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ATA DA 114a SESSA0 0RDINARIA DA CONGREGAgAO DA FACULDADE DE DIREITO DE RIBEIRAO
PRETO DA UNIVERSIDADE DE SAO PAULO. Aos cinco dias do m6s de novembro de dots mile vinte

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

em terceira convocag3o, reOne-se a Congregag3o da Faculdade de Direito de Ribeir3o Preto da
Universidade de Sio Paulo -- FDRP/USP, sob a Presid6ncia do Prof. Dr. Nuno Manuel Morgadinho

dos Santos Coelho, Diretor da Unidade, com a presenga do Prof. Dr. Marcio Henrique Pereira
Ponzilacqua, Vice-Diretor, e dos Senhores Membros, Professores Alessandro Hirata, Cintia Rosa
Pereira de Lima, Cristina Godot Bernardo de Oliveira, Flavia Trentini, Gabriel Loretto Lochagin,

Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, lara Pereira Ribeiro, Jair Aparecido Cardoso, Maria Paula

Costa Bertran. Pedro Bohomoletz de Abreu Dallari, RauIMiguel Freitas de Oliveira e Umberto Celli

Junior, e os Representantes Discentes de GraduaQao, Marco Borges Papp, e de P6s-Graduag3o,

Marcus Vinicius Bellizzi(suplente). Presentes, tamb6m, o Chefe da Seg5o T6cnica de Inform6tica,

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

para secretariar a reuni3o. Justificaram aus6ncia antecipadamente os Professores Eliana Franco

Neme, lgn3cio Maria Poveda Velasco e Silvana Martins Mishima. e o Ac. Sauls Simon Borges. O Sr

Diretor diz que este feliz de poder rever todos. Torce para que possam se encontrar
presencialmente e voltarem is reunites da Congregagao presencialmente. Dadas is regras da

Universidade 6 possivel que fagam a pr6xima reuni3o, 61tima do ano, em car6ter hibrido, das
pessoas optando participarem presencialmente ou a distincia. Mas, verso ainda sobre isso.
Havendo nOmero legal, agradece a presenga de todos e declara abertos os trabalhos da 114g

Sess5o Ordin6ria da Congregagao da Faculdade de Direito de Ribeir3o Preto da Universidade de

Sio Paulo. 1. EXPEDIENTE. 1. Discuss3o e votagao. 1.1. Ata da 113e Sess3o Ordiniria da
Congregagao, realizada em 15/10/2021. fQIQuqdq Q di$uy$$ Q Q yQlqWgQ; q 41q dq 1113? $Q$$gg

Ordiniria da Congregac3o, realizada em 15/10/2021. 6 aprovada por unanimidade (onze

ne!!!brgSI. 2. Comunicag6es da Diretoria. Sr Diretor, Prof. Dr. Nunn Manuel Morgadinho dos
Santos Coelho. O Sr Diretor comunica: A) Portaria Interna FDRP/USP NQ 024/2021, de

22/10/2021, disp6e sobre a criagao da Comiss3o para Implantagao do Escrit6rio de Pr6tica
Juridica da FDRP (EPJUR/FDRP), que seri instalada nas depend6ncias da Casa 4, obtida para a
Faculdade e reformada na gestao do Prof. Umberto Celli, a quem agradece mais uma vez por

iniciar este projeto que hoje abriga o CEJUSC e tornar6 possivel o NOcleo de Pr6tica Juridica. A
Comiss3o 6 presidida peta Prof. Dr. Sergio Nojirie composta pda Profa. Dra. Cynthia Soares
Carneiro, Prof. Dr. Daniel Pacheco Pontes, Profa. Dra. Eliana Franco Neme, Prof. Dr. Paulo
Eduardo Alves da Silva, Daniel Mois6s Ferrari, Marco Borges Papp (Representante Graduagao),

Saulo Simon Borges (Representante P6s-Graduagao) e Maria Eduarda Ruas Guimar3es (Presidente

CAAJA). B) Portaria Interna FDRP/USP Ng 025/2021, que cria a Comiss5o para a Semana de
Recepgao aos Calouros da FDRP - 2022. E uma recepgao muito importante e especial, porque

ter3o tr6s turmas chegando para conhecer a Faculdade na pr6tica. O pessoal que hoje esb no
segundo e vai para o terceiro ano em 2022 s6 esteve na Faculdade por tr6s semanas. N3o
conhece o Calf)us e professores. Seri muito importante receberem essay tr6s turmas
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propiciando uma experi6ncia universit6ria muito intensa. Esse 6 o prop6sito. A Comiss3o este

composta pelos Professores Sergio Nojiri, Alexandre Nishioka, Camilo Zufelato, Cesar Cardoso,
Gabriel Lochagin, Sebastiio Sergio da Silveira e servidores Claudia Sarkis Rezende, Antonio Tadeu

Campos Mesquita, Daniela Verissimo Gomes, Edn6ia Rocha, Felipe Maia Costa e Marislei Lopes

Maturano. Agradece a todos e a todas, e tamb6m aos acad6micos que servo indicados por quatro
entidades estudantis: Centro Acad6mico, At16tica e, tamb6m, Bateria Estouro e Jornal Ocios de

Oficio. O Prof. Dr. Pedro Bohomoletz de Abreu Dallari diz que tem discutido isso com deus

colegas no IRI, acha que 6 uma sutileza, mas 6 importante distinguir o que 6 a recepgao aos
calouros, ou seja, os novos alunos e novas alunas, que pelo vestibular ingressarao ano que vem na

Faculdade de Direito de Ribeirio Preto do acolhimento que seri dado aquelas alunas e aqueles

alunos que ji est3o h6 dais anos, mas que praticamente n3o conviveram com a Faculdade. J6 s3o

alunas e alunos da Faculdade, ji submeteram a processo de avaliagao, conhecem e obviamente

tem que ser acolhidos, porque nunca estiveram, na pritica, fisicamente na Faculdade. Acha que

s3o situag6es diferentes e preocupa fortemente a situag3o dessas alunas e desses alunos que ji

est3o h6 dots anos na Unidade e deve ser dado um tratamento especiala des, acolhimento. Tem

que se pensar o que fazer, mas n3o misturaria as coisas. Acha que uma coisa 6 a recepg3o ds
novas alunas e aos novos alunos, calouros. Mas, n3o colocaria no mesmo balaio, at6 porque

soaria como um cumprimento de tabela, s6 recuperando o atraso com aquelas alunas e aqueles

alunos, quando, na verdade, precisam ter um acolhimento diferenciado, ji conhecem as
professoras e os professores. Tem que se pensar. A Comiss3o pode ser at6 a mesma para
organizag3o, n3o se trata de criar novas comiss6es. Sugere que haja um tratamento diferenciado,

talvez, at6 os momentos serem diferentes para se contemplar o que a acha que ainda n3o

possuem capacidade de dimensionar o que se considere os prejuizos que podem ter sido
causados para essay alunas e estes alunos que ji est3o na Faculdade hi dais anos. Talvez tenham

que haver iniciativas diferentes daquelas que dever3o ser adotadas com as calouras e os calouros.

N5o t6m muitas sugest6es objetivas a dar sobre o que fazer, mas preocupa a necessidade de se

contemplar elsa especificidade. E uma situag3o que nunca tiveram. De maneira particular, faz
essa sugestao. O Sr Diretor agradece a sugestao do Prof. Pedro, que fica imediatamente acolhida.

Na primeira reuni3o que fizerem com a Comissao, est3o presented alguns de seus participantes,
fargo ipso. Vai encaminhar, tamb6m, uma pequena alteragao na Portaria. Acha que poderiam

incluir alunos desses dais anos que ji est3o na Faculdade, para que participem da organizag3o

dessa atividade e se integrem inclusive no planejamento do modo como esse encaminhamento

sugerido pelo Prof. Pedro seja efetivado. C) Portaria ReitoraINP 536, que instituia composigao do
Comity Gestor de Governanga de Dados e Informag6es da USP, que conta com a participagao do

Prof. Dr. Gabriel Lochagin. Parabeniza o Prof. Gabriel por essa indicagio pele Reiter. A Comiss3o
conta ainda com a ex-professora da Faculdade, Profa. Dra. Ana Carla Bliacheriene, hoje na EACH,

e, tamb6m da EACH, o Prof. Dr. Andre Carlos Busanellide Aquino. Tiveram eventos importantes

acontecendo no periods, desde a Oltima Congregagao: D) 19/10/2021, 111 Semin6rio Internacional

de Direito e Religiao da FDRP -- USP. is 8h30. Docente respons6vel: Prof. Dr. Marcio Henrique

Pereira Ponzilacqua. E) .L9/10/2021, Vll Semin6rio de Direito, Psicologia e Interdisciplinaridades,
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organizado pelo DIPSIN, com o apoio da FDRP, is 19h. Docente respons6vel: Prof. Dr. Sergio
Nojiri. Teve a oportunidade de participar de ambos, foram eventos de altissima qualidade,
debates muito interessantes. F) 22/10/2021, Evento Why me?: aplicagao da justiga restaurativa

em castes de vio16ncia de g6nero, para apresentar a ONG "Why me?", localizada em Londres,
Inglaterra, is IOh. Docente responsdvel: Prof. Dr. Eduardo Saad Diniz. G) 25/10/2021, Ciclo de

Formag3o NUEPEG: g6nero, raga e clause. Segundo encontro do Ciclo de Formagao sobre Direito e

Relag6es Raciais, conduzido pda pesquisadora Juliana Lopes (UNB), is 19h. Docente respons5vel:

Prof. Dr. Paulo Eduardo Alves da Silva. H) 28/10/2021, Debate sobre a cidade de S3o Paulo e

Ribeir3o Preto e seus bairros, o futuro urbanrstico desses locals, com langamento do livro
"Restrig6es convencionais de loteamentos e fungao social da propriedade urbana", de autoria de

Jo3o Gilberto Belvel Fernandes Junior, egresso da FDRP, is 19h30. Docente respons6vel: Prof. Dr.

