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ATA DA 121g SESSA0 0RDINARIA DA CONGREGA(:A0 DA FACULDADE DE DIREITO DE RIBEIRAO

PRETO DA UNIVERSIDADE DE SAO PAULO. Aos tr6s dias do m6s de junho de dots mil e vinte e dois,

5s quatorze horas e dez minutos, na Sala da Congregag3o da FDRP/USP, em terceira convocagao,

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 Alessandro Hirata, Alexandre NaokiNishioka, Cintia Rosa Pereira de

Lima, Cristina Godly Bernardo de Oliveira, Eliana Franco Neme, Fabiana Cristina Seven, Gabriel

Loretto Lochagin, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, lara Pereira Ribeiro, lgn6cio Maria Poveda

Velasco, Jair Aparecido Cardoso, Pedro Bohomoletz de Abreu Dallarie Umberto CelliJunior, o

Representante Discente de Graduag3o, Juan Moreira Giatti. e de P6s-Graduag3o, Lucas Paulo

fernandes. Presente, tamb6m, a Assistente T6cnica Acad6mica, Marcia Aparecida Cruz de Oliveira

Bianco, para secretarial a reuni5o. Justificaram aus6ncia antecipadamente os Professores Flavia

Trentini, Maria Paula Costa Bertran, Paulo Eduardo Alves da Silva (suplentel, Raul Miguel Freitas de

Oliveira, Sergio de Albuquerque e Thiago Marrara de Matos(suplente). Havendo nOmero legal, o Sr

Diretor declara abertos os trabalhos da 121g Sess3o Ordin5ria da Congregagao da Faculdade de

Direito de Ribeir3o Preto da Universidade de S3o Paulo. 1. EXPEDIENTE. 1. Discussio e votag3o. I.I.

Ata da 120e Sess3o Ordiniria da Congregag3o, realizada em 06/05/2022. Colocada em discuss5o e
votac3o, a Ata da 120g Sess3o Ordin6ria da Congregacao. realizada em 06/05/2022, 6 al)rovada por

urlqr)i idqd lquqlQr?Q Dg brQ$1. 2. Comunicag6es da Diretoria. Diretor, Prof. Dr. Nuno Manuel

Morgadinho dos Santos Coelho e Vice-Diretor, Prof. Dr. Marcio Henrique Pereira Ponzilacqua. O Sr
Vice-Diretor comunica: AI Portaria 021/2022 Altera dispositivo na Portaria Interna D.FDRP/USP-

030/2018 que instituto Programa de SaOde Mentale Bem-Estar da Faculdade de Direito de Ribeir3o

Preto/USP, passando a coordenagao do referido Programa para o Prof. Dr. Camilo Zufelato. BI

Portaria 022/2022 - Altera dispositivo na Portaria Interna D.FDRP/USP 023/2021 que reconduz os
membros docentes do Programa de Sa6de Mentale Bem-Estar da Faculdade de Direito de Ribeir3o

Preto/USP. Reconduzindo os mandatos dos Profs. Drs. Marcio Henrique Pereira Ponzilacqua, Jalr
Aparecido Cardoso, GabrieILoretto Lochagin e atualizando o representante dos servidores t6cnicos

e administrativos e o representante discente. C) Portaria 023/2022 - disp6e sobre a eleigao de I(uml
representante discente suplente de Graduagao junto ao Conselho do Departamento de Direito

Privado e de Processo Civil IDPP). D) Portaria 024/2022 -- Disp6e sobre a criag3o da Comiss3o para

Estudos e Alteragao do Regimento da Faculdade de Direito de Ribeir3o Preto/USP. Membros: Profs.

Drs. Camilo Zufelato Presidente, Alessandro Hirata, Raul Miguel Freitas de Oliveira, Servidora N3o

Docente Marcia Aparecida Cruz de Oliveira Blanco, na qualidade de secret6ria, e a Representante

Discente Gabriela Cortez Campos. E) Edital de Duplo Diploma de Graduagao: a Coordenag5o do

Conv6nio de Duplo Diploma entre a FDRP e a L/n/vets/td deg// Stud/ d/ Camerfno torna pablico edital

para realizagao de Duplo Diploma com a Universidade estrangeira. S3o 05 jcincol vagas destinadas

a indicag3o de estudantes para o programa de cooperagao para obtenQ5o de dupla graduagao com

a Ur7/vars/td deg// Stud/ d/ Gamer/no, com inicio em setembro de 2022. As Inscrig6es acontecer3o no

periodo de Of/06 a l0/06/2022. O edital pode ser acessado pelo sistema Mundus. O acesso 6 pda
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area publica, n3o 6 necess6rio fazer login. F) A faculdade de Direito de Ribeir3o Preto da USP
abrigara, no ano de 2022, 17 Idezessetel semin6rios tem6ticos sobre os ODS da Agenda 2030 da
ONU na regi3o de Ribeir3o Preto. Pr6ximos semin6rios: Energia acessivele limpa, em 08/06, is 19h;

Agua pot6vele saneamento, em 22/06, is 19h. Ambos no Audit6rio da FDRP. Docente respons6vel:

Prof. Dr. Nuno Manuel Morgadinho dos Santos Coelho. G) Workshop "Literatura como recurso
criativo". Durante dois encontros seri discutido o processo criativo, trabalhando a leitura de textos
liter6rios, a reflex3o em torno dos recursos criativos utilizados pelo autor e proposta de aplicagao

atrav6s da elaboragao de textos. Mediado por Ana Leticia Brunelli, em 08 e 09/06, is 12h, na Saba B

14 da FDRP. Respons6vel: Daniela Verissimo Gomes. H) Reuni5o Extraordin3ria da Congregagao no

dia 24/06/2022, is 14 horas, conforme estabelecido na Oltima reuniio do Colegiado, para tratarem

dos Relat6rios Institucionais. N5o teri, provavelmente, como de costume, reuni3o da Congregagao

em julho. O Sr Diretor comunica que vai se afastar da Unidade a parter de amanh3. Ficar6 afastado

entre afastamento e f6rias at6 o dia 18 de julho. Participar6 de atividades ligadas a area de pesquisa

e depois f6rias. Compartilha com a Congregag3o um evento que aconteceu na Faculdade que diz

muito sobre o que a Unidade 6, o que os funcion6rios s3o e sobre como devem ser sempre. Durante
a Agrishow, o funcion6rio Sergio Roberto de Andrade, um dos motoristas da Faculdade, foi
procurado por uma m3e de uma aluna que perguntava se os estacionamentos seriam seguros para

das poderem passar a noite. Tinham chegado de cerro, percorrendo milqui16metros desde Brasilia,

e n5o havia vagas na cidade. O Sr Sergio, ap6s aprovagao que procurou obter em sua casa, levou a

aluna e a m3e dela e abrigou-as. Elas estiveram tr6s semanas na casa do funcion6rio que se tornou

um padrinho delta aluna. Gostaria de expressar o reconhecimento e o agradecimento da Faculdade

por uma postura que 6 representativa do modo como os servidores s3o humanos, prestativos e est3o

atentos a realizag3o da tarefa. O Prof. Dr. Ignacio Maria Poveda Velasco diz que essa hist6ria 6 muito

significativa, desse espirito que 6 de todos os professores, alunos e servidores. Prop6e a
CongregaQao uma mogao de louvor ao Sr Sergio, porque acha que 6 um exemplo que tem que ficar

reconhecido e perpetuado. O Sr Diretor pergunta ao Colegiado se podem colocar como pauta para

delibera rem, sendo aprovada.
Sergio Roberto de Andrade Dor sua dedicacao e humanismo 6 QprQVQda no[ unanimidade. 3.

