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ATA DA 120a SESSAO ORDINARIA DA CONGREGAgAO DA FACULDADE DE DIREITO DE RIBEIRAO

PRETO DA UNIVERSIDADE DE SAO PAULO. Aos seis dias do m6s de maio de doin mile vinte e dois,
is quatorze horas, na Saba da Congregagao da FDRP/USP e por videoconfer6ncia pda plataforma

Google Meet, nos termos da Resolugao Ng 7945/20, de 27/03/2020, da Reitoria da Universidade
de Sio Paulo, em terceira convocag3o, reOne-se a Congregagao da Faculdade de Direito de Ribeir3o

Preto da Universidade de S3o 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 Alexandre NaokiNishioka,

Cintia Rosa Pereira de Lima, Cristina Godot Bernardo de Oliveira, DanielPacheco Pontes(suplente),

Fabiana Cristina Seven, Flavia Trentini, Gabriel Loretta Lochagin, Guilherme Adolfo dos Santos

Mendes, lara Pereira Ribeiro, lgn6cio Maria Poveda Velasco, lair Aparecido Cardoso, Rubens Begak

jsuplente), Pedro Bohomoletz de Abreu Dallari, Silvana Martins Mishima e Umberto CelliJunior, o

Representante Discente de Graduagao, Juan Moreira Giatti, e de P6s-Graduagao, Lucas Vieira
Carvalho(suplente), e o Representante dos Servidores T6cnicos e Administrativos, Antonio Tadeu

Campos Mesquita. Presented, tamb6m, o Chefe da Seg3o T6cnica de Inform6tica, Fabio Jose
Moretti, e a Assistente T6cnica Acad6mica, Marcia Aparecida Cruz de Oliveira Bianco, para
secretariar a reuni3o. Justificaram aus6ncias antecipadamente os Professores Alessandro Hirata,

Eliana Franco Neme, Maria Paula Costa Bertran e RauIMiguel Freitas de Oliveira, e o Ac. Lucas Paulo

Fernandes. Participa da reuni3o como convidada a Assistente T6cnica Financeira, Gisele Cristina dos

Santos. Havendo nOmero legal, o Sr Diretor declara abertos os trabalhos da 120g Sess3o Ordin6ria

da Congregagao da Faculdade de Direito de Ribeir3o Preto da Universidade de S3o Paulo. O Sr
Diretor registra e lamenta o falecimento do Prof. Dr. Dalmo de Abreu Dallari no dia 08/04/2022,

pr6ximo passado. Registra as homenagens da Faculdade e da Congregagao. Solicita um minuto de

si16ncio em homenagem a sua mem6ria. Todos, de uma forma ou de outra, s3o alunos do Prof.

Dalmo. Gostariam de prestar homenagem, na presenga do Prof. Pedro, a quem cumprimentam, e

toda a famllia. O Prof. Dalmo doou no inicio do ano, a sua biblioteca, que passar6 a integrar a
Biblioteca da Faculdade de Direito de Ribeir3o Preto. Os livros jiforam selecionados, encaminhados

pda famflia e est3o presented na Faculdade. Vamos cuidar desses livros e preparar o seu ingresso

no acervo, organizando o evento necess6rio para prestar esse agradecimento por mais elsa
contribuigao que ele deu a ci6ncia brasileira. O Prof. Dr. Pedro Bohomoletz de Abreu Dallari
registra o agradecimento, tamb6m em nome de sua famllia, pda homenagem que foi prestada ao

seu pai pda Congregag3o da Faculdade de Direito de Ribeir5o Preto, jg no dia do seu falecimento.

Como bem observou o Diretor, o Oltimo pesto do seu pai, de contribuigao com a Universidade de

S3o Paulo, a qual ele esteve vinculado por quake 70(setenta) anos, porque ingressou coma aluno

em 1953, e no dia 08/04/2022, quando faleceu, ainda tinha alunos da Faculdade de Direito sob sua

orientag3o. Teve essa vinculag3o e o Oltimo gesto foi justamente de doar o acervo de livros dele de

Teoria Geraldo Estado, que ao tango da sua vida ele usou coma fonte de pesquisa na sua atividade

como professorde Teoria Geraldo Estado, para a Faculdade de Direito de Ribeirio Preto. Ao longo

do periodo de exist6ncia da Faculdade jivinha dando contribuig6es, transferindo livros, mas essa

Optima transfer6ncia para ele foimuito importante, muito significativa, porque ele viu na faculdade
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de Direito de Ribeir3o Preto um espago onde essa seleg3o de livros, que fez ao bongo de d6cadas,
poderla ser utilizada pda comunidade acad6mica. Esse reconhecimento da Faculdade 6 muito

importante. Antes do inicio da reuni3o trocava ideias com o Prof. Ignacio Poveda, justamente
porque coma seu paiteve uma dimens3o coma ativista de direitos humanos muito relevante, essa

perspectiva muito ressaltada nas homenagens que t6m sido feitas a ele ao lingo dos Oltimos dias

e semanas acabou deixando em segundo plano a contribuigao dele muito significativa para a Teoria

Gerd do Estado para a Teoria do Direito. Na sua coluna da Radio USP dessa semana chamou a

ateng3o para esse fate, que seu pai se orgulhava muito da condigao de cientista, acima de tudo

algu6m que fazia da atividade de jurista uma atividade cientifica de estudo e pesquisa. Procurou

ressaltar e o Prof. lgn6cio chamava tamb6m a atengao para ipso, na doutrina dele de Teoria Gerd

do Estado, no seu livro de Elementos de Teoria Gerd do Estado, que 6 de 1971. Portanto, por 50

anon, ji s3o quake 40 edig6es, fora as reimpress6es, vem sends no Brasil inteiro a refer6ncia do

ensino dessa materia, de primeiro ano do curio, muito importante na formagao dos alunos. O

registro da Faculdade de Direito de Ribeir3o Preto, para ele e sua familia particularmente, 6 muito
gratificante e sensibiliza enormemente. Atrav6s da pessoa do Prof. Nuno, agradece a toda a
comunidade dessa nova, mas not6vel ji, Unidade da Universidade de S3o Paulo. O Prof. Dr. Ignacio

Maria Poveda Velasco complementa o que o Prof. Pedro falou, lembrando que foi justamente na

reuni5o anterior da Congregagao, no dia do seu falecimento, que a Congregagao, por sugestao sua,

resolveu encaminhar a familia o oficio de veto de pesar, institucional. Sobre a questao da Biblioteca,

lembra que em outras conversas anteriores com o Prof. Pedro, tinha falado do desejo do Prof.

Dalmo de colaborar com a Faculdade de Direito de Ribeir3o Preto, primeiro porque 6 uma faculdade

publica. O Prof. Dalmo sempre teve essa dimens3o do aprego pelo ensino pOblico. E um homem

que fez toda sua carreira no ensino pablico e sempre lutou pda exce16ncia do ensino pablico, o que

6 muito importante nos dias de hoje no Brasil. Lembra que v6rias vezes esse assunto, da
importancia do apoio ao ensino pOblico, surgiu nas suas conversas. Sabe do aprego do Prof. Dalmo

por Ribeir3o Preto e pda Faculdade de Direito de Ribeir3o Preto. Diz lsso para todos da
Congregagao, da comunidade da Faculdade de Direito e, por extens3o, a Profa. Silvana, tamb6m da

Universidade de S3o Paulo, que 6 a importancia da busca pda exce16ncia na Universidade de S3o

Paulo e no ensino pablico. Acha que foi tamb6m por isso, a16m de um vinculo pessoalde muitos e

muitos ands, que o Prof. Dalmo deu a honra de participar de um belo artigo dele naquele discurso

em homenagem que inventaram de publicar quando nos deus sessenta anos. Inventaram de fazer

um livro quando fez sessenta anos, muito bonito, com a participagao de muitas pessoas, entre das

o Prof. Dalmo, motivo de grande alegria, pris foi aluno de primeiro ano, como muitos foram.
Gostaria de ressaltar esse aspecto, que a doagao da biblioteca, da parte de Teoria Gerd, foi por

enxergar na Academia de Direito de Ribeir3o Preto um exemplo do que 6 o ensino pablico e a

procura com seriedade por um ensino pOblico de exce16ncia. Este no DNA. lsso 6 muito importante,

que todos os alunos, professores, servidores t6cnicos, tenham isso no fundo do coragao, porque
construir uma exce16ncia 6 algo que depende do esforgo e trabalho de muitas pessoas ao longo do

ano. Agora, destruir uma exce16ncia, como disse em certa ocasiao, para destruir, qualquer picareta

basta. No sentido figurado e at6 fisico, a picareta 6 a que derruba as obras de arte, basta ver as
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atrocidades que o Talib3 fez no passado, destruindo nichol arquitet6nicos de s6culos de exist6ncia.

Gostaria de ponderaro grande carinho e aprego que tem pele Prof. Pedro e tamb6m pda sua irma,
Profa. Maria Paula Dallari. Corroboram com as condo16ncias, homenagens e agradecimentos ao

Prof. Dr. Dalmo de Abreu Dallari, o Prof. Dr. Umberto Celli Junior e Prof. Dr. Rubens Begak. I.

EXPEDIENTE. 1. Discuss3o e votagio. 1.1. Ata da llge Sessio Ordiniria da Congregagio, realizada

em 08/04/2022. Colocada em discuss3o e votac3o, a Ata da 119a Sess3o Ordiniria da CongregaGao,

realizada em 08/04/2022, 6 aprovada por unanimidade (quinze membros). 2. Comunicag6es da

Diretoria. O Sr Vice-Diretor acredita que todos os presented gostariam de dizer palavras ao Prof.

