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ATA DA 117a SESSAO EXTRAORDINARIA DA CONGREGAgA0 DA FACULDADE DE DIREITO DE
RIBEIRAO PRETO DA UNIVERSIDADE DE SAO PAULO. Aos quatro dias do m6s de fevereiro de doin

mile vinte e dois, is treze horan, por videoconfer6ncia pda plataforma Google Meet, nos termos

da Resolugao NP 7945/20, de 27/03/2020, da Reitoria da Universidade de S3o Paulo, em terceira

convocagao, reOne-se a Congregagao da faculdade de Direito de Ribeir3o Preto da Universidade

de S5o Paulo -- FDRP/USP, sob a Presid6ncia do Prof. Dr. Nunn 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 Alexandre Naoki Nishioka, Cintia Rosa Pereira

de Lima, Cristina Godly Bernardo de Oliveira, fabiana Cristina Seven, Flavia Trentini, Eliana
franco Neme, Gabriel Loretto Lochagin, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, lara Pereira
Ribeiro, lgn6cio Maria Poveda Velasco, Maria Paula Costa Bertran, Pedro Bohomoletz de Abreu
Dallarie os Representantes Discentes de Graduag3o, Marco Borges Papp, de P6s-Graduagao,

Marcus Vinicius Bellizzi(suplente) e dos Servidores T6cnicos e Administrativos, Antonio Tadeu
Campos Mesquita. Presentes, tamb6m, o Chefe da Segao T6cnica de Inform6tica, fabio Jose

Moretti, e a Assistente T6cnica Acad6mica, Marcia Aparecida Cruz de Oliveira Bianco, para
secretariar a reuni5o. Justificaram aus6ncia antecipadamente os Professores Alessandro Hirata,

Sergio de Albuquerque, Silvana Martins Mishima e Umberto CelliJunior. Havendo nOmero legal, o

Sr Diretor agradece a presenga de todos e declara abertos os trabalhos da 117a Sess3o

Extraordin6ria da Congregagao da Faculdade de Direito de Ribeir3o Preto da Universidade de S3o

Paulo. I. ORDEM DO DIA. REFERENDAR. 1. Criag3o do Curio de Doutorado. 1.1. Processo

2022.1.16.89.0 - Faculdade de Direito de Ribeir3o Preto. Programa de P6s-Graduagao, Proposta
de Criag3o do Programa de Doutorado em Direito da FDRP/USP. Aprovagao da Comiss5o de P6s-

Graduagao, com base no parecer favorivel do Prof. Dr. Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, em

19/01/2022. Aprovag3o "ad referendum" da Congregagao, com base no parecer favor6vel do

relator Prof. Dr. Alexandre Naoki Nishioka, em 19/01/2022. O Prof. Dr. Guilherme Adolfo dos
Santos Mendes diz que 6 uma honra e uma satisfaQao estar com todos, sobretudo, pda
oportunidade do tema. Gostaria de agradecer ao Sr Diretor, esse projeto teve o trabalho de
muitas maas, de v6rios colegas coma poderao ver. E um trabalho que foi liderado e conduzido

com serenidade, mas com bastante firmeza, peta Sr Diretor. Ele brotou de uma iniciativa do Sr

Diretor e o que fizeram foi efetivamente trabalhar juntos. O Sr Diretor estava falando, n3o 6 que

ele mandou a gente fazer, ele efetivamente conduziu, fazendo junta. Esse destaque 6
fundamental e agradece muito. Fez uma pequena apresentagao do projeto, que 6 bem longs, s3o

muitas quest6es. Para destacar as principals, vaiapresentar. E um projeto da Universidade e da

FDRP, com a proposta de Doutorado, tendo em vista que ji est3o a bans anos com o Mestrado.

S6 para atualizar, ji passaram por "dais ciclos de avaliagao". No primeiro ciclo s6 tinham dais anon

e meio. Quem n3o tinha os quatro anon completos, a Capes efetivamente n3o fez a avaliagao.
Estava com today as letras no resultado da avaliag3o. O Oltimo ciclo se encerrou em 2020, jd com

quatro anos. Estavam e estio com a expectativa de receberem a nota 4 (quatro). Mas, ji foi
falado em v6rias oportunidades, todos t6m acompanhado, de que foi impetrado um mandado de

seguranga para que a Capes n3o fizesse elsa avaliagao. Evidentemente por quem ja est3o com
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grau mats elevado, por conta da pandemia. Recentemente, a Capes conseguiu reverter essa
decis3o e est3o no aguardo, na expectativa dessa avaliag3o positiva, que seria a nota 4 (quatro),

nota minima para conseguir a aprovagao de projeto de Doutorado. Ainda n3o t6m ipso, mas,
segundo as tratativas, conversas e informag6es que t6m junta a Pr6-Reitoria, sobretudo peta

gestao do Sr Diretor, 6 que deveriam partir com esse projeto, tendo em vista que ipso deveria ter

sido avaliado no ano passado e, portanto, n3o podem perder essa oportunidade para avangar
nesse processo. A proposta do Doutorado 6 calcada no projeto do Mestrado. N3o 6 uma
inovagao. E um aperfeigoamento do Mestrado, segundo todas as informag6es, e 6 assim que deve

ser feith. At6 porque o Doutorado avangou muito. Trabalharam muito no Doutorado, n3o s6 na

produg3o, na formagao de alunos, mas, tamb6m, aperfeigoando a area e linhas dos projetos.

