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ATA DA l3a SESSAO ORDINARIA DA CONGREGA(;AO DA FACULDADE DE

DIREITO ])E ]ilIBEIRAO PjiIETO DA UNlyERSID.ADE DE SAO PAULO. Aos quatro

dias do m6s de cargo de dois mile onze, is i4h3o, em terceira e iltima convocat6ria, no

Anfiteatro da Faculdade de Direito de Ribeir5o Preto da Universidade de Sio Paulo, reQne-se

a Congregagao da Faculdade de Direito de Ribeir5o Preto - FDRP, sob a presid6ncia do

Professor Titular Ignacio Maria Poveda Velasco, Diretor da Unidade, e com a presenga dos

Professores Associados Alessandro Hirata e Nunn Manuel Morgadinho dos Santos Coelho;

nos Professores Doutores Jair Aparecido Cardoso, Gustavo Assad Ferreira, Sergio Nojiri

(Suplente da Chefia do Departamento de Filosofia do Direito e Disciplinas Basicas), Camilo

Zufelato e Eliana Franco Neme; dos Representantes Discentes Fernando Amorim Soares de

Mello (Suplente) e Thales Cavalcanti Coelho, bem como da Representante dos Servidores

T6cnicos Administrativos Sra Marcia Aparecida Cruz de Oliveira Bianco. Presente, tamb6m, a

Sra Maria Jose de Carvalho Oliveira, Assistente Acadamica, para secretarial a reuniio.

Justificaram, antecipadamente, suas aus6ncias os Professores Titulares Hermes Marcelo

Huck, Antonio Magalhaes Gomes Filho, Antonio Scarance Fernandes e Teresa Ancona Lopez;

os Professores Associados Heleno Taveira Torres, Giselda Maria Fernandes Novaes Hironaka

e Gilberto. Bercovici, bem como o Professor Doutor Rubens Begak. HavendQ ntlmero legal, o

Senhor Diretor declara abertos os trabalhos e inicia a Parte 1 - EXPEDIENTE. I.

Q3.1Z,ZQ]9: n5o havendo manifestag6es nem 'alterag6es, a Ata 6 aprovada, por

unanimidade, pelos presented. z. Comunicac6es do Senhor Diretor: a) informa que a

Semana de Recepl$o aos Calouros, realizada na semana de 2i a 25 de fevereiro, correu a

contents. Foi uma semana muito interessante e tudo transcorreu conforme o previsto gragas

ao empenho dos membros da Comissgo de Recepigo aos Calouros, composta por docentes,

funcionfrios e alunbs da Faculdade, mats o Centro Acad6mico e a Associagao At16tica
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Acad6mica. Dentre a programal$o, destaca a atividade realizada na quinta-keira a tarde,

notadamente uma aWaD social, que teve repercussao grande na media dando destaque is

atividades da FDRP; b) comunica que ja foram feitas as matriculas das duas primeiras

chamadas da FUVEST e as da terceira chamada servo feitas no dia n.o3.20ti. As matriculas

correram a contento com a organizagao do Servigo de GradutGao e que envolveu funcionfrios

das Assist6ncias Administrativa e Acad6mica. Tamb6m contou com a participagao do Centro

Acad6mico e da Associagao At16tica Acad6mica que, em reunigo com a Diretoria,

manifestaram o interesie em participar da recepgao, tendo uma atuagao muito destacada.

Ressalta que a matricula dos calouros transcorreu sem constrangimentos de nenhuma ordem

e em berfeita harmonia. Ressaltf que aumentou, ja na primeira matricula, o n6mero de

satisfeitos, daqueles que foram conv(icados em primeira chamada da FUVEST, em relai$o

aos anon anteriores; c) comunica que a Diretoria foi informada pda Procuradoria Gerd da

Universidade do arquivamento, por parte do Minist6rio Pablic6, daquele inqu6rito civil

relativo ao processo de transfer6ncia externa, o qual jf havia sido mencionado em uma

reuni5o anterior. A FDRP havia informado ao Minist6rio P6blico sobre o bom andamento do

processo de transfer6ncia externa, o que culminou com a entrada de seis novos alunos no

terceiro semestre e sete no quinto semestre. A Diretoria fez uma reuniio com esses novos

alunos ingressantes na segunda-keira da semana passada para dar as boas-vindas e para que

des se sentissem integrados. .Para que sentissem, tamb6m, a responsabilidade por fazer parte

do projeto de excelQncia e a necessidade que des t6m de estar a altura do desempenho dos

alunos daqui; d) informa que a Faculdade continua realizando-os concursos necessgrios para

provimento dos cargos de docentes. Desde a tlltima reuni5o, foram realizados os concursos

das areas de Direito Comercial, Direito International e Processo Penal, sendo indicados,

respectivamente, os professores Emanuelle Urbano Maffioletti, Cain Gracco Pinheiro Dias e

Sebasti8o Sergio da Silveira. Ja o concurso para a fi'ea de Direito Civil, realizad6 na semana
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passada, nio teve aprovagao de candidato; e) informa que a Diretoria foi comunicada pda

Pr6-Reitoria de Graduai$o sobre os editais que foram divulgados, referentes aos programas

PRO-EVE, PRO-INT, PRO-LAB e PRO-INFO;, f) a Pr6-Reitoria de Cultura e Extensio

Universitaria, como em todos os anos, realiza uma Feira das Profiss6es dos campo do interior

no primeiro semestre de cada ano e, depois, uma Feira das Profiss6es gerd, dos caznpi do

interior e da capital, no segundo semestre. Essa primeira Feira das Profiss6es tem side feita

dada ano num lugar diferentee neste ano serf realizada em Lorena nos dias 8 e g de junho. A