Pedro, em homenagem ao Prof. Dalmo, mas como ji fizeram na Oltima Congregagao, em nome de

todos, registra as homenagens, coma o Prof. Nuno ji fez, para que evitem protelag6es. Agradece a

todos pda compreensao. O nome do Prof. Dalmo merece realmente esses enc6mios e essa devida

v6nia. Comunica: A) Eleigao do servidor Antonio Tadeu Campos Mesquita como membro titular,
Representante dos Servidores T6cnicos e Administrativos na Congregagao da FDRP/USP, para o
mandate de Of/05/2022 a 30/04/2023. B) Oficio Circ. GVR/002/2022 referente a Avaliagao

Institucional, periods 2018-2022. Foi enviado e-mail is chefias, com c6pia is secret6rias, para o

preenchimento dos relat6rios de deus respectivos Departamentos. Enviado tamb6m is Comiss6es
Estatutirias. Servo analisados na Congregagao de junho. C) Of. Circ./GR/109/2022 e 129/2022, ref.

a distribuig3o das contratag6es autorizadas peta Comiss3o de Claros Docentes: OI clara de RDIDP

para professor tempor6rio; Olclaro RDIDP e Olclaro RTC para professor permanente. O Sr Diretor
diz que a Universidade fez a Comissio de Claros Docentes, que fez a distribuigao de 640(seiscentas

e quarenta) vagas na Universidade de S3o Paulo inteira, a partir dos claros existentes at6 2014 e

alguns outros editais conjuntos de vagas que o seu ato especifica. Para a Faculdade de Direito de

Ribeir3o Preto, neste memento, foram distribuidas dual vagas de professor Doutor, uma em RDIDP

e outra em RTC, sendo o regime de trabalho indicativo. Devendo ser observado o crit6rio da
Unidade e do Departamento com respeito a eventualmudanga do RTC para o RDIDP ou vice-versa.

Um clara de Professor Tempor6rio. T6m doin carlos efetivos de Doutor e um cargo de Tempor6rio.

A FDRP tem maid claris do que isso em aberto, tem um deficit maier do que ipso. Precisam discutir

a destinag3o dessas vagas. A Reitoria exige que cada uma dessas vagas seja objeto de um pedido

especifico. A vaga ji este na FDRP, mas, para aloca-la 6 necess6rio encaminhar um estudo
mostrando a necessidade, onde 6 que essa vaga 6 necessiria. V3o fazer um estudo pr6vio,
compartilhar com os Departamentos, indicando carla hor6ria docente, carga hor6ria por disciplina,

por area e assim subsidiar essa discuss3o nos v6rios Departamentos e na Congregag3o, e decidir3o

para quais Departamentos, para quaid areas essas vagas servo distribuidas. Sem prejuizo de que

outras sessenta vagas que est3o para serem ainda distribufdas venham a ser tamb6m requeridas

pda FDRP, algumas delas, ainda assim, mais uma vez, mediante o projeto. Aqui especificamente

mediante projetos inovadores. Entao, a pr6xima oportunidade para obterem vagas para a16m
dessas, obter vaga de Doutor, 6 apresentar projetos que justifique a contratagao de docentes para

projetos de inovag3o da Faculdade. Vio criar uma area nova no Direito, uma area nova na P6s-

Graduagao, fortalecer um determinado ramo, criar uma 6nfase, coisas desse tipo que a Pr6-Reitoria

de Graduag3o e de P6s-Graduagao avaliar3o com os demais 6rgaos da Reitoria. Ter3o essa tarefa
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para os pr6ximos meses. O Prof. Dr. Ignacio Maria Poveda Velasco pergunta se para as sessenta

vagas mencionadas para projetos de inovag5o, o projeto de Doutorado se encaixaria nisso. O Sr

Diretor responde que sim, 6 uma possibilidade, podem justificar com base no Doutorado. D) O
Comity Cientifico do 111 Semin6rio de Pesquisa da FDRP/USP "Desenvolvimento no Estado
Democr6tico de Direito" informa que os Anais do Semin6rio constam publicados. Compilag3o de

todos os trabalhos disponivel no site da FDRP. E) Convite para participar do Coulda FDRP, fruto de

parceria entre a Faculdade de Direito de Ribeir3o Preto e o Departamento de MOsica da FFCLRP. Os
ensaios ocorrer8o presencialmente todas as semanas, is segundas-feiras, das 19h is 20h30, na

FDRP. Formuldrio para inscrigao disponivel no site da FDRP. F) Convite a docentes e alunos para

reuni3o aberta para o langamento do Formu16rio com a finalidade de consulta publica referente a

revis3o do Projeto Politico Pedag6gico, no dia 09/05/2022 (segunda-feira), is ll horas, no
Audit6rio da FDRP. A parter desta data a FDRP receber6 contribuig6es escritas de todos os seus

membros (estudantes, funcion6rios e docentes). O objetivo 6 explicar e discutir o formu16rio e
esclarecer coma cada pessoa pode contribuir nesta etapa do processo de revis3o do PPP
PROXIMOS EVENTOS. G) Semin6rio: As sequelas da pandemia, os efeitos p6s-pand6micos e a

prevengao contra os transtornos mentais causados por ela. Data: 05 e 06/05/2022. Hor6rio: 19h.

Docente respons6vel: Prof. Dr. Jair Aparecido Cardoso. Organizadores: Programa Trabalho Seguro

da 15a Regiao, Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 15e Regi3o e as Faculdades de

Direito, Medicina e Enfermagem de Ribeir3o Preto da Universidade de S3o Paulo. H) Semin5rio:

Ind6stria, inovagao e infraestrutura. A Faculdade de Direito de Ribeir3o Preto da USP abrigara, no

ano de 2022, 16 (dezesseis) seminirios tem6ticos sobre os ODS (Objetivos do Desenvolvimento
Sustent5vel) da Agenda 2030 da ONU, especialmente focadas para a regi3o de Ribeir3o Preto. O

quinto deles tratar6 sobre ind6stria, inovagao e infraestrutura. Data: 11/05, Hor5rio: 19h.
Organizador: Prof. Dr. Nuno Manuel Morgadinho dos Santos Coelho. 1) 16/05/2022, Seminirio:

Erradicagao da Pobreza, is 19 horas, no Audit6rio da FDRP e Transmiss3o pele Youtube da FDRP

Organizador: Prof. Dr. Nuno Manuel Morgadinho dos Santos Coelho. J) Seminirio internacionalde

bibliotecas juridicas: inovag3o, informagao e documentagao. Relativo ao "futuro das bibliotecas na

era digital". O papel das bibliotecas no presente e em algumas projeg6es futuras, especialmente a

luz dos desafios das humanidades digitais. Data: 23 a 25/05/2022. Hor6rio: IOh. Responsabilidade:

Direg3o da Faculdade: Prof. Dr. Nuno Manuel Morgadinho dos Santos Coelho e Prof. Dr. Marcio

Henrique Pereira Ponzilacqua. E uma semente langada para futuros empreendimentos nesse
sentido. 3. Palavra aos Presidentes das Comiss6es. Comiss3o de Graduag3o. O Prof. Dr. Gabriel

Loretto Lochagin gostaria de irmanar-se a familia do Prof. Dalmo Dallarie agradecer a contribuigao

feita a Faculdade, que tamb6m beneficia muito a Graduagao. Comunica: A) Importante a
participagao de todos no events de apresentagao do formu16rio de avaliagao do PPP, segunda-feira,

is llh. Poder3o deflagrar o processo de coleta de dados que v3o servir para uma avaliagao maid

consistente do atual Projeto Politico Pedag6gico. B) Finalizagio da matricula de 2022. Destaca o

fato de que, chegaram perto, mas n3o preencheram as 100 (cem) vagas da FUVEST, porque houve

98 (noventa e oito) matriculas. Preencheram today as vagas pele SiSU. Comiss3o de P6s-
Graduagao. O Prof. Dr. Jair Aparecido Cardoso comunica: A) Realizaram a prova de seleg3o no
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61timo domingo. Estio na fase de corregao e este caminhando tudo bem. Elsa 6 a fase da selegao

dos novos ingressantes do Mestrado. B) O Projeto de Doutorado este caminhando. Chegaram
algumas indicag6es, ji fizeram as observa£6es e est3o encaminhando para que entre no esquema

normal de avaliagao. Comissio de Pesquisa. A Profa. Dra. Flavia Trentini comunica: A) Abertura
dos editais do PIBIC e para IC. O periodo de inscrig3o vaido dia 02 ao dia 20/05/2022. B) Demanda

dos alunos representados peso CAAJA de uma oficina, workshop, sobre como elaborar um projeto

de IC, que este sendo ministrado hoje, pda aluna de P6s-Doc Jamile Gongalves Calissi,

supervisionada pda Profa. Eliana. Esse curso 6 de dois dias, hoje e no dia 13, tendo em vista a data

do PIBIC. No mesmo sentido, isso ji6 uma determinagao que querem manter durante toda a
gestao, tem aprovado pda Comiss3o de Pesquisa um workshop, que seria o segundo, sobre
pesquisas e t6cnicas de revis5o sistem6tica da literatura. Esse seri realizado no dia 02 e
03/06/2022, manh3 e tarde, pelos professores Leandro Andrade e o doutorando Luiz Ricardo

Gonzaga Ribeiro, que 6 professor lotado na UFSCar. Faz doin agradecimentos, pols s6 foi possivel

realizar os dots workshops porque a Profa. Eliana entrou em contato com a aluna que faz P6s-

Doutorado e gentilmente ela aceitou a demanda dos alunos de Graduagao. O segundo, gostaria de

parabenizar e agradecer tanto ao Prof. Nunn quanto a Edneia, 6 um projeto feito por des, que foi

levado at6 a Comiss3o, pelo interm6dio da Edneia, por um projeto dela, e conseguirao realizar,
contando com o apoio da Direg3o, em 02 e 03/06/2022. Comissio de Cultura e Extensio
Universitiria. A Profa. Dra. Cintia Rosa Pereira de Lima comunica: A) A Comissgo de Cultura e
Extensio continua empenhando todos os esforgos para cumprir as demandas que recebem do CTA.

Dois pontos especificos: Regulamentagao dos cursos a distincia e dos cursor de especializagao,
tomando por base a Resolugao do CoCEx Ng 7897, de 02 de dezembro de 2019. Gostaria de convidar

novamente todos os docentes a oferecerem sugest6es porque est3o em face de revis3o da
Deliberagao FDRP NQ 01/2015, que regulamenta os oferecimentos de cursos de extens3o pagos na

Faculdade. A CCEx fez uma reuni3o aberta. no dia 19/04/2022, e convidou todos os professores a

enviarem sugest6es por escrito, porque muitos n5o puderam participar dessa reuni5o. Acharam

que dessa forma seria mais democr6tica, oferecer essa oportunidade para que os professores
possam enviar as sugest6es. Ent3o, quem n3o fez e tem alguma ideia para construirem em prolda

Faculdade, v3o receber essay sugest6es para a reuni3o que v3o fazer semana que vem, dia
11/05/2022. Pede para quem tiver sugest6es por escrito para enviar at6 o dia l0/05/2022, para
que possam coletar todas, organizar e discuti-las. Comissio de Relag6es Internacionais. A Profa.