Nuno Manuel Morgadinho dos Santos Coelho. Primeiro de um Programs, simpler, aliinaugurado,

de langamento de livros de egressos. No contexto da politica de egressos, muito importante para

a Faculdade, vio acolher os ex-alunos e ex-alunas langando os seus livros. A medida que t6m o
contato com antigos estudantes, saibam que publicam livros, fagam saber que gostariam de
acolh6-1os na FDRP para hangar essen livros, debater e ajudar organizando esses eventos nesse
sentido. Pr6ximos eventos: 1) 08 e 09/11/2021, Events Pratt Brasil: estruturas contratuais do

setter agroalimentar, a partir das 16h30. Docentes respons6veis: Profs Dra Flavia Trentinie Profs

Dre lara Pereira Ribeiro. J) 08 a 12/11/2021, 111 Congresso de Direito Internacional de Ribeir3o

Preto, a parter das 19h30, sob a coordenagao do Prof. Dr. Umberto Celli Junior e Prof. Dr. Caio

Gracco Pinheiro Dias. K) 11/11/2021, Langamento do livro "Di61ogos sobre Cr6dito e
Endividamento", organizado peta Programa de Apoio ao Endividado da FDRP/USP, contar6 com a

presenga da Profs Dra Juliana Domingues (Secret6ria Nacional do Consumidor) e do Prof. Dr. Luis

fernando Soares Zuin (FZEA/USP), is 17h. Docentes responsaveis: Profs Dre lara Pereira Ribeiro e

Profs Dra Maria Paula Bertran. L) 16 a 19/11/2021, 111 Semin6rio de Pesquisa da FDRP/USP -

"Desenvolvimento no Estado Democr6tico de Direito", is 9h. Evento anual realizado pele
Programa de P6s-Graduag3o em Direito e Comiss3o de Pesquisa da FDRP/USP. Docentes

respons6veis: Prof. Dr. Cain Gracco Pinheiro Dias, Profs Dra Flavia Trentinie Prof. Dr. Camino

Zufelato. M) 20/11/2021, 111 Encontro de Egressos da FDRP, is 14h, formats hibrido, com mesas

de conversa online (atrav6s do link: https://www.direitorp.usp.for/eventos/iii-encontro-de-
egressos-da-fdrp/) e, ap6s, sarau presencial (na fonte da FDRP). Docente Respons6vel: Prof. Dr.

Sergio Nojiri. N) 24 a 26/11/2021, 11lCongresso Internacionalda Rede lberoamericana de Pesquisa

em Seguridade Social (RllSS): "0 Desafio da Inclusio Social - Um Restate da Agenda 2030 da

ONU", is 19h. Docente Respons6vel: Prof. Dr. lair Aparecido Cardoso. Como sempre uma vida

muito intensa na Faculdade, gragas a iniciativa dos docentes, dos alunos e alunas e funcion6rios.

Sr Vice-Diretor, Prof. Dr. Marcio Henrique Pereira Ponzilacqua. O Sr Vice-Diretor convida a
Congregagao unir-se em uma moQao de gratidao e reconhecimento p6blico a Profa. Dra. Aldaisa

Cassanho Forster. A Profa. Aldaisa, nem todos conhecem porque 6 muito discreta. Teve ocasi3o
de conviver pessoalmente com ela no Co16gio Vita Et Pax e aprendeu a admire-la coma cientista

profissional, m3e e esposa dedicadissima. Por diversas vezes, a seu convite, ela proferiu
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confer6ncias na FDRP com didatismo e compet6ncia impares, inserindo os alunos e ele tamb6m

no campo da atengao primgria, a importancia da medicina preventiva e dos direitos concernentes
a sa6de, notadamente da sa6de pOblica e da familia. Por isso, inclusive, esb pedindo elsa mogao

de reconhecimento. Ela se aposentou no dia 28, se notabilizou em Ribeir3o Preto pda saOde de

ateng5o prim6ria, foi Diretora por tr6s vezes do Centro Unidade e Escola, participa do PET com

relag3o a saOde e atengao prim6ria, 6 professora da Faculdade de Medicina. E impressionante, ela

ia, pessoalmente, de transporte pablico para as Unidades B6sicas de SaOde de Ribeir3o Preto. E

uma profissional impressionante, competente, refer6ncia na area de ateng3o prim6ria e da saOde

preventiva. Ela se aposentou recentemente por aposentadoria compuls6ria, por tanto a vida toda,

desde 1974, m6dica. Uma m6dica especialmente dedicada is pessoas, em qualquer setter,
periferias de Ribeir3o Preto. Tem observado que os profissionais desse navel e compet6ncia na
USP terminam sua carreira e simplesmente se aposenta e, is vezes, t6m algum reconhecimento

na pr6pria Unidade. S3o virios profissionais que conheceu no Campus que tiveram hist6rico

parecido. Gostaria que n3o deixassem passar em branco essa data com essa mogao de
reconhecimento pablico e gratidao a algu6m que fez tanto por Ribeirio Preto, sa6de publica e

lute pelos direitos das populag6es mats vulneriveis e de forma t3o discreta e tamb6m uma grande

professora da Faculdade de Medicina. Quem conhece sabe, ela 6 pequena, extremamente
simp6tica, gentil e humana com today as pessoas. Ela tem uma simplicidade impressionante

Gostaria que a Congregagao, se possivel, se unisse a ele, pois ji este fazendo essa homenagem

pOblica, que estava assistindo nesse moments. Esb fazendo essa homenagem pOblica, mas

gostaria, tamb6m, que pudessem fazer o registro disso atrav6s de uma mogao. O Sr Diretor diz ao

Prof. Marcio e demais colegas da Congregagao, se permitirem, gostaria de se somar a esse
homenagem, ressaltando o significado de uma vida de uma professora dedicada aos direitos,

saOde, saOde publica, doc6ncia e Universidade. auer, com muita 6nfase, na qualidade de Diretor

da Faculdade neste memento, expressar a Profa. Aldaisa o reconhecimento que t6m como
docentes desta Universidade, por mais de quatro d6cadas dedicadas a Universidade de S3o Paulo

e aos direitos bisicos. O Prof. Dr. Jair Aparecido Cardoso diz que gostaria de se somar is falas do
Prof. Marcio e ao adendo do Prof. Nuno. Acha muito justa a homenagem a Profa. Aldaisa.

Gostaria de registrar o seu acolhimento. O Sr Diretor pergunta se podem endossar enquanto
Congregagao os votes de agradecimento e jObilo. Agradece e diz que este assam registrado e

aprovado. Agradece muitissimo a Profa. Aldaisa. 3. Eleigio. 3.1. Eleig3o para um membro titular
Representante Docente da Congregagio junta ao Conselho Universitirio da USP. Tends em vista

o t6rmino de mandato do Prof. Dr. Camilo Zufelato junto a Congregagao em 15/09/2021. O Sr

Diretor diz que tem a manifestag3o de interesse e candidatura que compartilha com todos

apresentado pelo Prof. Marcia Ponzilacqua, Vice-Diretor da FDRP. Pergunta se h6 outras
candidaturas para etta nomeagao. A Sra. Marcia Aparecida Cruz de Oliveira Bianco esclarece que

eleig3o seri realizada pele sistema Helios Voting. Vai encaminhar para o e-mail institucional de

dada um. Receber3o a senha de acesso para votar nessa eleigao. O Sr Diretor lembra que em

todas as eleig6es terio today as pessoas elegiveis na c6dula. Sempre trabalhar3o assam, coma

trabalham os Conselhos Superiores. Todos os elegiveis est3o na c6dula. Recolhem as
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manifestag6es de interesse, apresentam quem se manifestou, para que haja uma orientagao
sobre quem se candidata. Neste caso tem a disponibilizag3o do Prof. Marcio. A Sra. Marcia
Aparecida Cruz de Oliveira Bianco informa que o e-mail ji foi enviado a todos os eleitores, que

s3o os membros da Congregagao. O Sr Diretor pede que, enquanto votam, continuem com as
manifestag6es, como fazem de praxe. 4. Palavra aos Presidentes de Comiss6es. Comissio de
Graduagao. O Prof. Dr. Gabriel Loretto Lochagin comunica: A) Foram recebidas as inscrig6es para

a prova de selegao do processo seletivo de transfer6ncia externa 2021-2022. A CG solicitou aos
Departamentos de Ensino, a colaboragao costumeira na elaboragao das quest6es da prova, que

seri realizada no pr6ximo dia 12/11/2021. B) A Comiss3o de Graduagao em conjunto com a
Comiss3o Coordenadora de Curios est3o recebendo os pedidos de validagao de Atividades

Acad6micas Complementares, que t6m exigido um grande esforgo tanto da CG quanto da
secretaria da CoC. Registra os agradecimentos a toda equipe, que tem fido impec6vel no

profissionalismo e gestao desses dados, que sio enormes e est3o fluindo razoavelmente bem

considerando o alto volume de validag6es que t6m fido feitas. A CG ji recebeu, encaminhou e
deferiu mais de 500 pedidos, considerando que cada pedido equivale a apenas uma atividade
realizada. C) A CG, em sua 121a Sess3o Extraordin6ria, atendendo a um pedido da representante

discente, feito na 61tima reuni5o da Congregagao, decidiu alterar os prazos e procedimentos
referentes ao dep6sito do TCC 2020-2021. Foram apresentados diversos argumentos em favor da

prorrogagao do Trabalho de Conclus3o de Curio. A CG realizou uma reuniio e deliberou pda

prorrogagao das atividades com alguns pedidos para as alunas e os alunos que v3o defender

nessas bancas com puzo adicional. Estes pedidos dizem respeito a colaboragao da apresentagao
dos documentos relativos a colaborag3o da apresentag3o de documentos relativos a titulag3o de

eventuais avaliadores externos que ainda nio participaram de bancas na Unidade e, tamb6m,

para a organizagao dos links, que servo muitos. Dado o apertado tempo que teriam as secretarial,
seri fundamental a colaborag3o dos docentes e discentes que forem defender o TCC. D) No dia

29/10/2021, foi realizada uma reuni5o com o Pr6-Reitor de Graduag3o, Prof. Baracat, na
Faculdade de Farm6cia de Ribeir3o Preto, em que foram solicitadas informag6es da Unidade

sobre o retorno is atividades presenciais. Foi uma reuni5o com o prop6sito de discutir como 6
que estava cada uma das Unidades no planejamento do retorno. A preocupagao que percebeu do

Pr6-Reiter, acredita que vale a pena compartilhar, 6 que os cursos eminentemente te6ricos, como

6 o caso da FDRP, n3o estivessem se programando para o retorno presencial, que esse retorno

estivesse mais acelerado nos cursos com aulas priticas do que nos curios de humanidades e
curses de indole mais te6rica. Foi importante passar essas informag6es, relativas inclusive a
Oltima Portaria editada pda Diretoria sobre o retorno is atividades presenciais e informar a Pr6-

Reitoria das medidas que est3o em curse para viabilizar gradualmente o retorno no pr6ximo ano.