Feira das Profiss6es na capital ainda nio tem data. A FDRP, como sempre, estarf presente

para divulgar o seu curso junta is escolas do Estado e das demais regimes do pals; g) na

tlltima reuni5o do Conselho Universitario, o Pr6-Reitor de Pesquisa mencionou que o

Programa de Incentivo aos Novos Docentes ja trouxe um retorno muito bom para a

Universidade. At6 o momento, foram contemplados quinhentos e quarenta novos docentes

sends que cento e trinta e quatro ja tiveram seus proUetos aprovados pda .FAPESP. Esses

proUetos aprovados trouxeram para a Universiaade, na forma de recursos dos proUetos, um

montante de R$i4.023.ooo,oo; h) a Faculdade estava com problema de docente para a

disciplina de Idioma Instrumental. Diante da difictildade de encontr&r docente para

ministrar a disciplina e do prejuizo que'isso ocasionariA aos alunos ingressantes, a Diretoria

realizou uma reuni5o com os Chefes dos Departamentos, Comiss5o de Graduagao e com a

representagao. discente chegando, assim, a uma solugao emergencial que conte com a

colaboragao de vfrios docentes. Esclarece, ent5o, que o DFB solicitou e ja foi realizada a

abertura do.edital do concurso para a contrata($o de docente para aquela area, na qual ha

car6ncia, que diz respeito tanto a Idioma Instrumental quanto a Direito Comparado. Findas

as Comunicag6es, o Sr. Diretor sugere uma invers5o na pauta, deixando os itens 3 e 4 da

Parte I -- Expediente,. para o final da reuniao, com o que todos concordam. Inicia-se, entao, a

Parte ll -- ORDEM DO DIA: i. PA.RA RIEFERENDAR: i.i. PROCESSO
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Zoio.i.45o.89.o -- liIACULD.ADE DE DIREITO DE RIBEIRAO PRETO. Anflise de

inscrig6es e Banca Examinadora do concurso para Professor Doutor, MS-3, em RDIDP, junto

ao Departamento de Direito Privado e de Processo Civil - Edital FDRP Ho 3Z/ZOiO --

Area: Direito Civil. Candidatos Inscritos: Drs. Gustavo Pereira Leite Ribeiro e Vera Lucia

Gebrin. Banca Examinadora: Titulares: Professor Titular Rui Geraldo Camargo Viana

(FD-USP); Professora Doutora Rosa Maria Barreto Boriello de Andrade Nery (FDIR-PUC);

Professor Associado Alessandro Hirata (DFB/FDRP-USP); Professora Doutora Lydia Neves

Bastos Telles Nunez (DPP/FDRP-USP); Professora Doutora Marta Rodriguez Ma#eis

Moreira (DPP/FDRP-USP). Suplentes: Professor Associado Fernando Campos Scarf

(DCV/FD-USP); Professor Doutol ' Nestor Duarte (DCV/FD-USP); Profefsora Doutora

PatHcia Faga lglecias Lemos (DCV/FD-l.JSP); Professora Doutora Cintia Rosa Pereira de

Lima (DPP/FDRP-USP); Professora Doutora Flavia Trentini(DPP/FDRP-USP). Aprovado

pelo Conselho do Departamento de Direito Privado e de Processo Civil em 02.12.20io, com

base em parecer da Profa Dra. Lydia Neves Bastos Teller Nunes. Aprovado ad rl;Herendum da

Congregai;ao em o7.t2.2010. A Congregagao referenda o despacho do Sr. Diretor,

que aprova as inscrig6es e a Banca Examinadora do concurso para Professor

Doutor, MS-3, em RDIDP, junto ao Departamento de Direito Privado e de

Processo Civil -- Edital FDRP Ho 3a/goto -- .Area: Direito Civil. 1.2. PROCESSO

goto.i.45t.89.6 -- 1iIACI.JLD.ADE DE DIRIEITO DE RIBEIRAO PRETO. Anflise de

inscrig6es e Banca Examinadora do concurso para Professor Doutor, MS-3, em RTC, junto ao

Departamento de Direito Privado e de Processo Civil - Edital FDRP no 33/goto -- Area:

Direito Comercial. Candidatos Inscritos: Drs. Glauber Camacho Gimenez Garcia e

Emanuelle Urbano Maffioletti. Banca Examinadora: Titulares: Professora Titular Paula

Andrea Forgioni(DCO/FD-USP); Professor Livre-Docente Luiz Antonio Soares Hentz

(UNESP); Professor Doutor Gustavo Saad Diniz (DPP/FDRP-USP); Professor Doutor
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Guilherme Adolfo dos Santos Mendes (DDP/FDRP-USP); Professora Doutora Lydia Neves

Bastos welles Nunes (DPP/FDRP-IJSP). Suplentes: Professora Doutora Marta Rodrigues

Ma#eis Moreira (DPP/FDRP-USP); Professora Doutora Flavia Trentini(DPP/FDRP-USP);

Professor Associado Alessandro Hirata (DFB/FDRP-USP); Professor Doutor Alfredo Jose dos

Santos (UNESP); Professora Doutora Juliana Krueger Pda (DCO/FD-USP). Aprovado pelo

Conselho do Departamento de I)ireito Privado e de Processo Civil em 02.12.20io, com base

no parecer do Prof. Dr. Gustavo Saad Diniz. Aprovado ad r(;Herendum .da Congregag5o em

o7.i2.20io. A Congregagao referenda o despacho do Sr. Diretor, que aprova as

inscrig6es e a Banca Exaniinadora do concurso para Professor Doutor, MS-3)

em RTC, junto ao Departamento de Direito Privado e de Processo Civil d Edital

FDRP no 33/zoio -- .Area: Direito Contercial. t.3. PROCESSO zoio.i.468.89.6 --

FACULD.ADE DE DIREITO DE RIBEIRAO PRETO. An61ise de inscrig6es e Banca

Examinadora do concurso para Professor Doutor, MS-3, em RTC, junto ao DepaNamento de