Dra. Cristina Godly Bernardo de Oliveira comunica: A) Fargo a Semana da Africa juntamente com

o Gecari, que 6 o Grupo Coordenador de Relag6es Internacionais do Campus, na 61tima semana de

maio. B) Os alunos de intercimbio jiest5o iniciando os procedimentos para as viagens no pr6ximo

semestre. 4. Palavra aos Senhores Membros. O Prof. Dr. Rubens Begak diz que uma das quest6es

muito importantes que se discutiu quando da transformagao da Pr6-Reitoria de Pesquisa em Pr6-

Reitoria de Pesquisa e Inovag3o, foi no que isto toca a area de humanas. P6de participar de algumas

reunites. Esb ajudando um pouco na nova gestao dos assessores e teve a oportunidade de
participar dessas reunites com o Pr6-Reiter, Prof. Dr. Paulo Nussenzveig e a sua equipe. Realmente,

na area de humanas muitas vezes falta dizero que 6 que ela trabalha com inovag3o. Pode dizer um

Pfgina 5 1 20
Av. Bnndcirantcs, 3900 Ca/ P//i da USP
14040-906 Ribcirio Proto-SP

T I F 55 (16) 33151954
xxnxxx,.direitotp.usp.for



UNIVERSIDADEDESAOPAULO
FACULDADEDEDljiEITO
DERIBEIRAOPRETO
.Assistancia qlcntca .Acad6?Rica

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

pouco do que em seu nicho a inovagao toca, a quest5o dos observat6rios, a questao de tudo de

novo que se faz em direitos humanos, perspectivas diferenciadas em TGE e Direito Constitucional.
Pede aos colegas que, gentilmente, ter3o que replicar essay estruturas, o Sr Diretor e o Sr Vice-

Diretor sabem bem disso. A Comiss3o de Pesquisa da FDRP vaiter que se transformar em Comiss3o

de Pesquisa e Inovag3o. Acha que falta para a comunidade cientifica, at6 para a comunidade
uspiana, entender como a area de humanas precisa de inovag3o e sobretudo como ela ji trabalha

com inovagao. Acredita que existe uma ignorancia, naquilo que a palavra quer dizer, muito grande
nisso. Sage que muitos colegas trabalham com experi6ncias novidadeiras importantes, talvez, ecoar

isto maid. O segundo aviso, duas iniciativas, que julia muito importantes, e que a Unidade deveria

estar enfronhada, sio tocadas pda nova Reitoria, projetos da Reitoria e da Vice-Reitoria. Um 6 o

langamento que se fez com a presenga muito significativa de colegas da USP no comego de abril,
sobre os onze eixos tem6ticos da Universidade. Trabalha onze eixos que estio alinhados, pdas

raz6es que quem esteve ali percebeu, com as ODS da ONU. Acha que, como uma Unidade jovem,

mas muito importante e participe das iniciativas da USP, tem maid do que a vontade, o dever, de

participar, 6 a elaboragao de um grande cadastro, um grande cat61ogo da USP dialogando com a
sociedade em mostrar o que ela tem de melhor em v6rias areas que v3o em direitos humanos,

democracia, cidade, sustentabilidade, agroneg6cio, enfim, areas variadas alinhadas com as ODS. E

extremamente importante que pesquisadores dessa Unidade possam participar e mostrar. A ideia

seria, em Oltima an61ise, n3o quer minudar o projeto que foi mandado e que pode ser mais bem

detalhado, quando precisar saber quem melhor trabalha com mineralogia na USP, s3o essay

pessoas que trabalham, melhor com alimentos, sustentabilidade, direitos humanos. Entao, tem um
catilogo daqueles professores que possam ser chamados para falar, participar de eventos nacionais

e internacionais, entrevistas, di51ogos com os 6rgaos da politica representativa. E um projeto de

f61ego, muito bacana. O Oltimo 6 um projeto, tocado no imbito da Vice-Reitoria, que tem

participado bastante tamb6m. E um projeto que trabalha a criticidade que se faz numa s6rie de
iniciativas, chamado USP Pensa Brasil. Seri um events que se pretende anual. Esse ano seri entre

28 de agosto a 5 de setembro, uma semana encerrada com uma grande testa, com participagao da

comunidade uspiana como um todd. Neste events, diferente do outro, se pretende a criticidade
numa s6rie de quest6es que se elegeram, da vio16ncia, cidades, memo ambiente, critica democritica

e assim por diante. A ideia 6 que cada ano se faga em um Campus diferenciado. Entao, este ano

este marcado, seri no Campus da Capital, e n3o s6 por conta da pandemia, mas por conta da
modernidade, o momento hist6rico que vivem, a virtualidade 6 muito importante. Querem a
Iniciativa presencial da comunidade uspiana e da sociedade gerd e, tamb6m, muita participagao

virtual. O Prof. Dr. Guilherme Adolfo dos Santos Mendes traz uma questao para abrir um primeiro
diilogo inicial sobre esse tema, uma preocupag3o que tem visto como membro da coletividade

N3o 6 individual, nunca teve esse problema. Conversando com os colegas, sente um certo

inc6modo de v6rios sobre ipso, que 6 o problema dos pareceres. O trimite de pareceres em
processes. lsso ocorre muito em cursos de extensao, mas n3o s6 em curio de extensao, viagem etc.

A questao de prazos, muitas vezes t6m que cumprir prazos regimentais. Para entregar o parecer

tem o puzo regimental, mas, vez ou outra um colega tem uma urg6ncia. Nunca teve esse problema,
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quando tem uma urg6ncia liga para um colega. Sente que tem a mesma coisa, as pessoas quando

tdm album problema ou questao, trazem e imediatamente faz. M6s passado aconteceu um caso
desse. Acha que isso 6 uma atengao importante a ser feita entre os colegas. Pensa que at6 envolve

uma questao de utica. Mas, este trazendo essa questao para comegarem a pensar um pouco sobre

isso. Mas tem uma outra que 6 correlacionada a essa e acha que, talvez, mereceria at6 uma
normativa, que 6 o modus operand/ de emitir pareceres. Recentemente, todos sabem, est3o
trabalhando no projeto da P6s-Graduagao, mandaram o projeto para a Pr6-Reitoria, passou na m5o

de quatro pareceristas. Os quatro pareceristas identificaram falhas. Eles fizeram um "pr6-parecer",

informando o problema e pedindo a retificagao. Trabalharam nessa retificagao e encaminharam de

volta, como o Prof. Jair apontou, ou deja, n5o apontam o problema s6 na hora da deliberag3o no

Colegiado. Devolve o problema, pensa que isso tem totalcorrelafao com o que estudaram, que 6

o direito, um direito b6sico na Constituigao, como direito de garantia individuale contradit6rio. N3o

6 um casa, nio s3o doin e nem tr6s, tem conhecimento de v6rios colegas que dizem que no
colegiado talfoi recebido um parecer negativo, aiteve que abrir vista, teve mats um puzo, e isso 6

um problema muito s6rio. Vaidar outro exemplo, que n3o 6 problema. Acha que a Gisele este na

reuni3o. A Gisele tem que dar parecer pelo Financeiro, ela d6 parecer negative. E s6 ela, e d6
parecer negativo. Daise corrige, conforme o parecer dela, 24 ou 48 horan depois que foi feita a

corregao, ela da o parecer positive e foi resolvido o problema. Mas, nos Colegiados as reunites s3o

mensais. Entao, o parecer negative 6 s6 dai outro m6s que vai entrar etc. N3o babe se serra
adequado, e vendo inclusive o procedimento das Pr6-Reitorias, de que se o colega que for emitir o

parecer informando que tem falha, ele ter o dever de baixar em dilig6ncia, no determinado puzo,

para aquele interessado ou respons6vel se manifestar sobre aquino e chegar nos Colegiados com

essas informag6es completas. Essa 6 uma proposta que acha que minimizaria, desde que n3o seja
um puzo a maid. lsso dentro do puzo do parecer. Acha que ganhariam efici6ncia e ganhariam

menos atritos interpessoais dentro da Unidade, pelo ments 6 a impress3o que tem conversando

com a comunidade. O Sr Diretor agradece ao Prof. Guilherme e diz que v3o caminhar nesse sentido.

J5 est3o trabalhando assim na Congregag3o e no CTA. Os dots Colegiados trabalham assim, dessa

forma que o Prof. Guilherme sugere. Identificando alguma questao que pode ser resolvida antes de

vir ao Colegiado, ji est3o encaminhando. Diz a Sra. Marcia para estudarem uma minuta,
conversando com o Prof. Guilherme, que vai ajudar nisso, para discutirem uma regra que facilite

esse tramite, atenda todos os aspectos da questao e depois discutem. O Prof. Dr. Jair Aparecido

Cardoso diz que faz suas as palavras do Prof. Guilherme, no sentido de agilizar e otimizar o tempo.

Encerraram hoje, pda manha, aquele events em parceria com a Faculdade de Medicina e
Enfermagem. Essen eventos fazem todo ano de forma presencial, mas ano passado e esse ano
fizeram online. Voltar3o a fazer presencial, em parceria com a Escola Judicial do Tribunal de
Campinas e tamb6m com a Comiss3o do Trabalho Seguro do Tribunal. Foi um events excelente,
mesmo pelo Youtube, teve uma presenga muito grande, porque 6 um assunto que envolve diversas

quest6es sabre medicina, saOde, engenharia, seguranga do trabalho e a quest3o juridica
envolvendo o trabalho. A Profa. Dra. Silvana Martins Mishima diz que hoje seri sua Oltima reuni3o

na Congregagao da Faculdade de Direito de Ribeir3o Preto, seu mandato venue no dia 22 de maio.
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Agradece a acolhida que teve junto ao Colegiado nesses dois periodos. Aprendeu muito. S3o todos

USP, mas de areas muito distintas. Algumas quest6es t6m interfaces como os processor de gestao

da Universidade, que t6m caracteristicas pr6prias em cada Unidade, mas seguem as mesmas regras.

Foi um grande aprendizado e uma grande honra estar com todos. Agradece a oportunidade. Se
coloca a disposigao para outras empreitadas quando for necess6ria sua presenga. O Sr Diretor
cumprimenta e agradece a colaboragao da Profa. Silvana. ll. ORDEM DO DIA. REFERENDAR. I.