EleiG6es. 3.1. Conselho Universitirio. Eleigao para suplente do Representante Docente da
Congregagao da FDRP junto ao Conselho Universit5rio da USP, tendo em vista o t6rmino do mandato

do Prof. Dr. Alessandro Hirata (suplente/ ji reconduzido) em 22/06/2022 (Art. 15, V e $ 19 do

Estatuto/USP Permitida uma recondugao). A Sra Marcia Aparecida Cruz de Oliveira Bianco informa

que tiveram as manifestag6es de interesse da Profa. Dra. Eliana Franco Neme e Profa. Dra. Maria

Paula Costa Bertran, sendo que esta informou que se voluntariaria se n3o houvesse outros

candidatos. o Sr Diretor declara que, atendendo a interpretag3o que fazem do exercicio dessas

funQ6es, interpretam que a representagao da Faculdade e a participag3o nos conselhos e colegiados

de maneira geralconstituem menus pOblico, que devem ser exercidos por todo e qualquer elegivel

na hip6tese de ser indicado pele colegiado correspondente. Por isso sempre procederao dessa

forma, coma t6m procedido; todos os elegiveis constar3o das c6dulas, cabendo votar em quem quer
que seja. Fargo sempre a consulta para procurarem louvar aquela pessoa que tenha se
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disponibilizado. A Sra Marcia Aparecida Cruz de Oliveira Bianco esclarece que, da lista dos docentes,

excluiram o Prof. Marcio, que 6 membro titular e seu mandato este vigente, e o Prof. Alessandro

Hirata, porque j6 foi reconduzido e n3o pode mais, nesta eleigao, participar. Apurados os votos, com

o seguinte resultado: 13 (treze) votes para a Profa. Dra. Eliana Franco Neme e I jum) voto para a
Profa. Dra. Maria Paula Costa Bertran. Eleita a Profa. Dra. Eliana Franco Neme para suplente do

Representante Docente da Congregacao da FDRP iunto ao Conselho Universit6rio da USP. 3.2.
Comiss3o de Cultura e Extens3o Universitiria. Eleigao para um membro titular e respectivo suplente

junto a Comiss3o de Cultura e Extens3o Universit6ria, tendo em vista o t6rmino do mandato dos
Profs. Drs. Camilo Zufelato (titular) e Clio Gracco Pinheiro Dias (suplente) em 06/06/2022

Manifestag6es de interesse: Profa. Dra. Marta Rodrigues Maffeis e Prof. Dr. Camilo Zufelato, ambos

s3o candidatos a titular. A Sra Marcia Aparecida Cruz de Oliveira Bianco esclarece que excluiram

dessa vista de docentes a Profa. Dra. Ellana Franco Neme, que ji este no segundo mandato evigente

Apurados os votos, com o seguinte resultado: Titular: 8(oitolvotos para o Prof. Dr. Camilo Zufelato

e 8 loitol votos para a Profa. Dra. Marta Rodrigues Maffeis, havendo empate. A Sra Marcia Aparecida

Cruz de Oliveira Bianco esclarece que, de acordo com o crit6rio de desempate, a admiss3o mats

antiga 6 da Profa. Marta, que foi admitida em 07/04/2008. O Prof. Camilo foi admitido em
08/01/2009. Suplente: IO (dez) votos para Profa. Marta Maffeis, 3 (tr6sl votos para Prof. Camilo

Zufelato, 2 (dois) votos para Prof. Jair Cardoso e I(um) voto em branch. FQrap qlqilQ$, PQrlqr)tQ, Q
Profa. Dra. Marta Rodrigues Maffeis e o Prof. Dr. Camino ZufelatQ. como membros titular e suplente

respectivamente. para comporem a Comiss3o de Cultura e Extens3o Universit6ria. 3.3. Comiss3o

Permanente de Publicag6es. Eleig3o para um membro titular junta a Comiss3o Permanente de
Publicag6es, tendo em vista o t6rmino do mandato da Profa. Dra. lara Pereira Ribeiro (titular) em

06/06/2022. Manifestag6es de interesse: Prof. Dr. Fernando da Fonseca Gajardonie Profa. Dra. lara

Pereira Ribeiro. Apurados os votos, com o seguinte resultado: 8 (otto) votos para a Profa. lara e 8
loito) votos para o Prof. Gajardoni, havendo empate. A Sra Marcia Aparecida Cruz de Oliveira Bianco

esclarece que, pda data de admissao, o Prof. Gajardonifoiadmitido em 29/03/2010 e a Profa. lara
em 26/05/2014. Eleito o Prof. Dr. Fernando da Fonseca Gaiardonicomo membro titular para compor

a Comiss3o Permanente de Publicac6es. 4. Palavra aos Presidentes de Comiss6es. Comiss3o de

Graduag3o. O Prof. Dr. Gabriel Loretta Lochagin comu nica: A) Sobre os andamentos do oferecimbnto

de dlsciplinas no pr6ximo semestre. Nesse primeiro semestre tiveram que se adaptar ao retorno

presencial, sabido por todos que houve dificuldade em fazer o adequado oferecimento e garantir o
acesso dos alunos a todas optativas. Foi um trabalho bem sucedido, mas que exigiu uma s6rie de

empenho da Diretoria, Comiss3o e Departamentos. Nesse semestre faz um agradecimento especial

5 Diregao da Faculdade: Prof. Nuno e Prof. Marcio, e, tamb6m, aos Chefes dos Departamentos: Prof.

Celli, Profa. lara e Profa. Cristina, por terem se empenhado tanto no trabalho junto aos docentes

para que fosse ofertado o nOmero n5o s6 adequado, mas tamb6m produtivo de optativas que

oferegam efetivamente opg5o para os alunos, para assegurarem o objetivo do PPP na flexibilidade

da formag5o. T6m 29 (vinte e novel disciplinas optativas, salvo engano, e espera que esse nOmero

ainda cresga. E um n6mero muito elevado, fica bastante satisfeito. Agora tem o trabalho de montar

a grade hor6ria, mas acha que a quest3o foi muito bem encaminhada pelos Chefes dos
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Departamentos e Diregao. A Comiss3o de Graduagao agradece muito. B) Decis3o da Comiss5o de

GraduaQao de autorizar o formato digital para as defesas de TCC dos estudantes de Graduag3o, de

apoio ao objeto da deliberagao. N3o foi publicada ainda a decisao, mas foiaprovada peta Comiss3o.

A Onica coisa que se manteve no formato fisico foia entrega dos formu15rios. Ressaltando que os
docentes tem a faculdade de realizar as bancas presenciais, se assim desejarem. E uma

facultatividade para a realizagao das bancas na forma presencialou virtual. C) Foi mantido o nOmero

de vagas do programa PEC-G. lsso 6 um dado interessante. O programa de acesso dos estudantes

com conv6nio de Graduagao, o qual participa o Minist6rio da Educag3o e muitos estudantes
estrangeiros se aproveitam dele, t6m observado o interesse dos estudantes estrangeiros pda

Graduagao da Faculdade e ipso 6 muito positivo. O n6mero geralmente ficava aqu6m das vagas
disponiveis. O fato de as vagas disponiveis terem se mantido n3o significa que n3o est3o observando

um crescimento dos estudantes estrangeiros matriculados no curso. Ainda tem margem para ocupar

essas vagus totais, por isso foi mantido. D) Outro dado interessante 6 que h3 uma manifestag3o

grande de interesse de estudantes das outras universidades estaduais paulistas pda Graduagao da

Faculdade. Parece que foi descoberto o programa de interc6mbio e tem recebido muitos estudantes.

V3o regulamentar o assunto na CG porque 6 uma materia que ainda carece de regulamentag3o para

organizarem o plano de estudos desses estudantes, que tem gerado alguma dificuldade para
fazerem coincid6ncia entre os currfculos das outras universidades com as da FDRP. Comiss3o de P6s-

Graduag3o. o Prof. Dr. Jair Aparecido Cardoso comunica: A) O processo seletivo do Mestrado este

caminhando e bem. Ontem fizeram a divulgaQao das pessoas que passaram da fase de projetos e

agora inicia a fase de classlficag3o com relagao aos curriculos. Tem at6 segunda-feira para juntarem

os documentos. Este tranquila essa fase e caminhando dentro do cronograma do edital. BI Com

relag3o ao Sucupira, dia 20 de maio foio puzo para alimentar o sistema de Mestrado, mas era s6

informag6es cadastrais do curso, quest6es pequenas. Foialimentado e mandaram para o e-mail da

Direg3o um relat6rio. Elsa fase 6 s6 burocr6tica em termos de alimentag3o do sistema com dados

do curso e n3o dos professores. Outras quest6es servo feitas em outra etapa. Este caminhando

tranquilo tamb6m. C) Terminado o processo seletivo, marcaram uma reuni3o aberta da Comissao,
onde v3o discutir os itens do Sucupira, a forma e os crit6rios objetivos de avaliag3o, para elaborag5o

democr6tica desse sistema na pr6xima gest3o. A ideia foi do Prof. Guilherme e apoiada pelo Prof.
Paulo. Primeiro fargo uma reuni3o da CPG com a Coordenag3o do Curse, para ter uma forma objetiva

de divulgar isso, depois socializar os demais colegas do Curso. E uma forma dos colegas saberem da
responsabilidade e de manterem aqueles t6picos, que 6 de avaliag3o, atualizados. Essa 6 uma

preocupag3o e estrat6gia de trabalho da CPG. D) Ontem a secret6ria Sra. V6nia teve problema s6rio

de sa6de. Aambu15ncia veio busch-la. Ela este afastada e ainda n3o tem a informagao se seri um ou

mais dias. Hoje, tamb6m, a Sra Cristiane se ausentou do Setor porque tinha um problema particular

para cuidar em S3o Carlos. Entao, este fechado o Setor hoje. Segunda-felra retorna com a Cristiane

e depois v3o saber quando seri o retorno da Sra V5nia nesse sentido. Comiss3o de Pesquisa. A Sra

Marcia Aparecida Cruz de Oliveira Bianco comunica: AI Houve 7(sete) inscrig6es no editaldo PIBIC.