Direito P6blico - Edital FDRP Ho 34/zoio -- Area: Processo Penal. Candidatos

Inscritos: Drs. Glauber Camacho Gimenez Garcia, Jo5o Paulo Orsini Martinellie Sebasti5o

Sergio da Silveira. Banca Examinadora: Titulares: Professor Titular Antonio Scarance

Fernandes (DPC/FD-USP); Professor Doutor Marcelo Jose Magalhaes Bonicio (DPC/FD-

USP); Professor .Doutor Camilo Zufelato (DPP/FDRP-USP); Professor Doutor Claudio. do

Prado Amaral (DDP/FDRP-USP); Professor Doutor Daniel Pacheco Pontes (DDP/FDRP-

USP). Suplentes: Professor Doutor Victor Gabriel de Oliveira RodHguez (DDP/FDRP-USP) ;

Professor Doutor Fernando da Fonseca Gajardoni(DDP/FDRP-USP); Professor Doutor

Gustavo Henrique Righi lvahy Badar6 (DPC/FD-USP); Professora Doutora Marta Cristina

Cuny Saad Gimenes (DPC/FD-USP); Professor Doutor Jose Raul Gavi5o de Almeida

(DPC/FD-USP). Aprovado pele Conselho do Departamento de Direito Pdblico em

o7.t2.20io, com base no parecer do Prof. Dr. Gustavo Assed Ferreira. Aprovado ad
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rl:Herendum da Congregai$o em 20.i2.20io, com base no parecer do relator, Prof. Dr. Jair

Aparecido Cardoso. A Congregaifao referenda o despacho do Sr. Diretor, que

aprova as inscrig6es e a Banca Examinadora do concurso para Professor

Doutor, MS-3, em RTC,junto ao Departamento de Direito P6blico -- Edital FDRP

no 34/goto ,- .Area: Processo Penal. t.4. PROCESSO aoio.i.468.89.6 --

FIACULD.ADE DE DIREITO DE RIBEIRAO PRETO. Solicitagao de retifica($o do

Departamento de Direito PQblico (DDP), que altera a Banca Examinadora para o concurso

para Professor Doutor, MS-3, em RTC, area de Processo Penal, Edital FDRP Do 34/20tO,

publicado no DOE de a8 de outubro.de bobo. Conforme sugerido e aprovado pele DDP,

retificai$o da indicagao do nome do Prof. Dr. Marcelo Jose Magalhaes Bonicio, para Prof.

Titular Antonio Magalhaes Gomes Filho. Aprovado ad n:Herendum da Congregai$o em

23.t2.20io. A Congregagao referenda o despacho do Sr. Diretor, que aprova a

retificagao que altera a Banca Exaniinadora para o concurso para Professor

Douotr, MS-3, em. RTC -- Edital FDRP Ho 34/zoio -- Area: Processo Penal. t.5.

PROCESSO zoo8.t.tz.89.o . DRIGU'ES MAFFEIS MORElliA.

Relat6rio Bienal de Atividades Acad6micas, apresentado pda interessada, referente ao

period0 2008/20io. Aprovado ad r(:Herendum do Departamento de Direito Privado e de

Processo Civil em I'7.i2.20io, com base no parecer favorfvel da relatora, Profa Dra Flavia

Trentini. Aprovado ad rl:Herendum da Congregaigo em 24.ot.20n, com base no parecer

favorivel do relator, Prof. Dr. Gustavo Assed Ferreira. A Congregagao referenda, por

unanimidade dos presentes, em votagao secreta, o despacho do Sr. Diretor, que

aprovou o parecer do relator, favor'6vel. ao Relat6rio Bienal de Atividades

Acad6micas, apresentado pda interessada, referente ao periodo zoo8/zoio.

t.6. PROCESSO aou.t.8o.89.9 - FACULDADE DE DIREITO DE RIBEIRAO

PliETO. Programa para a abertura do concurso para provimento de um cargo de Professor
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Doutor, RDIDP, junto ao Departamento de Filosofia do Direito e Disciplinas Bfsicas, na Area

de Instituig6es de Direito, Direito Comparado e Idioma Instrumental. E4ital FDRP no

o8/20n. Aprovado ad ri€Herendum do Conselho do Departamento de Filosofia do Direito e

Disciplinas Bgsicas em og.02.20u. Aprovado ad r(:Herendum da Congregagao em l7.02.20n.

O Representante Discente Thales Cavalcanti Coelho pergunta se o idioma

instrumental 6 apenas o de lingua inglesa e o Sr. Diretor responde que sim. O Prof.

Camino Zufelato pergunta se, nesse caso, a profici6ncia em lingual 6 exigida de alguma

maneira. O Sr. Diretor responde que sim e completa que 6 o mesmo crit6rio que foi

utilizado no outm edital. O Prof. Sergio N(jiri explica que a diferenga deste edital para o

edital do concurso que aprovou a Prof. Gisele Ferreira de Araujo 6 que, no atual, foi retirado o

frances. O Prof. Gustavo Assed Ferreira indaga se ngo poderia ser criado um

paradigma tamb6m para o IELTS. Muita gente que 6 letrada em ingles ngo posshio TOEFL, e

sim o IELTS que 6 paralelo aquele, mas 6 britfnico. O Sr. Diretor explica que, justamente

por isso, no edital consta o TOEFL ou equivalente a ele, a crit6rio da Congregagao. O Prof.

