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DA tla SESSAO ORDINARIA DA CONGRE(;A(;AO DA FACULDADE DE
DIREITO DEjiIBEIRAO PRETO DA UNlyERSIDADE DE SAO PAULO: Taos cinch
dias do m6s de novembro de doin mile dez, is i4h3o, enl tefceira e 61tima convocat6ria, na

bala C-21, da Faculdade de Direito de Ribeir6o Preto da Univ6rsidade de S5o Paulo, redne-se

a Congregagao da Faculdade de Direito de Ribeiri(i Preto -. FDRP, sob: a..presid6ncia do

Professor ' Titular Ignacio Maria Poveda Velasco, Diretor da. Unidade, e com a prese.nga do.
Professor Associado Alessandro Hiratb; dos Professores Doutores :Jair A>arecido Cardoso,

Gustavo Assed Ferreira, Sergio Nojiri.(Suplente da Chefia do Departamento de Filoso6la do

Direitq e Disciblinas Bfsicas), Camilo Zufelato e Eliana Franco Neme;, dos Representantes

Discentes Cain ' Cesar ' Pires e Thales Cavalcanti Coelho,- bemfj como ~da Suplentd: da

Representante dos .Servidores T6cnicos Administritivos Sra Renata .Cristina Salgado.

Presente, tamb6m, i Sra. Maria Jose de Carvalho Oliveira, Assistente Acad6mica, para
secretariara reuni5o. Justificaram, antecipAdamente, suas aus6ncias os Professores Titulares

Hermes' Marcelo Huck, Antonio Magalhaes Gomes Filho, Antonio .Scarance Fernandes e

Teresa Ancona. Lopez; os Professores Associados Heleno Taveira.'.Torres;r Giselda Mai'ia

Fernandes Novaes Hironaka, Nunn Manuel Morgadihho dos Santos. .Coelho e Gilberto

Bercovici, bem homo o Professor Doutor Rubens Begak. Havendo n61nero legal, o Senhor

Diretor declara abertos os trabalhos .e inicia a Parte 1 - EXPliDIENTE. I..Diff!!ss6P.s
n5o

havendo manifestag6es nem altdrag6e$ a Ata 6 aprovada, por unanimidade, pelos presehtes.

z.; Comunjca£6es do Senhol::l)ifc!!!r! a) informa que a Diretoria da FDRP concluiu maid

dots conv6niosl para a realiza(go de estdgio obrigat6rio, sendo um com o.Tribunal de Justiga

do Estado de S5o Paulo e outr6 com o Minist6rio PQblico Federal: Sends assim, existirgo

novas sagas para o ECO Qm 20n, a16m das que a Faculdade ja disp6e. Foi firmado, tamb6m,

um fonv6iiio com. o ' Ti.ibunal ,de Ju8tiga para a instala(go de um seton de conciliagao na

FDRP, qu6 se complete com a. criai$d por iniciativd da Profs Dta Marta .RodriguesM.affeis

Moreira,'de uma disciplina de extensia coM esse conte6do. Alunos servo treinados para

participar desse seton de conciliai$o da .Faculdade; b) comunica que a Faculdade rebebeu o

Editaloi/2010 da Pr6-Reitoria de GraduaQao que trata do .lsrograma de Estimulo ao Ensino

de Gradual$o. Trata-se , de . um programs para .inQentivar os alunos da graduagao: a

apeMeigoar : os estudos puma. area - de conhecimento db.. maier interesse+.: por keio do
desenvoldmento de atividades supervisionadas de mbnitorias; lsobre o. qual. o Prof, Dr.

