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ATA DA 124e SESSA0 0RDINARIA DA CONGREGAGAO DA FACULDADE DE DIREITO DE RIBEIRA0
PRETO DA UNIVERSIDADE DE SAO PAULO. Aos dezesseis dias do m6s de setembro de doin mil e vince

e dois, is quatorze horan e dots minutos, na Saba da Congregagao 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 presenQa dos Senhores Membros, Professores Alessandro Hirata,
Alexandre NaokiNishioka, Camino Zufelato, Cristina Godoy Bernardo de Oliveira, fabiana Cristina

Seven, Flavia Trentini, Gabriel Loretto Lochagin, lara Pereira Ribeiro, Jair Aparecido Cardoso, Maria

Paula Costa Bertran, Pedro Bohomoletz de Abreu Dallari, Sebasti3o Sergio da Silveira e Umberto Celli

Junior, o Representante Discente de Graduagao, Juan Moreira Giatti, de P6s-GraduaQao, Lucas Paulo

Fernandes, e o Representante dos Servidores T6cnicos e Administrativos, Antonio Tadeu Campos

Mesquita. Participaram como convidados os Professores Paulo Eduardo Alves da Silva (on/ine) e

Rubens Begak. Presente, tamb6m, a Assistente T6cnica Academica, Marcia Aparecida Cruz de

Oliveira Bianco, para secretariar a reuni5o. Justificaram aus6ncias antecipadamente o Sr Vice-
Diretor, Prof. Dr. Marcio Henrique Pereira Ponzilacqua, e os Professores Guilherme Adolfo dos

Santos Mendes, Ignacio Maria Poveda Velasco e Raul Miguel Freitas de Oliveira. Havendo n6mero

legal, o Sr Diretor declara abertos os trabalhos da 124e Sess3o Ordin6ria da Congregag3o da
faculdade de Direito de Ribeir3o Preto da Universidade de S3o Paulo. 1. EXPEDIENTE. 1. Discuss3o e

votag3o. 1.1. Ata da 123e Sessio Ordiniria da Congregag3o, realizada em 19/08/2022. Colocada em

discuss3o e votac3o, a Ata da 123e Sess3o Ordin6ria da Congregac5o, realizada em 19/08/2022. 6

aprovada por unanim dade (quinze membIQS). 2. Comunicag6es da Diretoria. Diretor, Prof. Dr. Nuno

Manuel Morgadinho dos Santos Coelho, e Vice-Diretor, Prof. Dr. Marcio Henrique Pereira

Ponzilacqua. O Sr Diretor comunica: A) Portaria 032/2022 de 12/09/2022 - Disp6e sobre o descarte

das provas realizadas durante o semestre letivo. Marcia e Maria Jose fazendo um trabalho de
organizagao de secretarias, arquivos. Conseguiram resolver uma questao que era importante na

Faculdade. Guardavam today as provas desde 2008, ocupando arm6rios e salas, que inviabilizavam

a utilizag3o e o funcionamento de alguns setores. Diligenciaram a autorizag3o reitoral, necess6ria

devido is burocracias, para o descarte desse materialat6 2020. Esse materialest6 sendo descartado.

Regendo a materia pda nova Portaria, devem entregar as proves para os alunos. Receberam a

proposta da CG, que aprovou essa Deliberagio. Termina o semestre, ando o periodo de reavaliagao,

ap6s o periodo de revisao, entregam para os alunos. Se os alunos n3o quiserem as provas, das

ficar3o guardadas na Secretaria do Departamento at6 o final do semestre subsequente e depois

servo descartadas. B) Portaria 033/2022 de 14/09/2022 Disp6e sobre a alteragao na composig3o

dos membros da Comiss3o sobre Vio16ncia de Genera da FDRP/USP. Recomposigao da

representagao discente e funcional e alteragao da presid6ncia, gaia Profa. Eliana, que tem as
responsabilidades junto a Comiss3o de Cultura e Extens5o Universit6ria e a Prefeitura do Campus e

entra a Profa. Fabiana, que tamb6m 6 especialista no tema. Agradece a Profa. Fabiana por assumir

mais esse encargo nessa Comiss3o t3o importante e a Profa. Eliana pelo trabalho todo que
desenvolveu a frente dela. CI Comunica com pesar o falecimento do Prof. Titular Antonio Carlos
Magalhaes Gomes Filho, em 12/09/2022, expressando o pesar da faculdade pelo passamento deste
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antigo membro desta Congregagao, no periodo de 2009 a 2011. Os sentimentos da FDRP a familia.

alunos e colegas. Tem evitado fazer o registry de todos os eventos e pedido para que as Comiss6es
e Chefes de Departamento tragam em suas manifestag6es essas noticlas para n5o se estender muito

nesta parte inicial. As quest6es que s3o mais gerais e relacionadas a Reitoria e ao Campus 6 que

trar3o. Entre os muitos eventos que foram realizados: D) Ola 03/09/2022, Feira USP e as Profiss6es

2022, no Campus Butant3. Agradece a Profa. Flavia, Prof. Rubens, todos os professores e professoras,

que participaram, alunos e alunas, que fizeram a recepgao de milhares de pessoas. Foimuito bonito

ver o interesse dos estudantes secundaristas peso estande da Faculdade. E muito importante a

participagao neste evento. Seguir3o investindo nisso. E) No 5mbito do Campus, realizag3o da
confer6ncia preparat6ria de Bem Estar e SaOde Mental do Campus de Ribeir3o Preto em

24/09/2022. O Prof. Camilo Zufelato participa da comiss3o organizadora deste evento que pretende

propor novas politicas para o temp no 5mbito do Campus. A conferdncia 6 aberta a todas as pessoas

de forma gratuita, mediante inscrigao nos canais de divulgag3o. Haver6 seis temas que servo ali

discutidos: Estrutura de Apoio Socioecon6mico a Discentes; Estrutura de Apoio a Satlde Mental da

Comunidade; Racismo Estrutural; Diversidade Sexual; Ass6dio: Identificag3o, Prevengao e Repressao;

Estruturas e Pr6ticas Pedag6gicas e seu Impacto para o Bem-Estar. S3o oportunidades para que as
pessoas possam levar suas vis6es, que servo discutidas e apresentadas como politicas de saOde

mental e bem-estar no Campus. F) As eleig6es passam a estar reguladas por uma nova regra, de

acordo com o parecer da CLR -- Comiss3o de Legislagao e Recursos, de 23 de agosto de 2022, que
determinou a exclusao, em definitive, da disponibillzag3o de votaQ3o convencional em todas as

eleig6es realizadas a USP. A Secret6ria Gerd, Profa. Marina Gallottini, informou que dever3o ser
mantidas, unicamente, a realizagao de votag3o eletr6nica nos pleitos eleitorais, utilizando o Sistema

Helios Voting (Circ. SG/58, de 13/09/2022). A Sra. Marcia diligenciou para que realizassem as

votag6es assim. Todas as eleig6es s6 ter5o validade desta forma, precisam prestar ateng3o. 3.
Eleig6es. O Sr Diretor lembra que today as pessoas elegiveis para a fung3o sempre estar3o na c6dula,

porque podem ser eleitos para algo independente de quererem, 6 o mdr7us pablico. Este 6 o
entendimento da Presid6ncia do Colegiado, ap6s consulta 5 Procuradoria Juridica. Qualquer um

pode ser eleito e deve exercer a fungao, de bom grado ou nao, 6 o menus p6blico. Fazem uma

consulta para saberem quem se interessa, para procurarem votar nas pessoas interessas no tema.

Esse 6 o procedimento. Receberam as manifestaQ6es de interesse da Profa. lara para membro titular

e do Prof. Begak para membro suplente da Comiss5o de Pesquisa. N3o receberam manifestag6es de

pessoas dizendo que n3o querem e n3o comunicar3o. S6 comunicar3o as pessoas que manifestarem

interesse. A Sra. Marcia Aparecida Cruz de Oliveira Bianco comunica que n3o constam nas c6dulas

os membros que est3o com mandatos vigentes e a Profa. Juliana O. Domingues, afastada conforme

disposto no art. 218, $29, do RG-USP (afastada de suas fung6es para prestar servigos em 6rg3o
externo a USP). Na Comiss3o de Graduag3o, a Profa. Eliana F. Neme n3o consta na c6dula de

suplente, por j6 ter sido reconduzida, art. 20, $ 1Q, do RG-FDRP. A Profa. Juliana O. Dominguez

tamb6m j6 foi reconduzida como membro titular na Comiss5o de Pesquisa, art. 28, 1, do RG-FDRP

3.1. Comissio de Graduagio(mandato: 29/09/2022 a 28/09/2025). Eleig3o para Imembro titular e

respectivo suplente, tendo em vista que o mandato do Prof. Dr. Sergio Nojiri(titular) e da Profa. Dra
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Eliana Franco Neme jsuplente -j6 reconduzida) expira em 28/09/2022. A Sra. Marcia Aparecida Cruz

de Oliveira Bianco proclama o resultado da eleigao para a Comiss3o de GraduaQ3o: Titular: Prof.
Sergio Nojiri, ll jonzel votos; Prof. Thiago Marrara de Matos, 2 Idols) votos; Profa. Eliana Franco

Neme, I jum) vote; Profa. lara Pereira Ribeiro, I (um) voto; Profa. Marla Hemilia fonseca, I (uml
voto; e Prof. Raul Miguel freitas de Oliveira, I (um) voto. Suplente: Prof. Alexandre NaokiNishioka,

4 (quatro) votos; Prof. Eduardo Saad Diniz, 2 (dois) votos; Prof. Raul Miguel Freitas de Oliveira, 2

Idois) votos; Prof. Camilo Zufelato, I (um) voto; Prof. Gustavo Saad Diniz, I (uml voto; Profa. Maria

Hemilia fonseca, I (um) veto; Prof. Rogerio Alessandre de Oliveira Castro, I (uml vote; Prof. Sergio

Nojiri, I (um) voto; Prof. Victor Gabriel de Oliveira Rodriguez, I (um) voto; e bianco, 2 (dais). Sig
eleitos, portanto, os Profs. Drs. Serb o Nojirie Alexandre blgokiNlshioka, membros titular e suplente

respectjyQrtBnte. da Comiss5o de Graduac3o. 3.2. Comiss3o de Pesquisa jmandato: 20/09/2022 a

19/09/2025). Eleig3o para Imembro titular e respectivo suplente, tends em vista que o mandato da

Profa. Dra. Juliana Oliveira Dominguez (titular -- j6 reconduzida) e do Prof. Dr. Marcio Henrique