Camilo Zufelato coloca que exigir uma prova de profici6ncia como elsa acaba limitando o

concurso. As vezes a pessoa tem um bom navel de ingles, mas ngo prestou nenhum exame.

Indaga se n5o seria melhor suprir esse requisito, inserindo na prova a anflise de um texto

juHdico. O Prof. Sergio Nojiri explica que seria possivel, por6m haveria dificuldade de

aferigao pelos m6mbros da banca examinadora. A formaigo da banca deveria ser

especializada em ing16s. O Prof. Camilo Zufelato entende que se tivessem uma prova

com.gabarito ipso nio seria necessfrio. O Sr. Diretor explica que o texto do edital diz que

o candidato, no ato da ingcrigao, deverf instruir seu requerimento com prova de que, 6

portador de certificado de profici6ncia em ing16s nos niveis TOEFb quinhentos e quarenta

pontos, na vers5o em papel, duzentos e sete pontos, na versgo eletr6nica ou setenta e sets, na

versgo da internet, ou compativel. O Prof. Nuno Manuel Morgadinho dos Santos

/
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Coelho pergunta se poderia ser qualquer outta prova como, por exemplo, ser um falante

da lingua inglesa. O Sr. Diretor explica que o edital ja foi publicado e, como o Prof. Sergio

Nojiri mencionou, o Departamento pretende, num pr6ximo concurso, tamb6m colocar a

exig6ncia de idioma para ter mais uma possibilidade de suprir essa necessidade. Existe uma

sugestao do Prof. Camilo Zufelato, o Departamento analisarf e depois virf para a

Congregagao. O Prof. Camilo Zufelato continua que parece ser necessfrio mudar a

interpretai$o da questao da exig6ncia dos titulos no ato da inscrii$o. Assim, tudo que dissed

respeito a titulai$o, poderia ser provado at6 a data da posse. O Sr. Diretor informa que ja

houve cason na Faculdade de pessoas que, no ato da inscrigao, ngo apresentaram a titulagao:

O Prof. Camilo Zufelato diz que, na oportunidade, a pessoa precisou dischtir. Nesse caso

concrete, o edital este dizendo que a inscrii$o serf deferida com a apresentai$o do titulo.

Acha que a exig6ncja .da .titulag5o deve ser at6 a posse. O Prof. Nuno Manuel

Morgadinho dos Santos Coelho comenta que o .modo como os concursos procedem .na

FDRP 6 diferente de homo procedem nas universidades federais} if, existe um sistema de

classificagao dos caididatos, portanto, a eventual n5o comprovagao das condig6es.para posse

pelo primeiro colocado n5o gera a frustragao do concurso. No caso da FDRP, homo apenas

uma pessoa 6 indicada, o n5o suprimento dos requisitos gerard a necessidade de ge fazed

dutro concurso. Ha a necessidade de se pensar em coma lidar com ipso. O Sr. Diretor

conclui ser um assunto que demanda uma reflexao, inclusive nessa linha que o Prof.. Nuno

coloca, era o entendimento que o Prof. Junqueira tinha, mas isso podera ser objeto de estudo

e consulta, se o concurso deve se exaurir ou n5o com a promulgagao do resultado ou com a

nomeagao. A Congregagao referenda o despacho do Sr. Diretor, que aprovou o

programa para abertura do concurso para provim.ento de um cargo de

Professor Doutor, RDIDP, junto ao Departamento de Filosofia do Direito e

Disciplinas Basicas, na area de Instituig6es de Direito, Direito Comparado e
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Idioma Instrumental -- Edital FDRP Ho 08/Boil. t.7. PROCESSO aoo8.i.z7z.89.t

-- SERGIO NOJIRI. Relat6rio Bienal de Atividades Acad6micas, apresentado pelo

interessado, referente ao period0 2008/goto. Aprovado pelo Conselho do Departamento de

Filosofia do Direito e Disciplinas Bfsicas em io.i2.20io, com parecer favorfvel do Prof.

Assoc. Nunn Manuel Morgadinho dos Santos Coelho. Aprovado ad ri€Herendum da

Congregagao em 2i.02.20n, com base no. parecer favorfvel do relator, Prof. Dr. Gustavo

Assed Ferreira. O interessado ausenta-se do recinto. A Congregagao referenda, por 8

votos a favor e 2 absteng6es, em votagao secreta, o despacho do Sr. Diretor, que

aprovou o parecer do relator, favorgvel ao Relat6rio Bienal de Atividades

Acad6micas, apresentado pelo interessado, referente ao periodo zoo8/zoio.

t.8. PROCESSO aoo8.t.a88.8g.5 CAMILO ZI.JFELATO. Relat6rio Bienal de

Atividades Acad6micas, apresentado pelo interessado, referente ao periods 2008/2010.

Aprovado ad r(;Herendum do Conselho do Departamento. de Direito Pi'ivado e de Processo

Civil em l7.t2.2010, com parecer favorfvel do Prof. Dr. Benedito Cerezzo Pereira Filho.

Aprovado ad ri:Herendum da Congregagao em 2i.02.20n, coma base no parecer favor6vel do

relator, Prof. Dr. Sergio Nojiri. O interessado ausenta-se do recinto. A Congregagao

referenda, por g votos a favor e iabstengao, em votagao secreta, o despacho do

Sr. Diretor, que aprovou o parecer do relator, favorgvel ao Relat6rio Bienal de

Atividades Acad6micas, apresentado pelo interessado, referente ao periodo

aoo8/goto. a. a.i. PROCESSO

zoo8.t.zg8.8g.o -- ELIANA FRANCO HEME. Pedido, formulado pda interessada, para

a mudanga de regime de trabalho, no Departamento de Direito Pablico, de RDIDP (Regime

de Dedicai$o Integral a Doc6ncia e a Pesquisa) para RTC, (Regime de Turbo Completo).

