas acha que ousar um pouco

n3o 6 demais. O Prof. Dr. Camilo Zufelato diz que nio ida comentar, mas a Profa. Silvana usou uma

palavra que chamou sua ateng3o. Ela disse que foiuma boa estrat6gia que utilizaram. E elsa palavra

acha que caimuito bem nesse contexts. O Prof. Umberto ji comentou quaid posigao dos membros,

inclusive do Presidente da CAA, e nessa fda dele deixou muito clara essa ideia de estrat6gia que

este portr6s da palavra da Profa. Silvana. Coma tem departamentos muito pequenos, o que a CAA

vaiolhar quando fizerem o pedido 6 exatamente quaid o nOmero de docentes habilitados que

possuem para pedirem as vagas. Departamentos muito pequenos onde esse nOmero 6 reduzido a

chance 6 bem pequena. Ent3o ele disse que a CAA quando analisar o pedido da FDRP se for com

base no pedido supradepartamental o n6mero de candidates habilitados obviamente 6 muito

maier do que por cada departamento. S3o uma Unidade com um 6nico curso, entao, falar em tr6s

departamentos para uma faculdade como a FDRP tem certa artificialidade nisto, inclusive com o
nOmero de docentes. A FDRP tem 36 (trinta e sets) docentes hoje. Elsa proposta que a Comiss3o

faz 6 tamb6m no sentido de que tenham estrategicamente chances maiores de ji obterem um

ndmero maier de vagas de Titulares. O Prof. Umberto disse, o percentual da Faculdade frente a

Universidade 6 baixissimo. Com pedido dessa natureza, com concursos supradepartamentais, a

chance de que obtenham um ndmero maior de vagas 6 estrategicamente parece que 6 o caminho

Pigina 12 1 i7

Av. Bandeirantes, 3900 Cbi#P#f da USI '

14040-906 Ribeirio Preto-SP

T I F 55 (16) 33154954
wnxnv.dheitorp.usp.for



UNIVERSIDADEDESAOPAULO
FACULDADEDEDIREITO
DERIBEIRAOPRETO
.Asststancia 'lZcn&a .Acai'fntka

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491
492

493

494
495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508
509

510
511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

que a Comiss3o este propondo a essa Congregagao. A Profa. Dra. Maria Paula Costa Bertran pede

desculpas pda interrupgao, sua fda n3o se relaciona ao tema, pergunta se podem fazer uma

inversio de pauta, surgiu uma situagao dom6stica e precisa auxiliar sua m3e em alguns minutes, e
6 relatora envolvendo revalldagao de diplomas. A Sra. Vice-Diretora diz a Profa. Maria Paula que

colocar6 em votagao, jique n3o tem mais inscritos, e consultaria Congregagao. Pergunta se n3o

h6 mais nenhuma manifestagao em relagao a proposta da Comiss3o. Gostaria de enfatizar os seus

cumprimentos a Comissao, que trabalhou e discutiu bastante, procurou inovar e deixar uma
proposta mats ousada em relagao ao potencialde candidatos que a Faculdade tem disponivel. Acha

que tem bastante m6rito a proposta da forma como este encaminhada. Parabeniza a Comiss3o. A

Profs. Dra. Silvana Martins Mishima diz que como estio remotos, se pudessem ter de alguma
maneira algum registro para a Unidade no chat em relagao a aprovagao dos itens, e um item como

esse parece bastante importante, sugere que se manifestassem e colocassem aprovado no chat ou

levantassem a m3o. Que a Unidade tivesse album registro, ou da gravagio ou filmagem ou chatque

recebem quando realizada o Goog/e/meet. E s6 um cuidado. A Sra. Vice-Diretora diz a Profa. Silvana

que 6 muito acertada a colocagao e agradece. Colocada em discuss3o e votac3o a proposta de
distribuiG3o de carlos de Professor Titular. "Oficio sobre o Perfil do Professor Titular" e "Proposta

para Carlos de Professor Titularl:, apresentada pda Comissio criada para analisar e revisar os

crit6rios para distribuic3o de cargo de Professor Titular da FDRP {Portaria Interna FDRP/USP NQ
009/2021, de 09/04/2021), 6 aprovada Dor unanimidade {auinze membros). O Prof. Dr. Ignacio

Maria Poveda Velasco diz que 6 uma informag3o para muito mats para frente, mas, como foi
lembrado pele Prof. Umberto, o Prof. Camilo mencionou essa novidade do Regimento Gerd dos

concursos supradepartamentais. No artigo 62-A do Regiments Gerd se d6 a regra. O
supradepartamental tem que ser aberto por decis3o da Congregagao, envolvendo "x"

departamentos ou pode ser todos os departamentos, coma 6 o caso da Faculdade de Direito de

Ribeirio Preto. Tem unidade que informa que o concurso sera para eases tr6s departamentos. A

Congregagao vaiaprovar o programa para esse concurso com esse formato supradepartamental.