Pereira Ponzilacqua (suplentel expira em 19/09/2022. A Sra. Marcia Aparecida Cruz de Oliveira

Bianco proclama o resultado da eleigao para Comiss3o de Pesquisa: Titular: Profa. lara Pereira
Ribeiro, 12 Idozel votos; Prof. Rubens Begak, 4 (quatro) votos; e Prof. Cato Gracco Pinheiro Dias, I

jum) voto. Suplente: Prof. Rubens Begak, ll jonzel votos; Profa. lara Pereira Ribeiro, 3 (tress votos;

Prof. Gabrie] Loretto Lochagin, ]- (um) voto; Profa. Maria Hemilia Fonseca, I jum) voto; e branco, I

jum). S3o eleitos, oortanto, os Profs. Drs. lara Pereira Ribeiro e Rubens Becak. membros titulaLf
suplente, respectivamente. da Comiss3o de Pesquisa. 3.3. Comissio de Cultura e Extens3o

Universitiria (mandate: .16/09/2022 a 15/09/2025). Eleigao para I membro titular e respectivo
suplente, tendo em vista que o mandato do Prof. Dr. Guilherme Adolfo dos Santos Mendes(titularl

e do Prof. Dr. Gustavo Assed Ferreira (suplente) expire em 15/09/2022. A Sra. Marcia Aparecida Cruz

de Oliveira Blanco proclama o resultado da eleiQao para Comiss3o de Cultura e Extens3o
Universit6ria: Titular: Prof. Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, 8 loitol votos; Prof. Caio Gracco

Pinheiro Dias, 4 jquatro) votos; Profa. Andrea Cristina Zanetti, I jum) voto; Profa. Cristina Godoy

Bernardo de Oliveira, I (uml voto; Profa. Fabiana Cristina Seven, I (uml voto; Profa. Gustavo Asked

ferreira, ljum) voto; e Prof. Paulo Eduardo Alves da Silva, I(umjvoto. Suplente: Prof. Gustavo Assed

ferreira, 7 jsetel votes; Prof. Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, 3 (tr6s) votes; Profa. Andrea

Cristina Zanetti, 2(dois) votos; Prof. Cato Gracco Pinheiro Dias, I(um) veto; Profa. Flavia Trentini, I

jum) voto, Prof. Rubens BeQak, I (um) voto; e branco, 2 (dois). S3o eleitos, oortanto, os Profs. Drs.
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes e Gustavo Asked Ferreira, membros titular e suplente,

re$pgfElyQHente, da Comiss3o de Cultura e Extens3o Universit6ria. Os membros receberao, por e

mail, o resultado final das eleig6es. 4. Palavra aos Presidentes de Comiss6es. Comissio de
Graduag3o. O Prof. Dr. Gabriel Loretta Lochagin comunica: A) A Comiss5o de Graduagao, em sua
127e Sess3o Ordin6ria, realizada em 19/08/2022, aprovou a resolug5o que regulamenta as verbal

concedidas peta Diretoria is Comiss6es, relacionadas a atividade de GraduaQ3o. A CG aprovou a

destinagao de recursos para: ajparticipaQ3o de estudantes de Graduagao em eventos; b) auxllio para

professores visitantes em disciplinas de Graduag3o; e cl auxllio para realizaQao de eventos
acad6micos. A CG se coloca a disposig5o para esse financiamento, dentro dessas disponibilidades
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orgament6rias, com o convite para que se elaborem propostas que possam servir a todos esses fins.

Agradece a Diretoria pelo apoio e liberag3o desses recursos a CG. BI A Pr6-Reitoria de Graduagao

encaminhou is Comiss6es de Graduag5o a Circular PRG/A/38/2022, que permite a atribuig3o de
exercicios domiciliares compensat6rios is aus6ncias em saba de aula, para cason devidamente

comprovados de Monkeypox(variola do macaco). N3o tem nenhum caso na Faculdade, mas precise

comunicar. Ficam aprovadas as atividades domiciliares, autom6ticas, para os casos que
comprovadamente estiverem nessa situag3o. CI A Comiss3o de Graduagao enviou a solicltagao a

Diretoria, para contratagao de transporte para o programa de apoio is viagens did6ticas. H6 diversas
propostas encaminhadas para viagens did6ticas a S3o Paulo e Brasilia. Parabeniza os docentes que

encaminharam essas propostas, 6 uma maneira importante de contribuir para a formagao dos alunos

da FDRP. Para unificar a contratagao de transportes, que 6 o principalelemento desse programa de

viagens, a CG pediu um processo uniforme, para evitar que isso fosse feito caso a cano. Agradece o

apoio dado pda Diretoria nessa questao. Como sugestao, traz uma preocupagao da Pr6-Reitoria, n3o

em relagao a FDRP e nem ao Campus de Ribeir3o Preto. lsso foidiscutido no Conselho de GraduaQao.

H6 certa discrepancia nos valores estimados para transporte etc., ent3o foisugerido que a Prefeitura

de cada Campus, obtivesse informag6es e sistematizasse dados que pudessem orientar essay
contratag6es. A Faculdade tem a honra de ter na Congregagao o Presidente do Conselho Gestor do

Campus, Prof. Dr. Nuno Manuel Morgadinho dos Santos Coelho, e a Vice Prefelta do Campus, Profa.

Dra. Eliana Franco Neme. H5 uma solicitagao de que essa solicitag3o pudesse ser feita a parter do
Campus para facilitar e confirmar a racionalidade a essas contratag6es. DI Portaria do MEC, n9 668

de 2022, que institut um grupo de trabalho no 5mbito do Minist6rio da Educag3o para autorizar os
cursos a distincia de Graduag3o em Direito. Invariavelmente a Universidade de S3o Paulo, como

lideranga no ensino do Direito, talvez tenha que se posicionar em favor de deus pressupostos do PPP

porque acredita que tenham aldo a contribuir para evitar abusos, disfung6es, isso que tem sido muito

criticado. N3o 6 s6 Direito, inclusive Graduagao em Odontologia, psicologia e Enfermagem, que
aparentemente poderao serem feitas a dist6ncia de acordo com essa Portaria do MEC. Comiss3o de

P6s-Graduag3o. O Prof. Dr. Jain Aparecido Cardoso comunica: A) Ap6s homologagao do acordo

judicial feito com o Minist6rio POblico Federal (e Capes), o processo foi extinto e possibilitou a
divulgag3o das notas dos programas de P6s-Graduag3o. Receberam a nota e fizeram reuni5o esta

semana com todos os professores, de manh5, e alunos, a tarde, de maneira hibrida para todos da

comunidade terem acesso a informagao. Tiveram a grata sensag3o de terem a note 4 (quatro) no
Programa. lsso 6 um resultado excelente, que possibilita prosseguirem com o Programa, inclusive

caminharem para o Doutorado. E uma noticia importantissima para a Faculdade. Em raz5o disso, o

Prof. Paulo, que esteve em Brasilia, fez o trabalho de apresentar para os professores e comunidade

de maneira gerd, docentes e discentes, vai estar nesta reuni3o para expor algumas quest6es
importantes da avaliag3o e a forma como seri realizada a pr6xima avaliagao, os crit6rios que dever3o

observar. BI Na pr6xima quarta-feira sera reallzada uma reuni5o com convidados, Comiss5o de
Pesquisa e Comiss3o de P6s-Graduagao. V3o retomar a quest3o do semin5rio, que teri uma
din6mica diferente, com a participagao inclusive do Pr6 Reitor de P6s-Graduag5o, que farc a
abertura deste evento, para prestigiar. Este muito feliz com o resultado, note 4(quatro). O Pr6-Reitor
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disse que vai aproveitar a oportunidade para falar sobre o novo perfil dos Programas de P6s

Graduag3o no Brasil. C) V3o retomar o projeto Conte a sua Dissertag3o, para dar voz aos egressos e

registrar isso no site. DI Fazer um Setor de Comunicagao vinculado ao Setor da Faculdade, mantendo

um sistema de divulgagao para manterem major visibilidade do Programa de P6s-Graduagao, tanto

do Mestrado como do projeto de Doutorado, os novos encaminhamentos. 1; importante essa

visibilidade, que paisa a fazer parte de um sistema de avaliaQao da pr6pria Capes, que o Prof. Paulo

vaicomentar com mais detalhes. Essa informaGao j6 foi prestada aos professores da Casa, aos alunos

e a comunldade. O Prof. Paulo vaiapresentar para tornar oficial essa informagao, pedem v6nia a

Diregao e a comunicada para expor o resultado. EI O nome do Prof. Dr. Jair Aparecido Cardoso foi

lembrado e votado enquanto Representante de Area junto a Capes. Ficou muito feliz com a
lembranga. Este assoberbado, acha que n5o 6 o momento e farc um e-mail declinando essa

indicagao. O Sr Diretor agradece ao Prof. Jair pda informaGao e todd empenho. Parabeniza todo o

Programa de P6s-Graduagao, professores, professoras, alunos e alunas, pelo resultado de muito

trabalho, feito por cada uma dessas pessoas, liderado na fase de quadrienio anterior pdas Profas.

Flavia Trentlnie Fabiana Seven, que tiveram o trabalho herc01eo de elaborar o relat6rio, discutido e

apresentado em sess3o publica para a comunidade. Parabeniza o Prof. Jair pda indicag3o como

Representante de Area, 6 uma honra para a faculdade, mas gostariam que o Professor continuasse

realizando o trabalho importante que faz na FDRP. Comiss3o de Pesquisa. A Profa. Dra. Flavia Trentini

agradece ao Sr Diretor pdas palavras e gostaria de dividi-las, lembrando que o Prof. Camilo, na face

final, tamb6m teve um trabalho muito importante. Registra, tamb6m, a importancia do trabalho da

Profa. Maida, do apoio da Direg3o, na fase final. A Profa. Massa n3o deu um apoio, ela trabalhou na

revis3o de forma minuciosa. Registra os agradecimentos de todos da FDRP a Profa. Massa. Comunica:

A) Deliberagao CPq 02/2022, referente ao Programa de P6s-Doutoramento da FDRP, pelos aspectos
principals 6 muito pr6ximo da Deliberag3o da USP. Vai detalhar na sequ6ncia. B) A minuta da
normative conjunta CPq-CG, referente a capacitag3o did6tica em programa de P6s-Doutoramento,

foiencaminhada para an61ise da Comiss3o de Graduagao. C) A FDRP recebeu uma bolsa no Edital

PIBIC, para o projeto com orientagao do Prof. Dr. Marcio Henrique Pereira Ponzilacqua, intitulado
'Liberdade Religiosa de Criangas e Adolescentes no Continente Americano". Infelizmente o nOmero

de bolsas foram reduzidas de forma gerd. DI Convida todos para o SllCUSP, que seri realizado no

dia 17/10/2022, com palestra de abertura conjunta para todas as Unidades do Campus RP, e

apresentag3o presencial dos trabalhos no foyer do Audit6rio. Foram realizadas 34 inscrig6es de
alunos de Graduagao e 10 inscrig6es de avaliadores. Lembra que, para convers3o de bolsa PUB em

IC, t6m requisitos extras, que 6 a apresentagao no SllCUSP e a apresentag3o de um artigo. Ao final

de cada ano querem fazer um compilado do trabalho de pesquisa na Unidade dos alunos de IC. Estes

dots requisitos s3o necess5rios, a16m dos tradicionais. Comiss3o de Relag6es Internacionais. O Prof.