A Comiss5o de Pesquisa realizar6 a classificagao dos projetos na pr6xima reuniao, em dia 8 de junho.

B) Aconteceu a oficina "Como elaborar um projeto de iniciagao cientifica" nos dias 6 e 13 de maio,
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ministrado pda p6s-doutoranda Jamile Gongalves Calissi. C) Este acontecendo e termina hoje o

workshop de metodologias de pesquisa e t6cnicas de revis3o bibliogr5fica sistem6tica, das 9h is llh

e das 14h is 19h, no Anfiteatro da FDRP. Workshop ministrado pelo Prof. Leonardo Antonio de
Andrade Ginnie o doutorando Luiz Ricardo Gonzaga Ribeiro. DI As inscriQ6es de projetos no edital

Unificado de Bolsas, nas vertentes, pesquisa, ensino e cultura e extensao, estar3o abertas at6 o dia

10 de junho. Os docentes devem cadastrar os projetos no sistema Juno e os alunos devem se
inscrever no Programa de Apoio, Perman6ncia e Formag3o Estudantil-- PAPFE at6 o dia 30 de junho.

Apes a divulgaQ3o dos projetos aprovados, os alunos poderao se inscrever no periodo de 27 de julho

a 14 de agosto. E) A Comiss3o de Pesquisa ji encaminhou as respostas ao formu16rio da avaliag3o

institucional, referente a area de pesquisa, solicitado pda Diregao da Unidade. F) Est3o em
desenvolvimento na Comiss5o de Pesquisa duas normativas, sendo a primeira para o Programa de

P6s-Doutorado da FDRP e a segunda para a inscrigao de p6s-doutorandos no Programa de

Capacitag3o Dld6tica. Comiss3o de Cultura e Extens3o Universitiria. A Profa. Dra. Eliana Franco

Neme comunica: A) Tiveram, pda Comiss3o de Cultura e Extens3o, o evento Cultura em Di61ogo, que

foi aconteceu no periodo de 23 at6 o dia 27. O evento foi coordenado pda Comiss3o de Cultura e
Extens3o da Faculdade de Direito, Prefeitura do Campus, CoCEx de Ribeir3o e pda CoCEx do Campus

de S3o Carlos. B) Aconteceram nesse m6s as reun16es tradicionais do curso de Nog6es Gerais de

Direlto para o pOblico da terceira idade. C) J6 tiveram a primeira visita de escola do ensino m6dio,

com a colaborag5o de todo mundo, Centro Academico, At16tica e Prof. Jair. Todos foram chamados

para falar um pouquinho para estes alunos. Os servidores fernando e Danielapresentaram a Escola

para des, o que foimuito legal. D) No pr6ximo semestre v3o manter o Programa Universidade Aberta

a Terceira Idade. E) V5o apresentar um novo projeto, a pedido dos alunos, voltado 5 conscientizagao

das eleig6es, que ocorrer3o no fim do ano. Comiss3o de Relag6es Internacionais. O Prof. Dr.

Alessandro Hirata comunica: AI Tiveram onze estudantes inscritos para as vagas de interc6mbio no

segundo semestre de 2022, sendo que um deles foi contemplado com uma bolsa de m6rito

acad6mico na Universidade de S3o Paulo, no valor de vinte e oito mil reais, da AUCANI. E bastante

importante para o aluno esse auxilio para que ele possa realizar o interc6mbio. BI Tiveram dots
alunos inscritos no edital de bolsas de Empreendedorismo da AUSPIN. A ag6ncia AUSPIN deve

informar em breve o nome do aluno da FDRP que foi contemplado com uma bolsa. CI Este aberto

nesse momento o editalde Duplo Diploma com a Universidade de Camerino, coordenado peta Profa.

Clntia Rosa e Prof. Alessandro Hirata, que preve cinco vagas para estudantes, para inicio no segundo

semestre de 2022. D) No dia 24 de maio foiorganizado na Faculdade um evento juntamente com o

GCARl- Grupo Coordenador das Atividades de Relag6es Internacionais do Campus a comemorag3o

da Semana da Africa. Com a iniciativa dos alunos da PEC-G de todo Campus, sendo tr6s alunos

estudantes da Faculdade de Direito, que apresentaram deus parses de origem africana. E) Receberam

a visita da AUCANI na Unidade para todo Campus de Ribeirao, concentrando na FDRP as atividades

de relaQ6es internacionais. 5. Palavra aos Senhores Membros. O Ac. Juan Moreira Giatti agradece a

Comiss3o de Graduagao e aos Chefes de Departamento pelo n6mero disciplinas ofertadas. As

discuss6es do primeiro semestre foram bem efetivas, acredita que os alunos v3o ter um semestre

mats tranquilo. Sobre a questao da aprovag3o das iniciativas tomadas para a criagao da nova
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portaria, apelidada de "Buraco da Catao", os alunos da FDRP e da Enfermagem ficaram muito felizes,

pois 6 um assunto sempre retomado. Acredita que sera melhor porque facilitario acesso ao pr6dio.

Sobre o conv6nio firmado com a Policia Milltar est3o preocupados. A comunidade discente entende

que a USP passa por alguns problemas de seguranga publica. Mas os alunos n3o conseguem ter uma

posigao armada. N3o entendem que o conv6nio com a PM seja a melhor opgao. Veem com muita

preocupagao o enfraquecimento concomitante da Guarda Universit6ria. Para os alunos 6 um ponto

muito preocupante. Em S3o Paulo tiveram alguns epis6dios que j6 foram preocupantes para a

comunidade discente, do Diret6rio Centraldos Estudantes. Pontua a preocupag3o de que, alnda que

tenha sido aprovada hoje, os alunos tem certo receio com essa medida que foi tomada. Sentem falta

de maier discuss3o com os alunos. Sentem que muitos alunos, mesmo os da Unldade, n3o puderam

se manifestar ou mesmo entender o assunto. lialgo que n3o 6 de conhecimento de todos e traz essa

preocupagao. A Ac. Maria Eduarda Ruas Guimar3es reforga a Ideia da importancia que era ter
passado a pauta da Policia Militar e da pr6pria seguranga do Campus. Para a16m disso, n3o se

restringe somente a presenga da Policia Militar, mas outras diversas quest6es. Que tivessem fido

passadas, mesmo na Congregagao. Entende que houve uma an61ise de urgencia por conta dos

Oltimos acontecimentos dentro da Universidade, mas acha que nio poderiam ter se precipitado. N3o

foia melhor maida no ponto de vista dos alunos, ter se precipitado e ter passado essa pauta de

maneira t3o r6pida e sem uma discuss3o maior. As consequencias com a comunidade,

principalmente discente, s3o muito grandes com a presenga da Policia Militar, porque acaba sendo

o major "alvo". O pOblico que 6 mats afetado pda Policia, principalmente em frente ao Restaurante

Universit6rio, que 6 onde costumeiramente se manifestam, e devido a todos acontecimentos citados

pelo Ac. Juan, do hist6rico com a Policia Militar dentro da Universidade, pelo regime militar que

passaram e toda opressao que em S3o Paulo j6 aconteceu em manifestag6es com a presenga da

Policia Militar. Gostariam de debater. Agora que ji foiaprovada, a pauta se mant6m. Gostariam de

se colocar a disposigao para continuar esse debate da seguranga publica, de modo que favorega todd

a comunidade da USP. O Sr Diretor esclarece que os suplentes da representagao discente s3o
convidados, pda Presid6ncia do Colegiado, a participar com voz e sem votos na reuni5o da
Congregag3o. A Profa. Dra. Clntia Rosa Pereira de Lima informa, pda Comiss3o da Coordenag3o do

Clurso, que a CoC vai ter a reuni3o na segunda-feira pr6xima para deliberar e aprovar a resolugao

sobre as regras das disciplinas de laborat6rio, seguindo o que foiaprovado na Congregagao, e com

destaque para o artigo 5', que 6 a obrigatoriedade de os professores envlar o projeto a CoC, at6 duas

semanas antes do inicio do primeiro periodo de interagao de matriculas nas disciplinas, coma

programs de ensino detalhado, indicando m6todo de avaliagao, cronograma e atividades previstas.
Precisam ter esse projeto antes, que 6 uma condig5o peta resoluQao para poderem oferecer eixos

nas disciplinas de laborat6rios. Fargo uma reuni3o interna, diem daquela primeira, com os

professores que apresentarem eixos para que des possam ter a possibilidade de desenvolverem

atividades em conjunto, jique esse 6 um dos objetivos das disciplinas de laborat6rios. Avisa a todos

os professores que na primeira semana de aura n3o ter3o atividades nas disciplines de laborat6rio,

porque todos os professores dever3o comparecer para apresentarem os eixos aos alunos. O Prof.

