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ATA DA 123g SESSA0 0RDINARIA DA CONGREGA(:AO DA FACULDADE DE DIREITO DE RIBEIRA0
PRnO DA UNIVERSIDADE DE SAO PAULO. Aos dezenove dias do m6s de agosto de dais mil e vinte e

dois, is quatorze horas e dois minutos, na Sala da Congregag3o da FDRP/USP, em terceira
convocagao, re6ne-se a Congregag5o da Faculdade de Direito de Ribeir3o Preto da Universidade de

S3o Paulo -- FDRP/USP, sob a Presid6ncia do Prof. Dr. Nuno ManueIMorgadinho dos Santos Coelho,

Diretor da Unidade, com a presenga dos Senhores Membros, Professores Alessandro Hirata,
Alexandre NaokINishioka, Camino Zufelato, Cintia Rosa Pereira de Lima, Cristina Godoy Bernardo de

Oliveira, Eliana Franco Neme, Fabiana Cristina Seven, Flavia Trentini. Gabriel Loretto Lochagin,
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, lara Pereira Ribeiro, lgn6cio Maria Poveda Velasco, Maria

Paula Costa Bertran, Pedro Bohomoletz de Abreu Dallarie Umberto CelliJunior, o Representante

Discente de Graduagao, Juan Moreira Giatti, e de P6s-Graduagao, Lucas Paulo Fernandes, e o

Representante dos Servidores T6cnicos e Administrativos, Antonio Tadeu Campos Mesquita.

Presente, tamb6m, a Assistente T6cnica Acadamica, Marcia Aparecida Cruz de Oliveira Bianco, para

secretariar a reuni5o. Justificaram aus6ncias antecipadamente o Sr Vice-Diretor, Prof. Dr. Marcia

Henrique Pereira Ponzilacqua, e os Professores Jair Aparecido Cardoso e Raul Miguel Freitas de

Oliveira. Havendo nOmero legal, o Sr Diretor declara abertos os trabalhos da 123g Sess3o Ordin6ria

da Congregagao da Faculdade de Direito de Ribeir3o Preto da Universidade de S3o Paulo. I.
EXPEDIENTE. ]. Discussio e votag3o. ]..I. Ata da 121e Sess3o Ordiniria da Congregag3o, realizada

em 03/06/2022. Colocada em discuss3o e votacao, a Ata da;J21

realizada em 03/06/2022. 6 aprovada por unanimidadg(auinze membros). 1.2. Ata da 122a Sess3o

Extraordiniria da Congregag3o, realizada em 24/06/2022. Colocada em discusgo e votaQao. a Ata
da 122g Sess3o Extraordin6ria da Congregac3o, realizada em 24/06/2022, 6 aprovada por

y q iidedq jqUjr)4q q brQ$1. 2. Comunicag6es da Dlretoria. Diretor, Prof. Dr. Nuno Manuel

Morgadinho dos Santos Coelho, e Vice-Diretor, Prof. Dr. Marcio Henrique Pereira Ponzilacqua. O Sr

Diretor comunica: AI Boas-vindas ao Prof. Dr. Camilo Zufelato nomeado para exercer o cargo de

Professor Titular pda Portaria do Reitor de 23/06/2022 (publicada no D.O.E. em 24/06/2022). BI
Boas-vindas a Profa. Dra. Andrea Cristina Zanetti nomeada para exercer o cargo de Professora

Doutora, efetiva no Departamento de Direito Privado e de Processo Civil a partir do dia 05/08/2022

CI Portaria 29/2022 de 08/08/2022 - Disp6e sabre a designag3o de servidor como Ouvidor .4d hoc
da Ouvidoria da FDRP/USP.(Servidor Antonio Tadeu Campos Mesquita - at6 aprovagao de normativa

especifica.) D) Portaria 30/2022 de 08/08/2022 Altera dispositivo na Portaria Interna D.FDRP/USP-

014/2022 que disp6e sobre a criag3o da Comiss3o para Implantagao do Escrit6rio de Pr6tica Juridica

da FDRP (EPJUR/FDRP). (Prorrogado o puzo para at6 31/12/2022, para apresentagao do Relat6rio
pda Comiss3o de Implantag3o do Escrit6rio de Pr5tica Jurldica da FDRP(EPJUR/FDRP).) EI Concurso

realizado: 26 a 29/07/2022 - Concurso de Livre-Doc6ncia junto ao Departamento de Direito Privado

e de Processo Civil, area de Direito do Trabalho e Processo do Trabalho, Edital FDRP NQ 015/2021

Candidato aprovado: Prof. Dr. Jair Aparecido Cardoso. Destaques entre os muitos eventos realizados:

fl 05/08/2022, Reitoria no Campus USP de Ribeir3o Preto. O evento foi sediado na Faculdade de
Direito de Ribeir3o Preto. A ideia foi que, com a maier interagao entre a Reitoria e os dlferentes

segmentos da comunidade academica, temas relacionados a cada Campus pudessem ser discutidos
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com maior efetivldade, debatendo propostas, formulando solug6es e tornando a gestao maid
integrada, descentralizada e participativa. G) 11/08/2022, Ato de langamento da "Carta 5s Brasileiras

e aos Brasileiros em Defesa do Estado Democr6tico de Direito" em Ribeir3o Preto, no Audit6rio da

FDRP, 5s IOh. O events foi realizado em conjunto com a Escola de EducaQao Ffsica e Esporte de

Ribeir3o Preto da USP, a Escola de Enfermagem de Ribeirio Preto da USP, a Faculdade de Ci6ncias

farmac6uticas de Ribeirio Preto da USP, a Faculdade de Economia, Administragao e Contabilidade

de Ribeir3o Preto da USP, a Faculdade de Filosofia, Ci6ncias e Letras de Ribeir5o Preto da USP. a
Faculdade de Medicina de Ribeir5o Prego da USP e a Faculdade de Odontologia de Rlbeir3o Preto da

USP. O Ato em Ribeir3o Preto foisimult5neo e integrado ao ato que ocorreu na Faculdade de Direito

da USP em S3o Paulo, com a manifestagao de apoio de liderangas da reglao e a transmiss3o ao vivo,

oportunldade para que todos pudessem participar dente importante momento hist6rico, a ajudar a

assegurar o respeito is eleig6es livres em nosso Pars, as suas instituig6es republicanas. 3. Palavra aos

Presidentes de Comiss3o. Comiss3o de Graduagao. O Prof. Dr. Gabriel Loretto Lochagin comunica:

AI Continuidade das normas da Reitoria sabre o curso presencial. A Comiss3o de Graduagao enviou

e-mail aos docentes, lembrando que, de acordo com determinagao da Reitoria, no 2g semestre de