Comissio de P6s-Graduag3o. O Prof. Dr. Jair Aparecido Cardoso diz que 6 a primeira reuni3o que

esb coma Presidente da CPG. Est3o aprendendo. E uma Comissio que nessa primeira semana

mostrou-se muito 6rdua e pesada, com bastante trabalho. O emprenho de todos os colegas da

Unidade e, tamb6m, do Programa 6 muito importante. A ideia 6 trabalhar de forma democritica e

conjunta com todos para prosseguir com o trabalho feito pda Comiss3o anterior. Com relagao aos
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informes: A) J6 seguiu o e-mail aos professores do Programa informando que inicia-se na pr6xima

semana a inscrigao para o PAE, que 6 coordenado pda Profa. Flavia. Toda a estrutura do PAE para

a questao dos alunos, os professores devem se manifestar a partir da pr6xima semana. B) Criaram

um e-mail especifico da CPG. O e-mail anterior dave muita confus3o com outros e-mails e
transtornos. Uniformizaram, toda Unidade tem "ppg.unidadex". Entao, criaram ppg.fdrp@usp.for,

que seri adotado a partir de agora. Ficar3o com doin e-mails temporariamente, at6 o anterior se

esvaziar. V3o divulgar o e-mail a partir de hoje, pr6prio do Programa de P6s, que 6 o
ppg.fdrp@usp.for. C) Tiveram uma reuni3o com relagao a possibilidade de aulas hibridas, online. A
pandemia este chegando ao final, mas a experi6ncia de aula online foi muito boa, facilitou

bastante, aprenderam muito com isso. Estio abrindo a possibilidade, n3o de transformar o curso
presencialem online, s3o coisas distintas, mas a possibilidade de fazerem algumas aulas hibridas,

no sistema online, que 6 muito bom e interessante. Para isso, est3o enviando e-mail para a
comunidade, aos professores do Programa, para que deem as suns manifestag6es e demandas.

Com base nisso, colocar3o em pauta uma deliberag3o com crit6rios objetivos para estudar a
possibilidade de transformar algumas disciplinas, ou parte delas, em disciplinas online. A
porcentagem tamb6m seri objeto de discussao, de acordo com a demanda futura que v3o colher

dos professores. O Sr Diretor diz que est3o aprendendo e gostaria de se desculpar de n3o ter feith

isso antes. Cumprimenta os novos membros da Congregagao, eleitos na 61tima reuniao, na
qualidade de Presidentes das Comiss6es. Agradece muito por assumirem esses encargos. Deseja a

todos um excelente trabalho, renovando sempre. Est3o a disposigao total sempre para
contribuirem. Comissio de Pesquisa. A Prof a. Dra. Flavia Trentini diz, agora em outra fungao,

cumprimenta os colegar Prof. Jair, Prof. Gabriele Profa. Eliana, representada pda Profa. Cintia na

data de hoje. Comunica: A) E com muita satisfagao que informa os alunos que foram indicados
para participar da etapa internacional do 29Q SllCUSP: Bianca dos Santos Spares, Maiara Limeira
de Meld, Maria Carolina Polo Vieira e Lucas do Prado Angelico, orientados pelo Prof. Camilo
Zufelato, Rog6rio Alessandre de Oliveira Castro e doin alunos pda lara Pereira Ribeiro.

Cumprimenta os colegas de Departamento. Todos os alunos aprovados para a etapa internacional

do SllCUSP sio do Departamento de Direito Privado e de Processo Civil. B) A etapa internacional

do 29g SllCUSP seri realizada peta Pr6-Reitoria de Pesquisa, nos dias 29/11a 02/12. O events seri
realizado de forma online. O coordenador da Unidade serif Prof. Paulo, Vice-Presidente da

comiss3o de Pesquisa. Enviaram e-mail solicitando mais dots colegas para que acompanhem. C)

Solicita atengao especial para elsa informagao. No dia 25/1.L seri realizado o evento: "Pesquisa

na USP - Destaques Recentes - Humanidades e Museum", onde cada Presidente de Comiss3o de

Pesquisa apresentar6 pesquisas que est3o sendo desenvolvidas na Unidade. J6 enviaram esse e-
mail solicitando que os orientadores indiquem para Comissio de Pesquisa, que se reunir6 na

pr6xima terra-feira, salvo engano, para escolher os cinco representantes da FDRP. E muito
importante, sejam das pesquisas de Iniciagao, Mestrado e com ag6ncias de fomento. Pede a
gentileza que indiquem, para que possam na reuni3o deliberar e apresentar as cinco pesquisas

representativas da Unidade. Esse e-mail ji foienviado, pede um pouco de atengao, porque 6 uma

projeg3o das pesquisas na esfera da USP. D) Portaria PRP 840/2021 relativa a solicitag3o de
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servidores, o chamado PROCONTES, Programa de Concess3o de Servidor T6cnico de Navel

Superior, para projetos de pesquisa priorit5rios ou para centrais multiusu6rios. Aqueles
professores que t6m laborat6rios de pesquisa, pesquisa empirica, direitos humanos, para olharem

com carinho a possibilidade de pedir um servidor t6cnico de navel superior para eases

laborat6rios. E) No mesmo sentido do Prof. Jair, 6 Presidente da Comiss3o do PAE, Programa de

Aperfeigoamento de Ensino. Os alunos de Mestrado t6m a oportunidade de estagiarem nas
disciplinas dadas na Graduagao. lsso 6 muito importante tanto para a Graduagao quanto para o

Mestrado. A Sra. V5nia enviou ontem o pedido de solicitag3o aqueles professores que tiverem

interesse em um aluno PAE para que se manifeste, para procederem, na sequ6ncia, a abertura
para os alunos e a selegao. F) Referente a P6s-Graduag3o, v3o fechar na pr6xima segunda-feira o

acompanhamento de egressos, muito simp6tico, feith peta Comunicagao da FDRP, procurando

egressos. Mas, n3o tiveram uma ades3o muito alta. Apesar de toda a criatividade da Comunicagao

e todo o empenho da P6s, tiveram menos respostas do que os anon anteriores. Pede,
gentilmente, aqueles professores que s3o tamb6m orientadores do Programa de P6s-Graduagao

que enviassem e solicitassem. E importante para a FDRP enquanto avaliagao, mas, tamb6m, 6 um

requisite essencialda ficha de avaliagao da Capes o acompanhamento de egressos. Acha que vale

ainda, nessa reta final, um pouco de esforgo. G) Cumprimenta a comiss3o organizadora do events

Profa. lara, Prof. Caio, que est3o a frente, os projetos que fazem parte. T6m representantes da
P6s-Graduagao, dos Projetos 1, 11 e IV, se fazendo presentes com mesas, GTs, v6rios minicursos. Na

parte da Comiss3o de Pesquisa com os minicursos e oficinas de projetos. Gostaria de agradecer

todo empenho da Comiss3o e dos alunos de P6s que participam. Sio maid de trezentas inscrig6es

no memento em todos est3o cansados do online. lsso 6 de grande valia. Os resumos selecionados

ji foram divulgados nessa semana. O Sr Diretor cumprimenta o p6s-graduando Marcus Bellizzi,

acredita que seja sua primeira participagao na reuniao, sends suplente. Comissio de Cultura e

Extens3o Universitiria. A Profa. Dra. Cintia Rosa Pereira de Lima diz que 6 uma alegria falar em
name da Profa. Eliana Franco Neme que, como sabiam que seriam eleitas, ela tinha um
compromisso, banca de Mestrado. Em nome da Profa. Eliana agradece todo o apoio e as palavras

t3o generosas dirigidas a Comiss3o. Fica a disposigao para auxiliar no que for preciso da parte da

Cultura e Extensio. Parabeniza today e todos que foram eleitos para eases carlos
importantissimos e sabem que 6 um acOmulo de tarefas a16m das que jit6m. Comunica: A) Ter3o

a primeira reuniio nessa semana. Definiram que as reunites ordin6rias da Comiss3o servo na
segunda quarta-feira do m6s. J6 foi realizada uma conversa pr6via com os funcionirios da CCEx.

Agradece o apoio fant6stico do Prof. Jair nessa transigao. Coma ele disse, todos est3o aprendendo

e essa colaborag3o entre todos 6 muito importante. Agradece imensamente. Comissio de

Relag6es Internacionais. O Prof. Dr. Alessandro Hirata comunica: A) Confirmagao do que foi
relatado na reuni3o anterior. Tiveram a possibilidade de enviar cinco bolsas de intercimbio para

alunos que ji est3o realizando interc6mbio ou duplo diploma. Tiveram essa feliz noticia de cinco

bolsas para os alunos de Graduagao, quatro delay para alunos de duplo diploma com a
Universidade de Camerino, conv6nio coordenado pda Profa. Cintia. Uma aluna na Universidade

de Sassari, em semestre letivo de intercimbio. A feliz noticia de terem recebido essas cinco bolsas
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e que tinham esses cinco alunos aptos a receberem, para realizarem os seus periodos de viagem.
5. Palavra aos Senhores Membros. O Ac. Marco Borges Papp diz que referente a Comiss3o para

Recepgao aos Calouros, o Prof. Pedro falou muito bem, acha que tem que ser separado mesmo.
Queria adicionar uma ideia de que deveria ser separada tamb6m a recepgao dos calouros
transferidos, porque s3o sempre poucos alunos, sempre de sets a dez vagas, geralmente n5o

paisa muito disso. Mas, s3o alunos com necessidades diferentes. S5o alunos com necessidades de
conhecimentos diferentes, por exemplo, como Servigo de Graduagao. Como 6 aluno transferido,

sempre teve que correr atr6s sozinho, inclusive ji falou com o Centro Acad6mico sobre isso,
disseram que, para a gest3o do ano que vem, v3o estar mais atentos a isso. O centro Acad6mico

auer elaborar um cargo at6 no pr6prio CA s6 para os alunos transferidos. Queria propor elsa ideia

pontual de que os alunos transferidos tamb6m recebessem elsa atengao, que os pr6prios alunos
transferidos que ji est3o na Faculdade podem ajudar a organizar at6 por saberem as
diferenciadas, nada que seja tido coma privi16gio. Na verdade, s3o coisas complexas, levar os

alunos para conhecer o Servigo de Graduagao, saberem quads Comiss6es precisam it para pedirem

equiva16ncia de materia. Apresentar a Faculdade de formal diferentes. Por exemplo, quando

chegou a Faculdade n3o sabia qual era a sua sala. Entrou em salas que n3o eram as suas, at6 que
achou a lista com seu name, e nem seus colegas sabiam. O proprio Centro Acad6mico nio estava

16 presente, at6 porque chegam e v3o direto para o segundo ano. S3o calouros, mas que chegam

para o segundo ano, entao, fica um tanto quanto confuse. Essa 6 a sua ideia e proposigao. Ja
conversou com o Centro Acad6mico, inclusive, sabre isso. O Sr Diretor agradece ao Ac. Marco e

diz que 6 uma excelente sugestao. V3o implements-la sim, 6 muito importante. O Prof. Dr.
Marcia Henrique Pereira Ponzilacqua diz que, na pr6xima quarta-feira, dia 10, sup6e que ji foi

divulgado aos alunos, um encontro, esp6cie de workshop, confer6ncia com a Psic61oga Fernanda
Gongalves Badoco sobre sustentabilidade emocional. Na USP, de modo gerd, e tamb6m nas
academias estimulam muito a dimens3o intelectual e, por vezes, tem um deficit com relagao a

emog3o, afetividade. H6 algum ji detectaram isso, junto com Prof. Nuno quiseram implantar logo.