Portanto, a area de concentragao 6 a mesma, mas com aperfeigoamentos no Desenvolvimento do
Estado Democritico de Direlto. Tem a descrig5o da area. Evidentemente para cada um dos pontos

que tem, tem a descrigao. Todos tiveram acesso ao documents, linhas, projeto etc. Este area se
divide, tamb6m, de forma similar ao Mestrado, em duas linhas que 6 o Desenvolvimento,

democracia e instituig6es e Racionalidade juridica e direitos fundamentais na construg3o do
Estado Democr6tico de Direito. Essay duas linhas s3o subdivididas em projetos de pesquisa, cada

linha em quatro projetos. Esse 6 um exemplo de coma foram aperfeigoando, inclusive ji aparece

no titulo, a16m da descrigao que foi sendo aperfeigoada ao longo do tempo, n3o foi s6 o trabalho

de agora. Agora houve uma pequena modificagao, um pequeno aperfeigoamento. Por exemplo,

esse projeto de pesquisa era Etica e Desenvolvimento e era muito focado nas quest6es de Direito

Privado. O projeto incorporou, tamb6m, a questao da utica no Direito POblico e, portanto, isso
este refletido no proprio titulo, que deixa de ser utica e Desenvolvimento para utica Cidadania e

Desenvolvimento. S6 a titulo de exemplo. O projeto de Doutorado tamb6m tem as disciplinas.

Essas disciplinas est3o vinculadas aos projetos, com enfoque, sobretudo, no doutorando, com
metodologias ativas. Disciplinas que buscam incorporar e tratar de temiticas gerais de cada um

dos projetos, que vem abarcar pesquisas de mais de um professor. N5o iriapresentar disciplina

por disciplina para n3o ficar poluido. Todas as disciplinas, sem excegao, t6m a participag3o de dois

ou mats docentes, e algumas delas v3o ser oferecidas em lingua inglesa. As disciplinas est3o

divididas em: Obrigat6ria, muito similar ao Mestrado, que 6 a de Direito, Ci6ncia e M6todo 11, com

quest6es mais aprofundadas para o Doutorado, e as Optativas para cumprir o nOmero de
cr6ditos. Elenca as Disciplinas Optativas: Desenvolvimento Sustent6vel; Acesso a Justiga,
Desigualdades e Desenvolvimento; Ambiente, Cultura, Religiao e Trabalho; Patologia da alocag3o
dos recursos na sociedade; Direitos Socioambientais; Jurisdigao, Direitos Fundamentals e

Protegao das Minorias; Economia Digital e Sociedade Informacional; Direito e Integridade: utica

nas relag6es empresariais ou administrativas; Teoria da Justiga e Estado Democr6tico de Direito; e

Trabalho e Desenvolvimento. Sio disciplinas novas, foram construidas especificamente para o

projeto de Doutorado, com todas as caracteristicas que foram citadas. O corpo docente 6
integrado por 32 (trinta e dots) professores, dentre os permanentes e os em colaboragao. S3o os
Professores Alessandro Hirata, Ana L. P. Schritzmeyer, Cato Gracco, Camilo Zufelato,
Carla Ventura, Cintia Rosa, Claudio Amaral, Cristina Godly, Cynthia Carneiro, Edn6ia Rocha,
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Eduardo Diniz, Eliana Franco Neme, Fabiana Seven, Fernando Gajardoni, Flavin Trentini,
Guilherme Mendes, Gustavo Assed, Gustavo Diniz, lara Ribeiro, Jair Cardoso, Jose Reinaldo Lopes,

Juliana Domingues, Marcio Ponzilacqua, Maria Hemilia Fonseca, Mara Paula Bertran, Marina

Bazon, Nunn Coelho, Paulo Eduardo Silva, Rubens Begak, Sergio Nojiri, Thiago Marrara, Umberto

CelliJunior. Desses Professores, proporam 21 (vinte e um) permanentes, que cumprem o crit6rio

de produgao, dentre outros, da Capes e de credenciamento junto ao Mestrado da FDRP. Muito
deles, inclusive com experi6ncia em orientagao de Doutorado. A Profa. Eliana e o Prof. Umberto

s3o os que maid orientaram Doutorado, orientaram cada um 17 (dezessete) doutores, dentre
outros. Desses permanentes, t6m os permanentes exclusives, num total de 13 (treze). Esse total

cumpre o minimo exigido pda Capes, com folga razoavel, que 6 10 permanentes e exclusives no