Camilo Zufelato podera falar com maid detalhe, logo mais; c) sabre os eventos, informa que

pfgihaij8 Av. Bandeirantes , 3900' (hmpus da USP
t4o4ogo6 Ribeirgo Preto-SP
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r6kima gemana ,inicia,se o I Congrwso Intemaciondl sobre'"Os:Desakios do;Direito Fqc6

a$ NOvas Tecnologias", cuja abertura este prevista para segunda-keira, dia o8.It.2010 e'se

estenderf ao 16hgo da semana com a participagao de professOres. ebtrangeiros; 6 0 primeiro

events da Faculdade ;ealizado com o aPoio do.PRO-INT. Comunica, tamb6m, que a Semana

de Recepgao ao$ Caloui'os vem sends preparada; .ha um bom tempo, pda C6mi£s5o e.ja.lia

uma pr6-programa(gQ!.O Prof. Jain Aparecido Cardoso, bresidente da Comiss5o de RecepQao

aos Calouros, participara) ©m Sio Paulo, de uma reuni5o coml4: +'r6-Reitora, na qual serge

tragadas as, diretrizes s6br6 a Semana..,de RecepQao:: aos'.Calouros de 201i. Findas I ps

Cainunicag6es, o Sr. Diretor stigerd uma inversio ha pauta, dejxando os iteiis.3 e 4 da

Parte li.' Expediente, para o final da reuniao, com o que todos condordam. Inicia-se, entao, a

Parte;]] = O]iDEM ])O DIA: i.1l!:AGRA ClfNCIA: i.i;'PROCESSO aoio.i.4i5.89.o --

FACUI..D.ADE DBDIREITO DE RIBEIRAO PjiETO. Encerramehto do concurso pua

provimento de um cargo de Professor Doutat,, RDIDP, junta ao;DepartameDto*.d61Direito

Pablico," ha .Area de Processo Penal!:IEdital FDRP. ii? 30/2010,. por xiao raver candidate

inscrito..IO Colegiado toma:ci6ncia do encerramento do CQncurso em tela. a;
PARA REFEliEN'DALE; z.i. PROCESS0.: zoio.t.45o.89.o ' - FACULDADE DE

DllZEITO DE RIBEIRAOa PROTO. Programa,= para a abertura '. do doncurso para

proviiiento, d6 um cargo }de Profesgol ': Ddutor, RDll)P, junto ao Departamento de Direito

Privado e de Processo Civil, ,na .Area de Direito Civil. Edital FDRP Ho 32/aoio. Aprovado czd

rq:6ereQdum da Congregal$o: em i3.io.zola. A Congregagao. referenda o despacho do

Sr.;' Diretor, queqaprovaT6 programs .para . a abertura @do. concurio pai'a

.provimento de um Cargo de Professor Doutor+ em ]iDIDP, juntoi ao DPP, paIArea
de Direito Ci\;il -- Edital FbRP Ho 3a/aoiO. 2.2. PROCESSO ZOiO..ti45i.89.6 --

FACULD.ADElIDE DIREITO DE RIBEIRAo :PROTO: PFogralna :para a abertura d(i;

cbncurso para provimentd.de UQ cargo de Professor.Doutor, :RTC, junto ao Departamento de

Direito, Privadoe de Pi'ocesso Civil, na .Area de Direito Comercial.. Edital FDRP no 33/20io.

Aprovado ad riqHerdndum da Congregai$o em i3.i0.2010: A Congregagao referenda o

despacho do Sr. Diretor,' que.iprova o progTama para a aberturh do concurso
para provimento de um cargo de Professor ' Doutor, .em RTC, junto ao DPP, na
.Area >de Direito Comercialf:;j= ' Edital FDRP no. : 33/z(iio '. ' z.3.4 PROCESgO

aoio;i.4t5.89.o L FACULD.ADE DE DIREITO DE RIBEIRAO. PROTO: Programa

para a abertura do concurso para pf'ovimento de um cargo de Professor Doutor, RTCI junta

ao Departamento. de Direito Pablico; na Area de Processo Penal. Edital FDRP no 34/20to.

7
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Abro+ado :ad.'ri::Herendum~da Congre8aigo em.a7.io.zoio. A Congregaifao refer:enda o

despacho do Sr. ;DiretQr, que aprova o programa para a abertura do concurso

para pro'pimento de um cargo de Professor D6utor, em RTC., junto ao DDP, na
Area de Processo Penal 3 -Edital FDRP no 34/goto: £.4. PROTOCOLADO

.i65.89.Q ' - l?ACULDADE.. DE DIREITO DE :::' KIBEiRAO&PKEVO.