Dr. Alessandro Hirata comunica: A) Est3o no perlodo em que os alunos que forum contemplados

com vagas de interc6mbio para esse semestre, inicial, na Europa, est3o se encaminhando para essay

universidades. E um m6s de viagens dos alunos, que tem ocorrido sem Brandes transtornos. B) No

dia 26/10/2022 ter3o o evento Get Together, do Campus, organizado pelo GCARI RP - Grupo

Coordenador das Atividades de Relag6es Internacionais do Campus, do qual fazem parte todas as
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CRlnts, em que os estudantes estrangeiros que est3o no Campus, tanto de GraduaGao quanto de
P6s-Graduag3o, apresentam os seus parses. O periodo de inscrig3o vaicomegar. E sempre realizado

no refeit6rio, a partir das 15h. Comissio de Inclusio e Pertencimento. O Prof. Dr. Camilo Zufelato

cumprimenta todos do Programa pda nota 4(quatro). A16m de reconhecer os agradecimentos que
a Profa. Flavia indicou da Profa. Massa, gostaria de acrescentar mais um e, talvez at6 fazer de maneira

oficial pda Diretoria, que 6 ao hoje Reitor e a 6poca Pr6-Reitor de P6s-Graduagao, Prof. Carlotti.

Sabem que o apoio foi indispens6vel para que essa nota fosse alcangada. Tiveram alguns reveses

muito importantes naquele momento e se n3o tivessem tido o apoio da Pr6-Reltoria naquele
momento teria sido muito mats dificll ou Impossivel. Se a Diretoria achar conveniente, acha que o

atuaIReitor tamb6m merece registro de agradecimento. Comunica: A) Este aberto at6 o dia 18/09 o

question6rio para preenchimento, extremamente detalhado e amplo, para mapear claramente,
constituindo uma polftica publica mapeando qual 6 o perfil e caracteristicas da Universidade. Para

os que ainda n3o responderam, pediria para que o fizessem. Para os representantes discentes,

gostaria que reforgassem esse comunicado. BI Na Oltima reuni3o do Conselho de Inclus5o e
Pertencimento, a Pr6-Reitoria aprovou a possibilidade do uso dos banheiros de acordo com a

orientag3o de genero que a pr6pria pessoa se identifica. Essa 6 uma questao muito antiga e

importante na Universidade. Logo maid vem o detalhamento disso e acha que, como Faculdade de

Direito, poderiam pensar n3o s6 em difundir essa informag3o, mas pensar em conversas com os

servidores, alunos e pessoal da seguranga, porque s3o temas muito delicados, que em outras
unidades vem causando alguns tipos de problemas. A Resolugao ji foiaprovada, mas ainda nio tem

o texto definitivo. A Procuradoria farc a redag3o. O Sr Diretor Informa que ji conversou

pessoalmente com a Profa. Massa e o Prof. Carlotti, embora informalmente, e apresentou os
agradecimentos efusivamente. Mas, podem fazer oficialmente. Renova os agradecimentos ao Prof.

Camilo. Acha importante destacar, n3o por causa da avaliag3o, mas por ter trabalhado e viabllizado
que a avaliagao acontecesse no Brasil. O Prof. Ot3vio, da Faculdade de Direito, tamb6m merece uma

meng5o, podem conversar com ele e agradecer, por meio dele a USP prestou um trabalho

extraordin6rio. O Prof. Dr. Camilo Zufelato sugere convidar o Prof. Ot6vio, da Faculdade de Direito

que o 6, que estivesse presente e recebesse esses agradecimentos pessoalmente. o Sr Diretor diz

que fargo isso. 5. Palavra aos Senhores Membros. A Profa. Dra. Flavia Trentini diz que, na Comiss3o
de Pesquisa, v3o iniciar um processo de pareceres, todos eletr6nicos, com base em formu16rios. Na

pr6xima reuni3o v3o ser apreciados os pareceres, os itens, conforme deliberag6es e portarias. V3o

tentar uma agro conjunta, Google Formu16rios com o USP Assina. lsso tudo foi gerado a partir da

discuss3o na CongregaQao, com a fda do Prof. Pedro Dallari. Fargo o primeiro teste na Comiss5o de
Pesquisa, de tentar resumir os pareceres. Come os pareceres algumas vezes n3o est3o de acordo

com as deliberag6es e portarias, torn6-1os mais r6pido e, com isso, uma gestao mats eficaz. Gostaria

de registrar seu reconhecimento e parabenizar o Prof. Pedro pda importante contribuigao na gest5o

da Unidade. O Sr Diretor diz que isso 6 mais um passo importante na organizag3o administrativa que

pode acompanhar o procedimento de digitalizag3o dos processos. Gostaria de instar todas as

Comiss6es e Departamentos a pensarem juntos isso. Os pareceres podem e precisam observar

certas quest6es. Por exemplo, um parecer de um curso de especiallzag3o tem que observar
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resolug6es e dentro delas tem v5rios aspectos. Se pudessem preparar um formu16rio pr6prio, pelo
menos para as coisas que s3o mais comuns, o parecerista n3o s6 n3o deixa de veriflcar aquino como

tamb6m se corresponsabiliza pelo parecer que d6, para n3o terem um parecer dando a aprovagao a

luz de tal ou qual resolug3o sem verificarem o que precisa de todos os liens. V5o trabalhar nisso.

Agradece a Comiss3o de Pesquisa por faze-1o e convida as demais Comiss6es e Departamentos para

pensaremjuntos isso. lsso tamb6m contribuipara o papelzero e carbono zero. A Profa. Dra. Fabiana
Cristina Seven estende os sentimentos a famllia do Prof. Titular Antonio Carlos Magalh3es Gomes

Filho e a sua filha Mariangela, que 6 uma colega que tem realizado atividades de parceria de pesquisa

e extens5o em conjunto com a FDRP h6 alguns anos. Sobre a questao da P6s-Graduagao 6 uma

felicidade muito grande. E uma etapa, que os coloca no jogo de uma forma bastante qualificada, mas

t6m v6rios desafios agora, o Doutorado, a consolidaQao e fortalecimento do Programa, que 6 novo

ainda. Ache que o papel de todos de ter desempenhado at6 aqua n5o poderia ser realizado sem ter

substancias, sem ter de fato a pr6pria produg3o, empenho, trabalho dos docentes. Nesse sentido 6

uma conquista que 6 coletiva da Faculdade, que os ajuda a perceber como grupo, pot6ncias, o que
t6m de riqueza. O trabalho da Comissio e da Coordenagao nesses anos foi um trabalho de reunir

isso, mas um trabalho t6cnico que n3o d6 para ser subestimado. H6 muito empenho de
conhecimento. Acha que 6 uma das Comiss6es que exige um conhecimento bastante aprofundado.

Gostaria de agradecer e reforgar o registro sobre a atuaQao da Profa. Massa, porque n5o foiuma

contribuig3o pro forma, n5o foiassinatura de texto. A Profa. Massa leu todos os Sucupiras, os ensinou

a preencher porque ela j6 tinha sido Coordenadora de Programa, ensinou a trabalhar com dados e

quantificar, compartilhou todas as planilhas produzidas, pois ela 6 da area Cont6bil, j6 tinha feito o
acompanhamento ano a ano do Programa. Foi um navel de empenho de uma Diretora que
ultrapassou s6 o apoio formal. N3o 6 um agradecimento pro forma. Foi algu6m que acompanhou

muito direto; boa parte dos obst6culos quem ajudou a contornar foia Profa. Massa em colaborag5o

com o Prof. Carlotti, direto que, naquele moments era Pr6-Reitor. Queria dar esse destaque para

que soubessem a dimens3o cotidiana da ajuda da Profa. Maida. E algo de fato muito importante
Ache que vale a pena fazer um agradecimento formal da Congregag5o iProfa. Massa. O Ac. Lucas

Paulo Fernandes agradece os professores e as professoras do Programa pelo comprometimento, em

nome dos alunos de antes e dos de agora, at6 porque esse resultado 6 de 2020. Percebem e sabem

o carinho que os professores e as professoras tem, agradecem e s3o muito orgulhosos por serem

alunos do Programs e fazerem parte da FDRP. O Prof. Jair falou na reuni3o de quarta-feira sobre esse

orgulho e gostaria de deixar registrado que querem ser alunos do Doutorado. Registra os
agradecimentos. A Profa. Dra. lara Pereira Ribeiro lembra que hoje, -16/09, 6 dia do falecimento do

Prof. Dr. Luciano Camargo Penteado. Gostaria de fazer constar essa lembranQa e da pena que sente.

o Sr Diretor diz que est3o juntos na saudade do querido amigo, Prof. Luciano. O Sr Antonio Tadeu

Campos Mesquita diz que, em relaQao a note do Mestrado, gostaria de reforgar o trabalho dos
servidores, especialmente do ServiQO de P6s-Graduag3o. Parabeniza, tamb6m, os servidores Vania,

Omar e Cristiana, que tamb6m trabalharam muito. o Sr. Diretor acrescenta o pessoal da Biblioteca

e limpeza. O reconhecimento 6 importantissimo. Agradece. O Prof. Dr. Rubens Begak diz que este
hoje como convidado, mas gostaria de se manifestar quanto 5 perda do Prof. Magalhaes, um colega
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e professor brilhante, que farc multa falta. Um amigo e uma pessoa not6vel, n3o s6 na Ci6ncia do
Direito Penal como no Direito, um grande jurista. E a lembranga da Profa. lara, sete anos do

falecimento do Prof. Luciano. Referente a P6s-Graduagao, parabeniza os docentes, discentes e

funcion6rios, realmente 6 algo not6vel. Registra a sensibilidade da Direg3o com movimento que este
fazendo em prol do Programa de P6s-Graduagao e do Doutorado, com a perspectiva do
financiamento em grupo, a Faculdade emplacou uma s6rie de trabalhos dos docentes no Conpedi

Internacional. Realmente 6 trabalhar como definiu 16 atr6s, como conversou com o Prof. Jair e o Prof.