Credenciamento CERT. 1.1. Processo 2011.1.454.89.6 - Fabiana Cristina Seven. Solicitagao de

credenciamento junto a Comiss3o Especialde Regimes de Trabalho - CERT, apresentado pda Profa.

Dra. Fabiana Cristina Seven. Aprovagao do Conselho do Departamento de Direito POblico, com base

no parecer favorivel da Profa. Dra. Flavia Trentini, em 23/03/2022. Aprovagao "ad referendum" da

Congregagao, com base no parecer favor6vel do Prof. Dr. Alessandro Hirata, em 18/04/2022.
Colocado em discussio e votac3o, o despacho do Sr Diretor que aprovou ad referendum. com base

no Darecer favorivel do relator Prof. Dr. Alessandro Hirata, a solicitagao de credenciamento junto
a CERT. aDresentada pda Profa. Dra. Fabiana Cristina Seven. 6 referendada por maioria (dezenove

votos favor6veis e abstencgQ dQBr9fa. Fabiana Cristina Seven). 2. Curse de Especializagao. 2.1.

Processo 2022.1.19.89.9 - Faculdade de Direito de Ribeir3o Preto. Proposta de curso de

especializagao "Direito Processual Civil" -- Edig3o 21.001 (7g Edigao), apresentada peta Prof. Dr.
Camilo Zufelato(Coordenador) e Prof. Dr. Fernando da Fonseca Gajardoni(Vice-Coordenador), via

conv6nio com a FADEP. Aprovagao "ad referendum" do Conselho do Departamento de Direito

Privado e de Processo Civil, com base no parecer favor6vel da Profa. Dra. Cintia Rosa Pereira de

Lima, em 22/02/2022, fls. 29. Aprovag3o da Comiss3o de Cultura e Extens3o Universit6ria, com base

no parecer favorivel do Prof. Dr. Alessandro Hirata, em 13/04/2022, fls. 34. Aprovagao "ad
referendum" da Congregagao, com base no parecer favorgvel do Prof. Dr. Umberto CelliJunior, em

29/04/2022. Colocado em discussio e votacao, o despacho do Sr Diretor que aprovoy ad
referendum, com base no parecer favor6vel do [QlglQ!.E[Q!:Dr. Umberto CelliJunior, a proposta do

curso de especializaGao "Direito Processual Civil:!(ZIEdjfgQ).jpt:esentada Belo Prof. Dr. Camilo

Zufe[ato (Coordenador) e Prof. Dr. Fernando da Fonseca GQjardoni (Vice-Coordenador].Jia
conv6nio com a FADEP. 6 referendada por unanimidadQ (de?QjlQ blog. APROVAR. 3. Crit6rios

para distribuigao de cr6ditos para docentes das disciplinas Laborat6rio. Parecer do relator pda
Congregagao, Prof. Dr. Gabriel Loretto Lochagin, opinando favoravelmente is recomendag6es da

Comiss3o ad hoc, em 02/05/2022. O Sr Diretor avisa ao Colegiado que precisari se ausentar is 15h,

pelo menos para assistir a abertura da sess3o de defesa de TCC do seu filho no curso de Economia

da UNB e retornarg. O Prof. Dr. Gabriel Loretta Lochagin diz que, com relagio a esse tema, tem a

Deliberagao 001/2022 sabre os cr6ditos de Laborat6rio, a partir das recomendag6es que foram

feitas pda Comiss3o ad hoc, criada por elsa Diretoria. O tema surgiu a partir de algumas quest6es

debatidas nos Departamentos, levadas a Comiss3o de Graduagao e teve o apoio da Diretoria para

que se encontrasse uma resposta para algumas demandas dos docentes e discentes a respeito da

atual forma de compute de cr6ditos. Elsa Comiss3o trouxe algumas recomendag6es sobre esse

panto e tamb6m algumas outras. Em resumo, se propos a redug3o da carga de tr6s cr6ditos/
trabalho por turma para doin cr6ditos/aula, que significaria para docentes que d3o os doin eixos em
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um determinado hor6rio, a redugao de seis cr6ditos para quatro cr6ditos atribuidos. A divis3o da

carga hor6ria pelos ministrantes que compartilham o eixo. A vedagao da acumulagao de carga por
disciplinas de laborat6rio. A indicag3o de programa e plano de ensino a CoC. O envio obrigat6rio,

antes do inicio das matriculas, do programa do plano de ensino. A necessiria presenga do docente

para atendimento presencialmesmo quando se tratarde hor6rio dedicado a atividades extra classe

A recomendagao de um nOmero m5ximo de ministrantes das disciplinas de laborat6rio por
Departamento de Ensino. No parecer manifesta a sua concordincia com diversos desses itens,

sobretudo pele tema principal, que levou a instalagao dessa Comissao, a contagem ou atribuigao

dos cr6ditos para os docentes. O laborat6rio 6 uma iniciativa inovadora que requereu, sobretudo

no primeiro momento, diversos incentivos que tivesse condig6es de atrair docentes para a sua

ministragao. A questao 6 que surgiram v6rias necessidades posteriores, que fizeram perceber que

talvez devessem recalibrar esses incentivos, sobretudo em virtude da dedicagao para outras

disciplinas tamb6m, como as disciplinas optativas que enfrentam um desafio constante de
oferecimento. Sobretudo por esse motivo, manifesta a sua concordancia, seu parecer favor6vel a

redug3o da carla de tr6s cr6ditos para dais cr6ditos aula por turma, nos termos da Comissio
presidida pele Prof. Marcia. Em relagao a divis3o da carga hor6ria pelos ministrantes que
compartilham eixo, faria apenas uma ressalva, se h6 compartilhamento do hor6rio, da carga
hor6ria, faz sentido repartir os cr6ditos e n3o atribuir a carla hor6ria totalentre os docentes. Mas,

faz uma ressalva, muitas vezes h6 mais de um docente ministrando este laborat6rio, mas ambos
comparecem a today as aulas. Entao, nio indicaria a divis3o automitica apenas peso ndmero dos

docentes. Se a Comiss3o Coordenadora verificar que h6 divisio da carga horaria, se dividem os
cr6ditos. Se nio for o casa, se atribui, entao, os cr6ditos totais. Os outros temas, como a indicag3o

do programa e plano de ensino, detalhamento minucioso das atividades intra e extraclasse fazem

todo sentido do ponto de vista do Projeto Politico Pedag6gico. Acredita que se trata de um ganho

para os alunos que o docente esteja idisposig3o para o atendimento nos hor6rios de aura mesmo

quando houver outras atividades pr6ticas ou extraclasse previstas na disciplina. Com relagao ao

Oltimo item que 6 o tete de ministrantes, se trata de uma boa recomendag3o, mas n3o v6 como a

Congregagao poderia fazer isso fora dos Departamentos. Acredita que deveria passar por uma

an61ise departamental, sobretudo, quaid a necessidade de oferecimento do laborat6rio antes que

pudessem estabelecer um limite m6ximo para os docentes. Esse 6 o parecer. O Sr Vice-Diretor diz

que, com relagao aos elementos suscitados, esclarece que o Oltimo ponto 6 uma recomendagao. A

ideia 6 passar pele crivo departamental e peta CoC. Seria como este na redagao: "Recomenda-se,

ainda, para efeito de acompanhamento e avaliagao ao longo do 29 semestre". E uma
recomendag3o. Nio seria para uma decisgo agora da Congregag3o. Com relagao aos demais
elementos, s6 esclarecendo, s3o exig6ncias da pr6pria condigao e das portarias atuais. Por exemplo,

o professor n3o pode se ausentar e simplesmente dar uma aula remota ou hibrida, ele tem que

estar presente. Tiveram uma s6rie de situag6es que chegou at6 a Comiss3o de que os alunos n3o

estavam sabendo sequer a sala aonde estava sendo ministrada a disciplina. Tiveram situag6es de

que, is vezes, os alunos se ausentam da Faculdade e n3o sabem aonde des est3o. Entao, sio

recomendag6es s6 para colocar em ordem aquilo queja deveria ser como pressuposto da disciplina.
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N5o cr6 que haja contestagao desses elementos. Se algu6m quiser, pode apresentar qualquer

questao. Acha que o Onico item que o Prof. Gabriel sugere 6 uma modificagao, podem, se a

Congregagao entender, que 6 no casa de compartilhamento da disciplina. Se efetivamente houver

o compartilhamento, se os docentes estiverem enquanto est3o sendo ministradas as disciplinas,

tem que ver como vai ser supervisionado, monitorado, pelos Departamentos e pda CoC. Talvez, a
Profa. Cintia, nova coordenadora, possa ajudar nesse sentido, porque vaiter um acompanhamento

mais pr6ximo para saber se efetivamente os docentes estao, para aferirem os cr6ditos. O Ac. Juan
Moreira Giatti pergunta se essa redugao, pensando nos professores, homo ela afetar6 os alunos,

porque na atual configuragao da grade o Laborat6rio ocupa nos primeiros anos toda manh3 da
quarta-feira, se ipso continuari. Uma recomendagao que poderia ser feita, complementando o

ponto "G", inv6s de estabelecer um teto, tamb6m estabelecer um minima. Uma recomendag3o

para que os Departamentos e a Comiss3o Coordenadora de Curio consigam estabelecer o nOmero
minimo de vagas. Muitos dos laborat6rios oferecem uma quantidade limitada de vagas para os
alunos. Precisam garantir que alcancem a quantidade de alunos da turma, pensando que 6 uma

disciplina obrigat6ria. E s6 para garantir que somando todos os Laborat6rios dos eixos ofertados,
d6 cem vagas. No sentido de que ji est3o estabelecendo esse panto, s6 deixar claro na deliberagao.