2022, as aulas na Universidade servo ministradas 100% na modalidade presencial, n3o havendo
previsao normativa para a substituigao por aulas remotas. B) Com o inicio do semestre letivo, a CG

aproveita para reforgar as orientagt5es quanto is medidas sanit5rias. Informa que a dose de reforgo

da vacina contra a COVID-19 passou a ser obrigat6ria para os alunos e que estes devem cadastrar
seus comprovantes no sistema Jupiter. C) Realizag3o da prova do Processo Seletivo de Transfer6ncia

Externa no dia 05/08/2022. O resultado preliminar do certame seri divulgado hoje, dia 19/08/2022

D) Encerramento pr6ximo dos formu16rios de avaliagao do PPP. O puzo para respostas ao formu16rio

de avaliag3o do PPP foiadiado para o dia 22/08/2022 e solicita a colaboragao de todos os docentes

para que preencham o documento. Comiss8o de Pesquisa. A Profa. Dra. Flavia Trentini comunica: A)

A Comiss3o de Pesquisa aprovou 47 (quarenta e sete) projetos inscritos no edital do Programa

Unificado de Bolsas em Pesquisa e, desses, 46 (quarenta e sets) foram recomendados pelos

avalladores externos. Do total de 61 (sessenta e uma) bolsas de pesquisa solicitadas, conseguiram

55(cinquenta e cinco). O PUB n5o 6 uma iniciagao cientffica. O PUB tem v6rias modalidades, inclusive

tem um sistema pr6prio. Tem PUB de ensino, pesquisa e extens3o. O PUB n5o 6, mas pode ser,

iniciagao cientifica, desde que seja inscrito no sistema Atena. No sistema Atena n3o precisa indycar

as horas todd m6s, como no sistema Juno, mas possibilita os relat6rios parciais e finais. Existe uma

regra de transig3o para aqueles que s5o formandos. O sistema Juno e o Atena n3o se comunicam

kinda. O aluno pode n3o fazer a sua inscrigao no sistema Atena, teri direito a bolsa PUB, mas n3o

seri considerada como iniciag3o cientifica. Talvez para os pr6ximos anos isso fica mais f6cil. B) No

dia 17/10/2022 sera realizada a lg etapa do SllCUSP de forma conjunta entre as Unidades FDRP,

FFCLRP, FMRP, EERP, EEFERP e FCFRP. Evento organizado esse ano pda FMRP e FFCLRP. A palestra

inicialser6 realizada no audit6rio da FDRP, is 9h, e, logo ap6s, a apresentag3o de p6steres. Convida
todos para participarem. C) As inscrig6es para o SllCUSP est3o abertas at6 o dia 09/09/2022 no Portal

de Servigos da USP. Os orientadores dever3o validar as inscrig6es at6 o dia 09/09/2022. Caso a

inscrigao n3o seja validada, o sistema ir6 validar automaticamente ap6s o dia 09/09/2022. A
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apresentagao no SllCUSP 6 obrigat6ria para os alunos que participam do Programa de Iniciag3o
Cientifica da FDRP, conforme Deliberagao CPq 01/2022 e Resolug3o CoPq 7236. As inscrig6es para

avaliadores do SllCUSP est3o abertas no site da FDRP; podem ser avaliadores docentes, p6s-
doutorandos e doutorandos da USP. DI foram aprovadas na 49g reuni3o ordin6ria da Comiss5o de

Pesquisa, realizada no dia l0/08/2022, a Deliberagao do Programa de P6s-Doutoramento da FDRP e

a Deliberagao Conjunta CG-CPq a respeito da possibilldade de algumas pr6ticas did6ticas dos alunos

que est3o fazendo est6gio p6s-doutoral na FDRP. lsso somente passa a ser v61ido a partir do lg

semestre de 2023. Existe um trimite interno tanto de inscrig3o quanto de aprovagao dos
Departamentos e precisa ser comunicado a Comiss3o de Graduagao. lsso demanda organizag3o

interna. Precisavam desse tr6mite da Comiss3o de GraduaQao conjunto com a Comiss3o de Pesquisa

para autorizar que os alunos possum exercer alguma pr6tica did6tica em sala de eula. As normativas

est3o em fase de revis5o ortogr6fica, formal e servo apresentadas. Comissio de P6s-Graduag3o. O

Prof. Dr. Guilherme Adolfo dos Santos Mendes comunica: A) Com relag3o a ingressantes teve a

publicagao do resultado do processo seletivo do Mestrado, foram matriculados 39 (trinta e novel

alunos, sendo 7 (sete) pda politica de agro afirmativa. Neste ano, foram abertas 26 (vinte e seisl
vagas para ampla concorr6ncia e 15 (quinze) exclusivas para candidatos autodeclarados pretos,

pardon, indigenas e com defici6ncia. B) Foram selecionados 18 (dezoito) alunos especiais para as 9

jnove) disciplinas. C) Est6gio do PAE no 2P semestre teve inicio em l9 de agosto. Das ll (onzel
inscrig6es recebidas, IO Idez) estudantes conseguiram bolsa. D) Nova bolsa do Programa de
Demanda Social (DS) da Capes. O Programa foi contemplado com I (umal cota PRPG, a16m das 4

jquatro) cotas que o curso disp6e. Os crit6rios de prioridade foram os seguintes: lgl ser m3e
pesquisadora; 2Q) ter orientador(al rec6m contratado(a); 3P) ter ingressado pda politica de agro

afirmativa(estudantes pretos/as e pardos/as). EI Bancas de qualificag3o e defesa iniciaram em 17 de

agosto com a realizagao dos exames de qualificagao dos ingressantes de 2021. Tamb6m est3o
comegando a chegar os primeiros dep6sitos das dissertag6es a serem defendidas ainda em 2022

At6 o momento, 200(duzentos) tltulos de Mestrado foram outorgados peso Programa. Comiss3o de
Cultura e Extens3o Universitgria. A Profs. Dra. Eliana Franco Neme comunica: AI Entre os dias 01, 02

e 03 de setembro de 2022 ocorrer6 a feira USP das Profiss6es, que seri realizada na Praia do
Re16gio, Campus USP, Butanta, S3o Paulo. Para tanto, a FDRP participar6 das atividades enviando

alunos e docentes que iraq passar aos interessados suas experiencias e visio sobre o curso de

Direito, bem como seri enviado material de divulgagao/promogao da Unidade para ser entregue a

todos os interessados em conhecer a Faculdade de Direito de Ribeir3o Preto. B) Por iniciativa da