Nuno, de "dangarem conforme a monica". O fato 6 que a pontuagao, a m6trica, goste ou n3o goste,

6 um crit6rio que a Capes usa muito e a FDRP precisa trabalhar de acordo com isso para emplacar

notas cada vez mais bem qualificadas e em rumo ao Doutorado. Parabeniza ao Largo pda nota 7

jsete), mats do que merecido, 6 um Programa de quarenta e otto anon, 6 emblem6tico, devem

externar os cumprimentos. H6 duas Congregag6es, quando participou como suplente do Prof.
Alessandro, deu noticias do USP Pensa Brasil. Foi um sucesso, realizado semana retrasada. na

Biblioteca Mindlin com uma s6rie de eventos correlatos em paralelo. A USP mostrou junto com a

Feira das Profiss6es, que estava acontecendo concomitantemente, o sucesso que ela 6. Mostrou

homo a USP pode colaborar na criticidade ao que se passa no Brasil, em todos os cantos. A USP

fechou o events com "chave de aura", porque na sexta-feira de encerramento se langou sobre a

Presid6ncia do Professor e Ministro Enrique Lewandowskio Observat6rio daslnstituig6es Brasileiras.
Acha que 6 aldo que devem pensar seriamente. Trabalhar instituig6es 6 algo muito maior do que

trabalhar o Direito. Mas, o Direito pensa muito criticamente as instituig6es. Acha que devem pensar,

como certamente o Largo o farc. O IRI tamb6m deve estar interessado em participar dessa gestao.
EI algo que vai gerar frutos, espera-se ji para esse ano, numb an611se em algum recorte muito
especifico talvez do momento eleitoral. Mas, a FDRP s6 ganharia no 6mbito da Universldade de S3o

Paulo e no 6mbito de pensar criticamente o Brasil. Este faltando criticidade a muitos setores da

politica, das instituig6es e a USP 6 o melhor que ela faz sempre. A Profa. Dra. Fabiana Cristina Seven

registra a excelQncia e a qualidade do trabalho dos servidores e servidoras da P6s-Graduag3o. Ache

que tanto do ponto de vista do conteOdo quanto do proprio preenchimento etc., todos os setores

se envolveram em um navel de exce16ncia muito grande. Foram quatro programas de comunicag5o

e visibilidade criados e desenvolvidos pda Claudia, durante sua estada na Comunicagao, ipso era aldo

extraordin6rio tamb6m. 6. hens para discussio. 6.1. Apresentag3o de proposta do Selo Editorial da

FDRP/USP - Prof. Dr. Rubens Begak. O Prof. Dr. Rubens Begak diz que a Comiss3o de Publicag6es vem

trabalhando h6 muitos anos, mas desde o ano passado passou a fazer parte dela, seguindo as

composig6es anteriores, desenvolveram e conversaram sempre com o Sr Diretor, que deu todd
espago para isso. A Comiss3o pode pegar efetivamente da mem6ria hist6rica que tinha e contribuir

com o selo da FDRP, com s6rie de limitag6es, que serve para imprimir, em vigencia at6 hoje, material

dld6tico, apostilas, material de divulgagao dos docentes, discentes, p6s-graduandos e funcion6rios

Mas, talvez, que virou uma certeza nos debates, fosse o momento de criar um selo novo que servisse

para publicar trabalhos do Programa de P6s-Graduagao, sejam defesas, materiais de professores,

alunos e funcion6rios, e recebeu elsa incumbencia, que o Prof. Nuno denominou de movimento

editorial, que correria em paralelo e teria uma participagao grande da Comiss3o de Publicag6es.
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Debateram muito tempo a ideia de criar um selo. Pacificamente chegaram 5 conclus3o que era a

ideia de se criar, sem perder a ideia do selo FDRP, e o nome que vicejou por maioria foia de
homenagear a sede hist6rica. Por maioria o nome escolhido foi Casa Sete, que obviamente depende

da deliberag3o da Congregagao. Em homenagem a verdade, a Profa. Maria Paula, apesar de no
momento inicial ter dito que gostava, veementemente repudiou este nome. Mas, a maioria
entendeu que era este nome, por isso pede a colaboragao e agradece a Milena, Tamie e a equipe
chefiada pda Claudia, que este no Canada hoje e ajudou a fazer esse logotipo. Pessoalmente achou

muito bonito, mas d5 para debater, a decis3o definitiva 6 da Congregagao. Apresenta as projeg6es:
'Publicag6es: Monografias, Colet5neas/obras coletivas(P6s Graduagao e Tem6tical, Eventos IAnaisl

e Relat6rios de pesquisa (Projetos). Conselho Editorial: Respons6vel pda aplicag3o da polltica

editoriale selegao dos livros para publicag3o; Sua composig3o dever6 ser publica e seus integrantes

devem ser pesquisadores, intelectuais e especialistas reconhecidos nacional e internacionalmente.

Dual etapas para an61ise: 1) Reuni5o editorial: an61ise preliminar do conte6do do livro para verificar

conformidade com os objetivos da FDRP; 21 Parecer: especlalista no assunto elaborar5 parecer

completo, escolhido pelo Conselho editorial, cano necess6rio o livro seri submetido a mats de um

parecerista. Agradece ao Ac. Lukas, da Comissao, que fez a consulta para o Conselho. Pede aos

Senhores Membros que indiquem nomes para o Conselho, caso deja aprovado. J6 pediram, mas

poucos docentes mandaram sugest6es. Avaliagao: Relev6ncia tem6tica: Contribuigao para o
desenvolvimento cientifico das ci6nciasjuridicas e afins; Contribuig3o para a resolugao de problemas

nacionais relevantes; Atualidade tem6tica; Clareza e objetividade do conteOdo no que se refere a

proposiQao, exposiQ3o e desenvolvimento dos temps tratados, rigor cientifico (estrutura te6ricaj;

Precis3o de conceitos, terminologia e informag6es; senso critico no exame do material estudado;

Bibliografia que denote amplo dominio de conhecimento; Qualidade das ilustrag6es, linguagem e

estilo; RelaQ5o com as linhas do Projeto Pedag6gico e da P6s-Graduag5o da Unidade. E preciso

trabalhar para o belo se firmar. Trabalhando muito com a recomendagao do peso que o self e as

edig6es da Faculdade dariam para o Programa e a constante qualificag3o. J6 trabalhando bastante

com a quest3o do impacts, que 6 algo que a Capes fda muito. Avaliagao: Car6ter inovador:
Originalidade na formulagao do problems de investigag3o; Car6ter inovador da abordagem ou dos

m6todos adotados; Contrlbuigao inovadora para as c16ncias juridicas e afins. Potencial de impacto:

CirculaQao e distribuiQao prevista; Lingua da publicagao; Reimpress5o ou reedigao; Possiveis usos no

5mbito acad6mico e fora dele. Se coloca a disposigao. o Ac. Juan Moreira Giattidiz que foiincumbido

de apresentar algumas preocupaQ6es do corpo discente. Acredita que essay preocupag(5es j6 foram

apresentadas em outras oportunidades, s6 vai reiterar neste espago. S3o preocupag6es do corpo

discente, mais especialmente da Associag5o At16tica . E ineg6vela importancia da Casa 7 ISete), at6

por isso uma das entidades estudantis mais importantes da Unidade possum esse nome, que 6
AssociaQao At16tica Acad6mica Casa 7(Sete). Os alunos do corpo discente mostraram preocupaQ3o

com a utilizagao tamb6m desse nome para o selo editorial. No primeiro momento a AssociaQao

At16tica Acad6mica 6 conhecida por produQ3o de produtos, normalmente vestu5rio, que carregam

o logo da entidade, o Casa 7 (Sete). Poderia haver alguma confus5o, at6 corriqueira, a utllizagao do

mesmo nome. Nesse mesmo sentido, a outra preocupagao 6 que haja uma confus3o entre o seko e
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a entidade, e isso causaralgum problema. Entendem que esse nome pertence a toda Faculdade, n3o

s6 aos alunos por causa da entidade, mas que, devido a esse hist6rico de uso desse nome pda

Associagao At16tica, perguntam se n3o poderia ser encontrado outro nome ou alguma forma de

remediar essas preocupag6es. o Sr Diretor esclarece que este item n3o 6 para deliberag3o hole. O

item 6 para discussao, exatamente porque essa disputa 6 relevante, precisa ser conhecida por todos

e maturada. E um pedido para que pensem sobre isso, para que possam tomar essa decis5o na

pr6xima reun13o ou na seguinte, considerando os argumentos que foram apresentados. Tem um

bom trabalho feith pda Comiss3o, mas tem uma ponderag3o importante do movimento estudantil.

Pede para que seja levado aos Departamentos e demais conversas para que possam decider, porque

6 uma decis3o de muito longo alcance, o self demora d6cadas e muito investimento. Est3o

construindo o edital de licitag3o para a contratag3o de uma editora que farc em apoio a Faculdade,

principalmente ao Programa de P6s-Graduag3o, para publicagao de livros impressos, livros digitais,

revistas que os Departamentos, P6s-Graduagao e Comiss6es quiserem criar. Essa licitag5o, correndo

agora, vai precisar de crit6rios. Seguraram um pouco isso, porque precisavam desses novos crit6rios

que foram publicados. Fargo uma licitagao para contratar uma editora exatamente nos crit6rios que

interessam para a P6s-Graduagao. Precisam que as pessoas da P6s-Graduagao digam o que precise

ester neste edital. S6 podem gastar dinheiro nisso se realmente tiver impacto nesta seara. lsso sera

feito com a equipe e a orientagao da Comiss3o tamb6m. 6.2. Crit6rios para distribuig3o de Professor

Titular da Faculdade de Direito de Ribeir3o Preto(FDRP). O Sr Diretorinforma que n3o tem condig6es

de deliberarem a respeito disco, mas precisa compartilhar essa informagao e conversar sobre como

v3o encaminhar. Foi feito um trabalho muito grande nos Oltimos ands, o Prof. Umberto Cellipresidiu

a Comiss3o em que se construiram crit6rios para distribuiQao dos cargos do pedido de Professor
Titular para a Faculdade e do perfil do Professor Titular. Tiveram reunites com os membros da CAA,

que os orientaram a proporem os concursos de forma interdepartamental. Informaram que se os

concursos fossem interdepartamentais teriam maid vegas. Essa Congregag3o n3o teve dOvida e

decidiu fazer interdepartamental, pois assam fortalecerlam a Faculdade. Mas, a composigao da CAA

mudou, e devolveram o documento trazendo uma esp6cie de charada. Basicamente o que dizem
para voltar o processo para FDRP para que envie um novo documento de crit6rios de distribuigao
das vagas com a definig3o clara do perfil contemplando o modelo de concurso Onico para ser

adotado, ou seja, interdepartamental, com regramento que assegure o equilibrio das vagus entre os