Gabriel, na CoC, fez a minuta dessa resolug5o. o Prof. Dr. Gabriel Loretto Lochagin acrecenta que foi
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seguida integralmente a orientagao da Congregagao e da Comiss5o Ad Hoc em todos os aspectos.

Apenas a inovagao que se deu em relagao a prazos de encaminhamento, aspectos mais operacionais

da atuag3o da CoC para o funcionamento do laborat6rio. O Sr Diretor agradece a Profa. Cintia por
ter reassumido a CoC e cuidar dos laborat6rios. O Prof. Dr. Ignacio Maria Poveda Velasco sugere uma

moQao de pesar da Congregagao a Assistente T6cnica Financeira, Gisele Cristina dos Santos, pele

falecimento inesperado e repentino de sua mae, considerando que a servidora 6 uma das fundadoras

da FDRP, a pessoa que ela 6 e a importancia dela para a Faculdade. O Sr Diretor agradece ao Prof.

lgn6cio pda proposta e pergunta se podem inserir na pauta. Colocada em votacao, a moc3o dq pg$qr
a servidora Gisele Cristina dos Santos, i)elo falecimento de sua mae, Sra. Maria Helena Devito dos

$ rllQ$: e qprQvqdq PQr ynq iidqdq. OSrDiretordiz que avangaram em doin projetos antigos que

dizem respeito ao Campus, a portaria de pedestres, proposto pelo Prof. Ignacio. Durante todos os

anos da sua gestao, o Prof. lgn6cio defendeu a abertura dessa entrada, portaria, exclusivamente para

pedestres. Hoje construiram um consenso com os Diretores de Unidade, a Superintendencia de

Seguranga de S5o Paulo e a Prefeitura do Campus e ter3o a construg3o disso. Tamb6m 6 argo sobre

o que a Congregag3o se manlfestou h6 dez anos ou mats acerca da implantagao da base. Naquele

moments, por proposta sua Inclusive, disse que era um assunto que merecia mais debate, foi esse

o posicionamento. Como representante da Unidade no Conselho Gestor, entendeu que houve

debate suficiente a respeito dessa quest5o, que h6 urgencia na implantaQ3o da base. Est3o tendo

problemas serissimos com relagao a vio16ncia e a comunidade este exposta, infelizmente. S3o muito

convincentes os dados que vem do Campus do Butant5 com respeito a essa quest3o. S3o muito

conscientes da pertin6ncia de muitos dos argumentos levantados pda representag3o sindical e

representag3o estudantil. H6 problemas importantissimos com respeito a vio16ncia policial que

devem estar atentos. Essa proposta procurou utilizar os argumentos e as preocupag6es dos dois

lados. Este fortemente ancorado esse programs no respeito aos direitos humanos e a diversidade,

com Instituig3o de canals de di61ogo entre a policia e a comunidade, com audi6ncias pablicas mensais

para avaliar a participagao da policia. V3o estar permanentemente discutindo o que se passa. Mas

n3o deixaram de implantar essa medida porque ela parece ser capaz de resolver um problema
serissimo do Campus. Acompanharao essa questao e trar3o a Congregagao os resultados a respeito

disso. O Prof. Dr. Ignacio Maria Poveda Velasco diz aos alunos, em apoio a manifestag3o do Sr

Diretor, que, pessoalmente como j6 foi Diretor da Faculdade, Secret6rio Gerd e Procurador da

Universidade, entende a preocupagao. Mas, com esses cuidados todos que o Prof. Nuno mencionou,

da maneira como ipso foi implantado, gostaria de tranquilizar no sentido de que a experi6ncia que

tiveram no Campus do Butanta, com a implantaQ3o de um policiamento comunit6rio, com base num

projeto chamado Koban, buscado no Jap3o, os resultados da instalagao de uma base da Policia

Militar dentro do Campus do Butant3 foram excelentes. Todos os indicadores de crimes cafram

estupros, furtos, assaltos etc. N3o 6 miss3o da Policia Militar Comunit6ria, dentro do Campus e desse

projeto Koban, realizar qualquer tipo de controle em relag3o, por exemplo, is atividades, at6

pollticas da USP. Os frutos alcangados no Campus do Butant3 foram efetivamente muito Brandes,

com saldo bastante positivo. Esse 6 um assunto que vem sendo discutido h6 muito tempo. Gostaria

de tranquilizar no sentido de que a experiencia tem sido muito v61ida. Est3o falando de uma
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universidade publica. espago pOblico, seguranga publica e forma ptlblica, que, no caso, 6 a Policia

Militar do Estado de S3o Paulo, se h6 problemas, t6m que ser enfrentados e corrigidos. Mas, em si e

a priori, n3o v6 motivo para que a seguranga das pessoas que est3o no Campus n3o possa estar

sendo comtemplada atrav6s dessa aWaD. O Ac. Juan Moreira Giattidiz que n3o sabe se a comunidade

discente fica tranquilizada. Acha que 6 um caminho. S6 a experiencia pr6tica vai provar todas essas

medidas que foram tomadas. Entende que foram tomadas precaug6es, medidas, mas os alunos

sabem que a Policia Militar do Estado de S3o Paulo 6 uma das mats violentas do Pals. Sabem que o

perfildo corpo discente tem mudado. Sabem dos dados de repressao da Policia Militar. Como a Ac.

Maria Eduarda citou, tem o Bandejao como local de manifestag5o, de voz dos alunos, e colocar a

base ali, t5o pr6xima, n3o os acalmou. Acha que os deixou mais preocupados. Entende e espera ester

errado, deseja que esse conv6nio traga melhorias efetivamente. Mas, gostaria que medidas de

seguranQa, como a Guarda Universit6ria, n3o fossem deixadas de lado. A Guards Universit6ria pode

ser reforgada. T6m outras medidas que, talvez, a longo puzo sejam mais efetivas. Talvez um dia a

PM nio seja mats necess6ria aqui nesse Campus. Querem para as pr6ximas turmas um local maid

seguro. OSr Diretor diz que, como Faculdade de Direito, tem um papelimportante nessa quest3o. A

questao da vio16ncia politica 6 importantissima. V3o se comprometer, o Prof. Marcio integra a
Comiss3o de Proteg5o e Seguranga do Campus, a acompanhar essas audi6ncias pOblicas e essas

quest6es, para assegurar que o conv6nio seja executado nos termos em que ele foi proposto. Nos

termos em que o conv6nio foi proposto, n3o permite que haja vio16ncia politica e que se concretizem

essas preocupag6es. A Faculdade de Direito acompanhar6 isso, 6 importante. Receberam dots claros

docentes, autorizag3o para a contratagao de professores e professoras, doutores e doutoras, na
Unidade. Precisam definir para que Departamento vaie para qual area. O crit6rio, hoje, de

distribuigao n3o atende mais a substituig3o autom6tica de quem quer que seja. A distribuigao das
vagas, hoje, se d6 por projeto, indicando que areas precisam, para que que precisam, para fazer o

que e tendo em vista especialmente o futuro da Faculdade. Inauguram agora um di61ogo e pedem

aos Departamentos que colaborem com isso. Precisam definir onde este a area priorit6ria para
atender, n3o s6 tendo em vista aquelas demandas que j6 t6m do ponto de vista da Graduagao, que

tradicionalmente se faz. A Reitoria n3o aceitar6 simplesmente a indicag3o de carga hor6ria docente

na Graduagao. lsso n5o sera suficiente. Precisa de projeto, visio de futuro. E a Congregagao que

deliberar6, mas defenders que atendam n3o s6 as exigencias de ensino, mas ensino, pesquisa e

extens5o. Defenders especialmente que pensem na P6s-Graduag3o. Apesar de pensar pessoalmente

que a major contribuig3o para o futuro seja a Graduag3o, o que fazem na Graduagao 6 o mats
importante do panto de vista do Pars, tem a major tarefa na construg3o do Mestrado e Doutorado,

caminhar para uma nota 6 ou 7, que 6 o que a Universidade de S3o Paulo 6 e ela exide ipso da FDRP
Se n3o contratarem os docentes tendo em vista o exercicio da doc6ncia em P6s-Graduagao,

perderao as poucas oportunidades que t6m de aumentar a massa critica e os grupos de pesquisa.