Presidente da Comiss3o de Cultura e Extens3o Universit6rla delta Faculdade, a Prefeitura do Campus

ir6 disponibilizar um 6nibus para levar os alunos participantes da Feira USP das Profiss6es. C) A FDRP

ir6 participar do Programa de Visitas Monitoradas promovido pda Pr6-Reitoria de Cultura e Extens3o

Universit6ria, atrav6s do Of.PRCEU Circular 001/2022, o qual preve a possibilidade de atendimento

de at6 100(cem) Interessados. O evento ocorrer6 no dia 13/09/2022, is IOh, conforme orientag6es

contidas na p5gina do site da PRCEU. DI A Comissio de Cultura e Extens3o Universit6ria delta
faculdade promoveu consulta a todos os docentes da casa para que manifestassem interesse em
participar do Programa USP 60+, promovido pda PRCEU, atrav6s do Of. PRCEU-DVAULT-006/2022,

Pfgina 3 1 13

Av. Bandeirantcs, 3900 Cbiwp/zi da USr
14040-906 Ribeir:io Preto-SP

T I F 55 (16) 33i54954
wnxnx,.direitorp.usp.for



UNIVERSIDADEDESAOPAULO
FACULDADEDEDIREITO
DERIBEIRAOPRETO
.Asstst2?tata qZcttica .Aca(Bttltca

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

cujo escopo repousa no atendimento dos interessados com idade igualou superior a 60(sessental

anos, atrav6s do oferecimento de disciplinas regulares e de atividades complementares para o 2'

semestre de 2022. Manifestaram interesse em participar as docentes Eliana Franco Neme.
apresentando o curso de Direito e Democracia, com inicio em 16/08/2022 e t6rmino em 06/12/2022,

atendendo at6 20 (vintel alunos e lara Pereira Ribeiro oferecendo at6 6 jseis) vagas na disciplina

Direito Civil ll - Familia, com inicio em 17/08/2022 e t6rmino em 01/12/2022. E) A Presldente da
Comiss3o de Cultura e Extens3o Universit6ria da Faculdade de Direito de Ribeir3o Preto participou

de reuni3o com a presenga da Pr6-Reitora de Cultura e Extens3o e Pr6 Reitora de Inclus3o e
Pertencimento para estabelecimento de projetos futuros para expans3o de atividades culturais que

envolvam as ativldades de inclus3o e pertencimento. FI Consta no sistema Apolo, informativo da

Pr6-Reitora, Profa. Dra. Marti Quadros Leite, autorizando a manutengao dos cursor de extens3o em

formato remoto, inclusive avaliag6es e bancas, devido a excepcionalidade causada peta pandemia

da Covid-19. Comiss3o de Relag6es Internacionais. O Prof. Dr. Alessandro Hirata comunica: A)
Tiveram o primeiro edital de vagas de intercimbio interno da Faculdade para o primeiro semestre

de 2023, de forma antecipada e parcial, uma vez que tem o edital da AUCANI para bolsas para
Portugale Espanha. O aluno precisa ji ter uma vaga na Universidade para poder concorrer a bolsa.

Para que isso pudesse ocorrer no tempo correto fizeram esse edital. Tiveram 8(oito) inscritos, sendo

que 7(sete) foram contemplados com as vagas de interc5mbio e poder3o concorrer a essay bolsas
da Reitoria por meio da AUCANI. BI Os alunos que v3o cursar o semestre de inverno no exterior

partem por volta de setembro, bem como os alunos que fazem o Duplo Diploma com a Universidade

de Camerino. Como todos os anos, t6m mais 4(quatro) alunos inscritos nessa nova jornada do Duplo

Diploma. Tem o totalde 15(quinze) alunos em interc6mbio nesse semestre. 4. Palavra aos Senhores

Membros. O Prof. Dr. Umberto CelliJunior cumprimenta o Prof. Dr. Camilo Zufelato, que retorna a

essa Congregagao na condigao de Professor Titular. A Profa. Dra. lara Pereira Ribeiro, como Chefe

do Departamento, parabeniza o Prof. Camino pda aprovagao e cumprimenta a Profa. Cintia pda
participag3o no concurso de Professor Titular. O Departamento este muito feliz com a nova docente,

Profa. Dra. Andrea Cristina Zanetti, dentro da area de Direito Civil, mas ainda faltam professores.

Est3o muito contentes com a aprovagao do Prof. lair no concurso de Livre-Docente. Junto com a
Profa. Maria Paula, informam que o projeto de extens3o da Faculdade, PAE, junto com o Idec e a

Defensoria Ptlblica est3o divulgando uma nora em defesa da integridade econ6mica da populagao

vulner6vel. E uma nota bastante importante porque o Governs agora autoriza o empr6stimo
consignado em ama dos beneficios sociais do Auxilio Brasil. lsso pode trazer um grande transtorno

para a populagao, com mats quest3o do endividamento. O Prof. Dr. Camilo Zufelato agradece a
saudagao e as boas-vindas ao seu retorno a Congregagao, agora na qualidade de Professor Titular.

Agradece ao Sr Diretor e a todos os colegas, em nome do Prof. Umberto Celli, o primeiro Professor

Titular da FDRP. Deixa muito claro as responsabilidades que esse concurso Ihe atribuiu e saOda o

Prof. Ignacio Poveda, que presidiu a Banca desse importante momento. Cumprimenta a Profa. Cintia

Rosa, foi um concurso concorrido, desempenhos parecidos, colega e amiga de muito tempo, que
teve a alegria de estar junto nesse momento. Cumprimenta e reconhece todos os m6ritos pda
participag3o nesse concurso. Sobre a Pr6-Reitoria de Inclus3o e Pertencimento, foiindicado por essa
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Congregagao para representar a Unldade. Foi definida nessa Oltima reuni3o do Conselho, um
procedimento de uma Comiss3o de hetero identificag3o no vestibular. Sabem que esse 6 um dos

assuntos mais polamicos desde que a USP comegou com os sistemas de agnes afirmativas. Foi criada

uma composigao de comiss3o e procedimento para que a an61ise seja feita no momento do ingresso,