Departamentos. lsso 6 uma charada ou argo assim, porque o interdepartamental funciona da

seguinte forma, todo mundo, professores de todos os Departamentos e de docentes de fora podem

se candidatar. Se o professor de fora for aprovado, ele escolhe para qual Departamento vai, n3o

podem fazer nada. Se for aprovado professor da Casa, ele permanece no Departamento em que ele

este. Segundo as contas, ter5o direito a 7 (sete) vagas, pelo menos 6 (seis) indiscutivelmente. Se

abrirem as seis vagas para concursos interdepartamentals, pode ser que passem leis professores do

mesmo Departamento, causando desequilibrio. E o que a CAA este apontando e espera que deem

uma resposta para isso. N5o v6 como podem mantel o interdepartamental e assegurar o tal

equilibrio entre os Departamentos. E isso que precisam discutir, para decidirem na pr6xima
Congregagao, porque esta distribuigao vaiacontecer em dezembro. Precisam ter esse documento,
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n5o s6 aprovado, mas muito bem esclarecido, para poderem avangar nisso. O Prof. Dr. Camilo
Zufelato pergunta se realmente o ponto central este no regramento que assegure o equilibrio das

vagas entre os Departamentos. Pelo texto, acha que a grande preocupagao este com a definig3o
clara com o perfilesperado dos docentes, que 6 aldo que se olharem todo o trabalho, talvez tenham

raz3o de serem um pouco mais detalhista em relagao a esse aspecto. Pergunta se o concurso 6
supradepartamentale isto 6 uma escolha e autorizagao que a Universidade d6 para cada Unidade, 6

porque na escolha da FDRP o tema equilibrio de vagas entre Departamentos n3o 6 o ponto central.

Acha que deveriam deixar claro isso, se a Congregag3o assim entender. O Sr Diretor diz que sabre

esta questao podem aprimorar, mas o que preocupa a CAA 6 como v3o lidar com essa possivelfalta

de previsibilidade e desequilibrio entre os Departamentos. O Prof. Dr. Camilo Zufelato sugere uma

reuni3o com a CAA. Se esse 6 uma possibilidade que a USP d6, significa quequando fizeram a escolha,

l6 est3o assumindo que 6 mais importante do que essa distribuig3o equanime entre os
Departamentos, que os Titulares sejam os que preencham os perfis esperados. Se preencher o perfil

esperado, ipso seri uma contribuig3o para toda a Unidade e n3o para o Departamento. N3o tem

homo a pr6pria CAA quererimpor este equillbrio como condigao para a pr6pria Unidade, porque isto

violaria a autorizag3o que ela pr6pria d6. Acha um pouco estranho que a CAA imponha isso como
uma condiQ3o. O Prof. Dr. Rubens Begak diz que, como outras pessoas, participou muito tempo da

CAA, ela pode exigir. A fung3o da CAA, como 6rgao assessor do Conselho Universit6rio, dar seguranQa

nas decis6es que orginalmente pertenciam ao Co. O Conselho Universit6rio ao longo de sua

existencia, desde 1934, delegou para as comiss6es assessoras e uma de suas fung6es e elsa, manter

o equilibrio na certeza da concess5o de vagas. Na sugest3o do Prof. Camilo, sugere convidar o Prof.

Pedro Vitoriano. O Sr Diretor diz que acata a sugestao e vaiconvidar o Prof. PedroVitoriano, precisam

discutir. Seri um 6timo encaminhamento. A Profa. Dra. Fabiana Cristina Severidiz que gostaria de

entender a questao do equilibrio. Pergunta se s3o sein vagas, duas vagas para cada Departamento

agora ou se equillbrio proporcional em relagao a quem tem perfil Indicado no perfil dentro dos

Departamentos, s3o coisas distintas. Se for equilibrio proporcional, por exemplo, tem o
Departamento de filosofia que, hoje, quake 30% dele 6 de Professores Titulares, e o Departamento

de Direito POblico 5%. Significa que se fazem uma distribuigao sempre em nOmero igualde vagas de

Titulares por Departamento daquia pouco o Departamento de Filosofia tem 100% e os outros t6m

20 ou 30%. Pergunta quantos professores os Departamentos demonstraram ter professores

considerando o perfil indicado, porque se distribuem proporcionalmente, por exemplo, o
Departamento de Direito Pablico, 5%, mas n3o tem professores com esse perfil para poder

concorrer, tamb6m n3o adianta nada. Questiona o oque significa equilibrio neste caso. O Sr Diretor

pede licenga ao Prof. Umberto Celli, para n3o incumbir novamente a Comiss3o esse trabalho. Em

que pese a sua isenQao pessoal, h6 uma questao de ponderagao entre os Departamentos que poder6

a vir ser objeto de disputas. Pergunta ao Prof. Pedro Dallari se aceitaria ajuda-los nessa discuss3o,

uma vez que este em S3o Paulo e tem experi6ncia neste assunto. O Prof. Dr. Pedro Bohomoletz de

Abreu Dallaridiz que prefere declinar e explica a raz3o. Tem profunda discord6ncia com a forma que

a Universidade de S3o Paulo este conduzindo esta perspectiva de inovag3o, na forma de atribuig3o

de claros, reestruturagao inclusive da conformag3o do corpo docente, que a seu ver diverge
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frontalmente da pr6pria estrutura de Departamentos que a Universidade estabeleceu para organizar

suas atividades. A seu ver, o resultado disso servo p6ssimos. Recorda que foi voto vencido solit6rio

quando inclusive a Congregag3o aquideliberou por fazer um concurso para provimento de Professor

Titular acumulando areas diferentes. A seu ver, isto dificulta o di61ogo com a estrutura inclusive
doutrin6ria da area. V6 a Universidade de S3o Paulo, atrav6s de algo que parece muito pouco claro,

que 6 a perspectiva de cargos interdepartamentais evoluir para aldo que, a seu ver, nio funcionar5,

porque briga justamente com uma estrutura. No 1RI n3o hi departamentos. O que este sendo
proposto gera confus3o e a prova este na volta do processo pda CAA. Acha que nem a CAA este

entendendo exatamente o que vaie como valacontecer. Imagina que esteja havendo uma reflex3o
16 dentro sobre se esse foio melhor caminho que a USP escolheu. Em uma das Congregag6es que

participou, acha que o Diretor ji estava, houve essa discuss3o de novos claros e ponderou que

deveria ser observado aquele crit6rio mais tradicional da necessidade da demanda para atender o

provimento de professores para as disciplinas obrigat6rias principalmente, e n3o foi essa a posig3o

do Reiter. O Rector reforgou a ideia de que a destinagao de novos claros este vinculada ao
desenvolvimento de projetos amplos de pesquisa. N3o sabe exatamente o que vai ser isso, tem

receio. Como Diretor tem a obrigag3o de garantir que na bala de aula, no dia que inicia a aula tenha

um professor dando eula. lsto a seu ver este correndo risco. Tem total disponibilidade para ajudar

em tudo que diz respeito a Faculdade de Direito de Ribelr3o Preto, neste caso acha que n5o 6 a

pessoa adequada, porque seu grau de inconformismo com o encaminhamento dado a esse assunto

6 de talordem que poderia trazer at6 prejuizo para a Unidade. Pede desculpas. O Sr Diretor agradece
o Prof. Dallarie diz que vai buscar socorro de outros Professores Titulares, da Congregagao, externos

5 Faculdade para que possam pensar essa questao e encaminhi-la. AvanGaram. Chamar3o o Prof.

Pedro Vitoriano e fargo uma reuni3o publica sobre o assunto. 6.3. Resultado da avaliagio, pda

CAPES, do Programa de P6s-Graduagio em Direito da FDRP. O Prof. Dr. Paulo Eduardo Alves da Silva

reitera os agradecimentos de todas as pessoas envolvidas nesse processo. Apresenta:
"PPDG/FDRP/USP: I AvaliaQ3o Capes 2017/2020; ll Avaliagao Capes 2021/2024. I AvaliaQao

2017/2020. Nota 4111 Quesitos - Peso - Avaliag3o: Programa - 100 Muito Bom; Formag3o 100

Bom; Impacto na Sociedade - 100 - Muito Bom.". Como o Prof. Jairj6 comentou, receberam a nota

4 jquatro). Parabeniza todos e todas que passaram por esse processo, Coordenagao, Presid6ncia da

CPG, servidores, os pr6prios docentes e discentes pesquisadores. Esse note 6 resultado de otto anos.

E uma nota que abriu para outro navel de produg3o cientifica. Acha que estavam prontos para isso.

O objetivo de sua fda 6 exclusivamente chamar a ateng3o para alguns destaques, que os ajudar3o

no planejamento. Nota 4, muito bom em quase todos os quesitos. No quesito "FormaQao" foi bom.

N3o 6 uma nota ruim, mas tem alguns aspectos, que j3 esperavam inclusive, na conversa com a

Coordenagao anterior. J5 esperavam isso, ent3o n3o os surpreendeu. S5o realmente pontos que t6m

a melhorar. E muito importante ter a noQ3o da evolu£3o. "Avaliag3o 2017/2020. Nota 3. Quesitos

Peso - Avaliagao: Proposta do Programa Muito Bom; Corpo Docente - 20 - Muito Bom; Corps

Discente, Teses e Dissertag6es 30 Bom; Produg3o Intelectual 40 Regular; InserQaoSocial - IO

- Muito Bom.". Essa 6 a nota anterior, 3 (tree). Havia avaliag6es regular e bom em quest6es que

resolveram de forma notivel. ProduQ3o Intelectual era considerada regular, tiveram muito bom.