Conversaram com os alunos. No dia 10, is 18h, para os alunos no primeiro momento. Depois,
pretendem, se houver ades5o e sucesso, envolver em outro memento os servidores e docentes,

porque tamb6m precisam, enfim, as redes de relagao. Melhorar as relag6es intraunidade e
interpessoal. E esse objetivo, chama-se Sustentabilidade Emocional em Busca da Construgao

Emocional numb Perspectiva Coletiva. Os alunos ji devem ter recebido as comunicag6es. Nesse

primeiro momento, especialmente para os discentes, independente do g6nero, da Faculdade de
Direito de Ribeir3o Preto. Depois podem pensar em ampliar para outros segmentos. ll. ORDEM

DO DIA. APROVAR. 1. Proposta sobre principios e m6todo de trabalho sobre o processo de
revis3o do Projeto Politico Pedag6gico da FDRP, apresentada pelts Presidentes da CG e CoC. O
Prof. Dr. Gabirel Loretto Lochagin diz que a Oltima reuni3o da Congregag3o pediu para que a CG

elaborasse um roteiro, esp6cie de cronograma, com as diretrizes para a revisSo do Projeto Politico

Pedag6gico da Unidade. Encaminhou esse Projeto de Revisao, que sujeito a avaliagao dessa
CongregaQ3o. Foram pensados dais eixos para a revisit do PPP. Primeiro, a manutengao dos

principios que nortearam a revis3o anterior. Segundo, estabelecimento de cronograma que
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permita ji no infcio de 2023 terem um PPP revisado vicente. Vai evitar falar em "Novo PPP",
porque esse jd era o name do atual PPP vigente. Precisariam champ-1o de "Novissimo PPP", isso
faria com que se perdesse de vista a ideia de que n3o se trata de uma refundagao do Projeto
Politico Pedag6gico da FDRP, ha uma continuidade, mas se trata sobretudo de uma avaliag3o do

PPP em curso, o chamado "Novo PPP" e essay avaliag6es, como qualquer politica pOblica, devem

ser feitas de maneira peri6dica, para que corrija eventuais falhas. E isso que foi apresentado,
tanto que se mantiveram os principios levantados no PPP anterior, que sio muito fortes em torno

das ideias da integralidade do ensino, integrag3o entre teoria e pr6tica, integragao entre ensino,

pesquisa e extensao, inovagao das disciplinas, m6todos, valorizagao do TCC, sobretudo da
possibilidade de novas formas de apresentag3o do TCC, integrag3o entre Graduagao e P6s-

Graduag3o, valorizagao do est6gio, renovagao de m6todos de avaliagao e da flexibilidade

curricular. Nesse documento que fol encaminhado foram apontadas algumas ideias que poderiam

ser revistas durante esse processo, sobretudo a partir da experi6ncia acumulada nesses cinco
anos, nesse ciclo avaliativo que se encerra agora. Entao, por exemplo, o funcionamento das

disciplinas de laborat6rio, a oferta das disciplinas optativas, modalidades de TCC, sempre
necessirias atualizagao de ementas e bibliografias das disciplinas etc. lgualmente importante 6 a

valorizag3o das monitorias, atividades did6ticas, carga horiria do quinto ano, alguns elementos

que ja podem constatar que dever3o ser avaliados e revisados ao longo dense ciclo. Coma
segundo eixo para apresentagao na Congregag3o, foi proposto um cronograma, que 6 baseado

em consultas pablicas, que s3o mais amplas e abrangentes, depots um processo de revis5o e

atualizag3o gerd de ementas e bibliografias, para o que vai ser necess6ria a colaboragao dos
Departamentos, em seguida, as reunites da Comissao, no primeiro semestre do ano que vem. A

esperanga que tentar3o viabilizar, com todos os esforgos possiveis, 6 que de maid a julho do ano

que vem ji tenham um documento tramitado e que possa ser submetido a avaliagio das
Instincias competentes. Gostaria de destacar que a maior urg6ncia agora 6 o inicio dessas
consultas p6blicas. Inclusive, registra os deus agradecimentos a todo apoio que tem recebido do

Diretor. Prof. Nuno Coelho, e Vice-Diretor, Prof. Marcio, que nio t6m s6 apoiado esse processo de

revisao, mas manifestado grande interesse, sugest6es, enfim, a Faculdade pode confiar que h6 o

interesse institucional em fazer essa revis3o da melhor maneira possivel. Justamente por isso,

essas audi6ncias, levando em conta algumas sugest6es que ji foram feitas, devem ser amplas em

consulta a comunidade acad6mica, tamb6m, outras Unidades da USP, sobretudo as Faculdades de

Educagao, e a comunidade juridica externa, que sem d6vida pode trazer diversos aportes sobre a

melhor maneira de atualizar e manter sempre atualizado o Projeto Politico Pedag6gico da FDRP

Eram essas as considerag6es que queria fazer para apresentar o Projeto de Revis3o. Este a

disposigao para discutir. O Sr Diretor agradece ao Prof. Gabriel Lochagin e se disponibiliza para

participar de todas essay discuss6es. Vai acompanhar com muito gusto, interesse, coma docente

especialmente. Pergunta se pode colocar em votagao essa estrutura proposta para o processo de
revis3o do PPP. Colocada em discuss3o e vota€3o, a proposta sobre principios e m6todo de

trabalho sabre o processo de revis3o do Proieto Politico Peda969ico da FDRP. apresentada pelo
Presidente da Comiss3o de Graduac3o, 6 aprovada por unanimidade (quatorze membros). 2.
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Programa de Bolsa de Pesquisa. 2.1. Processo 2021.1.322.89.2 - Faculdade de Direito de
Ribeir3o Preto. Minuta para instituigao de Programa de Bolsas de Pesquisa. Parecer do relator
pda Congregagio, Prof. Dr. Caio Gracco Pinheiro Dias, opinando pda aprovagao da minuta, com

sugest6es de alteragao. Manifestagao do Prof. Dr. Cato Gracco Pinheiro Dias, informando que as

observag6es estio contempladas na nova redag5o da minuta, em 13/10/2021. A Congregagio

deliberou a retirada do item de pauta para oferecer o tempo necessgrio aos Profs. Drs. Guilherme

Adolfo dos Santos Mendes e RauIMiguel Freitas de Oliveira para anilise das quest6es tributirias.

Parecer conjunto do Prof. Dr. Raul Miguel Freitas de Oliveira e Prof. Dr. Guilherme Adolfo dos
Santos Mendes com as considerag6es julgadas cabiveis para a discuss3o da materia na

Congregagao, em 28/10/2021. O Sr Diretor rememora que 6 uma proposta apresentada pele Prof.
Camino Zufelato, que conta com todo o apoio dessa gestao da Diretoria, porque ela permite que

utilizem recursos da Unidade, busquem recursos por meio da Faculdade, para prover bolsas e

auxilios para os estudantes. Fizeram ontem uma reuni3o com as dual assistentes socials do
Campus 1evantando informag6es sabre os auxilios que existem. Hi modalidades importantes de
auxflios que beneficiam os estudantes. Houve uma mudanga muito importante nos perfis dos

estudantes da FDRP, que tem hoje 78(setenta e tito) estudantes de Graduag3o com Perfill, com

grande necessidade socioecon6mica e se habilitam a receber auxilios de moradia, alimentagao,

livros e transporte, que a Universidade oferece. E um nOmero crescente, essen s3o dados de 2021.
Em 2020 a FDRP tinha 51 (cinquenta e um) alunos e antes tinha menos. V3o seguir

acompanhando e informando a Congregagao a respeito disso. H6 a necessidade da
complementagao, por parte das Unidades, dense suporte, de auxilio emergencial na chegada, por
exemplo. E algo que est3o estudando. Os auxilios da Universidade demoram alguns memes para

serem implantados e durante esse periodo, muitas vezes, os estudantes nio t6m, simplesmente,

onde viver, n3o t6m acesso a alimentag3o. Entao, algumas Unidades proveem auxilios
emergenciais durante esse periodo. E alba que apenas poder3o fazer se essa autorizag3o de que

disp6e a Resolug3o, em discuss3o agora, for aprovada. Tamb6m por ela poderao criar auxilio

complementag3o de auxilios de bolsas de pesquisa e extens3o etc. O projeto foi retirado de pauta

porque h6 quest6es importantes de ordem tribut6ria e disting6es a fazer. O Prof. Dr. Guilherme
Adolfo dos Santos Mendes diz que, sobre o processo, havia pedido vista por causa da sua

preocupag3o de indore tribut5ria. O Prof. Raul ji tem um trabalho levantado sabre isso e
discutiram. O Prof. Raul analisou outras quest6es que constam do parecer. N3o assinou
formalmente o parecer, conversaram e o Prof. Raul elaborou, por causa do apressar da hora. O

formato ficou bem parecido, juridico, praticamente um parecer de advogado. Devido a sua
proibigao de atuar como advogado preferiu n3o assinar, at6 porque a sua contribuigao foi
exclusiva de indore tribut6ria e o parecer do Prof. Raul avangou mats no tema. Entao, fez essa

pequena introdug3o, queria dizer que este de acordo com o parecer do Prof. Raul. C) Prof. Dr.