Ter5o oportunidade de discutir isso. N3o este dizendo que n3o poderiam contratar professor s6 para

a P6s-Graduagao, n3o 6 isso que este em logo. Os professores virgo para a Graduag3o e para a P6s-
Graduagao, mas podem e defende que devem fazer, colocar como requisito da contratag3o esse

produgao cientifica, ader6ncia com as linhas de pesquisa da P6s-Graduagao. Por fim, compartilha o
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encaminhamento da implantagao do NOcleo de Pr6tica Juridica no segundo semestre. Aguardam

resposta da FADEP para viabilizar a contratag3o de profissionais que precisam. A Universidade n5o

pode contratar. Apenas via Fundagao seri posslvel contratar. Tamb6m este em andamento o

conv6nio com a Defensoria Publica do Estado de S3o Paulo para o mesmo efeito. Articulag6es com

a Ordem dos Advogados do Brasil, entidades da sociedade civilpara estruturar e implantar a parter

do segundo semestre o NPJ, que teri uma atuagao gerd voltada para agnes diversas de direito de

famflia, agnes de estado e, no segundo momento, direito criminal. Como a Defensoria e os servigos

universit6rios fazem em gerd, mas, tamb6m, nOcleos especializados em segmentos dos direitos

humanos. Portanto, ipso este em estruturagao e v3o abrir a Casa que conseguiram e reformaram na

gestao do Prof. Celli. A parter do segundo semestre, espera que em agosto, comecem o primeiro

n6cleo em funcionamento 16. V5o trazer na reuni3o de agosto o projeto, apresentarao como este

funcionando. Tendo em vista o grande interesse de nOcleos de extens3o e de pesquisa em ocupar

aquela Casa e desenvolver projetos voltados para a comunidade, fizeram o requerimento da Casa 3

e da Casa 5, para que possam construir alia que de forma brincalhona chamam de "Vila da Justiga"

Tem essa discuss3o no horizonte. A Profa. Dra. Fabiana Cristina Severidiz que, sobre as vagas para

Professor Doutor, essa 6 sua avaliag3o, acha que de modo indireto expressou isso na Optima

Congregag5o e de novo reforga, acha que entraram em um novo ciclo na Faculdade, considerando o

processo hist6rico. E um novo ciclo, com outras caracteristicas, sem diminuir ou aumentar nenhum

dos ciclos. Acha que no iniclo da Faculdade eram um curso em uma regiao onde n5o tinha
doutorados pr6ximos. N3o tinham como realidade no Pals um curso com uma quantidade muito

grande de professores pesquisadores e pesquisadoras. Esse foi uma t6nica que foi colocada pda

FDRP e n3o foi s6 para a regiao, foi para o Brasil, um curso integral, interdisciplinar, com temas, foci,

inovag6es relativas, laborat6rio. Acha que quem idealizou foi vision6rio e muito importante, e

chegaram, boa parte, jovens. Tamb6m tinham uma presenga muito grande, at6 na Congregagao, de

professores externos que foram muito solid6rios e contribuiram muito com a FDRP para que

ganhassem uma relativa maturidade. Esse nOmero de professores agora este diminuindo com a
chegada dos Professores Titulares na Congregag3o. Est3o ganhando autonomia agora, com Prof.

Nuno e Prof. Marcia, primeira Diregao de um quadro interno. Acha que essas duas vagas podem

oportunizar pensarem e fortalecerem esse segundo ciclo, considerando que a regiao n3o 6 maid ipso

s6. T6m outros doutorados na regiao. Tem um curso de graduaQao bastante inovador, que foi

inspirado na FDRP, o da UNIFESP, que este em andamento e tem h5 dois ou tr6s antes mostrado para

o que veio, um corpo docente jovem e tamb6m pegou aquilo que a FDRP tem de bom no curio para

fortalecer o curso deles. Em resumo, seria interessante olhar de modo maduro essa questao de quads

s3o os crit6rios, n3o entrando em uma discuss3o que seja departamental, e aproveitar tamb6m o

quadro da Reitoria, esse novo ar que chega da pr6pria Reitoria, para pensar o lugar, coma Faculdade

de Direito, dentro da Universidade de S3o Paulo. H6 algumas respostasjuridicas que a sociedade n3o

tem, das est3o para serem feitas, construidas, e acha que podem ter um protagonismo em relag3o

a isso. Sobre a questao da paridade, sobretudo racial do quadro docente da Universidade de S3o

Paulo, t6m duas, mas t6m v6rias vegas que est3o sendo distribuidas e esse debate tem sido feito

com maior ou menor medida em v5rias Unidades. A discuss5o 6 sempre o modelo do concurso
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individualizado, como criar cotas. Acha que essa nova Reitoria tem debatido equidade de g6nero e

racial, colocado como pauta a construgao e fortalecimento de politicas de equidade na Universidade,

que ultrapassam a questao da cota para concurso. H6 15 anos atr6s, que foram as primeiras vezes

que tiveram concursos, vestibulares com cotas, haviam incertezasjuridicas muito Brandes. Hoje tem

tamb6m incertezas juridicas a cotas raciais em concurso docente. Gostaria de trazer essa reflex5o,

n3o sabe como, n3o necessariamente 6 um encaminhamento. Eventualmente, se somarem a isso e

pensar esse Congregagao, ou uma comissao, comegarem a pensar formatos racionais, que osjoguem

em um projeto de um segundo ciclo da Faculdade, para que n3o vire sucata rapidamente, porque o

cen6rio da regiao mudou, e que possam alavancar mudangas que possam impactar dentro da

Universidade e ser espelho para outras universidades. O Sr Diretor diz que gostaria de destacar essa

quest3o da equidade racial. E verdadeiramente absurda a condigao racial do corpo docente da

Universidade. Tem 3,7% de negros entre os professores, sendo que o Estado de S3o Paulo tem 37%

de negros na sua composigao. Tem certeza que quando algu6m olhar para tr6s, para esse tempo e

ver isso, teri a mesma repugnancia que t6m quando olham para o corpo docente da Africa do Sul

no momento em que o Apartheid aconteceu. Vinte anos depois do Apartheid des ainda se
ressentiam e lamentavam muito o fato de terem alcangado apenas 15% de professores e professoras

negras naquele pars. Seguem com 3,7% depots de tanto tempo da abolig3o completa da escravid3o.

Precisam pensar sobre isso, lever a s6rio. H6 dificuldades muito importantes, que dizem respeito a

homo operacionalizar isso, sem trazer prejuizo, sem gerar desigualdades, de formajusta. E algo dificil

de se implementer, mas n3o podem deixar de fazer, precisam encontrar uma forma de realizar

equidade racial. O Prof. Dr. Ignacio Maria Poveda Velasco acha que a manifestag3o da Profa. Fabiana

6 muito relevante. A questao este posta. Lembra que o Prof. Nuno escreveu recentemente no Jornal

da USP um arquivo sobre essa tem6tica, provocando essa reflex3o. Parabeniza o Prof. Nuno e a Profa.

Fabiana pda manifestagao. o Prof. Dr. Jair Aparecido Cardoso comunica que t6m alguns prazos, este

caminhando bem o processo seletivo, mas as crises acontecem. Est3o sem a servidora Sra Vania e

n3o sabem quando ela retorna e o servidor Omar, que serra para ajudar nesse momento de

afogadilho, este de licenga. Dia 6 termina o puzo para apresentar os documentos de avaliag3o

curricular. Tiveram um puzo muito exiguo para avaliag3o, da an61ise curricular de classificag3o e

divulgag3o. T6m pessoas dependendo de bolsa. Podem perder as bolsas se n3o fecharem ipso dentro

do puzo e darem um resultado efetivo at6 o dia 10. Pediria a Diregao que cedesse a Sra Maria Jose,

por exemplo, e mais algu6m que pudesse ajudar na pr6xima semana, se a Sra V5nia n5o voltar, em

apoio ao Setor de P6s-Graduagao. Precisam ajudar nessa parte bragal de classificagao do resultado.

Precisam publicar urgente, porque existe realmente a pend6ncia de bolsas. A16m de perder o
cronograma do edital, deixar de responder a Reitoria, podem ter prejuizos pedag6gicos para os

alunos em termos de bolsa. Em relagao ao evento a realizar no m6s de junho em parceria com o

Tribunal Regional do Trabalho de Campinas e com o apoio da ONU, Aprendizagem Social como

Instrumento de Erradicagao do Trabalho Infantil e Inclus3o Sociocultural. 1; um evento grande que
est3o realizando. A USP participa desse events porque mediante conv6nios com faculdades, a
pr6pria Prefeitura vaiacolher jovens para uma aprendizagem social, com o objetivo de erradicagao

do trabalho infantile empoderamento dos jovens na educag3o com relag3o ao trabalho. A abertura
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sera dia 23 de junho. O Prof. Dr. Marcia Henrique Pereira Ponzilacqua lembra que na reuni3o passada

da CongregaQ3o aprovaram os termos para o Programa Jovem Aprendiz. Embora tenham alguns

aspectos que est5o discutindo, elucidados e esclarecidos dentro da proposta que n3o est3o muito

claro, em prlncipio a Faculdade este assumindo quatro jovens aprendizes que estar3o sob a

supervis5o da Sra. Milena na Biblioteca, porque os servigos que s3o destinados s3o de escrit6rio. As
vezes des v3o se deslocar para servigos de menor aprendiz, coisas que s3o compativeis com o

processo de aprendizado. Provavelmente v3o ter contato e esse 6 um dos escopos do programa.