Aprovado pelo Conselho do Departamento de Direito Ptlblico em 21.0g.20to, com parecer

favor6vel do Prof. Dr. Gustavo Asked Ferreira. Relatora: Profa Assoc. Giselda Maria
J
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Fernandes Novaes llironaka. Em sessgo da Congregal$o de o3.i2.20to, foi concedido pedido.

de vistas ao Prof. Associado Nuno Manuel Morgadinho dos Santos Coelho. Manifesta(go do

Prof. Associado Nuno Manuel Morgadinho dos Santos Coelho. O Sr. Diretor informa que

na data de ontem, o Prof. Rubens Begak, ao mesmo tempo que justificava sua aus6ncia na

reuni5o de hole, solicitou vista do processo em questao, considerando a necessidade de

melhor se inteirar do que consta no processo. Lembra ao Colegiado que a prerrogativa da

concess5o de vista 6 do Presidente, mas gostaria de ouvir o Colegiado a respeito deste pedido

de vista. Com a palavra, o Prof. Gustavo Assed Ferreira pede para que o Sr. Diretor

conceda vista, tendo em vista a impossibilidade de presenga do Prof. Rubens Begak e tamb6m

o fato de que hfum parecer do Prof. Nuno Manuel Morgadinho dos Santos Coelho. Portanto,

o pedido de vista,6 concedido ao Prof. Rubens Begak. 2.z. PROCESSO Zoo9.t.t85.89.Z --

BENEDITO CEREZZO PERIEIRA FILHO. Pedido, formulado pelo interessado, para a

mudanga de regime de trabalho, no Ddpartamento de Direito Privado e de Processo Civil, de

RDIDP (Regime de Dedicag5o Integral a Doc6ncia e a Pesquisa) para RTC (Regime de Turno

Completo). Aprovado pelo Conselho do Departamento de Privado e de Processo Civil em

o8.i0.2010, c6m parecer da Profa Dra Flavia Trentini. Relatora: Profa Assoc. Giselda Maria

Fernandes Novaes Hironaka. Em sess5o da Congregai$o de o3.i2 2010, foi concedido pedido

de vistas ao Prof. Associado Nuno Manuel Morgadinho dos Santos Coelho. Manifestai$o do

Prof. Associado Nuno Manuel Morgadinho dos Santos Coelho. Com a palavra, a Profs

Eliana Franco Neme solicita autorizaigo para ler, na condil$o de representante dos

Professores Doutores, uma manifesta($o escrita pelo interessado, a qual 6 concedida pelo Sr.

Diretor. O texto 6 transcrito a seguir: "Senhores ,ZWembros, com o polo de respeito e

acatctmento a todos uoces, com apoio no pT'inctpio constitucional de petiqao e participagao,

rego z;aria para feces sucintos conant(ings sabre a maf6ria que sera oZ#efo de apreciagdo

por Vossas Senhorias no decorrer desta reunido. O pedido de alteragao de regime por mim

e
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apresentado este amparado na tegislagao da Untuersidade (art. 20i do Regiments Gerat) e,

portanto, ndo asph'a d minima possibilidade de ilegalidade. At6 porque, peso pHnclpio da

ualidade das normas, ndo se pods desconsiderar a tegislaQeio com argumentos meramente

Jbticos. Por ouh'o Indo, por uma questao t6gica, o que este autorizado por lei ndo pods ser

contraditado peso administrador. Ndo bastasse esse quest€io que se clj:laura {nb'anspontuet,

como ja salientado no pedido de atteragao de regime por n6s protocolado, n&o hauerd

prqju£zo de nenhuma esp6cie para as at£8idades docenfes. Palo comb'dHo. Coho aMaZmente

este docente este enuoluido com a prdticcl juridica, necessitando, inclusive, da sua atbidade

adt;ocadcia para bem desenuoZz;e-Za, notadamenfe .na suez jeigdo "real'l ou sda, de

atendimenfoa comunldade carente, no mbito do escr£t6rio uq)erimenfaZ, urge aZterar seu

regime de trabalho para que o impedimento existente posse ser rechctgado e, assam,

permitir o normal desenuoluimento de subs atiuidades. Ndo se pods oluidar, tamb6m, que

este docbnte desenuolue atiuidade adstl'ita Q prdtica jiiHdica na condigao de membro da

Comissdo de Jurists responsduel peta elaborclgao e cicompanhamento do tr&mite !egistatiuo

do modo c6digo de processo civil. Esse questao, tamb6m, 6 releuante parcl .fundamental e

motbar seu pedido de. alterai;ao de regime de trabalho. Por outta lido, o cato de a

Uniuersfdade ester no comego de saas atiuidades n8o auf07'iza dizer ser Recess(iMa, Haste

momento, a percentagem minima exigida de docentes no regime de dedicagao integral para

que seu D'abaZho sega i€Hefuado a cantenfo. .A pesquisa e a extensdo ndo esfZio,

necessaHamente, ligadas ao regime de h'abalho. Temps exemplos de professores em regime

de dedicagao pctrcial puja pesquisa e extensdo sdo exemplos e em escalar major do que

aqueles que estdo no regime de dedicai;ao integral. Etn resumo temos: 1) A legistai;ao da