Raul Miguel Freitas de Oliveira diz que, primeiramente, o parecer que fizeram, deixa ipso claro,

nio 6 um parecer que venha substituir, obviamente, a an61ise posterior o 6rg3o competente da
Universidade de S3o Paulo, que 6 a sua Procuradoria Gerd. Esse 6 o primeiro panto importante. O

que v3o deliberar, portanto, 6 a materia em si, o m6rito administrativo e acad6mico. Como bem
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ressaltado pele Presidente do Colegiado, o Diretor, est3o deliberando se 6 boa ou nao,
conveniente e oportuna a criag3o em si da bolsa. Cluanto aos pontos que em raz3o do pedido de

vista acabaram analisando, s3o pontos muito maid de conteOdo formal. A pr6pria Procuradoria
Gerd da USP, provavelmente, vai se debrugar. Trata-se de uma proposta que se inspira numa

Portaria ou Resolugao, aprovada no Conselho Universit6rio para o Centro de Energia Nuclear da
Agricultura, que 6 um instituto especializado da USP, localizado no Campus Luiz de Queiroz, em

Piracicaba. Como tal, essa Resolug3o 16 cria essas bolsas, com apenas bolsas de pesquisa para
alunos de P6s-Graduag3o e P6s-Doutorado. Nesse primeiro ponto, apontaram que h6 uma

inovag5o nessa minuta da FDRP no sentido de estender para alunos de Graduagao tamb6m e para

atividade de extensao, a16m da atividade de pesquisa e de ensino. Esse 6 o ponto exatamente que

toca a quest3o tribut5ria. Como a FDRP, pelos regulamentos da Universidade, disp6e de v6rias

atividades de extensao, muitas delas como servigos especializados e mesmo curios de extensio

remunerados, nesse ponto, que 6 o principal do parecer, apontaram que h6 um eventual risco de

no futuro, eventualmente, a Receita Federal, tends em vista suas normativas e seu
entendimento, de questionar o fate dessa bolsa n3o constituir efetivamente uma bolsa isenta de

tributagao. Esse 6 o primeiro ponte que aponta. Reitera que a Procuradoria Gerd da USP, com
muito maid compet6ncia, poder6 fazer essa an61ise e sopesar antes de se encaminhar a materia

ao Conselho Universitirio. O segundo panto que tamb6m colocam 6 o relativo a aparente
questao de gestao compartilhada, porque h6 uma previsao gerd no sentido de que as receitas
para sustentar esse Programa seriam as receitas orgamentirias e, nesse ponto, 6 id6ntico ao
paradigma do CENA -- Centro de Energia Nuclear da Agricultura citado. Mas, tamb6m, diz que

servo compostos pdas receitas provenientes dos curios pagos geridos administrativa e
financeiramente pda FADEP. Nesse ponto hi uma previsao tanto no primeiro artigo quanto maid
adiante ha a mengao de uma comiss3o gestora, que d6 a entender que haver6 uma gest3o
compartilhada entre a Fundagao de Apoio e a Unidade. Nesse ponto que, de forma muito
econ6mica, tamb6m colocaram que na medida em que as receitas forem internalizadas no caixa
da Universidade, no caso da Unidade, no cofre, er6rio da FDRP, se torna receita publica, portanto,

ali vislumbraram que haveria de pensar melhor sobre elsa gestao compartilhada. Finalmente, o

61timo apontamento que colocaram, meramente formal, foia constatagao que, vai muito da
experi6ncia t6cnica legislativa, como Procurador do Legislative, o texto durante um bom
momento, at6 o artigo 3g, faz a diferenciag3o de g6nero. Por exemplo, diz as benefici6rias e
benefici6rios, as alunas e alunos, os p6s-graduandos e p6s-graduandas e, a partir do artigo 4g elsa

forma de redagao do texto n3o foi maid adotada e o 6nico apontamento foi se uniformizar a
questao de g6nero, caso queiram. S3o essas as considerag6es que constam no parecer. O Prof. Dr.
Marcia Henrique Pereira Ponzilacqua diz que, por acaso, estava conversando com um professor

da Federal de Uberlandia, est3o aventando a possibilidade de um conv6nio, e ele disse que no
casa deles h6 a possibilidade, por causa da Lei 12.772, artigo 21, que prev6 bolsas para extens3o

nas Federais. Talvez, n3o se aplique imediatamente ao caso da FDRP porque 6 uma instituigao
estadual. Pergunta se restringissem essay bolsas de extensao, colocando com prestagao gratuita

de servigos, n5o aqueles casos de curses de especializagao e outros que s3o remunerados. H6
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atividades de extens3o que s3o muito importantes para a comunidade. Acha que serra

interessante n3o tire-las do texto, se possivel. Mas, restringir, se for o casa, essay bolsas. Pergunta

aos Profs. Guilherme e Raul se acham que 6 possivel esse ajuste redacional e n3o darla problema

em uma interpretagao mats estrita oriunda da Procuradoria. O Prof. Dr. Guilherme Adolfo dos
Santos Mendes diz ao Prof. Marcie que, talvez, por vicio da embocadura, 6 fiscal, e quem executa

a atividade de fiscalizag3o sempre executa de forma desconfiada. Sempre ou quake sempre

quando leem uma norma ou veem uma situagao existem v6rias possibilidades de interpretagao. O

fiscal costuma utilizar aquela que leva para o langamento tribut6rio, leva para a exig6ncia dentro
das v6rias possibilidades de interpretag5o. Entao, as suas sugest6es s3o sempre de construir algo

levando em consideragao, principalmente na atividade que 6 pOblica, em que n3o tenha nenhuma
possibilidade de interpretagao para exig6ncia do cr6dito tribut6rio. Ainda que possam entender
que um Tribunal depois, inclusive Administrativo, possa dar provimento no sentido favor6vel ao

contribuinte, sempre busca colocar a posigao maid rigorosa possivel. Talvez deja por isso inclusive

que uma vez o convidaram para dar planejamento tribut6rio para falar que n3o vai dar mais aula

porque sempre fda que quase tudo n3o pode, de fato, 6 a forma como acaba interpretando com

esse tipo de preocupagao. O cerne da questao 6 n3o ter contrapartida, n3o haver nenhuma
caracterizagao que o recebimento da pessoa guarda relagao com alguma atividade que ele faz

em proveito da instituigao que este Ihe pagando. Esse 6 o cerne da quest3o. De tal modo que,

levando para um extreme, ainda que na extens3o o benefici6rio imediato seja a populagao, o
mediate 6 a pr6pria instituigao e ela este remunerando aquele que estiprestando servigo. Entao,

existe uma possibilidade de interpretagao de que esse valor recebido nio 6 bolsa, mas sim,
sa16rio. O pr6prio professor recebe para prestar essa atividade e pagam importo sobre a renda.

Entao, existe essa possibilidade de interpretag3o sim. Existe risco sim. Por conta disso, acredita

que foia raz3o que fomentou a pr6pria edigao da lei para as instituig6es federais. Porque se isso
fosse inerente da pr6pria legislagao do imposto de renda, nio precisaria de lei especifica para
tratar do tema das federais. De tal modo que pode assegurar que existe essa possibilidade de

interpretag3o desfavor6vel a essa situag3o. E risco. Pode ser pequeno, pode ser, mas, 6 risco. A
Profa. Dra. Flavia Trentini agradece aos Profs. Guilherme e Raul pecos esclarecimentos. Gostaria

de avangar na discussao, ao menos para clarear m pouch N3o ficou muito clara, no seu
entendimento, nio conseguiu visualizar o que seria uma contraprestagao em pesquisa. O Prof.
Guilherme falou em atividades em proveito. Lembra da 6poca que fez P6s-Doc na FEA-SP que
tinha algumas observag6es, por exemplo, tinha que fazer um artigo em coorientagio com sua

supervisora, artigo internacional, enfim, artigos. Exemplifica que serra fazer um pouco o interesse

dos p6s-docs ou ao menos do fomento da pesquisa. Que tenha um produto e esse produto deja
publicado, principalmente em revistas de alto impacto. Pergunta se isso poderia ser caracterizado
como uma atividade em proveito ou algum tipo de vantagem ou contraprestagao. O Prof. Dr.

Guilherme Adolfo dos Santos Mendes pede ao Prof. Raul que responda, mas j6 adianta que

entende que n3o. lsso ji tem longa tradigao. O Prof. Dr. Raul Miguel Freitas de Oliveira diz que

no parecer transcreveram o pr6prio manual do Imposto de Renda, a posigio, que por sua vez 6

baseada em virias orientag6es normativas da Receita Federal. Tem claro que estudo e pesquisa,
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desde que n3o configure numa fiscalizag3o uma contraprestagao de servigo ou vantagem ao

doador, ipso 6 isento do Imposto de Renda. Tanto ele quanto o Prof. Guilherme, est3o
expressando nesse parecer esse apontamento, mas a Unidade tem a liberdade de manter a

proposta como esb. Acredita, como ex-procurador da USP, que, quando ipso bater na
Procuradoria da USP, automaticamente v5o resgatar o processo em que des analisaram o

paradigma do CENA e, com essa discuss3o, fargo um novo parecer. Eventualmente, a pr6pria

Procuradoria, e reitera que no parecer colocam ipso, 6 o 6rgao competente para orientar
juridicamente a Reitoria, porque a proposta seri de Resolugao a ser adotada no Conselho
Universit6rio. A Procuradoria tamb6m pode sopesar isso e eventualmente entender que 6 um

risco que se justifique correr pdas normativas da Universidade. Tanto ele quanto o Prof.
Guilherme est3o sendo extremamente cautelosos dentro daquilo que sabem que 6 a posig3o da

Receita Federal. Diz a Profa. Flavia que, vio imaginar que t6m a contraprestagao como docentes

pda coordenagao do curse page, na prestagao de servigo especializado, e quando "contratarem",

pegarem um aluno ou aluna para conceder uma bolsa dessas de extens3o ou ter essa
contraprestatividade na prestagao de servigo, deja educacional ou especializado, 6 o panto que
ele e o Prof. Guilherme debateram muito, se um dia a Receita falar que est3o usando o aluno para

trabalhar. Se for trabalho, a contraprestagao do trabalho 6 acr6scimo patrimonial, 6 renda. Sends

renda incide o Imposto de Renda. Para USP especificamente 6 o risco dela enquanto respons6vel

tribut6rio assumir esse risco e na fonte n3o ter, e ter uma atuagao peta obrigag5o acess6ria

tribut6ria. Entao, esse 6 o ponte. A Profa. Dra. Flavia Trentini pergunta se o que os Profs.

Guilherme e Raul est5o vislumbrando 6 um possivel problema, mesmo com toda cautela, para

extensio. Pergunta se no cano da pesquisa est3o de acordo com a contraprestag3o de artigos.
Pergunta se serra possivel cinder, talvez, em algum memento fazer bolsas para pesquisa, pensando

em Mestrado e P6s-Doc, com esses retornos na modalidade de artigos. E pensar, talvez, em outro

moments, com a extensio. Pele que entendeu, n3o 6 o mesmo raciocinio pesquisa e extens3o.
Pergunta se 6 isso, para ficar claro. Pergunta se o problema 6 a extens3o no meio. O Prof. Dr. Raul

Miguel Freitas de Oliveira diz a Profa. Flavia que 6 exatamente ipso. Tanto que o paradigma do

CENA s6 prev6 extens3o e passou pda Procuradoria da USP provavelmente. Essen assuntos
devem ter side alisopesados. A Profa. Dra. Flavia Trentini pergunta aos Profs. Guilherme e Raul,

em termos de praticidade, se entendem que passar de pesquisa 6 totalmente mats tranquilo. O
problema esb na extensio. O Prof. Dr. Raul Miguel Freitas de Oliveira diz a Profa. Flavia que sim.