A Profa. Dra. Fabiana Cristina Severiacha muito importante darem um pasco para o fortalecimento

dos Laborat6rios, ao mesmo tempo que n3o engessa, porque as experi6ncias s3o criadas. O
Laborat6rio 6 o espago, quando da criagao do PPP que este em vigor, em que as inovag6es poderiam

acontecer. Inovag6es do ponte de vista did6tico pedag6gico, de conteado, formatos. O seu receio,

acompanhando indiretamente a discussao, era cairem em uma situagao que limitasse essay virias

experi6ncias. Por exemplo, agora tem a participagao que este fazendo nos Laborat6rios, s3o tr6s

professores, t6m ido juntos, colocando alunos juntos em monitorias colaborando com a construg3o
da proposta. Uma das inovag6es, acha que um dos pontos mais importantes dessa nova
regulamentagao, 6 a previsao da obrigatoriedade do plano. Entao, quando o professor ou a
professora ou grupo vai indicar na planilha o name para que ele participe do Laborat6rio, que ja

apresente o plano. Porque todas as disciplinas que est3o cadastradas no sistema, os estudantes ja
conseguem entrar no sistema, no JOpiter, e conseguem ver a bibliografia, os objetivos, as

estrat6gias. O Laborat6rio, at6 porque era algo novo, n3o conseguia ter ipso antes, e, tamb6m,

aprenderam fazendo. Agora, passado esse tempo, 6 fundamental, obrigat6rio, ipso acontecer. Acha

que com isso ji resolve muito das dOvidas, problemas, desafios do Laborat6rio. Parabeniza a
iniciativa da Coordenagao e Comiss5o. O Prof. Dr. Guilherme Adolfo dos Santos Mendes relembra

que na P6s-Graduag3o tem essa questao. Por exemplo, este dando uma disciplina com o Sr Vice-
Diretor na P6s-Graduag3o, juntos, mas separados. Deu dual aulas, acha que tem direito aquelas

dual aulas. Deu disciplina com a Profa. lara, por exemplo, e o Prof. Caio, foram tr6s professores em

uma dinimica com uma turma de quarenta e poucos alunos. Eram tr6s em bala de aula o tempo

inteiro. Entao, acha que isso deve haver um registry e uma declaragao do professor informando
que este fazendo talcoisa. Porque, antes da supervis5o, tem que ter a declaragao. Tem que ter a
informagao que a carga hor6ria do professor 6 essa. Assim 6 possivel fazer a supervisao, o controle

Acha que s6 a declaragao resolveria 95% dos castes. Pergunta quem vaifalar que vai dar aula e n3o
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vai. Ent3o, ipso para a Graduag3o e P6s-Graduagao, para ter esse controle, enfim, com today as
implicag6es que sabem. A Prof. Dra. Cintia Rosa Pereira de Lima diz que quando estava na
coordenag3o da CoC a primeira vez, implantaram os formu16rios, tendo em vista elsa necessidade

de previsibilidade, porque os alunos tamb6m queriam e organizava um pouch mais. Estavam no

comego, foia primeira coordenagao, o grande desafio era pensar como organizar de forma a
satisfazere dar uma resposta para a previsibilidade que os alunos queriam bastante, e sem engessar

os professores, isso 6 fundamental, concorde com a fda da Profs. Fabiana. Os formu16rios nio eram

obrigat6rios, mas acabou sendo uma praxe, porque na 6poca todos os professores aderiram e

enviaram os relat6rios. Recebiam, a16m das propostas, os relat6rios. Os relat6rios tamb6m eram

uma forma de deixar ptlblico o aproveitamento das disciplinas, laborat6rio, porque 13 tinha
descrigao de resultados atingidos nas atividades. O relat6rio era muito mais nessa perspectiva, n3o

de fiscalizag5o. Ficavam com dOvida coma fiscalizar e que lipo de sang3o aplicar. S6 por quest5o de

transpar6ncia, para ver quaid eixos produziam, o que produziam e publicizavam ipso por meir do

relat6rio que ficava disponibilizado no site da CoC. E isso, mais ou ments, que vaicontinuar, agora

de forma obrigat6ria porque este na Portaria. E uma pr6tica que foi muito positiva na gestao e 6

favorivel. A Profa. Dra. Fabiana Cristina Seven lembra que participou do comego e agora voltou,

entao, n3o viu esse meio. Mas, sim, a quest3o do relat6rio. A Profa. Dra. Flavia Trentini diz que
esse semestre, particularmente, foi muito dificil. Enviaram os projetos em novembro, foram

demandados no perlodo de finalizagao do semestre, que 6 muito dificil, ou seja, muito atempo para
que os alunos tivessem conhecimento. Os alunos n3o tiveram conhecimento. A Onica coisa

disponivel era o nome do projeto e o nome dos professores. Parabeniza a gestao da Profa. Cintia e
pede para retornar para quem faz o projeto. Para os alunos 6 muito vilido o envio do projeto. Foi

avisado porque provocou a CoC, perguntou se amanh3 teria a apresentagao dos projetos, e
receberam o e-maildizendo que n5o teria. A16m de colaborar na fda com a necessidade do projeto,

acha muito interessante que os alunos, de primeiro e segundo ano normalmente, conhegam o
projeto. Entao, que retomem. O envio do projeto n3o precisa ser em novembro, como foi ano
passado. Mas, que exista um relat6rio, porque. s6 a tltulo de exemplo, podem concorrer com os

projetos que saem do laborat6rio a v6rios pr6mios. Tem muita coisa legal. Sugeriria o projeto, o

relat6rio e a retomada, na primeira semana de aula, da apresentagao dos eixos. Este falando coma

aluna, talvez, n3o fosse uma fda sua. Acha que para os alunos isso 6 muito importante. A Profa.

Dra. lara Pereira Ribeiro diz que o laborat6rio divide opini6es. A maior parte dos professores que

participam dos laborat6rios acabam gostando. S6 confirmando o que os colegas disseram no

sentido de que o laborat6rio precisa de projeto, apresentagao e relat6rio. Tudo isso ja foifeito com

a Profa. Cintia, depois com o Prof. Camilo. lsso foi feith. Por algum motivo, aprenderam a fazer e

deixaram de fazer. E s6 a lembranga de que precisam retomar essa dinimica de projeto,

apresentag3o e relat6rio. Dois professores est3o em sala o tempo todo porque precisam pensar

que o laborat6rio 6 uma inovagao. E uma inovag3o diferencialda Faculdade de Direito de Ribeir3o

Preto. Tem saido bens projetos do laborat6rio, bans trabalhos, e a inovag3o 6 um investimento. A

ideia de ter dais professores em bala de aula 6 uma forma de inovag3o. Precisam ser
compromissados nessa questao de que podem ter dots ou tr6s professores, como a Profa. Fabiana,
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Profa. Flavia e o Prof. Caio, no laborat6rio deles trabalhando o tempo todo. Est5o fazendo algo bem

diferente e com bons resultados. A Profa. Flavia fda de pr6mios e, de fato, t6m trabalhado para

poder apresentar os resultados em concursos que outras universidades t6m promovido sabre
ensino juridico. O Sr Vice-Diretor diz que, com relagao a CoC, estavam vivenciando uma situagao

an6mala, que n3o 6 a primeira vez na verdade. Quando era Presidente da Comiss3o de Graduagao
ji tiveram uma situag3o parecida, em que ficam naqueles intersticios sem algu6m coordenando,

porque a pessoa assumiu uma outra fungao ou tem incompatibilidades de fung6es, uma s6rie de

situag6es que acabam deixando a coordenagao desassistida. Talvez, precisam criar uma cultura do

decanato. Os decanos assumiram efetivamente na aus6ncia da coordenagao. Quando foi nomeado

inclusive, perguntou para o Prof. Nuno porque estava sendo nomeado, se tem a CoC, que deveria
estabelecer. Mas a CoC n3o estava, nesse momento, em pleno funcionamento. Diz a Profa. Cfntia

que, reestabelecendo a CoC agora, ela tem n3o s6 a obrigagao de supervisionar eases projetos e

estes relat6rios, mas de acompanhar efetivamente elsa questao que foi levantada pele Prof.

Gabriel, do compartilhamento dos cr6ditos. N3o 6 fiscalizar os professores, n3o 6 ipso. Mas algu6m

precisa efetivamente, para que n3o acontega de n3o terem os eixos sendo ministrados naquele

hor6rio. lsso n3o pode acontecer. Por exemplo, a Profa. Flavia e Profa. lara s3o dessa Comiss3o,

mas tinham outros professores, durante a reuni3o, a secretaria recebeu um telefonema dizendo

que os alunos estavam procurando o docente e a situagao. N3o sabem quem 6 o docente, n3o

perguntou sabre essa situagao, mas 6 uma situagao que n3o pode acontecer. Um diferencial da

proposta 6 que os envios de programa de plano de aula sejam anteriores e como condigao para

ministrar a disciplina. Acontece muitas vezes de o docente comegar o eixo e nio ter ainda
apresentado a CoC. A CoC fica cobrando, indefinidamente. Se n3o apresentar no tempo h6bil, nio

vaipoder ministrar a disciplina. Esse 6 um dos requisitos. At6 hoje, tiveram muito mais eixos do que

alunos. Na sua opini3o, se deixarem como recomendagao essa questao do teto, a CoC ficar5 maid

atenta a elsa evolugao. Se acaso tiver uma redugao significava do nOmero de eixos e professores,

podem pensar coma 6 nas outras disciplinas, tem uma obrigagao da Faculdade de oferecer o

nOmero de vagas pertinentes. Parece que essay quest6es todas ja estao, de certs modo,
pacificadas. A Onica quest5o que parece que tem uma sugestao diferente da proposta que veio da

Comiss3o 6 a do compartilhamento dos cr6ditos no caso de os professores estarem dando

efetivamente as aulas. Recomenda que se encaminhe desse jeito. Se a Congregagao entender que

deve ser atribuido no cano de doin ou tr6s professores os cr6ditos para os professores que est3o

efetivamente no mesmo horario, lidando com os laborat6rios, n3o se op6e. Acha que a Comiss5o

tamb6m n3o se oporia, mas nio pode falar em nome da Comissio. Fda em seu nome pessoal. NSo

sabe se tem mais alguma proposta. O Prof. Dr. Alexandre NaokiNishioka diz que fariuma pergunta

e uma colocagao a partir da experi6ncia que teve, desde o comego, em relag3o a isso. Destaca um

ponto especifico que vaiser objeto da sua pergunta ao final. No comego do laborat6rio, as pessoas

resistiram um pouco a oferecer alguns eixos. Houve pedidos especificos no Departamento, por

exemplo, o Prof. Caio pedindo para que houvesse incentivo, para que todos pudessem abrir mais
eixos. Por isso, entende a pergunta de vagas minimas que foi feita. Ele pr6prio e o Prof. Guilherme

t6m, por exemplo, materia obrigat6ria, oito horas em sala de aula todo semestre. Entao, Tribut6rio
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1, Tributirio 11, sio oito horan em bala de aula necessariamente. Ent5o, dependendo, dividem, mas

teria elsa questao. Se assume Tribut6rio 1, Tribut6rio 11, fica oito horas em sala de aula em dois dias,

babe que isso 6 um problema seu pessoal, nio 6 um problema da Universidade. Mesmo assim,

sempre gostou muito de abrir um eixo de laborat6rio. Gosta muito de orientar os alunos em todos

os aspectos da vida profissional. Entao, at6 para atender um pedido, que foi feito pele colega a