Uniuersidade permite a alteragao de regime do docente; 2) Ndo hauerd pt'quizos a

atbidade docente por dubs raz6es 16gicas: i) ao.docente nao.foi atribuida auld; ii) o docents

asta a.h'Cute do Escrit6rio Experimental, ds uoltas com as cltiuidades pr6ticas que dele se
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espera; 3) .6 interesse do docenfe.a aZteragao do regime e, aZ6m de ndo b'acer pregu£zos a

docencia, h(i con'espond6ncia na ZegisZagdo perfinente. .Assam sends, com escusas reza

proZ&fdade, reitero o pedido e requeiro d(:HeMmenfo." O Sr. Diretor Petipa a materia de

.pauta para que possa ser feito um reexame, tends em vista um fato novo, que 6 essa

manifestagao. Lembra a todos que o sentido da pauta ser enviada com anteced6ncia,

devidamente instruida, para os membros do Colegiado, 6 para que todos possam ' it para a

reuniao, devidamente conscientes, conhecendo os assuntos que v5o ser tratados, para que as

mat6rias possam ser discutidas a contento e, por fim, deliberadas. Com a palavra, o Prof.

Gustavo Assed Ferreira cumprimenta.o Sr.. Diretor peta atitude de retirar o tema. de

pauta, ja que existe um cato novo. Diz que ia pedir vista do processo, pris, a'partir do voto em

separado apresentado pele Prof. Nuno Manuel Morgadinho dos Santos Coelho e os term6s

apresentgdos 'pele Prof. Benedito Cerezzo Pereira Filho, dente a necessidade de tamb6m

apresentar um vote em separado caso o Sr. Diretor defira. O Sr. Diretor pergunta se mais

algu6m gostaria de se manifestar. Com a palavra, o Prof. Jain Aparecido Cardoso

cumprimenta o Sr. Diretor pda atitude. Diz que talvez os argumentos do Prof. Rubens

Begak, no seu vote em separadol em relagao ao pedido da Profa Eliana Franco Neme, possam

contribuir tamb6m para esse pedido. Em rela(;ao a manifestagao do Prof. Benedito Cerezzo

Pereira Filho, considera que houve um equivoco quando o docente disse que nfo Ihe foi

atribuida aula, pris o estagio 6 uma aula. Coda palavra, o Representante Discente

Thames Cavalcanti Coelho pede vista do processo para tamb6m apresentar uma

manifestagao. O Sr. Diretor, considerando os dois pedidos d6 vista apresentados, retira de

pauta, solicitando que a manifestai$o sqa encaminhada em tempo habil para que esse

material SQja enviado aos membros da Congregai$o no puzo regimental da convocai$o.

Pedidos de vista do Prof. Gustavo Assed Ferreira e do Representante Discente 'lbales

Cavalcanti Coelho deferidos. Com a palavra, a Profs Eliana Franco Neme pergunta se
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pode fazer algumas considerag6es ainda sobre esse assunto. O Sr. Diretor responde que

nao, pols o mesmo ja foi retirado de pauta e pergunta se a professora quer pedir vista do

processo. A Profs Eliana Franco Neme responde que nio. 3. AREAS.11AMEN.!=11}

DQ£!iN.!.E: 3.i. PROCESSO zoo9.t.5o.89.o- -- GISELE FERREIRA DE .ARAUJO.

Pedido de afastamento da interessada pelo periodo de 2 anon, com prquizo dos vencimentos,

para o Him de atuar como professora visitante no Instituto Psicot6cnico de Beja, Portugal, na

area de Direito International Ambiental. Rejeitado pelo Conselho do Departamento de

Filosofia do Direito e Disciplinas .B6sicas em io.i2.20io, com parecer, do Prof. Assoc. Nuno

Manuel Morgadinho dos Santos Coelho, indeferindo o pedido. Relator: Prof. Dr. Jain

Aparecido Cardoso. O Sr. Diretor explica que a professora havia pedido, ante.riormente,

um afastamento, por dois anos, sem prquizo de vencimentos. Esse pedido foi processado no

6mbito do Departamento e indeferido; foi processado no fmbito da Congregal$o e indeferido

tamb6m. Em grau de recurso, na Reitoria, a interessada apresentou outro pedido, agora com

prquizo de vencimentos. Depois de anflise sobre esse pedido, em grau de recurso, em relai$o

a decis5o do Reiter, a ProcuradoriaGeral encaminhou para a Unidade novamente, para que

essa questao fosse analisada como um novo pedido. lsso chegou a Unidade, foi processado

novamente no fmbito do Departamento, houve um indeferimento; veil para a Congregagao e

teve um parecer do relator Prof. Jain Aparecido Cardoso pele indeferimento, ou seja,

contrfrio ao pedido. Esclarece que a Profa Gisele Ferreira de Araujo tinha entrado com dois

mandados de seguranga, um contra o Reiter e outro contra o Diretor da Faculdade e, em

ambos os casos, os juizes ngo entehderam pda concess5o de liminar. Ja houve, num desses

mandados de seguranga, uma sentenga contrfria a pretensao da docentei deja por esse

motive ou nao, na sequancia, a interessada pediu a exonerai$o da Universidade. Esse pedido

de exoneraigo este sendo processado, ainda ngo foi ultimado pelos 6rg5os centrais, mas a

situagao dela 6 de um pedido de .exonerag5o ja formulado.. De qualquer .maneira, homo esse
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pedido de afastamento ja corria nesta Congregai$o, cabe ao Colegiado fechar esse processo

do pedido novo da interessada. Com a palavra, o Representante Discente Thales

Cavalcanti Coelho pergunta se a docente entrou com dais pedidos diferentes; um de

exonerai$o e um de afastamento. O Sr. Diretor esclarece que sio duas coisas diferentes, o

pedido de afastamento 6 o que diz respeito a FDRP e a exoneragao 6.junto a Administragao

Central. O Representante Discente Thales Cavalcanti Coelho pergunta, entao, se,

com a exoneragao, a docente continua com o cargo. O Sr. Diretor responde que nao, pois

a exonera($o 6 0 pedido de saida da Universidade e, quando ela for processada, espera'se que

a Reitoria d6 o cargo de volta a FDRP. Informa que a data do pedido de afastamento 6

anterior a do pedido de exoneragao. Com. a palavra, o Representante Discente

Fernando Amorim Soares de Mello pergunta se esse pedido de exoneragao este sendo

processado juntamente com aquele .processo por abandono de cargo da docente. O Sr.