Complementai$o do Plano de.' Metal ': Sehidores,hio docentes tlatado nd. procp.?so .Ro

.o7.i.logon.t.o, refefente is negessidades.de pessoal conforme quadro abaixo:
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Abro+ade) ad ri!:Herendum dqCongregaigo em:26Ji0.20XQ. A Cdngregagab referenda o

despacho do Sr. Diretor, flue aprova.a Complementagao do Plano de Metal :+'
Servidores n5o docentes:l referente is necessidades de pessoal. 3J3fU!):Alfa

$3 it. PROCES.SO aoo9.i.i6.89.6 '-'DAVID ' DINIZ
DANTIAS.,-Pedido, formulado peso'interessado, para a mudanga de regime de $abalho,!:no

Departanento.. ,de Filosofia $io .Direlto e DisciPlinas B6sicas, de RTP.,(Regime de TQrno
Parcial) para RTC(Regime de Tuuio Completo): Aprovado pele Conselho. do. Departamento

de Filosofia do Direitoe Disciplinas Bdsicas em 24 o8.20io:com. parecef favor6vel da, Prof.

Assoc. Alessandro Hirata. Relator: Prof.-Assoc. Gilberto Bprcovici, cujo parecer, transcrito a

seguir, 6 .lido .peso Prof. Assoc.. Alessandro Hirat4:' "Trafa-ie ' de .jedicio de mudanga de

tedime de trabalho.fotmulado palo Prof...Dr...David Diniz Darla,..do Departamento "de

Fit6so©a do Direit6 e DBciplinas Bdstcds da Facutdade de Direito: de Aibeh'do Proto dct.

Uniuersidade de Sdo Pctuto.. O reqderettte, admitido como docente emjwereiro de goog, sob

o Regime'de Tu7"no Parcfa/'(R7:P9) so/iota agora sua mudanga para o Regime de. 7\zrrzo

Complete (PZ'cDt''.a mudanGa de t'e0{me .de b'abalho soZiclfada;:6 compaHz;eZ com: QS

atiuidades. que o:requerehte. desenuotue na~Fclculdade de Direito de Ribeirdo H'eto e ha

Faculdade de Filoso$ti, Ci6ncias e Letrm de Ribeirdo PFeto da Uniuersidade de.Sao Paulo,

once tambdm 'minfsh'd auras.t O: ibq&erente apresentou prim/eto nf tulado 'Biodireito e

Con©itos: Uma Proposta dd M6todQ', . analisado com ' o. rdbtante Jia . docdmentagao polo

H

E

H

p6gina3j8
b
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Ano Prioridade Fungao Quant.

2011 2 Motorista ' I .:; :::,
2011 3 T6cnico de Manutengao/ut)ras :i: ; :l : --:l:

2011 4 Auxiliar de Manutengao/Ubras 1; ' , : I . .

2011 5 :1::jiR:;: : T6cnico para Assuntos AdministfaUvos t :2, ...
2011 6: :: :,: :

{ :F :.
Auxiliar de:Servigos Gerais :. ' ;\}
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Conselho do Depdrtamento de Fitoso6a dosh'otto'e Disdptinas Bdsicas: em 24 de agQstodd.

fbio. O pedido de mudanga de regime . , . -le trabalho obteue parecer fauorauet. do rotator,

PrclHessor ..4ssocfado .AZessdhdro .Hfratd, e d.aproziagao do (]onseiho .Departamenta4. Dente

Modo, considerartdo ' que . O prod'efo de pesquisa, apresentado effd adequado e que as

atiDidades do docente sdo compattueig com. o t'egihe de trabatho pretendido, entendo que a

mudanga dd regime de trabatho de RTP para RTC solicitada polo Proj Dr. David .Dinh

Da nfas dade ser d(:Honda.". A Congregagao aprova, por unanimidade dos presented,

em Votagao gecreta: o parecer do'relator, favorfvel ao pedido do interessado

para a mudanga de regime de..trabalho, no DFB, de RTP para RTC?\4.
AJiIASTIAMENT0:: ])DEEN.!.E1 4.t.:j 'pROCESSO +"zoio.i.a88.89.8 - THIA(;0
MARciA.RA DE MATOS. Pedido de afastamentoldo interessado polo periodo de o3 de.

janeiro a l5 de fevereiro de zou para fealizat pesquisas sobre o tema ''cooperai$o juridic6-
administrativa'qQ direito da codcorr8ncia"jno "Max Planck Institut" de Munique, Alemanha.