6poca, e foi esclarecido a 6poca que n3o havia necessidade de ficar em bala de aula
necessariamente as quatro horan a disposigao dos alunos, existe um problema que sio quatro horan

todas quartas-feiras. Pelo que sentiu ao ler a proposta, na verdade, seria ficar a disposigao na
faculdade as quartas-feiras. A sua d6vida serra, se dg aula na terra e quinta ou d6 aula na segunda

e sexta, se 6 pra ficar a disposig3o na Faculdade, porque n3o poderia ficar eventualmente a
disposigao no dia que que este na Faculdade, nos dois dias que estara, para que pudesse tamb6m

participar disco. Estar6 dais dias na Faculdade, por exemplo, s6 que vir um terceiro dia vaificar um

neg6cio completamente impossivel na pr6tica, porque tem que vir de carre todos os dias. Mas,
repete, isso nio 6 um problema da Universidade, 6 maid uma possibilidade de poder colaborar de

outra forma porque 6 uma atividade que costa. O projeto que pensou, para que n5o demandasse
a presenga obrigat6ria num determinado dia especifico, 6 um simulado de um processo virtual. O

processojudicial hoje 6 eletr6nico 100%. A sustentagao ora16 online 100%. Tudo 6 online 100%. E

um projeto que procura estimular a independ6ncia do aluno, no sentido de gerar, criar uma
autonomia para que na vida, coma ela vai ser, ele n3o precise de algu6m toda hora pegando na
m3ozinha dele para escrever ipso ou aquilo. Laborat6rios 6 para primeiro, segundo e terceiro anos,

os alunos n3o tiveram Tribut6rio ainda. Pergunta como estimula para que aluno consiga fazer no

primeiro, segundo ou terceiro ano, uma materia que ele s6 vai ter quarto ano. Simularam um
processo judicial, em que o aluno elabora um recurso, o outro aluno elabora contra raz6es dense

recurso, outro aluno elabora um voto, fazem a simulagao dos julgamentos, todos com prazos reais,

exatamente como funciona no judici6rio, todo processo eletr6nico. Estabelecem prazos fatais igual

no processo judicial. Contagem igualno processo judicial. Introduzindo temas do Direito Tribut6rio

le llque os alunos s6 v3o ver no quarto ano. No comego disseram que isso n3o dada certs, porque

os alunos nunca tiveram Direito Tribut6rio. A surpresa dessas pessoas que disseram que n3o ida
dar certs, ao finalde cada um desses semestres, foique d6 muito certs. Os alunos da Universidade

de S3o Paulo s3o dos mais bem preparados do Brasil. Todos t6m caracteristicas em comum, sio

muito esforgados, autodidatas e muito inteligentes. Criaram um manualpara elaborar recursos, um

manual para elaborar contra raz6es de recursos e um manual para fazer a sustentag3o oral. No

primeiro dia do semestre vem pessoalmente e fica as quatro horan, explica tudo, repartem os
grupos e nos tr6s Oltimos dias do semestre vem presencialmente e fazem o simulado de cada um

dos julgamentos. Funciona maravilhosamente bem porque 6 igual ao processo judicial, que n3o 6

presencial. O estagi6rio at6 tem orientagao de advogado, mas ele n3o precisa de o advogado estar

100% do tempo do lado dele, porque aluno da USP 6 t3o bom e autodidata que isso acaba
estimulando o aluno a aprender. Faz questao de perguntar para cada um dos dezesseis a vinte

alunos, em cada final de semestre, o que cada um achou do modelo e, por unanimidade, todos

adoram. Porque des aprendem, 6 como se des tivessem no mundi real, do jeito que a vida 6. Os
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alunos pesquisam, ou seja, estimulam dessa forma, para que des tenham autonomia e possam
crescer verdadeiramente. Por isso a pergunta que faz, tendo em vista que alguns semestres, por

exemplo, estari quarta e quinta-feira na Faculdade, se a aura 6 s6 pda manh3 n3o pode dar essa

aula na quarta-feira de manh3. Ent3o, n3o poderia estar quarta, quinta e sexta-feira, por exemplo.

Estaria impossibilitado, talvez outros estivessem na mesma situagao, de poder colaborar de alguma

maneira. Todos aqueles que fazem os seus laborat6rios, continuam, porque acabam gostando
dense modelo. O Sr Diretor diz que gostaria de fazer o laborat6rio do Prof. Alexandre, muito
interessante. E uma riqueza o que t6m em termos de laborat6rio, com resultados extraordin6rios.

Tem criatividade levando a livros, publicag6es diversas, conteOdos de virias linguagens, de altissima

qualidade, formagao. O ajuste da Comiss3o 6 para atender determinadas quest6es muito b6sicas,

que, no entanto, podem comprometero projeto coma um todd. O principalproblema 6 n3o podem
transformar o laborat6rio, que ele tenha como consequ6ncia o professor n3o dar oito horas aura

efetivamente por semana. E uma questao importantfssima. E uma obrigag3o, precisam prestar

conta disso. Pessoas cobram isso. S6 podem contratar professores, que tanto precisam, se
mostrarem que os professores t6m otto horas aula peso menos. lsso tem side observado. Tem uma

media de doze horas aulas semanais na Faculdade por professor. Mas, tamb6m, precisa ser

atendido individualmente, porque n3o podem deixar alguns tends dezesseis horan e outros tendo

quatro. Nesse horizonte, atendido ipso, que este atendido, no cano do Prof. Alexandre, claramente,

6 um tipo de questionamento que merece uma reflex5o pda CoC e pda CG para ser feita com

cdma. V6rias quest6es vio precisar ser pensadas. N3o podem, para atender a regra minima, perder

aquilo que recebem a mais. A sugestao 6 que a pergunta do Prof. Alexandre seja encaminhada para

reflex3o desses aperfeigoamentos, para garantindo o minimo, n3o percam o p/us que t6m. N3o

responde, mas sugere que fagam um encaminhamento muito s6rio dessa e de outras quest6es que

v3o surgir e que merecer3o ateng3o. Diz a Sra. Marcia que precisam inserir essen elementos no
calendirio acad6mico. Precisam detalhar melhor o calend6rio acad6mico. O calend6rio acad6mico

coloca prazos depois dos quaid as pessoas ji n3o podem mais, ficam bloqueadas. A secret6ria, a CG,

enfim, o acad6mico n3o recebe mais indicag3o de professor de Departamento depois do puzo X,

que 6 o mesmo puzo em que os projetos de iaborat6rio devam ser apresentados, por exemplo.

Resolve esse problema e fica muito clara, publicado para todo mundo saber. S6 vai ser professor
de laborat6rio se tiver feito a inscrigio com o projeto com o puzo do projeto acad6mico. Assim

n3o fica aquela situagao na Optima hora resolve ou deixa de fazer etc. O planejamento 6 muito
importante porque o laborat6rio gasta dinheiro. Tem gasto pouco dinheiro, pode gastar mats

dinheiro. Pode gastar dinheiro com 6nibus para levar os alunos para viajar para S5o Paulo, Brasilia,

imprimir material, pagar despesas todas que a extens3o demanda. Para isso, precisam planejar.
Tem dinheiro para ipso. A Pr6-Reitora tem recursos e editais para ipso. S6 que o editalpara viagens

did6ticas era no comego do ano. Precisam apresentar at6 o final de fevereiro o plano de viagens
did6ticas. Quanto pedirem, recebem. Combinou com o Prof. Gabrielque todo ano a Graduagao vai

pedir dinheiro para o ano, se algu6m quiver viajar de 6nibus com os alunos pode viajar. Pode
planejar e viajar, porque para ipso tem dinheiro. A terceira proposta que gostaria de adendar 6 que

fagam um dossi6 dos laborat6rios realizados. Pedira equipe, ao Sr Omar ou a Sra. Marcia, para fazer
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um levantamento de todos os laborat6rios realizados, fazer um livrinho, porque t6m experi6ncias
belissimas, resultados como esses. E rico porque, a16m de conteado, descrigao e resultado, tem
fotografia, depoimento, que vai fortalecer a presenga do laborat6rio da Faculdade. O Sr Vice-
Diretor responde que, com relagao a vedagao n5o 6 da FDRP, h6 uma Portaria, porque agora est3o

em regime presencial. Todas as disciplinas, inclusive as de laborat6rio, devem se enquadrar dentro
dessa dinimica presencial. Algumas Faculdades t6m optado, que n3o 6 o casa da FDRP, porque a

Congregagao n3o deliberou nesse sentido, por algumas circunstincias em que os professores

podem dar aura hibrida por conta de sa6de ou algo assim, mas n3o 6 o caso da FDRP. Ent3o, se

houver essa possibilidade, acha que 6 melhor, coma 6 um caso pessoal, apresentar aquela proposta

de grade, uma adaptagao, acomodagao da sua grade de talmodo que possa ficar as quartas-feiras

ou acomodar, se for coministrante, com seu outro ministrante, uma forma que possa a dada quinze

dias, recebendo metade dos cr6ditos. Mas, em principio, tem elsa vedagao pda Portaria. E por isso

que a Comiss5o discutiu isso. Hoje n3o podem na Faculdade de Direito de Ribeirio Preto, nio
deliberaram nesse sentido, de auras remotas e encontros remotos. A aula de Laborat6rio tamb6m

n3o 6 exceg3o nesse sentido. O Prof. Dr. Guilherme Adolfo dos Santos Mendes questiona se v3o

votar o parecer ou o parecer com a modificagao proposta pele Prof. Gabriel. O Sr Diretor diz que a

modificag3o diz respeito ao compartilhamento, autorizar a outorga a maid de um professor se mais

de um estiver em sala de aula. E isso que esb em votagao. O Prof. Dr. Gabriel Loretto Lochagin diz

que, de fate, fez um adendo ao seu pr6prio parecer acrescentando elsa informagao. Ent3o a
votag3o do parecer incluiria essa proposta de flexibilidade conforme o programa na atribuig3o dos
cr6ditos. A Profa. Dra. Flavia Trentini pergunta se n3o teriam um limite m6ximo para ministrantes

por Laborat6rio. Pergunta se s3o leis ministrantes, todos os seis ter3o cr6dito totalna disciplina. O
Sr Diretor informa que a minuta de resolugao n3o estabelece limite. A Profa. Dra. Flavia Trentini

diz que a ideia da Comissao, que estava sem o limite, estabelecendo a divis3o dos cr6ditos, n3o

impedia um n6mero grande de professores, vista que os cr6ditos seriam divididos. Pergunta se

agora que n3o servo divididos, tamb6m nio vai ter limite. Pergunta se pode acontecer de ter um

Laborat6rio com n6mero grande de professores, se ipso n3o vaigerar a mesma distorgao que est3o

tentando coibir. O Sr Diretor pergunta se a Profa. Flavia tem alguma proposta de adendo. A Profa.