Diretor. explica que a Comiss5o Processante, ao tamar conhecimento do pedido de

exoneragao que tramita pda Reitoria, entendeu, por bem, encerrar o processo administrativo

referente ao abandono db cargo pda docente. Com a palavra, o Prof. Gustavo Assed

Ferreira corrobora a manifestai;ao do.Prof. Jair Aparebido Cardoso, por mei(i do parecer

sobre o pedido, em vista de que a Prof ' Gisele Ferreira de Araujo vem de um hist6rico de

afastamentos que acabam confirmando a situa(go final. Foram pedidos sucessivos de

afastamento pelos mats distintos motivos, at6 chegar um momento em que n5o se sabia mais

qual era a situai$o da professora dentro da instituigao de ensino. A Congregagao aprova,

por unanimidade dos presented, em. votagao secreta, o parecer do relator,

indeferindo o pedido de afastamento da interessada pelo periodo de 2 anos,

com prquizo dos vencimentos, para o fim de atuar homo professora visitante no

Instituto Pscicot6cnico de Biqja, Portugal, na area de Direito Intern.acional

Ambiental. Retomando o Expediente,
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Com a

palavra, o Presidente . da Comissio de Graduaifao Prof. Camilo Zufelato,

comunica que, em relagao a transfer6ncia externa, para ingresso no terceiro periods, seis

candidatos foram admitidos e, para ingresso no quinto periodo, oito candidatos foram

.admitidos, sendo que um deles n5o compareceu para efetivar a matridula. Esclarece que tr6s

desses candidatos com nota 4,95 tiveram uma apr6ximagao para ama nas mesmas, chegando

a nota 5. Dessa maneira, foram aprovados og treze alunos mencionados. Informa os n6meros

da USP em termos de transfer6ncia externa::no campo das bio16gicas, viiite e fete por cento

das vagas foram preenchidas; das exatas, dezessete por cento das vagas foram preenchidas; .e

das humanas, trinta e seis por cento das vagas foram preenchidas. S5o n6meros oficiais,.

apresentados pda Pr6-Reitora de Graduagao. Lf, entao, um trecho da conclus5o da mesma:

"Sobram muitas sagas ociosas na USP mesmo apes o exams de b'an:iHer8ncia. Tats oagas

n8o s8o preenchfdas parade os candidafos n8o aprouados ndo atingem a Rota de corte

mfrtima, esfabeZecida peZas unidades.I ' Portanto, o que acontece na FDRP 6 mais ou menos

um reflexo daquilo que acontece na USP como um todd. E um dado que tranqtiiliza a

Unidade. Por fim, informa que na 61tima reuni5o da Comiss5o de Graduai$o realizada na

segunda-keira, ja estabeleceram algumas possibilidades de mudanQas para o pr6ximo

processo de transfer6ncia. O Representante Discente Fernando Amorim Soares de

Mello pede um aparte, que 6 concedido pelo Prof. Camilo Zufelato, e pergunta se os tr6s

alunos que tiveram nota 4,95 foram automatlicamente aprovados. O Prof. Camilo Zufelato

responde que nao,. foi atrav6s de recurse. Continuando, comunica que os editais da Pr6-

Reitoria de Graduai$o foram recebidos essa semana pda Unidade. Como sempre, isso '6

processado pda Comiss3o de Graduagao e esta tentarf estabelecer alguns crit6fios de

disti'ibuilgo desses valores de verba na Unidade. -Basicamente, a verba destinada pelo PRO-

/
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EVE 6 na monta de R$7.922,00; pelo PRO-LAB 6 no montante de R$2i.o8o,oo. Esse valor

tem sido utilizado, tradicionalmente, na aquisii$o de livros ou higienizaigo daqueles que a

Unidade possum, considerando que a verba que a Reitoria destina a Unidade 6 absolutamente

insuficiente para aquisigao de livros para uma biblioteca em base de forma($o. como a da

FDRP. O Prof. Nuno Manuel Morgadinho dos Santos Coelho pede um aparte, que 6

concedido pelo Prof. Camilo Zufelato,. e revela que sua proposta era que a verba fosse

utilizada no escrit6rio de pratica juHdica, mas a ideia de utilize-la na biblioteca 6 mais

interessante. Continuando, o Prof. Camilo Zufelato informa que o terceiro edita16 o

PRO-lNT, cuja verba destinada foi de R$io.37i,oo Relembra que, no ano passado, essa

verba foi destinada para a realiza($o de um seminfrio international proposto pdas

professoras Cintia Rosa Pereira de Lima e Lydia Neves Bastos Telles Nunes, o qual foi

admitido pda Pr6-Reitoria excepcionalmente, pois a mesma 6 destinada, em regra, para os

alunos. O quarto edita16 o PRO-INFO -- Programa de Apoio a Informatizagao do Ensino de