6 detalhado, tem um procedimento via Fuvest e outro via Sisu. A segunda informagao tem a ver com

a Comiss3o de Pesquisa, talvez, com a Profa. flavia possam pensar em mecanismos de ampllar a

divulgagao sobre um programa de p6s-doutoramento para pesquisadoras negras. Essa 6 uma

iniciativa original da Faculdade. S3o tr6s bolsas por tr6s ands, para a Universidade inteira, com

tem6ticas envolvendo especlalmente genero e raga. Para todas as areas do conhecimento os

projetos t6m que ter alguma correlagao com a tem6tica de raga e de genero. o Prof. Dr. Ignacio
Maria Poveda Velasco complementa que a questao da verificagao de eventuais possiveis fraudes na

questao das cotas raciais e do recorte do ensino p6blico ja vinha sends feith na Universidade,

inclusive nos 61timos anos com processos que levaram a verificagao da fraude, acha que foram seis

pessoas ao todo que comprovadamente houve fraude na Universidade e tamb6m come

consequencia desse processo a verificagao de que as denOncias em muitos casos eram falsas. Na

terra-feira viajou com o Reitor para Brasilia, conversaram sobre elsa questao e ele tinha estes
nOmeros que j6 eram conhecidos por ele na gest3o antiga. Levaram a verificag3o ao momento do

vestibular, anterior, para evitar problemas. Tiveram verificag3o de fraudes, que rapidamente foi

tomada a medida necess5ria, mas tiveram tamb6m, por outro dado, situag3o de algu6m que foi

acusado de fraude, a pessoa n3o tinha fraudado, e ao final a pessoa ficou t3o desgastada que foi

embora da Universidade. T6m tide, na Universidade, casos de acusag6es de fraude, que foram
verificadas infundadas e inveridicas, mas que por vezes atenderam interesses n3o muito
republicanos. O Prof. Dr. Alexandre Naokl Nishika renova os cumprimentos aos Profs. Camilo, Cintia

Rosa, Jair Cardoso e Andrea Zanetti. Comunica e parabeniza publicamente a recente nomeagao do

Prof. Guilherme para o CARF Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, como Presidente de

Camara, que tamb6m d6 um assento a ele na C6mara Superior de Recursos Fiscais. E um 6rgao que

ele ji comp6s no passado por bastante tempo e retorna ao CARF, que 6 o 6rg3o administrativo que

julga os recursos em materia de Direito Tribut5rio Federal. As controv6rsias do Direito federal s3o

julgadas em grau de recurso pelo CARF. Muito os honra e orgulha t6-1o novamente no CARF e
integrando 6rg3o como a Cimara Superior de Recursos Fiscais. O Sr Diretor registra o jObilo dessa

Congregagao pda importante e nova contribuig5o que essa Faculdade d6 para o seu corps docente

Parabeniza o Prof. Guilherme. Registra tamb6m ojabilo pda nomeag3o da Profa. Juliana Domingues,

como Procuradora Chefe do CADE. Enviar3o oficio aos dots e aos presidentes dos 6rgaos ou

representantes legais, expressando o jtlbilo desta Faculdade. O Prof. Dr. Guilherme Adolfo dos

Santos Mendes agradece as palavras do Prof. Alexandre e de todos. Lembra que o Prof. Alexandre ji

ocupou essa posig3o nio s6 no CARF, mas tamb6m na C8mara Superior de Recursos Fiscais. E muito

bom n3o s6 estudar, mas atuar naquilo que estudam. Pediu a palavra para falar de uma aWaD

conjunta em que coordena com o Prof. Alexandre, o curse de Tributagao do Agroneg6cio que iniciou

a semana passada e est3o muito felizes porv6rias raz6es, est3o com turma cheia, sobrou aluno, n3o

sobraram vagus e elsa 6 a primeira turma que velo bastante diversificada. J6 aplicaram um curso em
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EAD, mas grande parte do pablico era local, regional. Agora, grande parte 6 fora do pr6prio estado

de S5o Paulo, s6 do estado de Goi6s foram ll(onze) alunos inscritos, Mato Grosso foram 7 jsete),

Minas, Parang, Santa Catarina, Rio Grande do Sule outros. Tiveram poucos do nordeste, que foram

s6 2 (dois), n3o sabem o porqu6. Acha que esse curso 6 o primeiro que tem um aluno do exterior.
Tem um aluno de Angola, mas n3o 6 angolano, que achou interessante conhecer o direito do Brasil

porque 13 em Angola n5o tem muito e ele quer lever esse conhecimento para Angola. Conversou

com o Prof. Umberto e ele disse que o curso dele tamb6m tem um aluno em Portugal. O Prof. Dr.

Pedro Bohomoletz de Abreu Dallari sa6da todos e todas que foram referidos pdas posig6es que
assumiram e diz que 6 muito importante para uma Faculdade de Direito ter pessoas dos seus quadros

ocupando fung6es dessa relevancia, porque isto 6 uma forma da Universidade atuar junto a
sociedade e dos alunos e alunas se beneficiarem da bagagem, experiencia, viv6ncia que estes

professores e professoras trazem para a sala de aura. E importante fazer essen registros e valorizar o

exercfcio dessas fung6es p6blicas. Confessa ao Prof. Camilo que tem muita preocupag3o com esse

exame pr6vio dos aspectos raciais. E adepto da autodeclaraQao. Acha que a autodeclaragio 6 a
melhor forma e casa haja denuncia, com todas as cautelas de preservagao e sigilo, se apura as

den6ncias. Acha que o exame pr6vio inevitavelmente acaba assumindo a feig3o de um tribunalracial

mesmo que obviamente n3o seja essa a intengao. Tem receio da escala disso e gostaria de ter o

esclarecimento, se for feito o exame pr6vio de todos os candidatos que se inscreverem para os
vestibulares da Universidade de S3o Paulo, para a disputa das vagas de cotas ou mesmo de todos

que forem aprovados, a Universidade teri que montar uma estrutura administrativa de grande porte

para algo que at6 onde este sabendo, mesmo tendo ocorrido alguns casos, s3o poucos. Nio s3o

muitos os casos a ponto de justificar a montagem de uma estrutura que parta do principio da
possibilidade de ocorr6ncia da fraude. Prefere tratar desse tipo de tema como uma

excepcionalidade, se for preciso, fazer campanhas de divulgagao, de que a ocorr6ncia de fraude sera

apurada e combatida, mas manter a autodeclaragao como a melhor sistem6tica ainda 6 a maid

respeitosa at6 do ponto de vista dos direitos humanos. Sabe que n3o 6 o tema do curso, mas quer

s6 fazer esse registro porque no grupo que re6ne professores titulares, esse tema surgiu e a
preocupag5o com essa perspectiva de poder se caracterizar um tribunalracialo sensibilizou. Por isso

este compartilhando essa preocupag5o, n3o acha que devem gastar o tempo da reuni3o com ipso.