Aprovado pele Conselho do Departamento .de. Direito P6blico em zilo9.2010, coh parecer
favorfvel do Prof. DI '. Guilherme Adolfo dos Santos Mendes., Relator: Prof. Assoc. . Hung

blanuel Mbrgadinho dos Santos Coelho,"Qujo parecer, transcrito a seguit',6 lido pele Prof, Dr:

Sergio Nojiri: ."Opfnojaz;oraueZmente, fendi iln t;iota a re/euancia.do euento eni qubsfao, e a

liertirz6ncfa a atuagdo do docents.?. .A Congregagao aprova) por'unanimidadd dos

presentes, em votagao secretaj o parecer do relator, favorfvel ao pedido de
afastamento do interessado: Retomando o Expediente,

!J!!iye!:s!!g!:!a:i Com a i)alavra, o Presiddnte da Comissgo de- Graduai$o, Prof. Camino

Zufelato, comunica.que foi realizada ta quarta-keira:. delta semana a gegunda fase da

Prove de Transfer6ncia Externa. Agradece a todos que enviaram as quest6es para a prova eht

tempo hgbil, sends que io final da semana'.passada d prova ja.estava pronta. De sessenta e

cinco candidptos, apenas um n5o compareceu: para realizar a prova.. A prova.foi aplicada e

agora gstf sendo feita a sepal'agro, de acordo com as mat6rias,:.para .que os professores as

corrijam. Os, professores +5o . recebef. as pmvas n+ segundo-keira .6 devem devolve-las

corrigidas at616 dia 26.n.20io, pols a publicai$o serf feita no dia oi.i2..2010. Informa que

tudocorreu bem+ .agradece aos fun8ionfrios que participaram da aplicagao das pfovas e diz

ter I esperanga de que ' se consign pfeencher ,com ' qualidade, as: Vegas disponiveis para

transfer6ncia o(verna. Informa, ainda,':que hde, (is professores receber96 0 cdlend6rio da

pagina4j8 . 1 = 1' ?.'' ,.. Av.Bandeirantes,39ooCampusdaUSP
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semana de provas, que ja foi frito. Ag datas foram disputidas, tainb6m; .com a repo'esentante

-discente da Comiss5o de Graduaigo, Carolina Yonamine, e forum feitag algumas alterag6dg.

Este sendo enviada, tamb6m, para.os docentes a grade hor6ria para o pf6ximo semeFtre, para

qde estes se manifestQm pda segundo vez sabre o-assunto,-t6ndo como puzo final segundo;

keira. Em seguida, c6mdnica que. este aberto, na Pr6-Reitotia de .Gradua($o, o IPr6graha'ae

Estimulo ilo Ensino de GraduaQao. f puma .primeira. iniciativa ;da Pr6-Reitoria no que diz

respeito.a um auxilio para monitorib que pascal al ser encarada comoja atividade limite entry

a graduagao e a pesquisa. Trata-se, entao, de bolsa de R$3oo,oo para monitores, sends que a

FDl€p foi coitemplada coM dual dessas bolsas. Coho todos os programas da Pt'6-Reitoria.de

Graduagao, abrelse primeii'a um puzo para inscrii$o. dos docQntes que t6m interesse en]

paRicipar d6 programa. f necessfrio fazed tim proleto,. jdentificandQ como sera. realizada..a.

monitoria; lasso 6 submetido: a Comiss&o de Graduagao que homologa o relat6rio .frito por

utna comiss5o ad hoc. bi$ponibilizados os pt'oyetos, ..os alunos be insctevem !os mesmos.