Programa. Finalmente, acerca do projeto, foram estipuladas 21 (vinte e uma) vagas para alunos,

porque decorrem do crit6rio que 6 uma vaga por docente permanente/ano. Aumentando o
nOmero de docentes permanentes, esperam que o nOmero de vagas seja aumentado. Esse 6 um

breve resumo do projeto. O Sr Diretor agradece ao Prof. Guilherme e a todas as pessoas

presented que contribuiram muito fortemente para o desenvolvimento do projeto. Agradece

todas as Comiss6es, Departamentos, servidores, estudantes da Graduagao e da P6s-Graduag5o,

outras Unidades. Agradece muito a FEA, que shes disponibilizou servidores para apoiar nesse
processo, tanto que tiveram estlmulo e a decis3o do ent3o Pr6-Rector, Prof. Carlotti, que
deveriam proper o projeto este ano, no comego de dezembro, e o projeto foi entregue no dia 19

de janeiro, no caso 21 de janeiro. Esteve ontem na Pr6-Reitoria de P6s-Graduag3o e conversou
com o Prof. M5rcio, novo Pr6-Reiter, e com a equipe, e des passaram uma impressao muito
positiva do projeto. Disseram que "o projeto do Direito este redondinho", animaram a seguir. H6

ajustes a fazer e v5o discutir esses ajustes nos pr6ximos dots meses. O projeto vaitramitar pdas

tr6s Cimaras Assessoras do Conselho de P6s-Graduagao. V5o receber indicag6es de
aprimoramento, de correg6es. Poderio encontrar quest6es que devem ser apontadas. A Profa.

Flavia, por exemplo, jiapontou a questao da proporg3o entre colaboradores e permanentes, que

6 uma quest3o que precisao ajeitar, pois 6 para a Capes e n3o pode it com erro absolutamente
nenhum. Sobre enviarem o projeto tendo a nota 3 (tr6s), elsa 6 uma decisio da Universidade de

S3o Paulo, da Pr6-Reitoria. Alguns esforgos e algumas gest6es servo feitos junto a Capes, e

algumas discuss6es a respeito disso. Com essas informag6es complementares e esses
agradecimentos, coloca em discuss6es. A Profa. Dra. Flavia Trentini parabeniza toda a equipe
pelo trabalho. Alertou que algumas quest6es s3o muito pontuais da Capes, n5o sabe se na pr6pria

Reitoria seriam vistas, porque depende muito da area do Direito, que 6 questao de f6cil ajuste
T6m colaboradores a16m da cota que a Capes autoriza. Ela pr6pria, a Profa. Fabiana e o Prof.
Ignacio tiveram esse problema depois de desconvidar as pessoas em album momento. Cria uma

expectativa muito alta, com um pouco de dissabor, no desconvite posterior. Entao, precisam

cuidar disco. Mais do que isso, apesar do colaborador n3o ter uma pontuagao, trabalham apenas

com a pontuagao do professor permanente a titulo de avaliagao do programa. Precisam ter muito

cuidado porque o colaborador 6 avaliado em dois patamares. Primeiro, se ele realmente colabora,
faz banca, eventos, participa de aulas, se ele 6 um colaborador ativo. E outro, se ele este em um
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patamar mais alto do que os permanentes. Precisam avaliar duas quest6es dos colaboradores,
que 6 a questao quantitativa e a quest5o qualitativa. Entao, tem que ser um colaborador com
uma maior produgao e maier orientagao do que aqueles do programa. Pediria que ipso fosse
revisto. Essa 6 uma de suas colaborag6es. Essay quest6es a Capes olha muito detalhadamente.

Entao, o nOmero e a qualidade desses colaboradores, se des realmente t6m uma linha de

afinidade com o programa e se des t6m uma produgao major no sentido de realmente colaborar

ou ter uma afinidade com o programa. Fez essa pontuagao porque foi chamada, mas esb pronta

para colaborar. O Sr Diretor agradece a Profa. Flavia e destaca, assam como o Prof. Guilherme fez,

o projeto foi construido sobre o edificio do Mestrado. Aquilo que os professores, as professoras e
os gestores e as gestoras do Mestrado dos Oltimos anos fizeram 6 o que tornou possivel a

elaborag3o dense projeto. Amadureceram muito, t6m coordenadores de virios projetos, o Prof.
Marcio, por exemplo. Dentre os quatro projetos, cresceram muito e se tornou possivel o projeto.

Cumprimenta o Prof. Alexandre e agradece pda elaborag3a do parecer. Pergunta se gostaria de

acrescentar alguma coisa sobre aquilo que o Prof. Guilherme apresentou. £glgfeda.en.dlsf!!ssie
e votacao, o despacho do Sr Diretor que aprovou, coH b $ Qpgl:Qfer favo£6ygLdQ relator Prof.