Pigina 12 1 20

Av. Bandeirantes, 3900 Caz?P/iT da USP
14040-906 Ribeir:io Preto-SP

T I F 55 (16) 3315a954
\xnxnx,.direitorp.usp.for



UNIVERSIDADEDESAOPAULO
FACULDADEDEDIREITO
DERIBEIRAOPRETO
.Assbtancta q2ctlica .Acad8Tnica

romp

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

Acha que 6 muito importante olhar em perspectiva essa evolugao, porque 6 a porta para pensaram

em uma note 5 (cincol ou 6 (seisl a m6dio puzo. Um dos destaques 6 que a avaliagao 6 muito
elogiosa. Destacou uma das fuses, at6 para saberem como s3o vistos dentro da Capes: "I. Programs

jvocaqao\. "Merece destaque o cato de o PPGD investor na interlocugao do Direito com outrun areas

do conhecimento, enfatizando a utilizclgao de m6todos e t6cnicas de pesquisa empfrica, tudo voltcido

Q processos investigcltivos de observagdo e transformagao da realidade social em harmonic com as

metal os objetivos das agendas pcictuadas em 6mbito mundial, regional e local de desenvolvimento

sustent6vel de modo que a produgdo cientifica se revels da mats alta relev6ncla local, regional,

nac/ona/ e /nternac/ona/."jg.m.)." Grlfou pontos que acha que tem a ver com os projetos que tocam,

atividades que conduzem e metas. E um representativo do modo como s5o reconhecidos. Destaca

isso porque outro objetivo de sua fda 6 que a avaliagao da Capes mudou sensivelmente, a16m da

avaliagao quantltativa, h5 agora crit6rios de ordem qualitativa e esses crit6rios s5o definidos em

fung3o do perfildo Programa. Acha muito importante entenderem a vocagao para a partir daicriar
diem de quantidade, que ji alcangaram, qualidade tamb6m na produgao. "2. FormaQ5o.(Bom). 2.1

Adequag5o das dissertag6es is linhas e area - Muito Bom; 2.2. Produgao de discentes e egressos -

Bom; 2.3. Destino de egressos - Bom; 2.4. Atividade e produgao de docentes - Muito Bom; 2.5

Envolvimento dos docentes nas atividades- Bom.". Com relag3o ao item 2. Formagao, tiveram note

bom. Em tr6s categorias receberam a nota bom e em duas muito bom. Dessas tr6s notas, duas s3o

relacionadas a discentes e egressos. Ent3o conseguiram visualizar nitidamente aonde tem pontos de

aperfeigoamento. Sendo uma Optima, o envolvimento dos docentes em atividades do Programa. O

que acha que 6 muito relevante considerarem aqui6 o resultado da construgao institucionalque foi

feita nesses 61timos anos para organizaQao do projeto. Pensado de baixo para ama, a partir da

titulag3o de pesquisa s3o feitas: pesquisas individuais, organizadas em torno de doin projetos. Cada
um desses dois projetos vinculados a uma linha, que por sua vez encaminha para a area. Acha que

esse fluxo das pesquisas individuais, vinculadas aos projetos, que por sua vez s3o vinculadas as linhas

que permitem construir o conhecimento na area 6 a chive para poderem ampliar a produgao
quantitativa de modo aderente, com qualidade e sem desarranjos. Acha que houve um esforQO

muito grande de fazer esse arranjo e de criar essa coer6ncia. A ideia 6 trabalharem coletivamente,

com a ideia de pesquisa coletiva e amarrada. Na pesquisa em Direito entende-se pesquisa de modo

bastante individual. Quando se paisa por uma avaliaQao dessa natureza a t6nica 6 maid de pesquisa

coletiva. A ideia 6 trazer pesquisas individuais, que est5o articuladas nesse eixo, para elsa conex3o

de pesquisa, Projeto, Linha e Area. Ache que esse 6 o segredo tanto para o credenciamento quanto

para a intensificafao da qualldade do Programa. "2.1. Artlculag3o. Pesquisas > Projeto > Linhas >
Area. P2. Ambientes e Desenvolvimento e P3. utica e Desenvolvimento > Ll: Desenvolvimento,

democracia e Instituig6es > Desenvolvimento no Estado Democr6tico de Direito. PI. Acesso ajustiga

e desigualdades e P4. Interdlsciplinaridade e m6todos de pesquisa em direito > L2: Racionalidade

jurldica e direitos fundamentais na construQao do Estado democr6tico de direito > Desenvolvimento

no Estado Democr6tico de Direito. 2.4 Produgao docente(muito bomll. Volume: 28g/108; Equilibrio:

AI/A4 = 1,99/DP/ano. 2017 2018 2019 --2020: Al-A4/DP: 2,25 -- 1,64 2,44 1,65; DP Al-A4
65% 68,2% 75% 58%.". Em Produgao docente receberam muito bom, s3o 28g em um total de
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108. Entao, realmente, o ponto de produg3o intelectual, que havia side avaliado como regular, foi

sanado muito bem. A media de publicag6es entre as revistas Ale A4 6 de 2(dois) por docente por

ano. Essas publicag6es est3o concentradas entre 58% e 75% dos docentes. Entao, a major parte dos

docentes publicam nesses extratos mais qualificados. E uma boa produgao. N3o 6 uma Programa

que tem de um a tr6s docentes que publicam e puxam a produgao dos demais, s5o coesos nessa

produgao nos extratos superiores. "2.2 e 2.3 Discente e egressos IBom): Produg3o/Volume:

bibliogr6ficos: 57P/108, Anais: 479/108 e Volume: 41Q/108. Produg3o/Distribuig3o: autores/ativos:

1,25 e egressos/titu]ados: 0,41. Destino: Doutorado: 7% e Ensino superior: 17% (2013/20]-9)." O

ponto, que j6 esperavam, 6 da produg3o discente e dos egressos. Faz questao de destacar, primeiro

fazendo uma ressalva de que n3o 6 exatamente uma responsabilidade dos discentes e dos egressos,

mas tem a ver com a hist6ria anterior, apresentada pelo Prof. Rubens, sobre o belo editorial.

Acontece que, por uma s6rie de circunstancias, os discentes e egressos, publicam pouco. Ap6s

apresentarem a dissertagao, tomam outro rumo na vida e aquela produg3o toda flca sem

transferdncia para a sociedade. Esses dados tanto em relag3o a volume quanto distribuigao e destino

dos egressos t6m dados que podem ser melhorados. Tanto a colocagao, de 579 de 108, no cano da

produgao bibliogr6fica, quanto na produg5o de egressos por titulados, 0,41, significa 60% dos alunos

n3o publicaram artigos ou livros. A presenga de egressos no Ensino superior 6 boa, 17%. Costuma

dizer, kinda que seja uma produg3o pequena, 6 bem qualificada peso que ouve dos colegas que t6m

contato com des, agora docentes. Dizem que s3o muito bem preparados. Entao, fazem o servigo de

formaQao muito bem, mas ainda a proporgao de egressos que assumem posig6es em Instituig6es de

Enslno Superior 6 de 17%, embora de bastante qualldade. "2.5. Docentes - atuagao na IES (bom):

orientag6es: equilibrada; disciplinas na PG; vinculag3o a Projetos (Pq e Extj: 75%; disciplinas na

Graduag3o:? 2017 -- 2018 2019 2020: Orientag6es/DP: 3 - 3,2 - 3,4 3,4; DP/disciplinas: 70%
68% 88% 82%; DP/projetos: 100% - 14% - 88% - 100%". ljltimo ponto do item de formag3o, que

tiveram avaliagao bom, traz apenas para mencionar, a ideia 6 identificar alguns pontos, acha que de

fato h6 dois aspectos que precisam trabalhar e antecipa que a atuagao da Coordenagao sera nesse

sentldo. Vinculagao a projetos de pesquisa e extensao, t6m 75% de docentes vinculados. E um

n6mero bom, mas pode melhorar. Disciplinas de Graduag3o, foi at6 questionado na reuni3o oque

tiveram com os docentes, a avaliaQ3o n5o 6 t3o explicita com relag3o a isso, mas existe esse

destaque. Ache que 6 sempre uma busca constante para manterem os docentes permanentes do

Programa com atividades de ensino na P6s-Graduag5o e na Graduag3o. Acha que isso, se n3o foram

mal avaliados, 6 um ponto que precisam ter constante ateng5o, por isso foram destacadas. "3
Impacto. Impacto e car6terinovador da produgao: Muito Bom; Impacto econ6mico, sociale cultural

do programa: Muito Bom; Internacionalizagao, inserg3o jlocal, regional, nacionall e visibilidade:
Bom". Com relag3o ao impacto, um dos pontos que foi avaliado coma bom, portanto, pode ser
melhorado, 6 a questao da visibilldade. "lnternacionalizag3o, inserg3o, visibilldade: Bom
CooperaQao entre PPGDs; Acordos nacionais/political pablicas; projetos para formag3o em RH;

Visibilidade: Regular.". Visibilidade 6 uma das ligi3es de casa, isso passar5 pda CongregaQao no

sentido de tomar conhecimento de alguma iniciativa que foifeita visando aprimorar a visibilidade do

Programa. De maneira bastante did6tica, para os representantes docentes passarem aos demais
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colegas: "Ligao de casa I (para Doutoradol. Manter: 1) produg3o docente e 2) articulaGao jpesq >

projeto > linha > areal. Aumentar: 31 produgao de discentes e egressos; 41 integraQao em projetos

coletivos e 51 visibilidade i produgao coletiva. 11. Avaliag3o 2021/2024. Mudangas: Composig3o

Quanti/Quali; a16m do produtivismo quantitativo(corrida armamentista); - 2 categorias de PPGDs:

Pequenos (<20 DPsj; M6dios e grandes (> 20 DPs)." Est3o no meir desse periodo, em 2022. Entao,

j6 est3o sendo avaliados. O destaque para essa avaliaQ3o, segundo a Coordenag3o de Area da Capes,