Realizaro concurso e definiro resultado. A pergunta 6 coma 6 que fica depots de realizaro concurso

e definir o resultado. A regra do artigo 62-A 6 muito simples, se quem se sagrar vencedor no
concurso 6 professor da Casa, permanece no Departamento dele, desde que o Departamento dele

deja um daqueles que entrou no concurso supradepartamental. Se for algu6m de fora ou mesmo

nessa questao de que algu6m que era de um Departamento que n3o estava no pool, entao, a pessoa

manifesta a sua prefer6ncia, mas quem vai decidir seri a Congregagao. A Sra. Vice-Diretora

agradece ao Prof. Poveda e diz que 6 muito importante esse detalhe. A Sra. Marcia Aparecida Cruz

de Oliveira Bianco pergunta se nio seria melhor a abstengao do Prof. Celli por ele ser da Comiss3o

ou n3o precisa, s6 para confirmar. O Prof. Dr. Ignacio Maria Poveda Velasco diz a Sra. Marcia que

n5o. Nio h6 necessidade, porque n5o 6 um assunto de interesse pessoaldele. A Sra. Vice-Diretora

diz que o pr6ximo ponto seria o recredenciamento junto a CERT e a Profa. Maria Paula fez a
proposta para que fizessem a invers3o para avaliar primeiro os itens 3.1 e 3.2, que tratam de
revalldag3o de diploma. Colocada em votagao e sem objegao, 6 aprovada a invers3o dos itens da

pauta. 3. Revalidagao de Diploma Estrangeiro. 3.1. Processo 2019.1.2932.1.6 -- Algemira Vilma
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Chimbungule. Pedido de revalidagao de diploma estrangeiro expedido pda "Universidade
Independente de Angola", em Angola, apresentado pda interessada. Aprovagao do pedido pda
Comissio de Graduagao, independentemente do resultado obtido pda interessada nas provas que
realizou anteriormente, com base no parecer favor6vel do Prof. Dr. Sergio Nojiri, em 16/03/2021.

Parecer da relatora pda Congregagao, Profa. Dra. Maria Paula Costa Bertran, opinando peta
validagio do diploma estrangeiro da candidata, considerando que a Onica solug3o possivel 6

permitir que a Comiss3o de Graduagio goze da prerrogativa de rever seus pr6prios atos, em
18/06/2021. A Profa. Dra. Maria Paula Costa Bertran diz que a Comiss3o de Graduagao 6 o 6rgao

competente para decidir se haven ou n3o aplicagao de prova. No primeiro moments a Comissio
de Graduagao determinou que nesses dois casos fosse aplicada a prova, as candidatas se
submeteram e de acordo com os avaliadores das tiveram desempenho insuficiente. Acontece que

a pr6pria Comissio de Graduag3o, que no primeiro memento determinou que das fizessem a
prova, reavaliou a documentagio que orienta o tema no MEC e entendeu que era desnecess6rio.
Estio dizendo que os curriculos n3o precisam ser id6nticos, nem precisam abordar as

especificidades do Brasil. N3o entra nesse m6rito. Entende que os agentes administrativos t6m o

poder de rever suas pr6prias decis6es ou porque identifica uma nulidade ou por conveni6ncia e

oportunidade. Entende que a Comiss3o de Graduagao, pecos crit6rios que especificam no parecer
do Prof. Nojirie da Profa. Cynthia Carneiro, faz isso, de modo que, pda 16gica do Direito

Administrativo n3o restaria outra solugao a n3o ser anuir com a decis3o que na Comiss3o de

Graduagao, para eases dots casos, 6 unanime, determinar que n3o haja prova e haha a aprovagao.
A Sra Vice-Diretora pergunta para a Profa. Maria Paula se, apesar do coment6rio, 6 favor6vel a

aprovagao do pedido de revalidagao, para esclarecimento. A Profa. Dra. Maria Paula Costa Bertran

diz responde que sim, 6 favor6vel a aprovagao dos dots. O Prof. Dr. Ignacio Maria Poveda Velasco

diz que, tamb6m a titulo de esclarecimento, aproveitando o gancho da Profa. Maria Paula, no

primeiro memento a Comiss3o de Graduag3o decidiu que essa pessoa e a outra na mesma situag3o
se submetessem a prova, assim fizeram e o resultado foi de insufici6ncia nas provas aplicadas.