Dra. Fabiana Cristina Severidiz que estio em uma mudanga institucional, sente uma gradagao, ou

seja, comprometendo as Comiss6es e Departamentos. Todos t6m buscado o fortalecimento

enquanto Unidade, pensando relat6rios, problematizag3o da qualidade, problematizagao do
desenvolvimento na questao de aula e uma s6rie de coisas. Tendo um projeto e esse projeto
justificando sets docentes, nio v6 problema. A quest3o 6 seis docentes sem projeto. Oito docentes

sem projeto. O Departamento ou a CoC, ao receber o projeto, pode olhar com qualidade e dizer se
a atividade prevista no cronograma 6 compativel com sets docentes ou oito docentes. Podem

amadurecer e comegar esse di61ogo institucional relacionado aos temas e n3o entrar na 16gica do
normatizar, para n5o engessar novamente. O seu encaminhamento 6 para n3o colocarem limite. O

que a Profa. Flavia colocou 6 importante. Mas 6 importante para avangarem nas responsabilizag6es

coletivas, comunit6rias de construgao de elementos de qualidade. em um di61ogo entre pares. A
Profa. Dra. lara Pereira Ribeiro diz que sua fda 6 no mesmo sentido da Profa. Fabiana, precisam
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dar mats forma para os Colegiados. Nesse Colegiado 6 gerale as especificidades s3o colocadas pda

CoC. A CoC deve olhar isso. Se normatizarem demais, tiram o poder da CoC. A questao toda 6

projeto e relat6rio. Se vaifazer um projeto com seis professores, demonstra porque tem que ser
sets professores e depois mostra o que fez com leis professores. O Ac. Juan Moreira Giatti reforga

que a an61ise da CoC n3o precisa se restringir no projeto s6 os professores, mas, tamb6m, a todo o

projeto. A CoC precisa analisar, por exemplo, nOmero de alunos. Ent3o, a CoC analisa se o nOmero

de alunos este adequado, se cabe no projeto e faz uma an61ise para que o projeto j6 tenha
qualidade antes de ser executado. Acha que falta muito isso. Porque, como a Profa. Flavia falou,

acha que certos semestres s6 tiveram o nome do professor, nem o nome do eixo. Realmente
sentem muita falta, mas n3o foidisponibilizado. Precisam, os alunos do primeiro ano ficam muito

perdidos. Reforga um panto, voltar todo ano a estabelecer que a CoC faga a apresentagao dos
Laborat6rios. Ache que 6 um momento muito importante e precisa ser retomado. O primeiro ano
estava muito perdido nas dual primeiras semanas de aula, sem saber aonde it e nem des sabiam

para poder informar. Precisa deixar para CoC esse controle, o qualvaifortalecer a pr6pria Comissao,

que 6 o que precisa acontecer nesse memento. O Prof. Dr. Ignacio Maria Poveda Velasco diz que
babe da importancia dos laborat6rios, desde que des sejam bem estruturados e conduzidos com

seriedade. Os laborat6rios, bem estruturados, s3o uma atividade pedag6gica importante,

inovadora enquanto metodologia. Elsa quest3o do limite, n3o limite e a questao da atribuig3o da

"carga hor6ria dos professores", ji entendeu que se t6m doin professores e ambos est3o presented
em cada um dos dias do laborat6rio des t6m a carla horiria completa, se n3o v3o ter que dividir.

A mesma coisa, por exemplo, nesse casa que foi colocado hipot6tico de sein docentes. Pergunta

homo ficaria elsa questao da presenga dos sets ou de dots em um dia e dais e dois ou tr6s e tr6s.

Pergunta tamb6m em relagao a discuss5o de carga hor6ria para os docentes em fung3o da sua

efetiva participagao. Acompanhou o esclarecimento do Prof. Marcio e gostou muito de que elsa

participagao 6 presencial, porque elsa 6 a regra. Confessa que perdeu um pouco o fio da meada,

pergunta se o Prof. Nuno poderia esclarecer, se nao, se abst6m por n3o ter clareza. O Sr Diretor
esclarece que a carga hor6ria 6 atribuida pda efetiva participag3o e presenga em bala com os alunos

ou estar a disposigao na Faculdade para os alunos. Se forem dots professores e os doin estiverem

juntos durante as atividades, os dais recebem cr6ditos. Se for parcial, os professores v3o dividir. A

regra 6 que a carga hor6ria seja atribuida exatamente da mesma forma coma efetivamente
distribuiram e trataram das demais aulas. O Prof. Dr. Ignacio Maria Poveda Velasco diz que, no

exemplo que colocou a Profa. Flavia, hipot6tico de leis, supondo que pedagogicamente tenha um

projeto, justificado coma disse a Profa. Fabiana, se entenda que 6 possivel aprovar um laborat6rio
com sets docentes ministrantes. Pergunta, nesse exemplo hipot6tico, como 6 que fica elsa

distribuigao de carga entre sein docentes. O Prof. Nuno tamb6m mencionou estar a disposig3o na
Faculdade. Pergunta se esse estar a disposigao, e n3o presencialmente no laborat6rio com os

alunos, isso se decorreria do que, se do pr6prio desenho do laborat6rio que n3o exige uma presenga

do ministrante, porque os alunos est3o fazendo atividade na Biblioteca ou porque outra raz3o. A

sua preocupag3o 6 que essa hist6ria de estar a disposigao acaba sends uma coisa muito vaga.

Pergunta como 6 que 6 esse laborat6rio, se laborat6rio corpo a corpo do professor com os alunos,
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se 6 uma atividade que os alunos v3o para a Biblioteca e depois se reOnem com o professor. Como
disse, precisam ter clareza e seriedade, o professor este dando aula ou n3o este dando aula. Essa

aula tem v6rias maneiras de ser entendida, mas, no limite, 6 uma atividade docente que tem que

estar sends desempenhada efetivamente pelo professor na forma e no localadequado. Esse 6 sua

dOvida. O Sr Diretor responde que n3o h3 a imposigao de que haja atividade presencial com o
professor em todas as atividades do laborat6rio porque precisam evitar que ele se transforme

numa atividade expositiva como as demais. Mas, h6 a necessidade do planejamento de atividades
que os alunos fargo com autonomia. Entao, pode ser fora do Campus at6, pode ser na cidade, mas

6 necess6rio que o professor esteja a disposigao, ali presente para as dOvidas, discutir qualquer

questao. Esse 6 o sentido de o professor estar presente ali para apoiar efetivamente. N3o
simplesmente largar os estudantes durante o semestre fazendo alguma coisa sem nenhum typo de

suporte pedag6gico. O Prof. Dr. Ignacio Maria Poveda Velasco pergunta onde 6 o "ali presente",

porque os alunos est3o fazendo atividade fora etc. ou alipresente do professor efetivamente 6 o
respons6vele que vaitamb6m receber os cr6ditos, carla hor6ria correspondente. Pergunta se esse

estar presente do professor pode ser remote. Pergunta de o professor pode na Amaz6nia e estar
presente. Pergunta como 6 esse "estar presence". O Sr Diretor diz que o parecer 6 no sentido de

que o professor tem que estar presente na Faculdade, sem atividade concomitante, n3o pode estar

dando outra aula no mesmo horirio, para segurar elsa autonomia e ao mesmo tempo o suporte

O Prof. Dr. Ignacio Maria Poveda Velasco diz que a ideia 6 realmente que hajj uma atividade por

parte do docente, centrada naquele laborat6rio e n3o compartilhado com cinco coisas ao mesmo
tempo que, na sua opini3o, n3o seria o desejado. O Sr Diretor diz que sabre seis professores, pode

ser que haja, o projeto vaiter que justificar os seis professores que v3o precisar ficar a disposig5o.

A Profa. Dra. Fabiana Cristina Seven acha que ji tem um actlmulo muito grande, n3o pode falar

tem que estar em sala de aula ou na Faculdade, necessariamente. Por exemplo, o professor se

deslocar, porque ja tiveram visitas fora. Participou do inicio de laborat6rios em que os alunos iam
no assentamento de reforma agr6ria que demora uma hora pra chegar, uma hora pra voltar,

voltavam quake a noite, com 6nibus da Faculdade etc. O professor estar coordenando a atividade

ativamente etc. O professor pode estar fora, mas esse fora 6 junto com os alunos, supervisionando

a atividade com os alunos. O Prof. Dr. Marcio Henrique Pereira Ponzilacqua diz que isso consta
claramente da proposta. Pode haver outras atividades, mas as atividades, inclusive, a Faculdade e

a Chefia do Departamento precisam saber. Precisam saber onde est3o os alunos. f um risco

inclusive, n3o para o professor, e, geralmente, n3o acontece. Mas, s3o respons6veis pecos discentes

enquanto est3o nesse periodo e pelos docentes tamb6m. Entao, h6 que se reportar a algu6m sobre

essa atividade externa. Esse controle vai ter que existir. O Prof. Dr. Umberto Celli Junior pede
desculpas por nio ter se manifestado antes, porque acompanhou atentamente todas as discuss6es.

Como mencionou o Prof. Gabriel, a origem dessa discuss3o toda se deu no imbito dos
Departamentos, especialmente no Departamento de Direito POblico. Concorda com a Profa.