Estes jovens aprendizes que vem de acompanhamento de adolescentes em conflito com a lei, v3o

ter contato com docentes e servidores. Em principio v3o prestar servigos na Biblioteca. Nos pr6ximos

meses estabelecer3o uma comiss3o da Unidade, atendendo a sugestao e a instincia da nova Pr6-

Reitoria de Pertencimento e Diversidade. A ideia 6 que essa comiss3o tamb6m trabalhasse, ou um

grupo de trabalho por ela designado, os crit6rios para esses concursos e essas provis6es futures,

entre des como lidar com essas quest6es. V3o pensar nisso. O Ac. Juan Moreira Giatti lembra que

os formu16rios de avaliag3o do PPP ji est3o abertos, os alunos j6 podem responder, pois todos

receberam o link. Nas pr6ximas semanas alguns alunos que j6 fazem parte da comiss3o
sistematizadora v3o procurar os professores para que respondam esse question6rio numa entrevista

direcionada. O Centro Acad6mico convida todos os professores e toda comunidade para a palestra

que vaiorganizar com Augusto de Arruda Botelho, um dos fundadores do Grupo Prerrogativas, dia

14 de junho, is 20 horas no Audit6rio da Faculdade. O temp da palestra sera a reforma do sistema

judici6rio. A Ac. Maria Eduarda Ruas Guimar3es convida todos para o Encontro Nacional dos

Estudantes de Direito que vaiacontecer no Oltimo finalde semana de julho at6 o comego de agosto.

Apesar de ser um Conselho Nacional dos Estudantes, todas as pessoas que tem graduagao, p6s
graduagao e todas as pessoas envolvidas na area acad6mica do Direito podem participar. Foi
publicado na p6gina da FENED os temas do evento, pain6is e demais informag6es. O Sr Diretor diz

que 6 muito importante estimularem a particlpagao dos estudantes e das estudantes nesses

encontros, porque 6 um lugar que aprendem muito e adquirem habilidades essenciais para a
profissao e cidadania. Est3o em totalapoio a participagao dos alunos e ajudarao a viabilizar. Havendo

pessoas interessadas, estimular3o. ll. ORDEM DO DIA. APROVAR. 1. Concurso de Livre-Doc6ncia. I.I

Processo 2021.1.427.89.9 -- Departamento de Direito POblico. An61ise da inscrigao recebida e da

Banca Examinadora sugerida para o concurso de Livre-Doc6ncia junto ao Departamento de Direito

Pablico, Area de Direito Constitucional, nos termos do EditaIFDRP N9 024/2021. Candidato inscrito:

Prof. Dr. Thiago Felipe de Souza Avanci, fls. 536-541. Banca Examinadora sugerida pelo Conselho do

Departamento de Direito P6blico, em 27/04/2022, fls. 543: Titulares: Professor Rubens Begak(FDRP

USP), Professora Fabiana Cristina Seven IFDRP-USPS, Professor Elival da Silva Ramos IFD USP),

Professor VidalSerrano Nunes J6nlor(PUC-SP) e Professora Eunice Aparecida de Jesus Prudente(FD

USP); SuDlentes: Professora Eliana Franco Neme (FDRP-USPS, Professora Maria Paula Costa Bertran

IFDRP-USP), Professor Edvaldo Pereira de Brito(UFBA), Professor Adilson Jose Moreira(Universldade

Presbiteriana Mackenzie - SP) e Professora Vera Karam de Chueiri(UFPRI. Parecer do relator pda

Congregag3o, Prof. Dr. Pedro Bohomoletz de Abreu Dallari pda rejeigao da inscrigao do candidato

Thiago Felipe de Souza Avanciem concurso de titulos e provas visando a obtengao de titulo de Livre
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Docente na area de Direito Constitucional, em raz3o do desatendimento das exig6ncias

estabelecidas nos incisos ll e IV do item I do Edital FDRP/USP ng 024/2021, bem como, caso seja

diverso o entendimento da Congregagao quanto a regularidade da inscrigao, pda aprovag3o da

banca examinadora sugerida para o certame pelo Departamento de Direito POblico, desde que

satisfeitas as determinag6es dos arts. 190 a 193 do Regimento Gerd da USP, em 31/05/2022, fls.
544 545. Colocado em discuss3o e votacao, o parecer do relator Prof. Dr. Pedro Bohomoletz de

Abreu Dallari. belo indeferimento.d4 B$c£k8o do caDdidato Thiago Felipe de Souza Avanci ao

Concurso de Livre-Docente iunto ao Departamento de Direito P6blico da Faculdade de Direito de

Ribeiro Preto/USP. Area de Direito Constituciona . Edita] 024/2Q2].PQC ys [lcia do cumnrimento

de requisitos formais e mater]ais (incisos ]] e ]V do item ] do Edita] 024/2Q2]).f pglQBpfQvacao da

Banca Examinadora sugerida, 6 aprovado por unanimidade jquinze membro$1. 2. Formato da

realizag3o das provas para os Concursos de Livre-Doc6ncia (Editais FDRP N9 015/2021 -- DPP e Ng

024/2021 - DDPI nos molded do Regimento Gerd (integralmente presencial) ou, alternativamente,

nos termos da Resolug3o 7955/2020. A Sra. Marcia Aparecida Cruz esclarece que a Procuradoria
Gerd foi consultada, a ResoluQao este vicente. A informagao que receberam 6 que a Congregag3o

deveria deliberar porque ji est3o todos presenciais e, por conta de toda a demanda da nova gestao

da Reitoria, essa Resolugao ainda n3o foi revogada. Para que n3o tenham nenhum problema futuro,

a Congregag3o deveria deliberar se de acordo com o Regiments ou se de acordo com a Resolug3o

7955/2020. A Resolugao 7955 disp6e que a prova escrita seria presencial somente com a presenga

do presidente da banca e do candidato e as demais, sendo defesa de tese, julgamento do memorial

e prova did5tica seriam on//ne. fQ QQqdQ gD d $gU$$1iQ g yQlqcaQ: q fongregac3o deliberou, por
unanimidade(quinze membros), que o formato da realiza€ao das provas para os Concursos de Livre-

Doc6ncia seguir6 o Regimento Gerd da Universidade dQ53QEgulo. integralmente Dresencial. 3.

Relat6rio de Atividades Simultineas 2021. 3.1. Processo 2022.5.42.89.8 - Departamento de Direito

POblico. Relat6rio de Atividades Simult6neas do Departamento de Direito POblico 2021. Aprovag3o

do relat6rio pelo Conselho do Departamento de Direito POblico em 24/02/2021 e aprovag5o do
complemento "ad referendum" do Conselho do DDP em 05/05/2022, fls. Ole 09. Parecer da relatora

pda Congregag3o, Profa. Dra. Flavia Trentini, favor6vel a aprovagao do relat6rio em 16/05/2022, 5s
fls. 13. Colocado em discuss3o e vota€3o, o parecer da relatora Profa. Dra. Flavia Trentini. favorivel

a aprovacao do Relat6rio de Atividades Simult5neas. referente ao ano de 202.L. gpresentado peso

Departamento de Direito P6blico, 6 aprovado por unanimidade (quinze membrosl. 4. Relat6rio

Bienal de Atividades. 4.1. Processo 03.1.00312.02.3 --Thiago Marrara de Matos. Relat6rio Bienal de

Atividades apresentado pelo Prof. Dr. Thiago Marrara de Matos. Aprovag3o do Conselho do
Departamento de Direito POblico em 24/02/2022 e deliberado na 108e sess3o do Conselho do DDP

a aprovagao do seu encaminhamento. Parecer do relator pda CongregaQao, Prof. Dr. Jair Aparecido
Cardoso, favor6vel a aprovaQao do relat6rio com a indicag3o de seu recebimento como definitivo,
em 24/05/2022. Colocado em discuss3o e vota£3o. o parecet.dQIQlator Prof. Dr. Jair Aparecido

Cardoso. favor5vel a aprovacao do Relat6rio Bienal de Atividade$ pt s [UQdo oelo Prof. Dr. Thiaeo

Marrara de Matos. com a indicacao de seu recebimentQ comp dQfinitivo.fjorovado oor

UI)qr)i idpdg lqUin?p Depbrosl. 5. Mogio proposta peta Grupo de Novos Docentes sabre
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Aposentadoria. O acumulado das discuss6es que levaram 5 proposta pode ser encontrado no link:

https://docs.google.com/document/d/lk2B.taSNHECNmG GYvmRbEHlnUKwZH52a9LZ.-srOEQ/edit. O