Dr. Alexandre Naoki Nishioka. a solicitac3o de criacao do Programa de Doutorado em Direito da
FDRP/USP. em 19/01/2022. 6 aorovado oor malaria (dezesseis votos favoriveis e uma abstenc3o

da Profa. Dra. Flavin Trentlrld. APROVAR. 2. Premiag6es e Homenagens. 2.1. Processo
2011.1.664.89.0 - Faculdade de Direito de Ribeir3o Preto. Impacts da extingao dos cr6ditos de

atividades de cultura e extens3o sabre o pr6mio de reconhecimento aos alunos formandos que

obtiverem as cinco melhores medias ponderadas no curse de Graduagao a parter de 2012 e a

conveni6ncia de sua manutengao. Parecer do relator peta Congregagao, Prof. Dr. Marcia Henrique

Pereira Ponzilacqua, recomendando a extingao do pr6mio nos molded em que se apresenta, peta

avaliag3o dos elementos expostos is fls. 37 a 38, em 01/02/2022. Recomenda ainda que,
quaisquer sejam as decis6es, se estabelegam estudos no sentido de promoverem

aprimoramentos de eventuais reconhecimentos futuros, de maneira integral e de acordo com

principios que equacionem tamb6m principios cooperativos e de promog3o dos fins comunit6rios,

institucionais e pablicos. O Prof. Dr. Marcio Henrique Pereira Ponzilacqua diz que todos tiveram

acesso ao material. Procurou sintetizar um pouco as v6rias quest6es relativas a premiagao. Acha

que esse discussio deveria ser realizada, tentou realize-la enquanto Presidente da Comiss5o de

Graduagao, mas, infelizmente, foi remetida para a Congregagao. J6 que foi remetida para a
Congregagao, podem deliberar. Acha que como esb, e no parecer diz isso, ela n3o tem o canter
formativo esperado. Acha que do modo como este, este muito focada no individuo. Em uma

dimens3o do individuo que gera competitividade. Acha desnecess6ria. Tem um caso at6 que citou
de um estudante ou uma estudante que pediu antecipagao da aferigao dos cr6ditos. Entao, para
verem onde 6 que est3o chegando com esse tipo de reconhecimento, como se fosse um direito

adquirido. N3o acha que nio possam fazer o reconhecimento. Mas, o reconhecimento deve partir

do empenho n3o s6 individual, mas em prol de beneficios coletivos, institucionais, de inovag3o, e

que contemplam outras dimens6es do ser humana que n5o estio contempladas atualmente

A16m do desafio de fracionar os v6rios elementos, as vari6veis que s3o somadas e tomam muito
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tempo da secretaria. E no atual estigio, as AACs est3o em fase de discuss3o, elaborag3o, ji t6m

algumas coisas encaminhadas. Mas, entende que nio 6 o memento. Ou se extingue do modo
coma esb ou se suspende e criam uma comiss3o para estudo mais aprofundado da questao,

porque esse reconhecimento, na verdade, n3o reconhece a interioridade das potencialidades dos
alunos. E tamb6m, sintetizando, n3o favorece a pr6pria Instituigao a qual des estio vinculados.

Essa 6 a sua opiniao. O Sr Diretor agradece ao Prof. Marcia pele esclarecimento e diz que o
encaminhamento 6 pda suspensao do pr6mio at6 que isso deja rediscutido, at6 porque novas

regras da Reitoria, hoje, impedem que calculem o pr6mio. O Prof. Dr. Marcia Henrique Pereira

Ponzilacqua diz que as pr6prias regras da Unidade com relagao a como aferir os cr6ditos,
principalmente no tocante as AACs, estavam tendo uma discuss3o. Ainda n3o 6 uma discuss3o
definitiva, t6m alguns elementos a serem abordados. Entao, torna bastante complicada a
aferigao. A suspensao, sim. O Sr Diretor diz que a suspensao at6 que essas mudangas que vem da

Pr6-Reitoria possam ser objeto de an61ise, revendo-se as normas da Faculdade que tratam do

pr6mio, tornando possivel novamente ou nao, v3o discutir, a retomada do pr6mio. O Prof. Dr.
Marcio Henrique Pereira Ponzilacqua diz que novos moldes inclusive. A Profa. Dra. lara Pereira

Ribeiro diz que ficou feliz com esse ponto na pauta. Esse 6 um tema que apareceu na CG, coma o

Prof. Marcio disse, h6 bastante tempo. Queria deixar consignado que gostou muito do parecer do

Prof. Marcia. N3o sabe nem se cabe falar, nesses novos tempos, dessa competitividade que existe

na Faculdade e n3o Ihe parece que seja salutar a todos, ainda mats quando pensam em sa6de
mental, em um tempo de cooperag3o. Falam uma coisa e internamente tem a competigao
estabelecida. Entao, se coloca desde h6 muito tempo, desde a CG, contr6ria a esse pr6mio. O

Prof. Dr. Gabriel Loretto Lochagin parabeniza o Prof. Marcio pelo parecer. Na pauta mencionava-

se a extingao do pr6mio. Vendo mais detalhadamente, est3o tratando de uma suspens3o, at6 que

possa ser discutida a eventual redefinig3o de crit6rios ou efetivamente a extingao. Pergunta se 6

isso. Deixa a posigao de que haveria dificuldades muito grandes, neste ano, para a Turma X, a
premiaQao, porque houve a exting3o de duas disciplinas. Houve a extingao da disciplina Pritica de

Pesquisa e a extingao dos cr6ditos de Cultura e Extens3o que se transformaram em atividades
complementares. Com ipso acabariam premiando as alunas e os alunos sem considerar as
atividades de Pesquisa e de Cultura e Extensio. Entao, serra problem6tico, realmente, esse ano.