Apenas quis fazer o registro, que j6 havia sido feito, de que h6 uma certa po16mica em relagao a isso

e que dever6 ser operacionalizado com muita cautela para que n3o acabem depois tendo que voltar

atr6s na pior das circunst6ncias. O Prof. Dr. Camilo Zufelato agradece o Prof. Pedro e diz que esse

tema 6 muito importante e 6 marcado por po16micas, n3o quis entrar nelas, mas de alguma maneira

vaitentar responder essa inquietagao mostrando um pouco o procedimento como foi pensado. A

Pr6-Reitoria de Inclus3o e Pertencimento tem uma preocupagao muito grande com esse tema e tem

ouvido muito os professores e professoras pretos e pretas. Esta decis3o partiu, pelo que se
entendeu, de uma pr6pria posigao dentro da Universidade, ou sega, que o estabelecimento de um

tribunal, comiss3o de hetero identificagao talvez pudesse causar menos dores ou efeitos negativos
do que foi causado nesses Oltimos tempos. O que o Prof. lgn6cio mencionava, viveu de maneira

muito pr6xima no Campus de Rlbeir3o Preto. lsso levou inclusive a ideag5o suicida, problemas de
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natureza psiqui5trica que est3o em graus muito intensos. Parece que foiesse contexto todd. Foiuma

denOncia muito generalizada esta do Oltimo ano. N3o sabe se est3o em um movimento pendular,

v3o criar essa comiss3o de hetero identificag5o e tentar entender se haver6 algum problema. Tem

uma questao polemica de fundo, a Pr6-Reitorla tomou essa posigao, inclusive com respaldo da

pr6pria comunidade negra que foi ouvida nesse tema. O procedimento pensado para o ingresso via
fuvest, h5 duas Comiss6es de 5(cinco) membros, da USP e externos da comunidade, em cada uma,

que v3o receber um curso de formag3o de como se identificar. A primeira fase de an61ise da cor da

pele vai ser feita pda fotografia. Se a Comiss3o entender que esse candidato fazjus a esta vega, ele

este automaticamente autorizado a cursar. Se nao, tem uma segunda fase, que vaiser uma an61ise

presenclal. N3o est3o mais falando de duas comiss6es, porque vaiser uma redugao muito grande

desses candidatos. Esses candidatos s3o chamados para uma entrevista pessoal. Essen cinco

membros 6 que v3o decider se aquele candidato faz jus ou n3o a esta vaga. o Prof. Dr. Pedro
Bohomoletz de Abreu Dallari dlz que n3o quer polemizar, mas confessa que este muito preocupado

com ipso. O Prof. Dr. Camino Zufelato acha que esse tema 6 po16mico mesmo. O primeiro movimento

6 foto. Os que n3o forem considerados aprovados a essas vagas v3o ser chamados para uma
entrevista presencial. Esse 6 o procedimento. V3o acompanhar esse movimento, porque a Pr6

Reitorla foi criada em mano e essa informagao j6 foi langada no manual do vestibulando que foi em

junho ou julho. As coisas est5o acontecendo de afogadilho. Tamb6m tinha essa preocupagao, mas
parece que com essas fases reduz um pouch o volume. ll. ORDEM DO DIA. HOMOLOGAR. 1. Concurso

de Livre-Doc6ncia. 1.1. Processo 2021.1.302.89.1 - Departamento de Direito Privado e de Processo
Civil. Homologag3o do Relat6rio Final acompanhado do Mapa de Notas do Concurso para Livre-

Docente junto ao Departamento de Direito Privado e de Processo Civil Area de Direito do Trabalho

e Processo do Trabalho, Edital FDRP Ng 015/2021. Candidato aprovado: Prof. Dr. Jair Aparecido

Cardoso. Colocado em discuss3o e votac3o. o Relat6rio Final acompanhado do MQpa de Notas do

Concurso para Livre-Docente junta ao Departamento de Direito Privado e de BTQfg$$Qfly11.Area de
Direito do Trabalho e Processo do Trabalho, EditaIFDRP Ng 015/2021. candidato aprovado Prof: Dr.

Jair Aparecido Cardoso. 6 homologQdo PQLynaDIHldgde (dezessete membros). APROVAR. 2. Carta

Aberta de docentes negras e negros da Universidade de S3o Paulo. O Sr Diretor esclarece que
colocou este item na pauta tendo em vista a urgencia e a importancia do debate que hoje acontece

acerca da presenga do homem e da mulher negros no corpo docente da Universidade. E marcante a

exclus5o racial no corpo docente da Universidade. lsto caracteriza o corpo docente de todd
Universidade. Caracteriza a FDRP, que n3o tem nenhuma representante docente negra ou negro.

lsto 6 resultado de distorg6es no processo de acesso ao ensino superior, p6s-graduagao e carreira

docente. E algo que n3o podem ignorar, sendo uma Faculdade de Direito, com todos os estudos que

abrigam acerca de desafios da justiga. A Universidade vive hoje um processo de ampla contratag3o,

876(oitocentos e setenta e seisjdocentes, sem qualquer polltica de equidade racial, em um universo

de 7.000 (sete mil). Sabem que em momentos em que h6 Brandes pecos de contratagao, essen
momentos s3o sucedidos de Brandes periodos de contratag3o nenhuma. Est3o manlfestando
preocupagao com respeito a essa questao porque a aus6ncia de politicas de equidade racial na
contratagao desses docentes vaiaprofundar a desigualdade e consolid6-la por, talvez, uma d6cada.
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Tem participado dessa discuss3o e traz a Carta Aberta de docentes negras e negros que apela a

compreensao de todos acerca do problema, pedindo a solidariedade da Congregagao para com as

denOncias e os pedidos de providencias. Colocada em discuss3o e votacao, a Moc3o de Aooio a Carta

Aberta de docentes negras e negros da Universidade de S3o Paulo. 6 Qprovada por unanimidade

(dezessele..melnbcQg. 3. Curse de Especializagio. 3.1. Processo 2022.1.39.89.0 -- Faculdade de
Direito de Ribeir3o Preto. Proposta de curio de especializagao Direito Constituclonale Eleitoral(2g

edigao), apresentado pelo Prof. Dr. Rubens Begak (Coordenador) e Profa. Dra. Cristina Godoy

Bernardo de Oliveira (Vice-Coordenadora), via conv6nio com a FADEP. Aprovagao do Conselho do
Departamento de Direito POblico, com base no parecer favor6vel do Prof. Dr. Eduardo Saad Diniz,

em 24/02/2022, verso da fl. 35. Aprovafao "ad referendum" da Comiss3o de Culture e Extens3o
Universit6ria, ap6s as alterag6es solicitadas no parecer favor6vel do Prof. Dr. Guilherme Adolfo dos

Santos Mendes, em 23/05/2022, fl. 53. Parecer da relatora pda Congregag5o, Profa. Dra. lara Pereira

Ribeiro, observando que em relagao ao Conv6nio FDRP-FADEP, no aspecto formal, consta a

documentagao esperada e, no 6mbito material, 6 not6rio o sucesso da parceria. Por outro lado,

lembra que os cursos de extens3o s3o regidos pda Resolugao da PRCEU ng 7897. de 02/12/2019, e

da DeliberaQao da FDRP 01/2015, observando que em relagao a an61ise da proposta do curso, quanto

ao m6rito acad6mico e a categorizagao financeira todas as exigencias normativas foram atendidas.