At6 porque, repete, acredita que a Procuradoria vai resgatar o processo do CENA e vaiemitir um

parecer semelhante, se n5o, id6ntico. O Prof. Dr. Guilherme Adolfo dos Santos Mendes diz a
Profa. Flavia que a pesquisa pura n3o encontram autuag6es, jurisprud6ncias desfavor6veis. A

pesquisa pura porque, na verdade, o que o mestrando e o p6s-doutorando fazem 6 identificado

n3o exatamente coma contrapartida para Unidade, mas uma condigao de obter a bolsa. Que o

aluno cumpra, na verdade, aquilo. Inclusive a pesquisa sai no name do aluno, ele 6 o autor e tem

os proveitos dessa pesquisa. Indiretamente a Unidade tem, sim, mas, diretamente 6 o pr6prio
aluno que este sendo beneficiado. J6 a extensao, n3o 6 exatamente o aluno, 6 a comunidade e

quem presta 6 entidade. Entao, h6 uma possivelinterpretagao de que o aluno este atuando tanto
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quanto o professor. O que recebem, mesmo fazendo atividades que s3o gratuitas para a
populag3o, est3o fazendo uma contrapartida para a instituigao, o aluno poderia estar fazendo
tamb6m. Entao, existe elsa possibilidade maid rigorosa, severe, de interpretagao que os

prejudicaria. A Profa. Dra. lara Pereira Ribeiro agradece o parecer e os esclarecimentos dos Profs.
Guilherme e Raul. A questao da extens3o muitas vezes 6 pensada como os cursos de
especializagao. Dentro dos curios de especializagao n5o caberia. Supondo outro projeto em que

pudessem colocar uma bolsa, por exemplo, para um profissional de TI, para que conseguisse

implantar, auxiliar, para que pudessem fazer algum tipo de produto de extens3o. N3o podem
pensar em extens3o somente como curso de especializagao. Esse retorno para a comunidade se
d5 o tempo todo, porque 6 indissoci6vel ensino, extens3o e pesquisa. Muitas vezes a pesquisa se

alimenta da extens3o. Ent3o, a extens3o 6 importante dentro de um projeto. N3o a extens3o

como especializag3o, 6 evidente que n3o, que, na verdade, seria ensino. A extens5o dentro de um

projeto, n3o 6 fiscal, mas, n3o consegue ver esse vfnculo e aproximagao t3o grande. Flea a sua

sugest3o de que n3o se descartasse desde logo a extens3o, mas que se colocasse alguma
especificagao maier, como estar dentro de um projeto, explicag3o e tudo mais. Em relagao a uma

questao anterior, resgata a fda do Prof. Nuno sobre a quest3o da assist6ncia social. E uma
questao que tem muita preocupagao H6 muito tempo t6m pensado sabre essay bolsas. No
Departamento tentaram implantar, aprovaram, mas as coisas acabaram n3o ocorrendo como

queriam. Mas, parece que s3o muito importantes as bolsas para a Graduagao e o Prof. Nunn
comentou todos eases dados. S6 que ficou muito em dOvida sobre o que estio analisando, se 6

realmente a possibilidade de bolsas ou se 6 esse projeto apresentado. Se for a possibilidade de

bolsas, acha que este "ok". Mas, o projeto apresentado fda de algo que ji se manifestou

contriria na vez passada e vaise manifestar contrariamente delta vez, que 6 em relagao ao P6s-
Doutorado. O P6s-Doutorado n3o tem nada a ver com assist6ncia social. As vezes parece que

colocam muita coisa ao mesmo tempo e fica confusa no que vai votar. Se estiverem votando a

possibilidade de bolsa, esb de acordo. Se est3o votando o projeto que foiapresentado, n3o este

de acordo em relag3o a quest3o do P6s-Doutorado. Este acordo com relagao a Graduagao,

Mestrado. Esse fortalecimento ou elsa possibilidade de terem essas bolsas. Acrescenta que o
Prof. Nuno coloca uma questao que nunca tinha pensado e acha bastante importante, que 6 a

quest5o do aluno quando chega. Mas, elsa possibilidade n3o este nesse projeto. Elsa
possibilidade de uma bolsa que se recebe n3o tem no projeto. Queria um esclarecimento se v3o
votar a ideia de bolsas ou esse projeto. Se v3o votar esse projeto, se coloca contra a questao do

P6s-Doutorado. Gostaria que houvesse uma possibilidade de incluir a extens3o. O Prof. Dr.

Gabriel Loretto Lochagin destaca um panto que este no parecer do Prof. Raul, com o qual
concorda integralmente, que 6 a falta de necessidade de se estabelecer essa gest5o
compartilhada com a FADEP. Entao, seria uma sugestao pontual, mas que tem consequ6ncias

importantes. Parabeniza o parecer do Prof. Raul e do Prof. Guilherme que este muito bem feith.

Aponta que se transforma em receita publica quando transfere para USP, de fato. Mas, se
transferem a gestao desses recursos para uma entidade privada, vai atrair toda legislagao do
terceiro setor que 6 muito problem6tica. E muito complicado e n3o h6 necessidade. Faria elsa
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sugest3o de modificar a redag3o da Portaria e estabelecer uma gest3o interna dos recursos. E

muito bem intencionada a gestao compartilhada, mas seria problem6tica por elsa raz3o. O Sr
Diretor diz que a questao que a Profa. lara pede que se esclarega 6 importante. Defende que
fagam uma autorizag5o, a maid ampla possivel, para que possam utilizar recursos que estejam
internalizados na Faculdade, que venha de onde vier, orgamento da Universidade, transfer6ncias

da Reitoria, emendas parlamentares, doag6es, dinheiro qualquer que tenham que esteja dentro

da Unidade, que possam utiliza-lo com bolsas de ensino, pesquisa e extens3o, que compreende a

Graduag3o, P6s-Graduag3o, P6s-Doutorado e auxflios. Elsa 6 uma distingao que precisar3o fazer,

souberam disso ontem. Aprenderam isso ontem, precisam prever que n3o somente bolsas
possam ser pagas, como tamb6m auxilios. Porque dentro da USP 6 possivel haver acumulagao de

bolsa e auxilio, mas n3o de bolsas. E, muitas vezes, sera necess6rio fazer a complementag3o da

bolsa com o auxilio. Dependendo da situagao 6 necess6rio, por exemplo, no auxilio para
estudante grgvida. Para a estudante grivida n3o seri suficiente a bolsa de R$ 500,00(quinhentos

reais) do PUB, nem complementado com uma bolsa alimentagao etc., 6 o caso de uma
complementagao por meir de um auxllio. Essa complementag3o financeira s6 pode acontecer se

derem a ela o nome de auxflio. O Prof. Guilherme e Prof. Raul concordar3o que n3o tem impacto

tribut6rio nenhum o auxflio de natureza existencial assim. A ideia, basicamente, 6 essa, que
tenham elsa liberdade para poderem captar recursos para poderem auxiliar a comunidade e que

possam contar tamb6m com bolsistas de pesquisa, p6s-doutorandos, mestrandos, doutorandos

amanh3 etc. Tem uma proposta de encaminhamento. V6 que t6m muitos elementos novos que

surgiram e ainda nio tem um texts que reOna essas contribuig6es. Gostaria que deixassem a

aprovag3o dessa materia para a pr6xima reuni3o quando, entao, todas as pessoas envolvidas,

inclusive especialmente Prof. Camilo e Prof. Cato, mas, passando por todos da Congregagao para
Oltima verificagao dessa minuta pele Prof. Guilherme e Prof. Raul, por todas as pessoas que

queiram contribuir. Que votassem, ent3o, o texto fechado bem claro para que n3o haja dOvidas
sabre o que entra ou n3o. Depois, votam com destaques. A Profa. lara faz um destaque para o

P6s-Doutoramento. A Profa. lara n3o quer it contra o texto todd, s6 quer it contra a previs3o do

P6s-Doutoramento. Votariam as panes dos destaques. O Prof. Dr. Raul Miguel Freitas de Oliveira

diz que, maid uma vez questao legislativa, votando os destaques, depois, tem a redag3o final.

Pergunta se teria a redagao finalap6s a votag5o dos destaques. O Sr Diretor diz ao Prof. Raulque

poderiam fazer durante a pr6pria reuni3o. O Prof. Dr. Raul Miguel Freitas de Oliveira sugere que

o Sr Diretor pode em ata, coma Presidente do Colegiado, e se encaminha a Reitoria a redag3o

final. O Sr Diretor agradece as contribuig6es. O Prof. Dr. Jair Aparecido Cardoso pergunta se o

item seri retirado de pauta hoje e entrar6 na pr6xima reuni3o. O Sr Diretor prop6e que aprovem

a interpretagao que o parecer traz e que a Diretoria fique encarregada de, com essas pessoas

envolvidas, trazer uma redagio que consigne essas preocupag6es, para terem um texto claro e
saberem o que est3o votando. O Prof. Dr. Jair Aparecido Cardoso pergunta se n3o foisugerido

ouvir um parecer da PG. O Sr Diretor diz ao Prof. Jair que encaminha contrariamente a fazer ipso,

porque se fizerem isso demorar3o em poderem avanQar com o assunto. Acha que ningu6m
propos isso. O Prof. Dr. Jair Aparecido Cardoso pergunta se n3o tem necessidade. Se houver
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necessidade, proporia primeiro a PG se manifestar sobre essa quest5o, se n3o gastam um
tempao, encaminha e esbarra em alguma questao de ordem, como o Prof. Raul falou que tem

algumas diverg6ncias, seria interessante, talvez, ouvir primeiro a PG e depois encaminha ou
conjuntamente, vai encaminhando elsa oitiva e aprovagao da forma que for sugerida. Precise
saber de h6 necessidade de ouvir sabre elsa quest5o. Se tem esse imbr6glio, precisariam, talvez,

ter o parecer da PG de Piracicaba advertindo isso, para saberem em panto caminham na mesma

direg3o ou nio. N3o sabe se de forma concomitante ou n3o, mas seria interessante ouvir. O Prof.

Dr. Raul Miguel Freitas de Oliveira diz ao Prof. Jair que o que disse no imbito da Congregagao 6
votarem o m6rito administrativo, conveni6ncia e oportunidade da criagao da bolsa. Coma est3o

fazendo pele paradigma do CENA da USP, 6 um ato reitoral, que seri proposto depois pelo Rector,

naturalmente passar6 pda Procuradoria Gerd da USP e vai para o Conselho Universit6rio ser

votado. Inclusive, depois, tem a portaria reitoral para fixar valores. Pelo menos isso foia que viu
no site Normal USP para poder fazer o parecer, que 6 o modelo adotado como do CENA. O Prof.