Mas, de todo modo, gostaria de se manifestar para que n3o desconsiderassem a importancia do

pr6mio como estimulo a exce16ncia acad6mica, ainda que, o conceito de exce16ncia acad6mica

possa estar muito estreito atualmente. Entao, podem redefinir coma considerar exce16ncia

acad6mica, que 6 sua posig5o para que seja uma suspensao, mas n3o a extingao definitiva do
pr6mio, porque podem usar coma uma ferramenta importante ao estimulo a dodo corps
discente. O Sr Diretor agradece ao Prof. Gabriele diz que 6 esse o sentido do parecer. Gostaria de

colocar em votagao o parecer do Prof. Marcio peta suspens3o do pr6mio at6 a reorganizagao das

regras da Unidade em atengao is novas regras da Universidade. Agradece ao Prof. Marcia pda
analise cuidadosa, novamente. fQJQgado em discuss3o e votac3o, o parecer do Prof;. Dr. IVlarcio
Henriaue Pereira Ponzilacaua, oela susoens3o do or6mio nos moldes em que se apresenta, at6 a

reoraanizac3o das rearas da Faculdade de Direito de Ribeir3o Preto em atenc3o is novas regras
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da Universidade de S5o Paulo, 6 aorovado por maioria (dezesseis votes favoriveis e uma
abstenc3o do Ac. Marco Borges Pape). 3. Credenciamento CERT. 3.1. Processo 2010.1.315.89.5 --

Flavia Trentini. Solicitagao de recredenciamento junto a Comiss3o Especial de Regimes de

Trabalho - CERT, apresentado peta Profa. Dra. Flavia Trentini. Aprovag3o "ad referendum" do
Conselho do Departamento de Direito Privado e de Processo Civil, em 07/01/2022, com base no

parecer favor6vel da Profa. Dra. Fabiana Cristina Seven. Parecer da relatora pda Congregag3o,
Profa. Dra. Eliana Franco Neme, favor6vel ao deferimento do pedido de recredenciamento

apresentado pda Profa. Dra. Flavia Trentini. Colocado em discuss3o e votac3o, o parecer da Profa.
Dra. Eliana Franco Neme. favor6vel ao deferimento do pedido de recredenciamento iunto a
Comiss3o Esoecial de Regimes de Trabalho -- CERT. apresentado pda Profa. Dra. Flavia Trentini, 6

aprovado por maioria(quin4QVQtos favoriveis e uma abstenc3o da Profa. Dra. Flavia Trentini). 4.

Alterag3o do PPP - COMPLEMENTAR. 4.1. Processo 2022.5.34.89.5 -- Faculdade de Direito de

Ribeir3o Preto. Autorizagao para oferecimento de disciplinas optativas em hor6rio noturno.

Parecer do relator pda Congregag3o, Prof. Dr. Alessandro Hirata, em 03/02/2022, favorivel a
deliberagio da CG-FDRP, estendendo o horirio de funcionamento do curio das 19h is 20h45, de

forma a autorizar o oferecimento de disciplinas optativas. O Sr Diretor diz que isso 6
importantfssimo do ponto de vista de flexibilizar a oferta de disciplinas, que possam aumentar a

oferta, e assim atender is necessidades de alunos que t6m sofrido com o nOmero insuficiente de

optativas. O Sr Antonio Tadeu Campos Mesquista diz que a Onica quest3o que preocupa, como

Representante dos Funcionirios, 6 pensar qual seri o aumento da demanda de funcion6rios.
Como que a Faculdade como um todo vai se organizar. Primeiro, se haveria demanda de
funcion6rios a noite e como que a Faculdade vai atender. N3o babe se isso este planejado ou n3o.

O Sr Diretor diz ao Sr Tadeu que estio atendendo a uma situagao emergencial. A observagao do

Tadeu 6 muito importante, ir3o se reunir e prover o necess6rio para que ipso possa acontecer com
qualidade, atendendo as necessidades de today as panes envolvidas. Com certeza haver6 impacts

nesse sentido. A Profa. Dra. lara Pereira Ribeiro pergunta se elsa decis3o 6 emergencial, se 6 s6

para esse semestre. O Sr Diretor diz que 6 para a partir do pr6ximo semestre. O Prof. Dr. Gabriel
Loretta Lochagin diz que receberam a manifestagao de diversos professores que foram instados
pelos alunos para aumentar a oferta de disciplinas optativas, no sentido de adaptar o hor6rio,
flexibilizar o horirio em que essas optativas poderiam ser oferecidas. A CG fez ent3o uma
consulta a Pr6-Reitoria de Graduag3o se seria possivel, considerando que o curso tem um periodo

integral, diurno, matutino e vespertino. A Pr6-Reitoria respondeu que sim, porque sendo o
perlodo integral, ele pode abarcar tamb6m, o periodo noturno. No entanto, precisariam alterar o

PPP vigente estendendo o hor6rio de funcionamento do curse. Atualmente o horirio de
funcionamento no PPP 6 at6 is 6h. Entao, do ponto de vista formal, 6 uma alterag3o do PPP

vigente, n3o 6 uma alteragao definitiva do PPP, ou uma antecipagao da pr6xima revis3o do PPP