6 uma mudanga no perfll de avaliag3o. A avaliag3o da Capes sempre se baseou em crit6rios

quantitativos e houve uma expressa intengao de it a16m do produtivismo quantitativo, segundo des,

incentivador de uma "corrida armamentista" dos Programas em busch de pontos. Por ipso,
montaram alguns crit6rios de avaliaQao que mesclam natureza quantitativa e qualitativa. Tamb6m

houve uma mudanga em termos de categorias de Programas: pequenos, abaixo de 20 (vintel
docentes permanentes; e m6dios e Brandes, acima de 20 jvinte) docentes permanentes
"Composig3o Quanti/Qualij4 requisites): Qualitativo: ader6ncia, coer6ncia, adequag3o ao perfil do
curso, area/ linhas/ projeto, trajet6ria, produgao; Objetivo: regular funcionamento; Produtividade:

produg3o bibliogr6fica e t6cnica - DP, Discentes e Egressos; Impacto: qualidade e alcance das aQ6es

conforme vocag3o, em termos de: pesquisa, atividades profissionais, transferdncia de

conhecimento, insergao nacional e internacional, solidariedade;". Qualitativo 6 ader6ncia entre

produgao, trajet6ria, projeto/linhas/area. Objetivo 6 regular funcionamento do Programa.
Produtividade, servo avaliados os docentes permanentes e, inclusive, os egressos. Por fim, o

impacto, definido como qualidade e alcance das aQ6es realizadas no Programa conforme vocagao

em termos de: pesquisa, atividades profissionais, transfer6ncia de conhecimento, insergao nacional

e internacional, solidariedade, que s3o ligadas 5s agnes afirmativas. E importante pensarem isso

porque, ainda que sega crit6rios para an61ise de Programs de P6s-GraduaQao Academicos, envolvem

esse aspecto de transfer6ncia de conhecimento e de impacto de atividades profissionais, algo que

podem aproveitar tamb6m considerando o perfil dos docentes. "Exs. de Impacts e Qualidade:
bolsistas produtividade, docentes com p6s doutorado no exterior, pr6mios cientlficos, conv6nios

com repasse financeiro, atuagao coma "amicus curiae", docentes com atuag3o em 6rg3os pOblicos

jexecutivo, legislative, judici6riol, participag5o em projetos de lei, conselhos editoriais.". S3o

aspectos que podem explorar, j6 t6m docentes com atividades nesse sentido. Talvez deja o caso de

saberem vincular essa atividade a pesquisa no 5mbito do Programa. N3o pode ser uma atividade

desvinculada, porque, se nao, n3o vai contar ponto nenhum. Mas, uma vez que a atividade 6
aderente, articulada a pesquisa desenvolvida no Programa, pode contar. O cano 6 de como

apresentar ipso no currfculo Lattes. lsso seri uma outra conversa, para outro momento, mas que a
Coordenagao tamb6m este de olho porque curriculo Lattes 6 sempre uma dor de cabega em todos

os aspectos. "Lig3o de casa 2 (cont.): 61 IntegraQao em projetos coletivos: 6. Redes, cooperag3o,

internacionalizagao e 7. 6rg3os de fomento/ PQ CNPq; 7) Investor em: 1. Qualidade da produg3o, 2

Impacto das agnes: 1. profiss6es, political p6blicas, comunidade; 2. projetos de lei, am/cus cur/ae,

citaQ6es jurisp.; 3. premios, comiss6es editorials, 3. transfer6ncia de conhecimento.". H5 algumas

outras recomendaQ6es para amadurecimento da vocag3o do Programa: "Amadurecer: vocag3o do

programa; internacionalizagao e mobilidade; expansao redes de pesquisa; cooperaGao e associag6es
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de programa, impactos da academia; perfildo egresso projetado; articulagao de discentes e egressos

a proposta; meta do quadri6nio; participag3o feminina; e aQ6es afirmativas.". Para finalizar, o que
pode aparecer no sentido de metas e apoios desejados: "Metas/Apoios: Internacionalizagao

jvisitantes, apoio); cooperag6es nacionais jprojetos, redes); egressos: publicar dissertaQ6es e artigos;

visibilidade: website, p5ginas de docentes, medias sociais, etc.(assessoria); projetos com agenda de

fomento; bolsas Produtividade P(VCNPq; premios cientfficos.". Estruturarem um apoio para

receberem professores visitantes. Trabalhar os egressos, tentar publicar as dissertag6es e artigos. A

editora vem em excelente hora. Precisa de uma assessoria para pensarem na comunlcagao no

sentido da visibilidade, n3o s6 domesticamente, mas terem auxilio professional, porque isso 6 muito

sofisticado hoje em dia, a possibilidade de divulgag3o em medias sociais. Intensiflcarem projetos com

ag6ncias de fomento, seja paulista, FAPESP, mas tamb6m, 6rg3os federais. Bolsas Produtividade, o

Programa tem um Onico docente, o Prof. Eduardo. Como j6 comentado pelo Prof. Jair: "Semin6rio

Planejamento Acad6mico nov/2022: Projetos 1, 2, 3 e 4; P6s + Pesquisa + Extens3o + Grad. +

Internac.; Atividades-fim e atividades-meio. E um semin6rio voltado a pensarem cada um dos

projetos, que apresentarem e os que articularem entre si. Muitas vezes produzem, mas n3o sabem

o que o colega produz. Se h6 necessidade de articulaQao, 6 preciso sentar e discutir o que se tem

produzido em torno daquele eixo, de Acesso a Justiga, utica e Desenvolvimento, Ambiente e
Desenvolvimento e Interdisclplinaridade. Tamb6m 6 o momento para tentarem a conversa com as
frentes de trabalho da Unidade: P6s, Pesquisa, Extensao, Graduag3o e Internacionalizag5o. Acha que

podem utilizar o semin3rio para esse typo de integragao e de planejamento acad6mico. 1; evidente

que as atividades desenvolvidas se relacionam. O apoio dos servidores 6 fundamental para
conseguirem desenvolver as atividade-fim. Esse semin6rio, a16m da apresentagao dos trabalhos dos

alunos e tudo que diz respeito ao congresso cientlfico, como costuma acontecer. O Ac. Lucas Paulo

Fernandes pergunta o que falta para o pr6ximo passo, o Doutorado, se com essa note ji conseguem.

O que, daqui para frente, precisariam fazer, a16m do que foi apresentado, para o Doutorado
especificamente. O Prof. Dr. lair Aparecido Cardoso diz que o projeto este pronto e j6 foi
encaminhado, este na Pr6-Reitoria. Este tudo em ordem com o projeto. N5o tinham a nota 4(quatrol

para o encaminhamento. Com a nota 4(quatro), vai depender da Pr6-Reitoria e dos procedimentos,

de e ncaminhar esse projeto. O projeto voltou com diligenclas e j6 cumprira m as dilig6ncias, este tudo

em ordem. Agora, 6 encaminhar esse projeto. Tem uma burocracia normalnisso, precisam respeitar

e encaminhar. Se tudo correr bem, poderao ter o Doutorado no pr6ximo ano. Se n3o tiverem, para

o outro ano, com certeza. A Profa. Dra. Flavia Trentini pergunta se o PCN de submiss3o este aberto.

o Prof. Dr. Jair Aparecido Cardoso diz que o puzo para encaminhamento de novos cursos 6 de

15/09/2022 a 20/01/2023. Dependem da Pr6-Reitoria para encaminhar, pois j6 este pronto. A Profa.

Dra. Flavia Trentini diz que tem que manter a expectativa baixa para o pr6ximo ano, porque se

demora seis meses da Capes, provavelmente s6 para o finalde 2023. lsso 6 uma boa pergunta para

encaminharem, cano seja colhida a sugest3o do Prof. Camilo de convidar o Prof. Ot6vio para a

pr6xima reuni:io, de terem mais informag6es a respeito do procedimento do Doutorado dentro dos

pedidos de P6s-Graduagao na Capes. Ache que isso 6 bastante v61ido, at6 para manterem a
expectativa dos alunos. E algo que n3o depende da FDRP. Por exemplo, o resultado do CNPq, faz
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parte da Comiss3o Institucional da USP, toda semana recebia e-mail. Depende do andamento dos

6rg3os federais. Manteria a expectativa para 2024. O Sr Diretor diz que o projeto este aprovado no

6mbito da Unidade, foi aprovado em todas as C6maras do Conselho de P6s-Graduagao. O Pr6-Reitor

dlsse que aguardava apenas a publicag3o da nota 4(quatro) para queo CoPq posse aprovaro projeto

e ele possa ser encaminhado. Esse parte este tudo equacionado. Em termos de metal, precisam

estabelecer muito claramente, que deve ser um Programa de mestrado e Doutorado nota 5(cinco)

no pr6ximo ciclo avaliativo. Vai depender de algumas quest6es, algumas ligadas a FDRP e outras

ligadas 5 aplicagao de uma regra, que por n3o ser uma regra escrita propriamente nos documentos

gerais, n3o sabem como seri aplicada, pele fato de um curso novo ser criado durante o quadri6nio

do ciclo avaliativo. Pode ser que, mesmo que tenham excelentes notas e indicadores, n3o possam

passer para o 5 jcinco) pelo fato de terem crlado o Doutorado no meir desse ciclo avaliativo. lsso 6

argo que v3o avaliar, tentar esclarecer e contornar. O que cube fazer para atingirem a nota 5(cincol

no pr6ximo quadrianio. Est3o no meio do quadrianio do ciclo avaliativo. A discuss5o 6, entendendo

o que 6 preciso fazer, a16m de terem a avallaQ5o do Programa, ter5o o novo documento de area que

traz os crit6rios de avaliagao desse quadri6nio.(luestiona quais servo as medidas, em que dever3o

investir. Honestamente, ache a CG mais importante, mas a prioridade 6 a P6s-GraduaQ3o, e t6m

recursos e v3o investir prioritariamente nisto. Precisam fazer coisas efetivas, eficazes. Perguntar

quaid s3o as medldas eficazes, quais contribuig6es coda um pode dar. A Profa. Cristina deu sugest6es

interessantfssimas que n3o custom nada ou custam pouco dinheiro. Pediram ao Prof. Marcio que
criasse um programa, da Pr6-Reitoria, voltado para PPGs nessa faixa, porque o fomento da Pr6-
Reitoria 6 voltado para Brandes programas ji consolidados etc., esquecem desses que est3o no

camlnho da exce16ncia. O Prof. Marcio se comprometeu a fazer um programa para o perfil do
Programa da FDRP. Haver6 dinheiro da Pr6-Reitoria. Conversaram na CODAGE e pediram que

colocassem no planejamento orgament6rio do pr6ximo ano, que esse dinheiro estaria assegurado.

Pergunta com o que gastarao o dinheiro da Unidade, CODAGE e CPG. se construir5o juntos essas
polfticas bem eficazes. Diz ao Prof. Paulo que na pr6xima reuni3o gostaria novamente de trazer o

tema, mas que apresentasse o novo documento de area, para entenderem o que a Capes valoriza

nesse novo documento. A partir dense primeiro contato, pensarao em Iniciativas concretas que

possam trazer a nota 5 (cinco). Agradece os convidados, Prof. Rubens e Prof. Paulo, e informa que

podem ficar 1] vontade para continuar participando da reuni3o com direito a palavra e sem voto. ll.
ORDEM DO DIA. APROVAR. 1. Concursos de Livre-Doc6ncia. 1.1. Processo 2012.1.311.89.1 --

Departamento de Direito POblico. Proposta de areas e programas (anexosl para abertura de

concursos para Livre-Doc6ncia do Departamento de Direito POblico: 1. Direito Constitucional, 2
Direito Administrative, 3. Direito Ambiental e Urbanistico, 4. Direito Internacional, 5. Direito
Econ6mico, 6. Direito Financeiro e Orgament6rio, 7. Direito Tribut5rio, 8. Direito Penal, 9. Direito

Processual Penal, 10. Teoria Gerd do Estado, 11. Direitos Humanos e 12. Criminologia. Aprovagao

"ad referendum" do Conselho do Departamento de Direito POblico em 01/09/2022. fQjocada em
discuss5o e votacao a proposta de areas e orogramas okra abertura de concursos okra Livre
Doc6ncia do DeDartamento de Direito POblico, 6 aorovada oor unanimidade (auatorze membros).