Dr. Jair Aparecido Cardoso diz que entendeu e este perfeito. O Prof. Dr. Marcia Henrique Pereira

Ponzilacqua diz que gostaria de confirmar o que foi ditz pele Prof. Raul, participou dos GTs de
politica ambiental e foi assim, fizeram um esbogo, aprovaram e ao final foi encaminhado para

Procuradoria. A Procuradoria, depois de ter feito os ajustes, encaminha para Reitoria para que a

norma deja definida. Acha que esse 6 o trimite normal. Acha que se fizessem consultas agora

seria contraproducente. O Prof. Dr. Raul Miguel Freitas de Oliveira diz que poderiam fechar bem

a minuta, inclusive eases recortes que o Prof. Marcio sugere. As observag6es da Profa. lara,
tamb6m pertinentes, talvez seja possivel eventualmente. Mas, 6 uma an61ise, como ji disse com o
Prof. Guilherme, h6 um risco juridico tribut6rio que seri sopesado pelo Org3o Juridico da Reitoria.
Colocado em discuss3o e votac3o. o oarecer do Prof. Dr. Raul Miguel Freitas de Oliveira e Prof. DL

Guilherme Adejf
discuss3o final na or6xima reuni3o, s3o anrovados por malaria (ctuinze votos favoriveis e

. 3. Credenciamento junto a CERT. 3.1. Processo

2017.1.035.89.9 -- Cynthia Soares Carneiro. Pedido de credenciamento junto a Comiss3o Especial

de Regimes de Trabalho -- CERT, para realizagao de atividades, no pr6ximo bi6nio (2021/2023)

dentre aquelas especialmente relacionadas nos artigos 19 e 21da Resolugao 7271/2016(Estatuta

Docente), apresentado pda Profa. Dra. Cynthia Soares Carneiro. Aprovagao do Conselho do

Departamento de Direito Pablico, com base no parecer do Prof. Dr. Eduardo Saad Diniz, em

20/10/2021. Parecer do relator pda Congregagao, Prof. Dr. Jair Aparecido Cardoso, favor6vel a

aprovagao do pedido, em 22/10/2021. Colocado em discuss3o e votacao.o parewerdarelalQ(
Prof. Dr. Jair ADarecido Cardoso. favorivel a aorovac3o do pedido de credenciamento junto a

Comiss3o EsDecial de Regimes de Trabalho - CERT, para realizac3o de atividades, no pr6ximo

bi6nio f2021/2023). dentre aauelas especialmente relacionadas nos artigos 19 e 21 da Resolufao

7271/2016 fEstatuto Docente}. aoresentado oela Profa. Dra. Cvnthia Soares Carneiro, 6 aprovado

)or maioria (onze votes favor6yeis e abstenc3o do Prof. Dr. Jair ApatQfidQCB(dQSQ). 3.2. Processo

2012.1.542.89.3 - Victor Gabriel de Oliveira Rodriguez. Pedido de credenciamento junto a

Comiss3o Especial de Regimes de Trabalho -- CERT, apresentado pele Prof. Dr. Victor Gabriel de
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Oliveira Rodriguez. Aprovag3o do Conselho do Departamento de Direito POblico, com base no
parecer do Prof. Dr. Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, em 20/10/2021. Parecer da relatora

pda Congregagao, Profa. Dra. Flavia Trentini, favorivel a aprovagao do pedido de
credenciamento, em 29/10/2021. Colocado em discuss3o e votac3o, o parecer da relatora Profa.
Dra. Flavia Trentini, favor6vel a aprovac3o do pedido de credenciamento iunto a Comiss3o

Especial de Regimes de Trabalho -- CERT, apresentado belo Prof. Dr. Victor Gabriel de Oliveira

RQddguez. 6 aprQVadQ PQr ynanimidade (doze membros). 4. Consulta a Procuradoria Gerd/USP

sobre a possibilidade de realizagao dos atos preparat6rios para os concursos (Professor

Doutor/DPP: Edital FDRP N9 003/2020; Professor Titular/DFB: Edital FDRP NQ 013/2019; e
Professor Titular/DPP: Edital FDRP Ng 020/2019). H6 a deliberagao feita na 61tima reuni3o de que

retomar3o os concursos a parter do primeiro dia do ano de 2022. Deliberaram, ainda, consultar a
Procuradoria sobre a possibilidade de atos internos e tem a resposta. Solicita a Sra. Marcia que

leia. A Sra. Marcia Aparecida Cruz de Oliveira Bianco diz que vai ler primeiramente o texto
enviado e, depois, a resposta da Dra. Stephanie. Texts enviado: "Prezada Dra. Stephanie, bom dia.

Considerando a GR/CIRC/228, de 24/09/2021, a Congregagao da FDRP deliberou que dare
continuidade aos concursos de professor titular e professor doutor do ponto exato em que foram

suspensos, a partir de janeiro de 2022. Deliberou, ainda, consultar a Douta Procuradoria Gerd
sobre a possibilidade de realizag3o dos atos preparat6rios internos para os concursos(aprovar as

inscrig6es e a Banca Examinadora) ainda em 2021. Atenciosamente, Marcia Aparecida Cruz de

Oliveira Bianco, Assistente T6cnica Acad6mica, Faculdade de Direito de Ribeir3o Preto.'
Resposta: "Prezada Marcia, a deliberagao a respeito das inscrig6es e da Comiss3o Julgadora

consubstanciam atos concretos e nio podem ser praticados no exercrcio de 2021conforme FAQ a

respeito da LC 173/2020. A reforgar esse entendimento, lembro que a aprovag5o ou
indeferimento de inscrig6es e a definigao de examinadores s3o pontos passiveis de recurso por

parte dos candidatos, o que destaca o car6ter de ato concrete. Atenciosamente, Stephanie Costa,

Procuradora Chefe, Procuradoria Acad6mica, Procuradoria Gerd da USP.". A Profa. Dra. lara
Pereira Ribeiro diz que lamenta esse parecer. Lamenta que cheguem a elsa situagao. De novo
reforga que o Departamento de Direito Privado e de Processo Civil, praticamente fez o SllCUSP

sozinho, apesar de estar trabalhando muito na pesquisa, tem menos tr6s professores. E uma

situagao bastante dificil. O Departamento tem fido prejudicado h6 algum tempo por atos, n5o
dessa Diretoria, mas por atos da Diretoria tamb6m. Tem feito elsa denOncia ji h6 bastante tempo

porque tiveram em setembro ou outubro de 2019 a designagao do concurso, s6 que foi feito para

outra area, n3o a que foi solicitada, teve que pedir a retificagao para que fosse a area de Civil,
aprovaram tudo no Departamento em dezembro de 2019 para que esse concurso saisse no
comego de 2020. Quando subiu para a Direg3o, ficou em algum lugar com parecerista, n3o sabe

bem dizer onde. Tiveram a promessa do "ad referendum" pda Vice. Acabou n3o tends o "ad

referendum" com a volta da Diretora. Depois veio a Covid e a suspensao. Elsa preocupag3o com o

concurso era uma preocupagao real. Lamenta e nio concorda com o parecer, porque ato
concrete seria a divulgagao. Ainda acha que esse Colegiado pode resolver sabre as inscrig6es, a

Banca que foi indicada e publicar no comego de janeiro. Da publicagao que se tem o direito de
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recurso, pode ser feita em janeiro. Mas, a aprovag3o pode ser feita por esse Colegiado na pr6xima

reuni3o de dezembro. Se o Colegiado aprovasse em dezembro, teria a publicagao em janeiro,

poderiam ter tempo suficiente para fazer o concurso. A Sra. Marcia sabe dizer quads s3o os prazos-

Da publicagao ainda tem o puzo de recurso e para colocar as datas todas. Poderiam fazer esse
concurso em fevereiro. Poderiam ter um professor em margo. Poderiam resolver essa quest3o.

Pergunta ao Sr Diretor se certamente ter3o uma reuni3o da Congregagao no dia 05/01/2022, para

poderem ter tempo de fazer tudo at6 junho, antes que seja o puzo colocado, proibido pda lei,

pda Constituigao salvo engano, para admiss3o por causa das eleig6es de 2022. Ent3o, ainda
reitera seu pedido, seu entendimento que, apesar do parecer da Procuradoria, esses alas

concretos podem ser realizados, s6 n3o podem ser publicados. Assam, o Departamento poderia
ter esse concurso realizado a tempo de uma contratag3o. O receio 6 que n3o tenha tempo de

contratar nem no primeiro semestre e deja impedido de contratar no segundo semestre, deixando
esse claro de 2019, essa autorizagao de 2019, somente para 2023. O Prof. Dr. Jair Aparecido

Cardoso diz que concorda com a Profa. lara. O Departamento de Direito Privado e Processo Civil
vem sobre bastante com a aus6ncia de professores, desligamento volunt6rio, morte e

aposentadoria. Acha que a preocupagao da Profa. lara procede. Entende a agonia da Profa. lara e,

portanto, concorda com ela, se pudessem fazer excepcionalmente algo nesse sentido, acha
importantissimo, porque encaminha de forma c61ere. Realmente, no pr6ximo ano 6 ano eleitoral,
se n3o tomar cuidado, n3o pode tomar posse e s6 ter3o alguma coisa em termos efetivos a partir

de 2023. Ent3o, atendendo o interesse pOblico, necessidade, conveni6ncia e oportunidade, acha

que as falas da lara t6m raz5o de ser. Nesse ponto concorda com a Profa. lara e di apoio nesse
sentido. Se puderem fazer um empenho, alguma consulta mais direcionada nesse sentido,
necessidade da Faculdade, acha que seria interessante. Com relagao ao concurso de Professor

Titular, que tamb6m este na mesma questao e precisa tomar cuidado e analisar. Nesse ponto,

parabeniza a Faculdade, que se 6 uma suspensao, ent3o comega do panto que este aqua. A
consulta feita pda Faculdade, na pessoa da Sra. Marcia, foi elsa mesma, deliberou ainda

consultar para prosseguir no concurso do ponto exato em foram suspensos Se foi suspenso,

logicamente 6 uma suspensao, se retornou, tem que continuar daquele panto para frente e tem

edital que foi passado antes, tem que ser respeitado. A consulta este feita e bem feita, concorda,
nada a acrescentar nesse sentido. S6 que a pandemia forgou diversas condig6es novak e precisam

rever diversas situag6es. Nio tem interesse na causa, pode falar a vontade. Por exemplo, o edital

de Professor Titular do DPP comegou a discuss3o em 2017 e 2018, para fair o edital em 2019.