Entao, valeria para os alunos que estudam sobre o PPP vigente. Permitiriam que para esse ano e
alguns anon a frente, conforme tenham alunos debaixo desse PPP, o corpo docente oferega

disciplinas nesse horirio. E uma indicagao, uma autorizagao. A Profa. Dra. lara Pereira Ribeiro
pergunta se, pele o que entendeu, o ponte da pauta 6 a alteragao do PPP. O Prof. Dr. Gabriel
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Loretta Lochagin diz que 6 a extens3o do funcionamento do hor6rio do curso, que agora ao inv6s

de it at6 is 18h, pode it at6 is 20h45, com uma alteragao do PPP. A Profa. Dra. lara Pereira
Ribeiro pede desculpas ao Prof. Gabriele diz que o que est3o fazendo 6 a alteragao do PPP, para

alterar esse ponto, e n5o o contririo. N3o 6 uma questao de disciplinas nesse periodo. E que para

ter disciplinas nesse periods, precisa alterar o PPP. Entao, estio fazendo alteragao do PPP

Pergunta se a alteragao do PPP pode ser feita dessa forma, se h6 algum outro impedimento. N3o

que seja contr6ria a ter aula, s6 n3o entendeu esse ponto. O Sr Diretor diz que est3o seguindo

exatamente o trimite necessirio para fazer uma alteragao dessa natureza no PPP. Ele deve ser

encaminhado at6 o final deste m6s, alterag5o dessa natureza, e teri vig6ncia no segundo
semestre dente ano. lsso viabilizar6, especialmente para turma que estar6 no d6cimo semestre,

que 6 um d6cimo semestre s6 com disciplinas optativas, em que h6 poucas disciplinas optativas,

possam ter as disciplinas que precisam. E isso que est3o discutindo. E esse o tr6mite que o Prof.

Gabriel apurou e propos, que est5o seguindo. E uma alterag3o pontual do PPP, mas coma tem

esse impacts todo, paisa pda CG, Congregag3o e vai para S3o Paulo. O Prof. Dr. Marcio Henrique

Pereira Ponzilacqua diz que sua dOvida 6 porque est3o falando das optativas eletivas, das

optativas, portanto. Pergunta se essa extens3o vaivaler apenas para as optativas. Por exemplo, se
um professor reivindica, no futuro, para as disciplinas obrigat6rias. Questiona se 6 s6 para as

optativas para atender uma situagao. O Prof. Dr. Gabriel Loretto Lochagin diz que 6
exclusivamente para as optativas. Elsa foia decis3o da Comiss3o de Graduag3o, exclusivamente

as optativas. A Profa. Dra. lara Pereira Ribeiro pede desculpas para discordar nesse panto,

porque n3o Ihe parece claro. Porque se v3o mudar o horirio do curso, o que estio fazendo 6
mudando o hor6rio do curse, por ipso est3o alterando o PPP. Mudando o hor6rio do curso,
questiona por que n3o v3o poder ter disciplinas obrigat6rias nesse horirio. Realmente ficou em

dOvida a respeito. O Prof. Dr. Gabriel Loretto Lochagin diz que a deliberagao da CG foimuito clara

nesse sentido, estendeu-se o hor6rio para as disciplinas optativas. lsso esb no despacho
encaminhado para a Diretoria. O Sr Diretor diz que 6 ipso que este em discuss3o. E exatamente

ipso que esb em pauta para votag3o. A Profa. Dra. lara Pereira Ribeiro pede desculpas e diz que
n3o faz sentido. N3o est3o deliberando o que a CG deliberou. Est3o mudando o PPP, 6 muito

diferente. O Sr Diretor diz que 6 muito claro, est3o deliberando se apenas as optativas poder3o

ser oferecidas at6 is 20h45. E isso que este em discuss3o no Colegiado. A Profa. Dra. Cintia Rosa

Pereira de Lima diz que ji se manifestou na CG, porque teve um semestre que Ihe pediram para
ministrar aula a noite, no final da tarde, como era obrigat6ria a disciplina, era Direito de Familia,

ministrou das 6h15 at6 is 22h, aproximadamente. Enfim, era uma carga horiria normal, os alunos

teriam que fazer. S6 que tinha muitos alunos que fizeram intercambio, enfim, des n3o iriam
conseguir se formar se n3o oferecesse. Entrava em cheque com as disciplinas obrigat6rias outras
que des estavam fazendo. Entao, ji teve esse precedente na Faculdade, a carga hor6ria era a

mesma. At6 se disponibilizou, ministrou essa disciplina nesse periodo para contornar esse
problema. Ent3o, como falou na CG, n3o h6 um aumento na carga horiria. A carga hor6ria 6 a

mesma. O que est3o analisando 6 uma possibilidade de alguns professores, atendendo alguma

demanda especifica, poder, se assim quiser, oferece disciplina a noite. Assim que discutiram e

Pfgina 7 I lO

Av. Bandeirantcs, 3900 Cdiy@//i da USP
14040-906 Ribeirio Proto-SP

T I F 55 (16) 33151954
xxnxxx:.direitorp.usp.for



UNIVERSIDADEDESAOPAULO
FACULDADEDEDIREITO
DERIBEIRAOPRET0
.Assktancia q2cnica .Acadimtca

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301
302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

votaram na CG essa semana. Entao, foi nesse sentido que na CG votou favorivel e na
Congregag3o tamb6m. A preocupagao era se aumentava a carga hor6ria. N3o aumenta, s3o as

mesmas disciplinas, s6 aumenta a possibilidade dos alunos fazerem as disciplinas. A Profa. Dra.

lara Pereira Ribeiro diz que a fda da Profa. Cintia comprova exatamente o que ela este falando.