Sr Diretor convida o Prof. Dr. Caio Gracco Pinheiro Dias para participar da reuni3o, que assina

juntamente com outros docentes a proposta de inclus3o dente ponto de pauta. Lembra que qualquer
pessoa pode apresentar pontos de pauta de interesse da Faculdade. O Prof. Dr. Cain Gracco Pinheiro

Dias faz esclarecimentos sobre o Grupo de Novos Docentes e a mog3o proposta jinaudivel). O Sr
Diretor esclarece que a deliberag3o 6 sobre o apoio a mogao. A mogao pede que o assunto deja

pautado no Conselho Universit6rio. O Prof. Dr. Cain Gracco Pinheiro Dias apresenta o texto da mogao

e slides(parte inaudivell. Ao inv6s de ser o sa16rio que o docente tinha, ao se aposentar se faz uma

media dos sa16rios.(quando se aposenta, tem direito a porcentagem dessa media, que aumenta 2%

por ano at6 os 40 jquarenta) anon. Se trabalhou durante 30 jtrinta) ands, pode aposentar com 60%

da media dos deus sa16rios. Aumentada em 2% a coda ano at6 completar 40 (quarenta) anos,
conseguindo se aposentar com 100% da media dos seus sa15rios de contribuigao. At6 2020 essa

media era calculada sobre 80% dos seus melhores sa16rios de contribuig3o. Mas, na reforma
previdenci6ria que aconteceu no Estado de S3o Paulo agora, essa media 6 calculada em ama da

totalidade dos sa15rios de contribuigao. O que significa que, se chegar ao cargo de Professor Titular,

o seu sa15rio como ingressante na Faculdade vaicontar e jogar sua media para baixo. Tem o gr6fico

que mostra o impacto disco nos sa16rios dos docentes. Apes 2013, salvo engano, s6 tem a Profa. lara

e o Prof. Gabriel nesta categoria, j6 entraram no regime da nova reforms da previdencia. Esse era o

regime que todos depois de 2003 deveriam ter ingressado, s6 que, como ainda n3o havia side

instalado o fundo de previd6ncia complementar dos docentes, somente os contratados ap6s 2013 6

que entraram no regime do fundo previdenci6rio complementar. Eases recolhem uma contribuigao

previdenci6ria sobre o teto do Regime Geralde Previd6ncia Sociale des podem, querendo, aderir a

uma previdencia complementar, no PREVCOM. No PREVCOM at6 9,5%, salvo engano, do sa16rio do

docente que ele contribua, a USP debra esse contribuig5o do fundo de previdencia. Aqui existe uma

diferenga porque o docente p6s 2013 vai receber uma aposentaria que vai ser tirade de uma
poupanga que ele fez durante a vida. Se acabar a poupanga, acabou a complementagao, vai ficar

somente o RGPS. O docente que foi contratado entre 2004 e 2013 tem direito a uma aposentadoria

calculada pda media, que vai ser um compromisso que seri honrado peso Estado,

independentemente de quanto tempo ele vai usufruir dessa aposentadoria. O Prof. Dr. Jair

Aparecido Cardoso diz que, de 2004 a 2013, pda media corre-se o risco de 16 atris prejudicar e sair
junto com o teto. o Prof. Dr. Cato Gracco Pinheiro Dias diz que est3o pensando na situaQao hoje,

nada impede que outras reformat previdenci6rias sejam feitas e alterem esse quadro e piorem a

situagao. A Profa. Dra. lara Pereira Ribeiro dlz que a base de c61culo do p6s 2013 6 menor do que a

de 2004 a 2013, desconta menos INSS. O Prof. Dr. Cato Gracco Pinheiro Dias diz que sim, porque 6 o

teto do INSS; desconta menos INSS e paga um pouco mats de Imposto de Renda. A base de c61culo

6 diferente. Tem uma s6rie de dados, vairemeteros colegas para a live que este gravada no Youtube,

em que eases slides foram apresentados pelo Prof. Dr. Rodrigo de S6 Couto do IME. Tem o link no

materialque foidistribufdo aos membros e toda explicag5o, mais detalhada de tudo o que acontece.

T6m alguns exemplos pr6ticos de como elsa situaQ3o se configura na pr6tica. Docente que entrou
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na USP em 2011, que entra na regra da media, se tiver um sa16rio bruto em torno de R$ 19.472,00
Idezenove mil, quatrocentos e setenta e dois reais), papa R$ 2.892,00(dois mil, oitocentos e noventa

e dois reais) de previd6ncia, 14,85% do seu sa15rio de contribuigao previdenci6ria. O docente que

entrou na USP em 20-L3, pda regra do INSS, seu sa16rio bruto tamb6m de R$ 19.472,00 (dezenove
mil, quatrocentos e setenta e dots reais), paga de previdencia R$ 910,00, contribui R$ 928,00
jnovecentos e vinte e oito regis) para o fundo de previdencia, pasta R$ 1.839,50 jum mil, oitocentos

e trinta e nove regis e cinquenta centavos), sendo que a USP ainda deposita mais os R$ 928,00
Inovecentos e vinte e oito reais) para ele no seu fundo de previdancia. O que significa que o liquido

do docente nessa segunda situag3o 6 maior do que o liquido do sa16rio de quem entrou entre 2004

e 2013. O docente que entrou em 201.L paga 14,85% do seu sa16rio. O docente que entrou em 2002

com sa15rio brute de R$ 22.502,00(vinte e dots mil, quinhentos e doin reais) papa R$ 3.377,00(tr6s

mil, trezentos e setenta e sete reaisl de previd6ncia, o que equivale a 15,01% do seu sa16rio. Esse

que entrou em 2002 tem direito a paridade. O problema disso 6 que t6m quadros muito diferentes

de contribuigao previdenci6ria, que v3o levar a quadros muito diferentes tamb6m de remunerag5o

durante a aposentaria. Observam um quadro de divergancia na remuneraQ3o durante a carreira do

docente, que vaifazer que a expectativa de remunerag3o dos docentes contratados ap6s a reforma

seja inferior 5 expectativa de remunerag3o dos docentes que foram contratados antes da reforma

lsso 6 normal. Mas, o que mais acontece 6 que quando o c61culo 6 feito para se determinar o

beneficio da aposentadoria, o docente contratado na 6poca da sexta parte e do quinqu6nio se

aposenta com uma media de sa16rios, pelo c31culo, de R$ 20.596,00(vinte mil, quinhentos e noventa

e seis reais). O docente contratado a partir de 2013(1inha laranja), seu sa16rio caipara R$ 11.872,00

jonze mil, oitocentos e setenta e doin reais). Esses dois docentes pagam exatamente a mesma

contribuigao previdenci6ria equivalente a 15% do seu sa16rio aproximadamente. E isso que v3o

ganhar quando se aposentarem na Faculdade. Tdm professores na USP que sairam de universidades

federais e perderam o regime das federais e entraram nesse sistema. J6 se tentou na UNICAMP uma

judicializagao para que n3o se pagasse o aumento, mas a decis3o no STJ foi desfavor6vel. Os
professores da UNICAMP continuam recolhendo menos, mas apenas porque a laminar ainda n3o foi

derrubada no processo que obtiveram. N3o tem no quadra p6s 2013, porque o p6s 2013 vai receber

menos ainda, pols 6 o teto da previdencia, s6 que ter3o a complementagao do valor da previd6ncia

complementar. Nesse quadro est3o comparando a situagao dos pr6 2003 com os p6s 2003, ainda no

regime de medias de sa16rios. T6m os dados sabre como foia selegao. Por exemplo, um docente no

PREVCOM, que tem um sa16rio bruto de R$ 15. 373,00(quinze mil, trezentos e setenta e tr6s reaisl
e que este recolhendo o equivalente a 9,96% do seu sa16rio bruto, com a USP complementando a

sua previdencia complementar, vai ter um sa16rio bruto na aposentadoria de R$ 13.782,00 jtreze
mil, setecentos e oitenta e dois reals). Quando entraram na Faculdade muita gente dizia para se

sentirem felizes porque foram contratados antes do PREVCOM. Quando, na verdade, descobrem

quando fazem esses c61culos 6 que a situagao de quem este no PREVCOM consegue ser melhor do

que a situag3o de quem nesse interim entre as duas reformas. O problema 6 que pagam como se

fosse aposentadoria integral, para ter uma aposentadoria inferior a de quem este na previd6ncia

complementar. lsso, imaginando que o docente v5 receber at6 os 95 anos. Parece que 6 um c61culo
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razo6vel de expectativa de vida para a maioria dos docentes. N3o pode morrer antes de completar

o puzo, porque a pens5o que deixam para os sobreviventes cai para 40%. A ideia desse Grupo de
Docentes 6 que alguns docentes querem migrar de regime. Para alguns docentes isso vale a pena e

para outros, n3o. Por exemplo, entrou na USP em 2011, com 37 anos, n3o vai conseguir completar

os 40 anos de contribuigao para se aposentar, porque a expuls6ria o alcanQa quando tiver 38 anos

de contribuig3o. Entao, n3o vaiconseguir nem 100% da media. Alguns dos colegas pensaram em se

aposentar mats r6pido, em trazer os anon de contribuig3o do regime privado, ipso piora ainda mais a

rn6dia, porque o teto do regime previdenci5rio 6 menor do que o sa16rio de entrada na USP. Por
exemplo, tem llanos de contribuigao no INSS, que teri que deixar 16, porque se trouxer eases anon

de contribuigao, at6 se aposenta llanos mais cedo, mas com uma media ainda pior do que a media

de menos de 60% do total dos sa16rios, caindo para a metade. Nem todos, porque para alguns n3o

vale apena, mas alguns docentes querem mudar de regime. Em outros estados foi permitido aos
docentes, na reforma prevldenci5ria, migrar para o regime de previd6ncia complementar, quando

esse regime foiestabelecido. O Estado de S5o Paulo negou esse direito de mlgragao para os docentes

que quisessem. O Estado do Rio Grande do Sul permitiu essa mudanga de regime previdenci6rio.