Por6m, em relagao a Coordenagao do Curso, n3o este claro que os docentes coordenadores atendem

ao $ 1Q da Deliberagao da FDRP. Sendo etta uma questao objetiva que impede a aprovag3o da

proposta e que enfrentada recentemente por esse Colegiado foi ressaltada a importancia do seu

cumprimento, considerando que deve ser esclarecida ou superada, antes de opinar pda aprovagao,

em 24/06/2022, fls. 55 e verso. Manifestagao da Coordenag3o do Curso com esclarecimentos,

solicitando a aprovag3o do pedido de abertura do Curso de Especializagao em Direito Constitucional

e Electoral 2e edigao, tendo em vista o sucesso obtido na lg edigao, fls. 60 e 61. A Conarepac3o
deliberou a retirada do item 3. Curso de Especializac3o. 3.1. Processo 2022.1.39.89.0 -- Faculdade de

Direito de Ribeir5o Preto. Proposta de curso de especializac3o Direito Constitucional e Electoral (2g

edic5o), apresentado belo Prof. Dr. Rubens Becak (Coordenador) e Profa. Dra. Cristina Godot

Bernardo de Oliveira (Vice-Coordenadora), via conv6nio com a FADEP, em raz3o de dili96ncia

apurada necess5ria na discuss3o sobre o mesmo tema junto ao Conselho T6cnico Administrative. 4.

Distribuig3o das contratag6es autorizadas pda Comissio de Claris Docentes: OI clara RDIDP e 01

claro RTC para professor permanente. O Sr Diretor esclarece que a Reitoria indica essas vagas com

essen regimes, no entanto podem pedir a Universidade que reverta a vaga de RTC para RDIDP,

fundamentadamente, informando para quais disciplinas e Departamentos. Iniciar5o a discuss5o a
respeito dos crit6rios pecos quads elsa decis3o seri construida, vindo a ser objeto de deliberaQao na

reuni3o seguinte. Estabelecer3o o modo de construgao dessa decis3o. O pedido deve ser
fundamentado, precisando demonstrar a necessidade,justificando as contratag6es. Ajustificativa se

d6 em termos de carga hor6ria de docentes para as disciplinas da Graduagao e P6s-Graduag3o, mas

n3o principalmente. E preciso apresentar no contexto do planejamento do Departamento e da

Faculdade como estes docentes servo aproveitados. A Profa. Dra. lara Pereira Ribeiro sugere os

seguintes crit6rios: l9) Departamentos que perderam professores; 2P) Departamentos em que todos
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os professores cumprem a carga minima de 8 (oito) horas; 3Q) Departamentos que tenham

professores comprometidos com a P6s-Graduagao, para fortalecimento do Mestrado e terem o

Doutorado em breve; 491 Departamentos em que efetlvamente tem side construldo projetos de

extensao, n5o s6 ligados a cursos pagos, mas a outros projetos, como, por exemplo, a ideia do

Escrit6rio, colocado pda DireQao. A Profa. Dra. Flavla Trentini sugere acrescentar quantos

professores, de forma efetiva, fazem parte de comiss6es ou na gest3o de comiss6es, no sentido de

frequentar as comiss6es. o Prof. Dr. Camilo Zufelato sugere, combinando com os crit6rios j6
mencionados, olharem para o futuro, estabelecendo alguns crit6rios mais inovadores, seja para

formag3o na Graduag5o ou P6s-Graduag3o, que n3o tenham hoje. Sugere pensarem na tem6tica da

quest3o racial. O Sr Diretor esclarece que o crit6rio n3o pode ser bem a reposig3o, 6 preciso que

tenham a perspectiva de futuro. Se tiverem areas muito deficit6rias, faz parte da visio de futuro
repor. A Reitoria n3o aceitar6 argumento do tipo perdeu dois e precisa repor dois. O arguments

precisa ser a necessidade e o projeto. A necessidade n5o pode ser exclusivamente a contagem das

horas aulas na Graduag3o. Concorda com a necessidade de pensarem na P6s-Graduagao. Prop6e,

bastante efusivamente, que considerem para essas e todas as contratag6es que vierem a fazer que

os candidatos e candidatas sejam aderentes e tenham condig6es de assumirem a doc6ncia na P6s-

Graduag5o. N3o podem ter processos seletivos que contratam pessoas que n3o tenham condig6es

sequer de se credenciarem no Programa de P6s-Graduag3o. Defenders essa posigao, pols a P6s-

Graduag3o 6 priorit6ria para a FDRP. Ensino, pesquisa e extens3o precisam ser considerados na

propositura, precisam indicar como esses professores e professoras participarao. Uma preocupagao

muito grande 6 que at6 hoje n3o conseguiram implementar o N6cleo de Pr5tica Jurldica. Hiquase
quinze anos um professor foi contratado para essa finalidade e ainda n3o conseguiram implementar.

Esse 6 um projeto de Graduagao, componente curricular obrigat6rio, que at6 hoje n3o conseguiram

suprir. Nas propostas que os Departamentos fizerem para pedirem essas vagas, insta e sugere que

proponham assumir, em recebendo uma dessas vagas, a coordenag3o do NOcleo de Pr6tica Jurldica

Tamb6m poder3o pedir mais vagas. H6 quarenta vagas disponiveis que servo outorgadas para

projetos especiais. Insta os tr6s Departamentos a construirem projetos. Por exemplo, no contexts

do Projeto Politico Pedag6gico, inserir a inovag3o como ingrediente curricular estruturante do curso,

friar algumas disciplinas e inserir temas nas demais disciplinas. Se constroem um projeto como esse

e encamlnham para a Pr6-Reitoria de Graduag3o, a FDRP tem chance de conseguir uma terceira

vaga. Se pensarem e discutirem a igualdade de genero e 6tnico-racial como quest3o central das

preocupag6es, criar disciplinas e colocar isto presente no ensino, pesquisa, extens5o e p6s-
graduag3o, ter3o chance de conseguirem uma quarta vaga. A Profa. Dra. lara Pereira Ribeiro sugere

pensarem no edital tamb6m em ingles para darem oportunidade para professores estrangeiros
virem para a Faculdade. Acredita que a determinag3o precisa vir do Departamento. O Sr Diretor

confirms que os projetos devem vir dos Departamentos. Sugere que o Departamento proponha

receber uma vaga, assumindo a responsabilidade pda coordenag3o do NPJ. O NPJ deve existir em

todas as faculdades e n3o tem ningu6m que esteja disposto ou disposta a assumir. A proposta n3o 6

que elsa vaga deja para algu6m que v6 assumir necessariamente, mas que outorguem a vaga para o