1.2. Processo 2012.1.547.89.5 -- Departamento de Direito Privado e de Processo Civil. Proposta de
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areas e programas (anexos) para abertura de concursos para Livre Doc6ncia do Departamento de
Direito Privado e de Processo Civil: 1. Direito do Trabalho e Processo do Trabalho, 2. Direito da

Seguridade Social, 3. Direito Comercial, 4. Direito Processual Civil, 5. Direito Agr6rio, 6. Direito do
Consumidor, 7. Direito Civil Patrimonial, 8. Direito Civil Existencial e 9. Direito Notarial e Registral.

Aprovagao do Conselho do Departamento de Direito Privado e de Processo Civil em 02/09/2022.
Colocada em discuss5o e votacao a proposta de areas e prQgrama$ para aberlyra de concursos para

Livre Doc6ncia do Deoartamento de Direito Privado e de Processo Civil. 6 aprovada por unanimidade

fauatorze membrosl. 1.3. Processo 2012.1.546.89.9 -- Departamento de Filosofia do Direito e

Disciplinas Bisicas. Proposta de areas e programas (anexosl para abertura de concursos para Livre

Doc6ncia do Departamento de Filosofia do Direito e Disciplinas B6sicas: 1. Hist6ria do Direito, 2

Filosofia do Direito e Teoria Gerd do Direito, 3. Sociologia do Direito, 4. utica e 5. Direito Romano.

Aprovag6es "ad referendum" do Conselho do Departamento de Filosofia do Direito e Disciplinas

B6sicas em 26/08/2022 e l0/09/2022 (retificagao). Colocada em discuss3o e votacao a proposta de
areas e orogramas oara abertura de concursos para Livre-Doc6ncia do Departamento de Filosofia do

Direito e Disciplinas B6sicas, 6 aprovada pot unQQjmidade {quatorze membros). 2. Curses de
Especializag3o. 2.1. Processo 2022.1.39.89.0 - Faculdade de Direito de Ribeirio Preto. Proposta de

curso de especializag3o Direito Constitucional e Electoral (29 edig3o), apresentado pelo Prof. Dr
Rubens BeQak(Coordenadorje Profa. Dra. Cristina Godoy Bernardo de Oliveira IVice-Coordenadora),

via conv6nio com a FADEP. Aprovagao do Conselho do Departamento de Direito Pablico, com base

no parecer favor6vel do Prof. Dr. Eduardo Shad Diniz, em 24/02/2022. verso da fl. 35. AprovaGao "ad
referendum" da Comiss3o de Culture e Extens3o Universit5ria, ap6s as alteraG6es solicitadas no

parecer favor5veldo Prof. Dr. Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, em 23/05/2022, fl. 53. Parecer

da relatora pda CongregaQao, Profa. Dra. lara Pereira Ribeiro, com observag6es, em 24/06/2022, fls.

55 e verso. Manifestag3o da Coordenagao do Curso com esclarecimentos, em 09/08/2022, fls. 60 e
61. A CongregaQao deliberou a retirada do item de pauta, em raz5o de diligencia apurada necess5ria
na discuss3o sobre o mesmo temp junto ao Conselho T6cnico Administrativo, em 19/08/2022, fls.

64. Informag6es complementares da coordena£5o do curso, solicitadas pelo Conselho T6cnico

Administrativo, referentes ao primeiro semestre de 2022, em 06/09/2022, fls. 66 e 67. O Sr Diretor

esclarece que a proposta foi aprovada no 5mbito do Departamento, da Comiss3o de Cultura e

Extensao, com parecer pda Congregag3o da Profa. lara com observag6es importantes atinentes a

aplicag3o da regra que condiciona a coordenagao de cursos pages a realizar, adimplir, por exemplo,

especialmente, 8 (otto) horan/aura nos periodos anteriores. A Presid6ncia da CongregaQ3o

encaminhou aos Coordenadores para seus esclarecimentos. Os esclarecimentos foram prestados e

o item vem a deliberagao, tendo side a materia respective no 6mbito do (:l'A, ligada ao convenio,

aprovada. Cabe, agora, decidir se aprovam o pr6prio curso no 6mbito da CongregaGao. A relatora,

Profa. Dra. lara Pereira Ribeiro, coloca primeiro a sua estima pelos Coordenadores do curso, Prof

Rubens Begak, com quem tem trabalhado bastante na Comiss3o de Publicagao, trabalharam bem, e

Profa. Cristina, com quem j6 dividiu sala, que tamb6m tem as suds considerag6es e aprego. A quest3o

sobre a especializagao 6 que existe uma regra, como o Prof. Nuno colocou, que preclsam se
comprometer com o parecer, e essa 6 uma regra objetiva da Faculdade, que este na Deliberag3o, ji
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tinha apontado no inlcio do ano em um curso de extens3o, mas difus3o, seu apontamento foique

precisava cumprir a regra de 8 loito) horas. A alegaQao foique era um curso de difus5o e n5o de

especializag3o. Mas, agora, o que veil 6 um curio de especializaQao e o cumprimento desse ponto

de 8(oito) horas n3o estava colocado. Foinesse sentido o seu parecer. Ouviu as outras informag6es,

acontece que sempre tem uma informag3o colocada pelo pr6prio sistema de controle de horas e

que n5o foi juntado. No pr6xlmo ponto da pauta, que 6 um curso de especializag3o, isso foiapontado

tamb6m peso parecerista da CCEx e os Coordenadores prontamente juntaram a documentagao.

Tendo em vista que h6 uma Deliberag3o nesse sentido, j6 tinha mencionado isso em um parecer

anterior, colocou novamente essa questao neste parecer, n3o houve a juntada deste documento,
mant6m todos os argumentos que colocou no parecer e seu posicionamento. A Profa. Dra. Cristina

Godoy Bernardo de Oliveira agradece e diz que, em relagao a quest3o dajuntada dos documentos

do sistema Jupiter, podem fornecer porque quando foram instruir e realizar a manifestag3o quanto

a pergunta, entraram nos slstemas Jupiter e Janus para saberem da carga hor5ria e por isso
passaram, inclusive com os minutos exatos na manifestag5o. N5o pensaram emjuntar porque como

s5o servidores pOblicos gozam de f6 publica. Jamais pensou em colocar uma informagao diferente

do que consta no sistema Jupiter, mas isso pode ser fornecido hoje mesmo pda Coordenagao. Foi
esse o motivo, n3o foi por desconsideragao. Como foi pedido a outra vez informaQao sobre a carga

hor6ria, apresentaram a manifestaG5o justificando a carga hor6ria, informando exatamente quanto

tiveram. Em relagao ao curse de difus3o, acredita que seja um que apresentou no comego do ano,

era referente ao seu ano sab6tico e, portanto, ao semestre anterior. Esse curso 6 para comeQar ano

que vem, ent3o, 6 o primeiro e segundo semestres de 2022. Neste caso, s3o situag6es distintas em

seu entendimento. Em relagao ao JOpiterfoi por isso, n3o achou que fosse necess5riojuntar. Podem

providenciar facilmente, sem problema algum da parte da Coordenagao. AD6s amola discuss3o. a
Congregacao. por unanimidade jtreze membrosl. determinou: lja verificaQ8o do cumprimento das

DeliberaG6es Of/2015. 03/20t5. no$ dais se $U £3nteriores aos afQslgDgQIQsdos nrooQDQotes

do curso, a saber: Prof. Dr. Rubens Becak, afastamento no periodo de 03/02/2020 a O11/02/2022 e
Profa. Dra. Cristina Godot Bernardo de Oliveira, afastamento no periodo de 02/2021a 02/2022 e 2)

a apresentacao dos formu15rios da carla hor6ria emitida dos SistemasJGpiter e Janus, atinentes ao

item supra. O ColQgjado deliberou ainda que a solicitQQao pedergselppnyadabd referendum'l belo

Presidente da CongrQgacao. se a documentacao comprovar o atendimento is Deliberac6e$ O11/2015.

D3/2015 e Resolucio Ne 7271/2016 IEstatuto Docentel. 2.2. Processo 2022.1.310.89.5 - Faculdade

de Direito de Ribeirio Preto. Proposta de curso de especializag3o em Ci6ncias Criminals:

criminologia, polftica criminal, direito penal e processo penal (39 edigio), apresentado pele Prof. Dr.

Claudio do Prado Amaral (Coordenadorl e Prof. Dr. Eduardo Saad Diniz IVice-Coordenador), via

conv6nio com a FADEP. Aprovag3o do Conselho do Departamento de Direito P6blico, com base no
parecer favor6vel do Prof. Dr. Thiago Marrara de Matos, em 08/06/2022, fls. 32. Aprovagao da

Comiss3o de Cultura e Extens3o Universit6ria, com base no parecer favor6veldo Prof. Dr. Guilherme

Adolfo dos Santos Mendes, em 24/08/2022, fls. 47. Parecer da relatora pda Congregag3o, Profa.

Dra. Cristina Godly Bernardo de Oliveira, favor6vel a autorizag5o para abertura do curso de
especializaQao com conv6nio entre FDRP-USP e a FADEP, em 12/09/2022, fls. 50 e verso. Colocado
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em discuss3o e votacgQ. o parecer da relatora. Profa. Dra. Cristina Godoy Bernardo de Oliveira.

favor6vel a aprovac3o da proposta de curio de especializacao em Ci6ncias Criminais: criminologiQ.

politlca criminal, direito penal e processo penal (3g edic3o), apresentada pelo Prof. Dr. Claudio do

Prado AmarallCoordenador) e Prof. Dr. Eduardo Saad Diniz(Vice-Coordenadorl, via conv6nio com a

Nada mats havendo a tratar, o Sr Diretor

rqu nico 5s dezessete horan e vinte e doin minutes

Marcia Aparecida Cruz de Oliveira Bianco.

que seri examinada pelos Senhores
Conselheiros presentes a sess3o em que for discutida e aprovada, e por mim assinada. Ribeir3o
Preto, dezesseis de setembro de dois mile vinte e dois
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