Fabiana, que v6 nessa discuss3o um avango institucional. A quest3o surgiu por uma quest3o em

que os professores viram a tabela de nOmero de cargas/aula de cada professor e estranharam o

fato de professores que est3o com essa divis3o, dividem com outros professores o laborat(brio,

Pagina17 1 20
/\v. Bandcirantcs, 3900 Cd/zP//r dn USP
14040-906 Ribcirfio Proto-SP

T I F 55 (16) 3315-4954

xxaxxx,.direitorp.usp.for



UNIVERSIDADEDESAOPAULO
FACULDADEDEDIREITO
DERIBEIRAOPRETO
.Assistencia qZcnica .Acad2mtca

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701
702

703

704

705

706

707

708

709

710
711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

estarem computando. Como o professor esb compartilhando com outros professores, e concorda

com os argumentos, pda 16gica do laborat6rio, desde que haja um projeto, pode ter tr6s, quatro,

cinco professores. E a 16gica do laborat6rio desde a sua concepgao, ent3o concorda com ipso. Mas,

a quest3o que ainda n3o este muito clara, embora o Prof. Gabriel tenha colocado no seu parecer, a

divis5o carla horiria pelos ministrantes que compartilham o eixo. lsso n3o este muito clara como

6 que se divide. Se tiver tr6s ou quatro professores, quanto cada um vai poder computar como
horas aula. Esse 6 o problema. No funds, 6 assam que avangam. A evolug3o institucional ocorre

dessa maneira, is vezes surge uma questao dimples. Essa discussao, o Prof. Nuno acompanhou,

surgiu no Departamento porque dioito horas aula, mas o outro tem dezesseis, dezoito horan aula,
mas ele esb computando today as horas que ele d6junto com os outros professores no laborat6rio.

Entao, ao acompanhar as discuss6es todas, ainda n3o tem clareza sobre isso. Como se v3o
computar essay horas aulas. No parecer do Prof. Gabriel existe a mengao, a divis3o de carga horiria

pelos ministrantes que compartilham o eixo. Mas n3o sabe como se vaidar elsa divis3o. N3o este
muito clara isso. Ainda n3o este preparado para votar a favor. E claro que 6 favor6vel sobre essay

recomendag6es, mas gostaria de ter clareza sobre ipso. O Prof. Dr. Gabriel Loretto Lochagin diz que

essas quest6es s3o bastante importantes, s3o das que v3o permitir o avango na regulagao. Acredita

que tem uma primeira opgio que 6 ji de estabelecer de inrcio uma divis3o automitica. Acredita
que ngo seja a melhor opgao a divis3o autom6tica dos cr6ditos. Mas, n3o sendo essa a melhor

opgao, pergunta o que poderiam fazer. Necessariamente, essa solug3o, essa resposta, pasha pda
CoC ao fazer a coordenag3o e avaliag5o desses projetos no memento da sua inscrigao, de avaliar a

viabilidade da distribuigao dos cr6ditos, a quantidade de professores presentes no projeto, no
plano, e a pr6pria atividade programada. Eventualmente podem inclusive chegar a solug6es mats

flexiveis. No caso de tr6s ou quatro professores, des recebem cr6ditos desiguais, a depender da

sua participagao na atividade. Encontrar uma resposta desde ji absolutamente segura, poderia

prejudicar o desenvolvimento desses projetos, ji partindo da Congregagao. Entao, a seguranga vida

do reforgo ao papel da CoC na avaliagao desses projetos, data importancia dessas recomendag6es

da apresentagao minuciosa do projeto e do programa de trabalho. E a maneira que ele enxerga

homo vi6vel, que viabilizaria esse car6ter inovador ainda dos laborat6rios. Para superar essa
incerteza e essa inseguranga desde o momento, a solugao poderia ser s6 divis3o autom6tica, o seu
receio 6 de criar desde jiuma solugao que inviabilizasse essa inovagao tem6tica e program3tica dos

projetos. O Prof. Dr. Umberto CelliJunior diz que no Departamento de Direito POblico tiveram essa
discuss3o e pediram, essa reuni3o deve ocorrer em breve para fecharem, os professores que v3o

dar disciplinas no pr6ximo semestres etc. e assegurar pelo menos que cada um d6 oito horas. Se

tiverem que depender da atribuigao dessas horas pda CoC, no Departamento n3o v3o saber, para

aprovar, por exemplo, a divisao, os professores v3o dar tais e tats disciplinas e cada um tem tal
carga hor6ria. Pergunta como aprovam ipso no Departamento se n3o sabem como 6 que vaiser a

divisio a ser feita pda CoC. Elsa 6 a quest3o. Depois, h6 uma cobranga muito grande e houve uma

cobranga para oferecerem disciplines optativas. Os professores se esforgaram e deram disciplinas

optativas. Entao, todo mundo, resolveu assam. Esse semestre todo mundo este cumprindo o

minimo exigido peso Estatuto do Docente. Essa contagem, de alguma maneira, tem que saber antes,
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para poderem aprovar no Departamento. Esse di61ogo entre Departamento e CoC n3o este muito

claro. O Prof. Dr. Gabriel Loretta Lochagin diz que podem, de fato, avangar nisso, mas, primeiro, o

di61ogo pr6vio da CoC com os Departamentos vai ser necess6rio, de fato 6 uma questao que Ihe
ocorre agora, vai ser fundamental. Mas, o pr6prio professor no moments de elaboragao de um
projeto para CoC ja pode ter uma estimativa adequada da sua participag3o, da sua carga horiria,

no laborat6rio. Permitiria que ele tivesse condig6es de estipular sua carga hor6ria semestral. A

Profa. Dra. Flavia Trentini pergunta se o sistema aceita esse fracionamento. Por exemplo, na P6s,

colocou o nome, dividiu. Pergunta se n3o est3o discutindo elsa possibilidade de divisao, n3o vai

entrar no m6rito, das duas maneiras. Ou o sistema pode dar hora cheia para todo mundo ou ele

pode dividir automaticamente. O sistema Janus divide automaticamente. Pergunta se o sistema da

Graduagao aceita fracionamento. O Prof. Dr. Marcia Henrique Pereira Ponzilacqua responde que,

at6 aonde sabe, nio. Pda sua experi6ncia, n3o. N5o se lembra de nenhum fracionamento. O Prof.

Dr. Gabriel Loretta Lochagin pergunta se est3o falando de fracionamento de cr6dito. O Prof. Dr.

Marcio Henrique Pereira Ponzilacqua diz que 6 automitico quando atribuia disciplina ao
professor. E t3o automitico que durante a pandemia tiveram um problema com aquela
acomodagao de aulas. Tiveram que fazer declarag6es, tanto a CG quanto os Departamentos, para

dobrar a carga hor5ria porque ele 6 inflexivel. N3o babe se o sistema este mats flexibilizado agora,

n5o era. O Prof. Dr. Gabriel Loretta Lochagin diz que n3o houve nenhuma mudanga no sistema
nesse sentido, mas na Graduagao o sistema atribuiuma igualdade de cr6ditos aos professores em

correg6ncia. Entao, essa 6 a sistem6tica atualmente feita. A Profa. Dra. lara Pereira Ribeiro diz que

a dOvida do Prof. Celli6 importante porque passa pele Departamento. Mas, podem resolver de

novo dando mais forma para a CoC. A CoC pode muito bem fazer esse pedido antes do laborat6rio.

Paisa pda CoC e, se provado na CoC, vai para o Departamento. Entao, isso se resolve. A sua

colocag3o 6 sempre, para dar uma resposta ao Prof. Celli, uma proposta de solug3o, e tamb6m no

sentido de quanto mais fortalecerem a CoC, ments problemas v3o encontrar nessa discuss3o. O Sr

Diretor diz que este claro, pda manifestag3o do Prof. Cellie do Prof. lgn6cio, 6 uma questao
objetiva que foiproblema e deve voltar a ser problema. Ent3o, a comunicagao entre Departamento

e CoC, que compromete a transpar6ncia, precisam se atentar para isso. N3o d6 para resolverem

agora. Mas, acha que nio devem deixar de aprovara minuta apresentada, porque ela 6 importante

j6 para o semestre que vem e vaitrazer 90% da solugao. A sugestao 6 que aprovem com a ressalva

que o pr6prio relator apresentou no plen6rio e que a CoC encaminhe uma minuta de resolu£3o

para complementar esta, para resolver elsa quest3o que o Prof. Celli levanta. Aprovam agora e

resolvem 90% do problema. Para a pr6xima reuni3o, discutem somente isso. Essa 6 sua proposta

de encaminhamento. Coloca em votagao o parecer com a ressalva do Prof. Gabriel, e com a sua

sugestao complementar, atendendo a preocupagao apresentada pelo Prof. Celli. £91gfadg..en!

discussio e votac3o. o p !. g [JQJelatot.Prof. Dr: Gabriel Loretto LochagjD. favorivel is
recomendag6es da Comiss3o adhoc. com o adendo, apresentado belo proprio relator, de autorizar

a outorgQ/compartilhamento de cr6ditos se mats de um professor estiver coordenando ativamente

a aura/atividadg, bem como solicitar a CoC que encaminhe uma minuta de Resoluc3o para
complementar as quest6es levantadas. s3o aprovados por unanimidade (dezoito membros). 4.
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Credenciamento CERT. 4.1. Processo 2008.1.239.89.4 - Rubens Begak. Solicitagao de

credenciamento junto a Comiss3o Especialde Regimes de Trabalho - CERT, apresentado peta Prof.

Dr. Rubens Begak. Aprovagao do Conselho do Departamento de Direito Pablico, com base no

parecer favor6vel da Profa. Dra. Maria Paula Costa Bertran. em 27/04/2022. Parecer da relatora

pda CongregaGao, Profa. Dra. Cristina Godoy Bernardo de Oliveira, favorivel ao pedido de
credenciamento junta iCERT, em 29/04/2022. Colocado em discuss3o e votac5o, o parecerda
relatora Profa. Dra. Cristina Godov Bernardo de Oliveira, favor6vel a aprovac3o do pedido de

credenciamento iunto a CERT. aoresentado pele Prof. Dr. Rubens Becak, 6 aprovado por maioria

Nada mats havendo a tratar, o

encerrada a reuni3o is dezesseis horas. Do que,

Aparecida Cruz de Oliveira Bianco,

lavreie digitei etta Ata, que seri examinada pelos Senhores

Conselheiros presented a sess3o em que for discutida e aprovada, e por mim assinada. Ribeirio

Preto, sein de mano de dais mile vinte e dots.
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