Depois, pele que a Profa. Maria Paula este relatando, analisando melhor a normativa at6 do pr6prio

MEC para esse tipo de revalidagao, acharam que n3o precisavam aplicar prova. Gostaria de ouvir
do Prof. Marcia, Presidente da Comiss3o de Graduag3o, um esclarecimento, por que motivo se

decidiu que nio precisava ter prova. N3o estiquestionando, mas causa certa estranheza, como se

costuma dizer. S6 para entender. Sobre a questao que a Profa. Maria Paula colocou, mais formal,

procedimental, sim, cabe a Comiss5o de Graduagao determinar se vaiou n3o fazer prova, mas,
tamb6m. a Comiss3o faz um reexame da decis3o do Colegiado, que n5o 6 uma mera chancela

burocr6tica, por isso que analisa e discute isso no imbito da Congregagao. O Prof. Dr. Mircio
Henrique Pereira Ponzilicqua diz que, na verdade, nio se trata de reversio da decis3o na pr6pria

Comiss3o e menos ainda na mesma gestio. Em uma das gest6es anteriores se chegou a conclus3a

de que deveria haver uma avaliagao pelts Departamentos. (luem submete a avaliag3o s3o os

Departamentos e essas avaliag6es demoraram muito e perceberam que as provas estavam muito

fr6geis em termos de aferigao do conhecimento das pessoas, nessa gestao. Uma discuss3o que foi
feita com muita intensidade, muito complexa, atrav6s de pontos de vista levantados pda Profa.
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Cynthia e corroborados pelo Prof. Nojiri, depois convenceu todo o Coleglado. A Profa. lara e a Profa.

Cintia Rosa s3o membros do Colegiado, e a Profa. Maria Paula tamb6m participou de alguma
reuni3o tamb6m dessas discuss6es, ainda como membro da CG. A CG reviu nesse sentido, porque
percebeu que a prova nio era suficiente. Uma degas entrou com reclamagao na Ouvidoria, n3o se

lembra qual delas, porque o processo demorou demais. E um problema que est3o conversando

com a Faculdade de Direito de S3o Paulo para reverem a Resolugao Conjunta, porque sobretudo

quando chegava nos Departamentos. Na FD 6 ainda pier porque tem mats Departamentos. Como a

FDRP tem menos Departamentos os conteddos s5o avaliados muito especiflcamente e n3o tem

condig6es. Essa foi uma questao levantada pda Comissao, homo se avalia uma pessoa que se

formou em outro pals, outra conjuntura, outra cultura, outro tipo de Direito, para poder advogar
vaiprecisar ainda de se submeter a OAB, organizagao profissional, enfim, ficam muito preocupados

de n3o facilitarem demais o processo, mas n3o tinham outra opgao se n3o acelerar um pouch essa

quest3o que ji estava por demais demorada. Pensaram at6 em devolver para os Departamentos

para refazerem as provas, mas acharam que ipso deixaria o processo ainda mats complexo e, com

base nas discuss6es do Colegiado, entenderam que essay duas seriam aprovadas. E uma decis3o

que pode ser revista aquina Congregag3o. Eram muito elementos e muito complexos e s3o pessoas

que precisam. Acha que n5o 6 um desses cason, mas teve um que 6 refugiado politico, por ipso
pediram as considerag6es da Profa. Cynthia Carneiro. Acha que a Profa. lara tamb6m em um dada

memento, na gestao anterior, ela refletiu sobre o navel de exig6ncia que estava na revalidagao de

diploma nas faculdades em geralda USP. N3o 6 s6 na Faculdade de Direito. Sendo que algu6m de

uma faculdade muito renomada, por exemplo, dos parses centrais, dificilmente consegue
revalidagao de diploma aquino Brasil. E um nivelde exig6ncia que n3o tem cabimento, s6 se explica

por uma esp6cie de corporativismo talvez. E uma burocracia excessiva. Talvez se equivocaram, 6

possivel, em termos de anilise do todd. Coma dizia uma amiga sua, juiza aposentada, "podem ter

se equivocado por vicio de intelig6ncia, mas jamais visio de vontade". O Prof. Dr. Ignacio Maria
Poveda Velasco diz ao Prof. Marcia que este esclarecido. Entende que em relagao aos refugiados

precisam ter um olhar diferenciado, tem que ter bom sense, n3o se pode fazer uma an61ise coma

o Prof. Marcia acabou de dizer. Entende que foium momento que precisavam resolver. Entao, foi

uma solugao para resolver. Teve a demora e a Comissio de Graduagao quid resolver. Mas, que, se