Departamento que se responsabilizar6 pda coordenag3o do NPJ. Essa 6 sua proposta no contexto
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dessa questao. N3o podem apresentar um projeto para contratagao docente de argo limitado, como

um projeto de pesquisa ou de extens3o. A concepgao de projeto 6 de implantag3o de algo
permanente na Unidade como, por exemplo, novo Programa de P6s-Graduag3o, ou desmembrar o

Programa de P6s-Graduag3o e, para isso, precisam de duas ou tr6s novas pessoas especialistas

trabalhando nesta ou naquela area, ou criar uma nova linha de pesquisa no Programa de P6s-
Graduagao e, para isso, precisam de uma pessoa especialista em determinada area e nio tem

ningu6m na Faculdade que tenha pesquisa nisso. E esse tipo de projeto que precisam pensar e
propor. Est3o em um memento propicio porque est5o reorientando o PPP e pelo Projeto de
Doutorado proposto. N3o se trata de dizer que esse professor este comprometido com esse projeto

para o resto da vida, mas o Departamento se compromete com aquilo e precisa de massa critica para

poder avangar naquele sentido. Por isso, precisa haver uma ligagao entre o processo de
recrutamento e o projeto proposto. A Ideia do projeto 6 reconhecer a necessidade daquele

departamento ou daquela unidade, querendo fazer isso ou aquilo, precisar aumentar a massa critica.

A Profa. Dra. Cristina Godly Bernardo de Oliveira sugere debaterem qual seri o papel dos docentes

e que tipo de formagao dario aos alunos que esteja adequada a modificagao da sociedade nesse

momento. A Profa. Dra. Flavia Trentini acha que o professor sem pontuagao necess6ria, sem coligar

o seu projeto de pesquisa, que vem anterior a Universidade de S3o Paulo com a Casa, n3o este apto

a contratagao. Acha que essas quest6es s3o f5ceis no momento em que seja um pr6-requisito da

banca. Tem que ser posta a necessidade de professores tanto para o Projeto Pedag6gico da
Graduag3o quanto do Projeto do Mestrado. Ve um pouco preocupante e que talvez n3o cause bem

estar dentro de um departamento, uma vez que esses professores servo alocados de forma
departamental, que um professor s6 ministre aula na P6s-Graduagao ou que a aula da P6s
Graduag5o acabe contando mais do que a aula da Graduag3o. Os novos contratados devem estar de

acordo com os dots Projetos, da Graduagao, entrar no Departamento e saber quais as disciplinas
dever3o ministrar e de que forma dever3o ministrar, e 6 um pr6-requisito de ingresso na
Universidade de S5o Paulo e na FDRP que o projeto desse professor seja aderente a um dos projetos

do Mestrado, talcomo a sua pontuagao. Estes sio pr6-requisitos naturais de ingresso a Universidade

de S3o Paulo. V6 com bastante espanto, se em algum memento este escrito, que a distingao de carga

hor6ria entre professores nos departamentos n3o seja um crit6rio a ser levado em consideragao

Torna invi6vel aqueles que os professores est3o com carla hor5ria major do que o outro possam

exercer de maneira satisfat6ria o seu desempenho tanto em pesquisa quanto em atividades

administrativas. Acha que outros crit6rios devem ser pensados e este totalmente de acordo, mas

acha que esse deve ser um crit6rio de partida. Outro crit6rio, comentado pelo Prof. Carlottina Optima

reuniao, de professores que pediram exoneragao ou que faleceram sem anus para a Unidade. O DPP

tem dois professores que pediram exoneragao, Prof. Cerezzo e Profa. Emanuelle, e o caso de

falecimento, provavelmente sem onerar, do Prof. Luciano. Essas seriam quest6es emergentes para

reposigao dos claros. O Sr Diretor esclarece que n3o 6 permitido que o docente se dedique
exclusivamente a P6s Graduagao na Universidade de S3o Paulo. N3o 6 nesse sentido que diz que a

P6s-Graduag3o 6 necess6ria. E obrigat6rio lecionar na Graduagio. O Prof. Dr. Gabriel Loretta
Lochagin acredita que h6 um consenso e destaca que todos os professores contratados devem estar
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muito comprometidos com as atividades did6ticas de Graduagao, ipso se reallza por meio do
cumprimento da carga hor6ria, que 6 inegoci6vel, e tamb6m pelo cumprimento dos objetivos do

PPP. Os objetivos do PPP parecem estar baseados em sale de aula, aulas expositivas e preparaQao

te6rica, um polar fundamental, atividade formativa dos alunos realizada em diversas outras
instancias, que tamb6m s3o cr6ditos de aula, atividades de GraduaQ3o e tem muito a contribuir com

a formag5o dos docentes. Ao aprofundarem o conceito de projeto, n3o est3o dissociando da
atividade de Graduagao, est3o aprofundando as condig6es de cumprir o PPP. Esse 6 o grande projeto

relativamente a Graduag3o, todos os outros projetos s3o circunstanciadamente maneiras de
cumprirem esses objetivos maiores da interdisciplinaridade, curio integral, formagao interdisciplinar

e abrangente dos alunos em diversas esferas. V6 com bons olhos que sejam criativos na hora de

analisar essas possibilldades, ainda que isso deva ser sempre enquadrado dentro de algumas
possibilidades administrativas como a divis3o da contratag3o por alguns departamentos. Acha que

dessa maneira podem oferecer um progn6stico mais claro do perfildocente que querem contratar,
a partir de um diagn6stico das principais car6ncias na area de Graduag3o e relativamente ao PPP

Possuem car6ncias significativas, para que consigam cumprir esses objetivos. O pr6prio desenho das

discipllnas optativas 5s vezes parece muito baseado nas disciplinas dadas em salas de aula. lsso exide

sempre oferecimento de novas disciplinas optativas, mas n5o podem esquecer que h6 v6rias outras

possibilidades de os alunos obterem cr6ditos em disciplinas optativas e essas nio est3o sendo

exploradas. Talvez, tenham a possibilidade de ter perfis docentes aptos a diversificar essas
possibilldades de formag3o dos estudantes. O Sr Diretor solicita uma reflex3o sobre o perfildo corpo

docente, da relag5o do nOmero de docentes com alunos de Graduag5o e alunos de P6s-GraduaQao

em muitas unidades da USP. No caso da FDRP tem muito mais alunos de Graduag3o do que de P6s