.Coma s5o. :s6: dubs 'bolgas, .- os trit6rios para selei$o j6€estao sendo discutidos, :mas

provavelmente setgo a(jueles qud'outros dditais da Pr6-Reitoria acabam }itillzando, ou sda,'

m6rito acad6mico do docente. e, condigao ' socioecon6miia. Continuandoj :informa que egtf

aberto:o edithl do Ensinar com Pes({bisa, para o primeiro semestrede 20u. Elise edital ja foi

divulgado para todos os, docentes e, no final deste, consta um cronograma que todos.devem

cumprir,,sendo que ainscrigao an Zffte dos prQjetog ja este aberta. Lembrh que esse. 6 um dos

editais. quQ visa a manutenigo de centos alt4nos, pot critgrios socioecon6micos,'na; graduagao.

O edita16 voltado para alunos que eotao.iniciando o terceiro semestre do curio.. Comunica,

:ainda, qu6 a Circular 37/aoio da Pr6-Reitoria de Graduaigo data da prodbgao de livros
did6ticos pelos dogentes e que. ha o interesse d8 Pr6-Reitora. em levantar: cotno este a

produ($o dogsQus professores na qqbtao de livros bfsicos da graduagao. Existe, tamb6m, o

interesse de (IUe, se " houver ' album, professoriquejttenhd tflaterial,.. mas que encontr6

dificuldade na bublicai$o, isso posga ser provide, belo menos em: parte, pda USP. O $r.

Diretor pergunta se s5o livros de toxto e 6 Prof. Camilo Zufelato responde que,sim. O
Pr. Diretor inform.a que o Representante da Unidade junto ao Conselho de Pesquisa, !rof.

Nuno. Manuel , Morgadinho d6s Santos Coelho e ;o Representahte da 'Unidade junta ao

Conselho:i .de Cultura i. ei:IExtensao .Universitfria, Prof. ' Rubens ' Begak jusdficaram

antecipadamente suas aus6ncias. Partanto..ando o item 3, inicia-se o iteH 4-..Ealavra..aQS

SQnhores Membrou com d palavra, a Profs Eliana Franco Neme pede para que todos

og membros prestigiem oevento que asprofessoras Lydia Neves Bastos welles Nines e Cintia

\

\/
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Rosa Pereirade Lima estarao,Dromovendo ni pr6xima semana, p6}s 6 muitotriste quapd9

existe um events. e bs pr6Prios professores e .&lunos n3o comparecem;, o Sr4Diretor

coitipleta que ipso jg tinha side ihformado nas Comuniiag6es da 'Diretoria e enfatiza 'a

importancia do a)mparecihento del todog. ad. evento>Com a .'palavra, o.; Prof. . J8ir

Aparecidd Cardoso informs qub 9e inscreveu no events.em questao. .Referente:i Seman&

de. Rbcepi;ao aog Calouros,,ae 20u, informa qud a. Comiss5o ja fez tr6s feuni6es peta

eStabelecef os crit6rios objetivos para o evento; a primeira. ideia 6 mantel.b que foi feith.e deu '

certs e inovar .naquilo que n5o deu. O primeiio events. contou c6m quatr6 prdfegsores e a

priMeira:;turmaj'hQj . , .. , . .: igo tr6s tul'mns e vinte e sein profesgores.-: Como existe. bastante

produi$o cienti6lCa da Unidade,. ,em Iniciai$o,e pesquisa, .a ideia e fazed. um events onde os

professores e .os . alunos, possam. expos elsa pro(ilugao , en! ,.fonda de pain6is .e '$alestra$.,

Informa que pardcipou de Uma relini&o em Sgo Paulo, para colher maior?s} infonhai;6.es

.sabre crit6rios objetivos. disso. .AI Comiss5o t)elsa em .fazed um evento modesto, mas iluito,

focado .ha iecepgao dds calourog,e na jBovai$o,I principalmente no, aspects social que 6 um

dos ,iteng de avaliagao desse. events. O objetivo da Comissaol.6: faz6r alg6 que se esgote 4a