Com a pandemia suspendeu 2020 e ji foi 2021. Passou muito tempo e t6m diversos professores

que se capacitaram e na 6poca n3o tiveram oportunidade de fazerem a inscrigao, n3o tiveram
Interesse, mas, agora, t6m. Sabem como 6 elsa questao de Professor Titular. Ratifica que
concorda plenamente com o encaminhamento feito pda Diregao, acha que esb certissimo. Se

suspendeu tem retornar a partir daquele ponto. Pergunta se n3o 6 o caso talvez, peta interesse

pOblico da Faculdade, analisar a possibilidade der fazer uma retificagao nesse edital, reabrir o

puzo para que mats colegas possam participar dense certame. Sabe que essa ideia 6 po16mica e
delicada, fica ivontade para falar porque n3o 6 Livre-Docente e n3o tem interesse nisso. Mas,
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acha que, como s3o poucas vagas, toda elsa politica interna de Titular, talvez, fosse interessante

pensar na possibilidade de dar a mesma oportunidade de rever essas quest6es, a todos os colegas

capacitados para participarem dense certame. Sabe que a questao 6 po16mica, mas estio
aprendendo e toma liberdade de colocar elsa questao. E po16mica, mas 6 junta. Acha que 6 junta
e, talvez, possa ser revista dentro de algum aspecto de interesse da Faculdade. O Sr Diretor diz ao

Prof. Jair para desculpi-lo, mas fad uma quest3o de ordem relativamente a questao. Pedindo

muitas desculpas, mas a questao este preclusa. Essa quest3o foi objeto de discuss3o da
Congregagao passada. Discutiram amplamente elsa questao, por isso ela n3o este pautada hoje

O Prof. Dr. Jair Aparecido Cardoso pede desculpas e diz que n3o estava na reuni3o passada. O Sr

Diretor diz ao Prof. Jair que sabe, por isso este informando, mas, com maior cuidado, porque babe

que o panto de vista 6 uma perspectiva legitima para examinar a questao e discutiram muito ipso.

Mas, coloca elsa questao de ordem, n3o podem discutir essa questao hole, porque ela ji foi
discutida e deliberada. O Prof. Dr. Jair Aparecido Cardoso agradece os esclarecimentos do sR
Diretor. N3o estava presente na reuni3o anterior. O Prof. Dr. Marcio Henrique Pereira
Ponzilacqua diz que entende que, sobre esse concurso de Professor Doutor, entende os pontos

da Profa. lara, inclusive acredita que houve alguns equivocos, mas que n3o podem responder para

n5o acumular os equivocos ja havidos. Precisam tentar ajustar e recompor a situagao. Como h6

esse parecer, entende um pouco distintamente, n3o conv6m que precipitem. Pergunta se fizerem
uma reuni3o no dia 07/0lque, geralmente, 6 a data ordin6ria, as auras est3o previstas para o dia

].4/03, haveria tempo para essas eventuais chamadas, contestag6es e posse. Gostaria de algum

esclarecimento, se houvesse agilizagao do processo, porque nio correriam o risco de eventual
nulidade atacada por esse entendimento da Procuradoria e fariam as coisas como podem ser

feitas, n3o como gostariam que fossem feitas. Tamb6m gostaria que essa discuss3o fosse feita
ainda esse ano, acha que a maioria. Acha que ningu6m 6 contririo a isso, mas tem esse parecer

da Procuradoria. colocarem-se acima, n3o sabe se 6 um bom caminho. Acha que hi riscos
juridicos tamb6m nesse sentido. E s6 uma proposigao. Quanto a materia preclusa, realmente este

preclusa. A Profa. Dra. Cintia Rosa Pereira de Lima diz que, quando foi Vice-Chefe do
Departamento e assumiu a Chefia, em v6rias ocasi6es ja tinham feito esse pedido, 6 algo que n3o

vem dessa Optima gestao do Departamento. Este falando s6 do concurso de Professor Doutor. Do

outro concurso obviamente n3o pode falar nada porque este inscrita. O concurso de Doutor tem

muitos candidatos. Concursos com muitos candidates ji atraem litigancia por si s6, no sentido de

impugnag6es de edital etc. Falar que um concurso vaidemorar um, dois ou tr6s meses, n3o tem
coma. Publicou a banca, algum candidato entrou com mandado de seguranga, pode fazer a
reuni3o da Congregagao em dezembro ou em janeiro, n3o vaitomar posse antes, provavelmente,

porque o julgado vai demorar mais. Quando o concurso vai fair, efetivamente, n3o este em suas

m3os. O que a Congregagao pode fazer 6 tudo para avaliar o quanto antes. S6 que sabe o quanto

o Departamento 6 penalizado. Sofre na pele porque tem um acOmulo de carga hor6ria no
Departamento, que pode ser consultado peso sistema da USP. Sente na pele esse acOmulo. Mas, 6

um risco, e antecipa que s6 tem que concordar com esse parecer, porque efetivamente indicagao

de banca 6 um ato concreto em um concurso, porque tem a possibilidade de examinadores serem
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suspeitos me raz3o de alguma ligagao com os inscritos. Entao, a indicagao 6 um ato concreto sim,

a publicagao 6 s6 uma declaragao. O que constituia Banca 6 aprovagao na Congregagao. Ent5o,

atraem um risco para anular esse concurso e demorar muito maid do que o desejado. J6 esteve na

situagao da Profa. lara, quando foi Vice-Chefe e assumiu a Chefia interinamente em v6rios
momentos. Sabe dessa luta do Departamento, mas, ji coloca aquio alerta pda Procuradoria. com

o qualconcorda, 6 um risco para o Departamento adiarem ainda mais uma luta que ja vem de h6

muitos ands e n5o terem o que precisa que 6 uma indicagao. Sabe da questao que 6 um ano
eleitoral, tem urg6ncia na posse, mas n3o tem muito que fazer. E um concurso com 24 (vinte e

quatro) inscritos, falar que ningu6m vai recorrer em uma indicagao de Banca 6 muito mais dificil.
Apoia a Profa. lara nesse sentido, porque babe da luta dela, acha isso fundamental para o
Departamento, precisa tamar o cuidado na Congregagao para que isso possa ser deliberado o
mais r6pido possivel, quando possivel. Quando juridicamente mats seguro que 6 a partir de

janeiro do ano que vem. A Profs. Dra. Flavia Trentinidiz que 6 contriria ao parecer, acha que 6 a

partir da publicagao, mas, enfim, gostaria de esclarecimentos para verem a factibilidade desse
concurso. Sobre esse concurso de Professor Doutor, que est3o se referindo e traz prejuizos ao

Departamento ja relatados pdas Profa. lara e Cintia, se essen procedimentos internos, que seriam

os pareceres de Banca, enfim, todos forem cumpridos. Uma vez que, voltando a palavra do Prof.
Marcia e Prof. Nuno na reuni3o passada, desses atos chegarem a Congregagao na pr6xima

reuni3o, a sua pergunta 6 quaid s3o os prazos, na sequ6ncia, que ter3o. lsso tudo para viabilizar se

no cumprimento desses prazos n3o encostarem nesse periods que 6 proibido posse e qualquer

typo de concurso. Pergunta se a Sra. Marcia terra como informar isso. A sua fda 6 a partir de
janeiro coma 6 que seria. A Sra. Marcia Aparecida Cruz de Oliveira Bianco diz a Profa. Flavia que
sim. O concurso de Professor Doutor, assam coma todos os outros concursos, tanto as inscrig6es

quanto a Banca, apes serem aprovadas pda Congregag3o, precisam ser publicadas no Diirio
Oficial. Somente apes a publicag3o no Di6rio Oficial que v3o dar andamento no concurso. Ap6s

elsa aprovagao, tem de 30(trinta) a 120(cento e vinte) dias para finalizar o concurso de Professor

Doutor, e de 30(trinta) a 180(cento e oitenta) dias para finalizar o concurso de Professor Titular.

S6 que somente poderao dar andamento ap6s a publicagao no Di6rio Oficial. A Profa. Dra. Flavia

Trentini pergunta a Sra. Marcia sobre a aprovagao no Di6rio Oficial, se as inscrig6es ji est3o today

com os pareceres. A Sra. Marcia Aparecida Cruz de Oliveira Bianco diz a Profa. Flavia que n3o. O
concurso de Professor Doutor este com as inscrig6es na Seg3o ainda, n5o foi nem para o

Departamento. Pede desculpas e retifica que n3o foi aprovado na Congregagao. A Profa. Dra.
Flavia Trentini pergunta se, entao, ji tem parecer. A Sra. Marcia Aparecida Cruz de Oliveira

Bianco diz a Profa. Flavia que 6 ipso. N3o foiaprovado. N3o foi para a Congregagao. A Profa. Dra.

Flavia Trentini pergunta se podem aprovar as inscrig6es no mesmo ata da aprovagao da Banca. A

Sra. Marcia Aparecida Cruz de Oliveira Bianco diz a Profa. Flavia que sim. O Sr Diretor faz uma

proposta de encaminhamento, acolhendo, no quanto 6 possivel, as preocupag6es apresentadas,
mas atendenda ao parecer. Que passem essen doin atom em reuni3o extraordin6ria da

Congregagao no dia 07/01/2022, sexta-feira. Pergunta se podem convocar a reuni3o para esse
efeito, a distancia, naturalmente.
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reuni3o no dia 07/01/2022, virtual, em que servo pautados os concursos. faprQygd& PQ!..!xlgie!.!a

lonze votos favor6veis e ulnQ
de Lima, Flavia Trentini.J . O Prof. Dr. Pedro

Bohomoletz de Abreu Dallari pergunta se os 6rgaos colegiados podem fazer reunites regulares

quando a universidade n5o este em periodo letivo, se tem algum regulamento sobre isso. O Sr

Diretor diz ao Prof. Pedro que pode, n3o h6 vedagao no Regimento e Estatuto. O Prof. Dr. Pedro

Bohomoletz de Abreu Dallaridiz que 6 bom saber, pris achava que nio podia. A Profa. Dra. lara

Pereira Ribeiro diz ao Prof. Pedro que, com esse calend6rio novo, parece que estario em perfodo

letivo. O Sr Diretor concorda com a Profa. lara. Diz que o calend6rio da Universidade foi publicado

hole, n3o conseguiram colocar a tempo na pauta para informar. Encerrar3o as aulas do segundo
semestre de 2021 no dia 14/01/2022. Fargo a proclamagao do resultado da eleigao do
Representante Titular deste Colegiado junto ao Conselho Universit6rio da Universidade de S3o
Paulo. A Conareaac3o elege. com 13 (treze) votos, o Prof. Dr. MarcioJlgl11jgyg...Eg£91rg

Ponzilacqua para Representante Titular de

Universidade de S3o Paulo. Parabeniza o Prof. Marcio pda eleigao. O Prof. Dr. Umberto Celli
Junior pede ao Sr Diretor para que a Diretoria divulgue novamente o calend6rio da Universidade

O Sr Diretor diz ao Prof. Cellique divulgario calend6rio. Nada

agradece a presenga e colaborag3o de todos e d6 por
cinquenta e tito minutos. Do que, para constar, eu,
Aparecida Cruz de Oliveira Bianco, Assistente T6cnica

seri examinada pelos Senhores Conselheiros presented a sess3o em que for discutida e aprovada,

e por mim assinada. Ribeir3o Preto, cinco de novembro de dois mile vinte e um.

end(X a tratar, o Sr Diretor
quinze horas eence -n

rcla
W

3vfei e digitei esta Ata, queAcad6
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