Temem novas reformas da previdencia. Na Oltima reforma, aqueles que foram contratados at6 2003

tiveram sorte que n3o mexeram no c61culo do beneficio deles, mas nada garante que isso n5o mude

O levantamento atuarlalda SPPREV mostra que at6 2045 vaiter um pico de gastos com previdencia

no estado, o que vai tornar inevit6velque novak reformas previdenci6rias sejam feitas e v3o afet6

los. Direito adquirido s6 acontece quando completa as exig6ncias para a aposentadoria. N3o se
mexeu no sa15rio de quem foi contratado at6 2003, porque no arranjo politico para se aprovar a

reforma da previdencia disseram que s6 vale para quem foi contratado depois. Mas nada garante

que esse acordo seja necess6rio para a aprovag3o de uma nova reforma da previdencia, que pode e

acham que ela vai afetar tamb6m. N3o 6 s6 vai ter que trabalhar mais para se aposentar, mas

mudar3o as condig6es concretas para a aposentadoria. N3o se recorda das regras completas, mas

s3o trinta anos de contribuigao. E esse o quadro que embasa a mo€3o que esse Grupo apresenta. O
Prof. Dr. Guilherme Adolfo dos Santos Mendes diz que acompanha isso no plano federal. Se recorda

que a primeira proposta do governo Temer para os servidores da ativa, faltasse um dia para
aposentar, n3o precisava se aposentar, adquiriu o direito de fazer o pedido para aposentadoria, vai

aposentar com o teto do INSS. Precisava de trinta e cinco anos at6 ent3o, agora s3o quarenta

Precisava de trinta e cinco anon, faltou um dia, tem a expectativa de direito, n3o tem direito
adquirido. O direito adquirido 6 quando se pode exercer o direito. At6 ent3o 6 somente expectativa

de direito e, portanto, n3o tem direito a nada. E essa a compreensao, inclusive do Supreme Tribunal
Federal. O Prof. Dr. Cato Gracco Pinheiro Dias diz que esse 6 o quadro que descobriram, em seu cano,

com quake onze anos de carreira, o seu quadro previdenci6rio, atrav6s desse levantamento que foi

feito nesse Grupo de Docentes. Apresentou aos Profs. Guilherme e Fabiana, como Representantes

dos Doutores e Associados, e agradece publicamente o apoio para trazerem a discuss5o na
Congregagao. O texto da mogao explica de forma mats formala apresentagao que fez. Obviamente

n3o podem deliberar nada sobre isso. lsso s6 pode ser deliberado peso Conselho Universit6rio. O que

prop6em 6 que a Faculdade de Direito de Ribeir5o Preto inste. atrav6s dessa mogao, o Conselho
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Universit6rio a discutir solug6es para as seguintes quest6es: IQ) Os funcionirios do DRH t6m que ser

treinados e capacitados para informar os docentes da sua situagao previdenci6ria. E importante que

tenham um simulador da situag3o previdenci5ria no sistema Mane. T6m docentes gastando R$
2.000,00 (dois mil reais) de assist6ncia advocaticia para que um advogado ou contador faga suas

contas de imposto. E inadmissivel que a Universidade exija que seus docentes gastem para ter uma

nogao dessa informagao que deveria ser dada pda USP. 2g) Qualquer alteragao desse quadro vai

demandar uma atuagao legislativa, portanto, pedem que a Universidade de S3o Paulo faga gest6es

em relagao a Assembleia Legislativa em relagao ao Governo do Estado para que essa questao sega

pautada e que, por exemplo, seja permitido para aqueles docentes que assim desejarem que possam

migrar de regime, se for compensador para des. N3o pode ser obrigat6rio porque pode n3o atender

o interesse de todos os docentes. 3g) N3o d6 mats continuar achando que tem uma 6nica carreira

docente na Faculdade. As diverg6ncias que existem com as mudangas nas remunerag6es de

docentes fazem com que hole tenham tr6s carreiras diferentes que est3o se desenrolando na

Faculdade. N3o d6 para tratar essas carreiras como se fossem uma s6. lsso demanda que o Conselho

Universit6rio discuta uma reestruturag3o na carreira docente que leve em conta esses diferenciais,

porque isso vai piorar bastante a atratividade da carreira para os docentes rec6m-formados.
Conseguir contratar, principalmente no Direito, professores em dedicag3o integral que queiram

entrar nesse sistema vaificar cada vez mais dificil. Precisam pensar em medidas. Enquanto isso n3o

acontecer, vaidemorar tempo, uma reestruturagao de carreira, alterag3o legislativa, entendem que

6 urgente e necess6rio mecanismos compensat6rios que permitam diminuir um pouco essa

diferenga que existe entre essas carreiras que est3o em andamento na Universidade. 4Q) A USP
tamb6m precisa realizar e divulgar de maneira mais ampla, os estudos sobre a situagao orgament6ria

da Universidade. Est3o no processo de contratagao de novos docentes. Hoje vivem em uma situagao

com certa folga orgament6ria. Mas, j5 passaram por periodos no passado em que a USP deu "passes

maiores que a perna", isso criou problemas para o financiamento da Universidade. Precisam ter
muita cautela, porque o aumento do quadro de docentes sem uma reflex3o sobre o impacto

orgament6rio pode criar problemas para a manutengao das condig6es de remunerag3o dos docentes

que j6 est5o na ativa. lsso n5o 6 uma defesa de que n3o contratem ningu6m, que n3o reponham as

perdas do corpo docente, mas, que precisam fazer isso com base em estudos que aparentemente

n3o existem ou se existem, nio foram divulgados. Principalmente em relagao ao impacto futuro

dessas contratag6es, tendo em vista que a USP tem um relacionamento com a SPPREV, que 6
bastante dificilde se entender como funciona, porque a USP papa os deus aposentados, quando em

tese ela n3o deveria fazer isso, a SPPREV deveria pagar. A parcela do orgamento da USP que arca

com o pagamento dos inativos 6 relevante, salvo engano, este em torno de 25%. Salvo engano, na
UNESP ou UNICAMP 6 em torno de 50%, o que significa um estrangulamento na capacidade de
investimento da Universidade, porque arco com o pagamento dos seus inativos que deveria ser pago

pele Estado. lsso precisa ser esclarecido, 6 muito dificilconseguirinformag6es sobre isso na USP. lsto

tamb6m 6 aldo que a mog3o solicita. Era isso que tinha para apresentar. Qualquer davida, pode

passar mais informag6es. Essa 6 a mog3o que prop6e para a Congregag3o da Faculdade de Direito
de Ribeir3o Preto. Essa mogao foiaprovada, nessa semana e na passada, em ll(onze) unidades. Em
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algumas com alteraQ6es e em outras na sua integralidade. Foi recentemente aprovada na vers5o

integral na Faculdade de Medicina de Ribeir3o Preto, a unidade de origem do Rector, Prof. Carlotta

foiaprovada pda faculdade de Filosofia, Cidncias e Letras tamb6m aprovou a mogao. O Sr Diretor

agradece ao Prof. Clio. fplQfqde Q di$qys$ao e votac3o, a MoQao I)ro
Docentes sobre Aoosentadoria. 6 aorovada oor unafTih.idade (doze membros). Nada mais havendo

a tratar, o Sr Diretor agradece a presenga de t(More d6 k)g11&ig©nqg$2 reuni3o is dezesseis horan

e quarenta minutos. Do que, para constar, eu, Lt )q"'f=#);l=11'""\.. Marcia Aparecida Cruz

de Oliveira Bianco, Assistente T6cnica Acad6micbgavreie digitei esta Ata, que seri examinada pelts

Senhores Conselheiros presentes a sess3o em que for discutida e aprovada, e por mim assinada.

Ribeir3o Preto, tr6s de junho de doin mile vinte e dois
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