Semana possibilitando} porem; que 8udam. projetos. j)ara.b futuro; O: calend6rio este qliase

fechado e, assam que estiver prontof Berg divulgado.a todosl Com a.palavra. o Prof. Camino

Zufelato8Comunica que a*FDRP {oi. contemplada no Edital CAPES/CNJ; edital . este-

contendo doze linhas de pesquisa, nUHa atuagao pioneira da Call)ES em.ligar-se cbm a CNJ,

para tentdr enc6ntrar probleinas reals do Judici6rio brasileird. Por .se trdtar de bolsa de p6s-

graauagaoja instituigao-lidqr. devell hecessariamente, ter dm curso de -dodtorado. .lifomla

que enirou em contato coM a Profs Ada. Pellegrini Grin6verpara $gnsar;.puma proposta; Qla

gostou.da ideiq e disse quetinha coma aliada para essa ideia pma professora da Faculdade de

Direito 'de :.Vit6ria: - FDV, que .$oBsui ihestrado ;h6 .biuito tempo 8 .teve ..b :doutorado

' rbconhebido: pduco tempo atrfs. O projeto.l6 den6minhdo fProbl?mas Cr6nigos do coder

Judicigrio Brasileiro: Estudo.d Diagn6stico sobre saas Causas e Propostas de Apmporam6nto

dos Instrumentos pai'a uha Prestai;ao Jiirisdicional miis Eficionte?. Trata-Se)de uma

pesquisa de cbnho pratico, que tem durai$o Pe.quase cinco anon. Uma das justificativas feita

para a candidatUra da Unidade foi que este Edita! poderi4js6rum mecanismo de alavancar .a

p6s'graduaigo da FDRP. O Prof. Camilo Zufelato diz esta},SAtisfeito com a organiz.a($o

do I Congressolnternacional sabre: "Os Degafios qo Direito Face 8is Novas Tecnologias";-puja

verbs. foi destinada pele PRO-INI ', n&o s6 pelos palesi'antes, .. ibis, tamb6m;, pelo rigor

ciehtiflco que as di'ganizadoras :est6o imprimind6, :.inclusive com a obteni$o de verbal da

\
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FAPESP, apoio.de outras instituig6e$ etc. Patna Comissgo do Graduai$o 6 um prazet.que a

verba estqja sendo usada dessa mangira, o 4ue, talvez, possa ser a primeira e a (inicfi vez, pols

a mesnia foi usada em car6ter exceptional. Informa, tamb6m, que protocolara na pr6xima

pedido de afastamento para .o pedodo de 3 a l8 dd janeiro de 20n para pe$quisa

na Universidade de Nova lotque juntamente com o Prof.. Oscar Chase, que 6 um especialista

em Direito Comparado.IEm s.eguida, pergunta ao Sr. Diretor quaID ntlmero de. vagas que

estar5o disponiveis nos dots .davos conv6nios de estggio que. foram informados nas

Coh.unicag6es. .O Sr. Diretor responde que, .em relag5o .ao Tribunal de Justiija,~havera

uma reuni6o na quinta-keira, dia u de novembro de 20u, na qual serf definido esse n6niero

de vagas. Em.relagao ao Minist6rio PQblico Federal, est5o previstas.Fntre cinco e bete vagus,

sendo queno'h'ibunalde Justiga, esse ndmeroser6 bem maior.. O Prof. Camino Zufelato

pergunta, ent5o, se essas vagas estar6o disponiveis no primeiro semestre de 20n, to que o