16 atris a Comiss3o de Graduag3o entendeu que as provas que foram aplicadas pelos
Departamentos n3o correspondiam, talvez, seja um panto para uma conversa da Comiss3o de

Graduagao e Departamentos para tentarem alinhar. Essa solugao que esb sends dada agora 6
compreensiveldiante do quadro da necessidade, mas acredita que n3o seja a solugao padrao para

tudo e para sempre. Acha que alinhar com os Departamentos seria interessante. O Prof. Dr. Mgrcio

Henrique Pereira Ponzilicqua diz que foi por isso que pensaram em uma comiss3o

supradepartamental, com representantes de todos os Departamentos, porque isso no
entendimento da FDRP, um pouco mais livre do que da Faculdade de Direito de S3o Paulo, isso
subsume a letra da Resolugao. N3o est3o excluindo a anilise departamental. Por memo da
representagao dos Departamentos criariam uma esp6cie de pericia, porque s3o pessoas que est3o

sempre envolvidas na discuss3o da revalidagao. Como foifalado na sintese que fez originalmente,
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os processos servo mais r6pidos, porque s3o tramitag6es digitais. Vio ver coma vai ficar.
Conseguiram resolver todos os processor da Faculdade de Direito, e eram bastante, que

estavam emperrados. Tentaram agiliz6-1os, porque com a pandemia complicaram bastante

Pediram a Pr6-Reitoria que suspendessem os novos processos at6 que tivessem uma situagao

um pouco maid cdma. Logo terio que retomar toda essa sistemitica de novo, bastante

complexa, como falou o Prof. Camino, e bastante sensivel. Se nio se engana, era membro da
Comiss3o naquele tempo, n3o 6 que a CG nio tenha feito uma reflexao, ela tem feito diversas

vezes, desde a gest3o do Prof. Camilo e Prof. Marrara, que s3o as mais antigas da Faculdade.

Essa decis3o da Resolug3o que demandava prova, acha que de tanto que fizeram essa
discuss3o, chegou a uma decis3o mais rapida, a mais a m3o. N3o 6 a decisio maid f6cil, mas a

mats a mao, passando pelos Departamentos. Nio 6 tamb6m a melhor, porque n3o avalia
suficientemente o candidate. E uma situagao bastante complexa. Mas, 6 o que chegaram

dentro do que tinham. N3o este defendendo a decisao, se algu6m for contr6rio, podem
absorver a votag3o contr6ria. A Sra. Vice-Diretora diz que n3o participou da anilise desses

casos, mas, 6 bem recente o processo de evolugao do entendimento do que deja revalidag3o.

O procedimento iniciale sempre utilizado era de se fazer uma prova para saber da capacidade

do aluno para ter um diploma com as condig6es do curso que a Unidade oferece. Mas, em
recente entendimento, inclusive por uma pessoa do Minist6rio da Educagao, de que a Unidade
deve avaliar se o aluno teve uma formagao adequada dentro do curso do qualele tem diploma.

Essa serra fungao da Unidade ao fazer essa avaliagio. Efetivamente, quest6es locais, a pessoa

poderia se inteirar e se informar nesse sentido, mas isso nio impediria o reconhecimento do

diploma, se a Unidade entendesse que o curso teve um padrao compativelcom o da FDRP. 3.2.

Processo 2018.1.1898.1.8 -- Tamara Daniela Gutierrez Gomez. Pedido de revalidagao de

diploma estrangeiro expedido pda "Universidad Andina DelCusco", no Peru, apresentado pda

interessada. Aprovagao do pedido pda Comiss3o de Graduagao, independentemente do

resultado obtido pda interessada nas provas que Ihe foram ministradas, com base no parecer

favorivel da Profa. Dra. Cynthia Soares Carneiro, em 16/03/2021. Parecer da relatora pda
Congregag3o, Profa. Dra. Maria Paula Costa Bertran, opinando pda validagio do diploma

estrangeiro da candidata, considerando que a 6nica solugao possive16 permitir que a Comissio

de Graduagao goze da prerrogativa de rever seus pr6prios atos, em 18/06/2021. Colocado em
disCUS

do diplom

"Universidade IndQP

membrQg. 2. Credenciamento junto a CERT. 2.1. Processo 2009.1.152.89.7 -- Camilo Zufelato.
Pedido de recredenciamento junto a Comissio Especialde Regimes de Trabalho -- CERT, para

realizagao e continuidade das atividades simultaneas, apresentado pelo Prof. Dr. Camilo
Zufelato. Aprovag3o "ad referendum" do Conselho do Departamento de Direito Privado e de