Graduagao. lsso parece ser aldo inevit6vel, mas n3o 6. Muitas unidades pequenas, como o Instituto

de Arquitetura e Urbanismo de S3o Carlos, Instituto de Psicologia em S3o Paulo, como a gigante

Escola Polit6cnica, t6m muito mais alunos na P6s-Graduagao - Mestrado e Doutorado do que na
Graduag3o. E um outro perfil de faculdade. 1; um perfil que podem considerar, pensarem nessa

possibilidade e investirem pesadamente na P6s-Graduag3o. Precisam pensar em um edital em que

deixem claro que s6 contratar3o pessoas que possam entrar imediatamente no Programa de P6s-

Graduag5o. Est3o em outro momento. N3o 6 mais o momento em que entraram. No memento em

que entraram n3o havia o Programa de P6s-Graduag3o. N3o faz sentido contratarem um docente

que n5o possa se credenciar no Programa de P6s-Graduag3o, havendo a necessidade que a
Faculdade tem. Precisam pensar uma regra, para incluirem no edital, para assegurar que a banca
esteja constrangida, por exemplo, no momento do julgamento do memorial, a apenas aprovar
docentes que tenham condig6es de somar ao Programa de P6s-Graduag5o. A Profa. Dra. lara Pereira

Ribeiro sugere a Diregao que encaminhe os crit6rios que considera importantes para discutir na
Congregag3o ou encaminhar aos Departamentos, para resposta. Seria importante saberem os

crit6rios que precisam cumprir. Ou aprovam os crit6rios apes uma proposta da Diregao ou fazem o

contririo. Precisam langar o edital esse ano, mas a contratagao pode acontecer somente ano que
vem. Ap6s ampla discuss3o, a Congregacao deliberou: le) A Direc3o buscar6 iunto a Reitoria as

orientac6es referentes a distribuic3o das contratac6es autorizadas pda Comiss3o de Claros
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DQcenles.Qrgarljz [ gfg! rldgrlasQ Q£p[4zQfECQHpartilhar5 com os DQpartamentosi 2el Os

Departamentos encaminhar3o propostas de alocacao dolsjcargojsl. jndicando o regime de trabalho

e as areas de atuac3o. Tats propostas devem atender is necessidades e proletos de ensino, pesquisa

e extens3o do Departamento e da Unidade. em Graduacao e P6s-Graduacao; 3Q) O relator pda
Congregacao, Prof. Dr. Ignacio Maria Poveda Velasco. emitir6 o parecer que sera apreciado na

reuni3o do Colegiado de outubro de 2022. 5. Comiss3o de Inclus3o e Pertencimento da FDRP. O Prof.

Dr. Camilo Zufelato diz que foi inserida uma recomendag3o da Procuradoria, discutida na Optima

reuni3o do Conselho da Pr6-Reitoria de Inclus3o e Pertencimento, havia uma proposta de
participagao discente mais abrangente nesta Comiss3o. Haviam pensado, no Conselho, em uma

participag3o um pouco mais ampla de discentes. Aprovaram isso e a minuta foiencaminhada para a

Procuradoria, que corrigiu o que foi deliberado. Conforme e-mail indicado, tem no artigo 50 do

Estatuto da USP a correspond6ncia de 10% do total de membros para alunos de Graduag3o e tem a

LDB que estabelece o limlte m6ximo de 70% da composig3o para docentes. Entao, a ideia de talvez

ter a composigao maior do que 10% nesta comiss5o interna n3o foiou n3o vaiser possivel. Tamb6m

este no pr6prio corpo do texto do e-mail que receberam da Pr6-Reitoria, h6 possibilidade nesta
comissao, into pode ser tamb6m em outras comiss6es, a participagao de servidores e membros

externos. Duas quest6es fundamentais: manterem a composig3o de 10% de discentes e 70% de

representagao docente. Teriam um espago para, nesta comissao, Indicarem um servidor n3o
docente como membro da comiss3o ou um membro externo da comunidade. Se for membro

externo, a Pr6-Reitoria, a partir da recomendag3o da Procuradoria, exide uma s61ida justificativa.

Este no proprio corpo do texto. Esses s3o alguns parametros que possuem para a composig3o desta

comiss3o. Est3o falando da composigao de uma comiss3o estatut6ria, por isso seguem esse
formaQ3o minima. Essa composigao estatut5ria, a depender do tema, poder6 ter comiss6es

assessoras, que devem ser temiticas e, sem poder deliberativo, podem ter outras composig6es. lsto
tamb6m este no texto. o Sr Diretor lembra que isso implicar6 alterag3o no Regimento da FDRP. ADDS

amplo debate, a Congregacao definiu iniciar a discuss3o sobre a composicao da Comiss3o Estatut6ria

de Inclus3o e Pertencimento da FDRP/USP e deliberar na pr6xima reuni3o do Colegiado, senuindo a

manifestal;5o da Pr6-Reitoria de Inclusao eJ)ertencimento, $om base nas .oriental;6es da
Procuradoria Gerd, estabelecendo: lg) Correspondencia de 10% do totalde membros docentes para

alunos de Graduacao. conforme artjgQ50 do E$tatuto.da DSPz29L Umjte m6ximo de 70% da

composic3o para docentes. conforme Lei de Diretrizes e Bases da Educacao Nacional ILDBj; 3gl I

jum) servidor n3o docente; 4g1 5 jcincol docentes diversos. sendo: Presidente e Vice-Presidente

eleitos pda Congregacao e tjuml docente indicado por cada Departamento. eleitos belo Conselho

Departamental; 5PI Os representantes discentes dever3o ser eleitos em chaka composta por

estudante de Graduac3o na qualidade de titular e por estudante de P6s-Graduacao na qualidade de

suplente; 69) O servidor n3o docente seri eleito peso grupo de servidores t6cnicos e adminlstrativos;

7P) Totalde 7 (fete) membros, tendo n6mero impar. cumprindo o principio das comiss6es; 8g) Etta

Comiss3o Estatut6ria, a defender dos temas e dos engajamento$. poder3 ter comiss6es assessoras.

que devem ser tem6ticas, sem coder deliberativo; 9P) Seri feita consulta is entidades e coletivos

estudantis acerca da composicao de comiss5o para subsidiar a discuss3o da Congregac3o. Nada maid
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havendo a tratar, o Sr Diretor agradece a presenga de todos e d6
dezesseis horan e trinta e sets minutos. Do que, para constar, eu,

Marcia Aparecida Cruz de Oliveira Bianco, Assistente T6cnica Acad6mica,

sera examinada pelos Senhores Conselheiros presented a sess3o em que

por mim assinada. Ribeir3o Preto, dezenove de agosto de dois mile vinte e dots
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