Quando a Profa. Cintia deu essa disciplina, era para a mudanga do PPP, para os alunos que
estavam no PPP antigo que tinham feito intercimbio e n3o conseguiriam se formar. E era
obrigat6ria realmente. Ela deu as auras obrigat6rias nesse hor6rio. Entio, o que estio fazendo 6

mudando o horirio. Nada impede, como ela mesma disse, naquela situagao excepcional, que ela

d6 uma disciplina obrigat6ria. Entao, alinhar que essa mudanga de hor6rio 6 s6 para optativas,
ipso n3o 6 verdadeiro. Vai acabar que est3o discutindo mudanga de hor6rio do curio para
optativas e para obrigat6rias. Est3o mudando o hor6rio do curso. O Sr Diretor diz que 6
verdadeiro sim. O que foi deliberado pda Comissio de Graduagao 6 muito clara, 6 permitido que

se estenda das 6h at6 is 20h45. Se quiserem fazer uma alteragao nesse sentido, nova discuss3o

dever5 acontecer. lsso precisa ficar muito consignado. O objetivo 6 bastante pontual, tem essa

questao para resolver e interessa n3o transcender o limite daquilo que este sendo proposto e

efetivado. A Profa. Dra. Eliana Franco Neme pergunta se o que est3o discutindo 6 simplesmente

fazer uma alteragao pontual para permitir que essay disciplinas optativas sejam ministradas ap6s

esse horirio das 18h at6 is 20h45. O Sr Diretor diz que 6 exclusivamente isso que est5o
aprovando. Poder3o deixar bem clara que obrigat6rias n5o poderao ser oferecidas nesse periodo.

A Profa. Dra. Fabiana Cristina Seven diz que, com essa mudanga, este mudando o periodo de

oferta do curse, se 6 elsa a preocupagao da Profa. lara. Porque, por exemplo, o PPP fda que o

turno integral, matutino e vespertino. Quando abre espago para essa disciplina muda o turno.
Porque se for ipso, esse questao este contemplada, at6 porque n3o faria sentido. Nesse sentido,

concordar, mudando o turno, muda tudo, obrigat6ria e as outras. Questiona como 6 que isso foi

discutido nas outras instancias, para entender elsa questao. O Sr Diretor diz que, maid uma vez,

para poder permitir optativas no periodo noturno 6 preciso mudar o hor6rio do funcionamento

do curio. Est3o aprovando elsa alteragao do hor6rio, mas 6 permitindo exclusivamente optativas
neste hor6rio noturno. A Profa. Dra. Fabiana Cristina Seven pergunta como fica no final. O Sr
Diretor diz que 6 integral, das 8h at6 is 20h45. Sends que das 18h at6 is 20h45 seri
exclusivamente para disciplinas optativas. A Profa. Dra. Maria Paula Costa Bertran pergunta por

que os alunos da FDRP n3o podem frequentar no periodo da manhi e da tarde. Pergunta se 6 por

causa de estagio. O Sr Diretor diz que os cason s3o muito diferentes, a grande dificuldade 6 dos

docentes. lsso vai permitir que os docentes oferegam mais disciplinas. O problema n3o este do

lada dos alunos. A Profa. Dra. Maria Paula Costa Bertran pergunta se os docentes v3o ter maid

facilidade para compatibilizar a sua carga horiria com outras atividades profissionais, se 6 ipso. O

que Ihe preocupa s3o os alunos que n3o tem condigao de deslocamento noturno, alunos de
outras cidades, um Campus longe, uma area erma, muitas plantas. Os alunos que n3o tenham
elsa condigao de mobilidade durante a noite, provavelmente ter3o ments ofertas durante o dia

tamb6m. Questiona se a oferta de 6nibus durante a noite 6 diminuida, depots das 18h. O Sr
Diretor diz que a ideia 6 ampliar a possibilidade de acesso aos alunos. Dina com tranquilidade,
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que ipso, de maneira gerd, apesar de um ou outro aspecto parecer trazer alguma dificuldade, ipso

aumenta a acessibilidade deles. lsso foi francamente discutido com des, largamente discutido
com os estudantes e Ihes interessa muito intensamente. Pelo menos 6 nesse sentido as

manifestag6es que receberam, por isso a proposta foi feita. O Prof. Dr. Ignacio Maria Poveda

Velasco diz que sua fda 6 na linha do que a Profa. Maria Paula colocou, no sentido de saber qual