Processo Civil, com base no parecer favorivel do Prof. Dr. Alexandre Naoki Nishioka, em

Pigina16 1 i7

Av. Bandeirantes, 3900 Ca/z@fzi da USP
14040-906 Ribeir:io Preto-SP

T I F 55 (16) 33154954
xxnxnx,.direitorp.usp.for



UNIVERSIDADEDESAOPAULO
FACULDADEDEDIREITO
DERIBEIRAOPRETO
.Asststancia qZcnica .AcadeTnica

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656
657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

15/06/2021. Parecer do relator pda Congregagao, Prof. Dr. Nuno ManueIMorgadinho dos Santos

Coelho, opinando pda aprovagao do credenciamento requerido, em 25/06/2021. Colocado em
discuss3o e votofi

diploma estrangeiro da solicitaQ!

Andina Del Cuscoll, n . As 15h28 sairam da

sala a Profa. Dra. Maria Paula Costa Bertran, Prof. Dr. Nuno ManueIMorgadinho dos Santos Coelho

e Ac. Saulo Simon Borges. 2. Credenciamentojunto a CERT. 2.1. Processo 2009.1.152.89.7 -- Camilo

Zufelato. Pedido de recredenciamento junto a Comiss3o Especialde Regimes de Trabalho -- CERT,

para realizagao e continuidade das atividades simultaneas, apresentado pele Prof. Dr. Camilo
Zufelato. Aprovag5o "ad referendum" do Conselho do Departamento de Direito Privado e de
Processo Civil, com base no parecer favorivel do Prof. Dr. Alexandre Naoki Nishioka, em
15/06/2021. Parecer do relator pda Congregagao, Prof. Dr. Nuno ManueIMorgadinho dos Santos

Coelho, opinando pda aprovagao do credenciamento requerido, em 25/06/2021. Colocado em
discussi

a aprovacao do Deal
atividad

luatorze VQ! . 4. Relat6rio de Estabilidade
CERT - SUPLEMENTAR. 4.1. Processo 2021.5.74.89.6 - Gabriel Loretta Lochagin. Relat6rio de

Estabilidade CERT, referente ao periods de experimentagao 2018-2021, nos termos dos artigos 7g

e 89 da Resolugao NQ 7271/2016, apresentado pelo Prof. Dr. Gabriel Loretto Lochagin. Aprovagao
do Conselho do Departamento de Direito P6blico, com base no parecer do Prof. Dr. DanielPacheco

Pontes, em 30/06/2021. Parecer da relatora pda Congregagao, Profa. Dra. Cintia Rosa Pereira de

Lima, opinando favoravelmente a aprovagao do Relat6rio de Estabilidade apresentado pelo Prof.

Dr. Gabriel Loretta Lochagin nos termos dos artigos 7g e 8Q da Resolugao Ng 7271/2016, em
02/07/2021. A Sra. Vice-Diretora reforga os agradecimentos a Profa. Cintia Rosa pelo atendimento

ao pedido desse parecer em regime de urg6ncia, tends em vista que esse processo ji estava
atrasado. Colocado.

favorivel a aprQVB

LochQgjn nQ

iUi!!Zemelnbliesl. Nada rDilrfg"'ljRven$jo a tratar, a Sra. Vice-Diretora agradece a presenga e
colaboragao de todos e d/'pqr elgj:!tljcjg.:B:fg!!!ia6'j$14uinze horas e quarenta e sets minutos. Do

que, para constar, eu, ..L 'ti;ll€##s$#=if-=i Marcia Aparecida Cruz de Oliveira Bianco,
Assistente T6cnica Acad6;i;iE3i"lgvrei e diiTteMla--.Ata-que seri examinada pelts Senhores

Conselheiros presentes a sessio em que for discutida e aprovada, e por mim assinada. Ribeir3o
Preto, dois de julho de dots mile vinte e um.

uinze
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