Sr. Diretor responds que sim. O Prof. (;afnilo Zufelato,'.ainda coh a polavra, faz
algumas.observag6es em relai$o a Ata que foi aprovada hojb e iim contraponto em relagaop

assuntos que foram discutidos em outrag teuni6es, especificamente no que diz respeito

aquela disCuss96.sobre a nulidade ou nga dos v6tos,:etc. Diz que ao reler :a Ata que foi

aprovadf hder'pda altera da .linha duzentos e treze e seguintes, Ihe pareceu que ha adia

diverg6ncia de posicionamentos em relagao a. essa questao que, na verdade, 6 a intern)retagao

do artig(i 247 do Regimento; onde fd ditz q&e seria null, sem produQao de efeitos, mas ficou

aprovadoque "se houoe no pagsado aZgum Zapso e aZgudm tiller aZgumint€f'esse pardcuiar,

qu& Zeua7&e esse quasi'dai; Foi: interpretado homo se fosse passivel de ser anulado para qUe,

eitao, cessem todos os efeitos.. Confrontando ]sso com a Ata da 8' Sessgo Ordinfria, do dia

o6.o8.2010, essas quest6es se encontram nas linhas quarenta e tres, quarenta . e quatro,

quarenta e leis, quatrocentos 6.'tanta e otto e assim por. diante.. Entao;..]he parece ser

*importante definir elsa questao, at6 mQsm& para efeito sanat6rio dos d6mais atom. Diz que

.foram mencionados, naquela reuniio do dia o6.o8.20io, alguns pareceres do Cp. e da CJ, que

tratavah desse assunto.. Portanto,- considerando essa diverg6ncia de posicionamento,

gS)staria de verificar tais pareceres e confrontarcom essas quest6es. O Sr.:Diretor solicits
que o Prof. Camilo Zufel'att) fal;a um pedido por escrit6. Com a palavra, 'o Prof. .Sergio

.No1jiri informa que o DFB tdmb6m este. organizandq.um events que sera realizado no dia

u.It.polo; com a presenga do Prof. Jo5(i Mauricio Adeodato;.jda Universidade Federal .de
Pernambuco. Infelizmente haverf caincid6ncia com o 61timo dia do Congresso International

mencionado anteriormente. Explica que o evento havia side marcado ha niuito.tempo, por6m
k
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a divulgai$o c6diegoia ser feija s6 agora. Obviamente que q De. . . '.,. , ' partamentoiiaogostariaque

esse'doincid6ncia de datas tivesse acai'ddo, hisdevido a problemas de p4trocinio, dtc;, s6 foi

possivel fechar e divulgar esga data. race . . ...itdment6)Apesar disso, convida a todos: para que.

comparegam a .esse events. A Profs Eliana Franco Neme pergunta onde sera realizado o

events. O Proc Sergio NQjiri responds que. serf n(i Audit6rio I da EERP/USP na quinta-

feira is- t9hoo. O Si ', Diretor eompleta qde trata-se de Inais uma ,atividade que da

sequ6ncia ao Semin6rio Permanente de peoria do Direito: Direito e Civilizai;aof para o qual o '

grupo forhado pelos professores Sergio:.Nojiri,.Nano Manuel.Morgadinho do$ Santos Coelho

e David Dihiz''Ddntas,' c6ntou c6m .d . apoio.,.da . Pr6 Beitoria .de Cultura e Extensgo

Uni+ersitfria. Pensa que, com o crescimeAto da Faculdade, sera hgrmal que os .dventos

tehham :datfb coincidentes. O Sr. Diretor ' parabeniza os profess6res pelo evento?. coma

havia feito com as profesgofas Lydia ewes BastosTelles Nunes e Cintia Ro$aPereira de Lima

peta Congresso liternacional,: bem homo o Pref. Camino Zufelato pele Edital CAPES e CNJ;: E,

por fim,, faz votes pari:. que .o pmce8so dd.transfer6ncia .a;terna possa ?lcangar resqltados
satisfat6rios. Nenhum dos demais membros desejan4o fazer o

df por 6ncetrada a r6uniao, as. l5h26. Do que,.para constar,

Maria Jose db Carvalho Oliveira, Assistente Acad6mica, ,lavrei

etta Ata, que serf 'examinada i)das: senhores Conselheiros presentes 'a. sessao. eh qud for

discutjda e aprovada, e por mim assitiada:jiibeir5o .Preto, 5 de notembro. de 20tO.
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