6 a real necessidade para isto. Entende a preocupag3o da Profa. lara, que o curso 6 um curso
integral, nos periodos diurno e vespertino. Ele tem esse perfil. Portanto, esse 6 o curse na
Faculdade de Direito, conforme a aprovagao em todas as instancias, inclusive at6 no Conselho

Estadual de Educagao. Estariam fazendo uma abertura excepcional, pelo que entendeu, n3o sabe

se tamb6m limitada no tempo a titulo de experi6ncia ou n3o. Mas, esse tips de abertura na
medida em que vai exigir agora essa mudanga do PPP para ampliar o horirio, 6 um problema

s6rio. No sentido de at6 uma eventual futura desvirtuag3o do pr6prio curio. Nesse sentido, volta
a quest3o da Profa. Maria Paula que 6 a sua preocupag3o. Pergunta quaid a realdemanda, qual 6

a necessidade. O Prof. Nuno falou de uma solicitagao dos alunos, mas tamb6m foi falado de um

interesse dos docentes. A pergunta da Profa. Maria Paula Ihe parece muito razoivel, qual 6 a
carga horiria de quem 6 professor e d6 8h por semana. Pergunta se numa semana de quarenta

horas, o que quer que seja, fora essay oito horan que tem de disciplinas obrigat6rias, n3o tem
espago para incluir disciplinas optativas, para as quads os alunos se matricular3o ou nao, querendo

e tendo disponibilidade. Sinceramente, n3o fica claro qual 6 a necessidade, qual 6 a demanda e a

que interesse. N3o este dizendo que n3o deja um interesse legitimo, mas a que interesse obedece

elsa mudanga. Elsa 6 a sua preocupagao. O Prof. Dr. Gabriel Loretto Lochagin diz que gostaria de

se dirigir aos coment6rios da Profa. Maria Paula e Prof. Poveda. Em primeiro lugar, realmente, a

perspectiva da Comiss3o de Graduag3o sempre foia de considerar isso como um fato excepcional,

tempor6rio, para corrigir uma situag3o circunstancial. A situag3o circunstancial 6 que tiveram um

agravamento da quantidade de optativas ofertadas, que se reduziu. Ao mesmo tempo, diversos

alunos t6m a exig6ncia pele novo PPP do cumprimento de uma carga hor6ria muito elevada de
cr6ditos em disciplinas optativas. Essa possibilidade de se matricular em optativas diminuiu, n3o

s6 pda indisponibilidade docente, s3o quest6es tamb6m de engenharia da grade. Os espagos

acabaram ficando escassos, muitas vezes a coincid6ncia de disciplinas obrigat6rias com o hor6rio

de optativas. At6 tem-se optativas na grade, mas o aluno que tem que se matricular naquela
obrigat6ria n3o consegue na pr6tica se matricular naquela disciplina optativa. Tem tamb6m
optativas ofertadas naquele hor6rio do almogo e ipso na pr6tica inviabiliza a matricula de diversos

alunos. Sobretudo porque fazem est6gios na matricula nessas disciplinas e ao mesmo tempo,

quando os alunos procuraram os docentes para aumentarem a oferta de optativas, houve, entao,

a necessidade de se abrir uma janela um pouco maier para que se corrigissem essas

disfuncionalidades da grade, de que do contr6rio, ficariam muito dificeis de serem encaixadas. Em

resumo, 6 etta a questao. Tem optativas na grade, mas por diferentes quest6es, os alunos,
sobretudo de outros anos, em relagao aos quais aquela optativa 6 ideal, n3o conseguem se
matricular nela. V6rios professores disseram que poderiam oferecer maid optativas desde que

tivessem a possibilidade de aumentar em outros hor6rios. O Sr Diretor diz que atingiram o limite
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de tempo de duragao da reuni3o do ponto de vista da mesa. Tanto ele quanto o Prof. Marcio t6m

compromisso, Colagao de Grau e reuni3o do Conselho Gestor do Campus. Pergunta se deveria

colocar em votagao ou se bra de pauta para discuss3o na pr6xima reuni3o. O Prof. Dr. Ignacio

Maria Poveda Velasco sugere tirar de pauta, pois n3o se dente confortivel e nem suficientemente

esclarecido para poder votar. Por exemplo, uma coisa que o Prof. Gabriel colocou 6 em relagao a

grade. Gostaria de ver a grade. A Congregacao deliberou, ap6s ampla discussao, a retirada do
item "4. Alteracio do PPP - COMPLEMENTAR. 4.1: Proce$$Q 2Q22.S.34:89.5 -- Faculdade de Direito

de Ribeir3o Preto. Autorizac3o para oferecimento de di$fjpjjnas optativas em horirio noturno."
da Dauta. oara continuac3o da discuss5o na pr6xima reuni3o do Colegiado. Nada mats havendo a

agradece a presenga e calaboragao de todos e d6 por encerrada a reuni3o is

e quatro minutos. Do que, para constar, eu,

Aparecida Cruz de Oliveira Bianco, Assistente T6cnica
e digitei esta Ata, que seri examinada pelos Senhores Conselheiros presentes a

sess3o em que for discutida e aprovada, e por mim assinada. Ribeir3o Preto, quatro de fevereiro
de dots mil e vinte e dois.
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