Graduai$o, voltado para equipamento e aquisii$o de insumos para laborat6rios de aulas

praticas, cuja verbs 6 de R$io.a88,oo. Continuando, esclarece que, em raz3o do ingresso de

un} nQmero grande de doFentes que ainda n5o est5o contratados, a Comiss5o de Graduai$o

teve que readequar a grade horfria a partir da disponibilidade de horfrios desses docentes,

que estgo fazendo um favor a Unjdade. A grade ja estava definida no comego do semestre,

mas com o ingresso dos novos docentes a Comiss5o teve que readequa-la. Informa que ja este

aberto o puzo do SIGA e passara este ano, pessoalmente, nas salas relembrando os alunos

sobre o sistema de avaliagao, que este aberto at6 o dia ii.o4.20n. Servo enviados e-mails aos

docentes e discentes. Informa que a Pr6-Reitoria tem aumentado o n6mero de bolsas para as

unidades que tem efetiva participalgo no SI(;A Em relai$o is matriculas, comunica que

existem dezenove vagas disponiveis para a pr6xima chamada. Sgo decorrentes: de cinco

desist6ncias, nove aus6ncias e cinco que nao. donfirmaram matricula. O Prof. Nuno

/
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Manuel Morgadinho dos Santos Coelho, em aparte, faz algumas observag6es em

relagao ao que o Prof. Camilo Zufelato comunicou. A respeito do edital PRO-INT, diz que este

6 voltado a mobilidade e existe grande interesse por parte dos estudantes em conseguir

oportunidades de cursar semestres acad6micos em outros parses, os quaid des nio podem

aproveitar porque n5o t6m dinheiro. Em seu ponto de vista, ipso deveria ser priorizado, pois

barf grande diferenig na formagao dos alunos e na dinimica da Faculdade. Outta questao 6 o

problema do calendgrio da USP. Quase vinte por cento dos alunos ainda est5o para ingressar

sendo que as aulas ja comegaram. lsso causa prquizo para as disciplinas. O Prof. Camilo

Zufelato relata que esse 6 um problema enfrentado por todas as unidades. ii uma

dificuldade que a FUVEST e o Sergio Orsini, que 6'quem pensa esse calendario, enfrentam.

Eles dizem que nao ha como conciliar de outra maneira o calendfrio, pois ha uma s6rie de

outros prazos. Em relagao a verba destinada ao PRO-INT, .diz ter absoluta convicgao que seja

essa a destinai$o natural dessa verba. O Sr. Diretor explica que, realmente, o espirito das

verbas do PRO-INT 6 apoiar a internacionalizagao dos alunos da Unidade para que des

possam fazer interc3mbio. O Prof. Camilo Zufelato completa que elsa verba, por mais

que seja maior do que a do ano passado, nio 6 capaz de suprir as despesas que terra um aluno

em intercimbio por seis meses, .por exemplo. Com a palavra, o Representante da Unidade

junta ao Conselho de Pesquisa, Prof. Nuno Manuel Morgadinho dos Santos Coelho,

observa sobre a oportunidade de implantai;ao da Comissio de Pesquisa da Unidade. O Sr.

Diretor esclarece que isso ja este sends processado, at6 porque, o Regimento da baculdade

prev6 que s6 depois de tr6s anos 6 que se estpdaria a conveni6ncia da implantagao dessa

Comiss5o. Continuando, o Prof. Nuno Manuel Morgadinho dos Santos Coelho, em

relagao a atividade de pesquisa, informa que muitas dificuldades infraestruturais sgo

encontradas nesse campo na Faculdade por parte dos docentes e do compo discente,

principalmente, por causa da biblioteca. N5o serf cumlirida a vocagao da Faculdade em ser
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uma Faculdade de Direito academicamente forte se nio houver uma atitude diferente da

Administrai$o Central com respeito a construgao da biblioteca. Considera ser necessfrio um

dialogo sobre o lugar do livro na pesquisa em gerd da USP, porque ningu6m se lembra dele

quando se trata do investimento em pesquisa. O Sr. Diretor solicita que, se houver alguma

agro concreta que a administra($o da Faculdade possa fazer junto aos 6rgaos centrais, seja

comunicado para que, esta possa apoiar. Em termos da FDRP, a Comiss5o da Biblioteca

acabou de ser reestruturada e quem este a frente dela 6 o Prof. Thiago Marrarade Matos, que

este consciente da necessidade de apresentar projetos que possibilitem uma melhora cada

vez maior e substancial da biblioteca. Continuando, o Prof. Nuno Manuel Morgadinho

dos Santos Coelho diz que, no contexto da P6s-Graduai$o, a Comissio vem discutindo e

tem um consenso em relagao a uma contrapartida da Administra($o Central para a Unidade.

A principal contrapartida 6 o investimento substancial na biblioteca como condilgo sine qua

non para o seu avango. O Sr. Diretor considera ser importance que essa. sugestao seja

levada a Diretoria porque, por exemplo, futuramente teri uma. reuni5o com o Pr6-Reitor de

P6s-Graduai$o sendo que o proleto com essas contrabartidas serf apresentado a ele. Nada

impede, .por6m, que caminhem paralelamente no sentido de sensibilizar o Pr6-Rector para

essa necessidade. O Prof. Nuno Manuel Morgadinho dos Santos Coelho informa

que a Pr6-Reitoria de Pesquisa disponibilizou, desde o meio do ano passado, um estagiario

para a construgao de um sire que deve funcionar como uma vitrine da produgao cientifica da

Faculdade. Pede aos professores que ajudem com a disponibilizai$o do seu pr6prio material.

O Sr. Diretor aproveita o ensejo e diz que a Editora Atlas finalmente ultimou a realizai$o

do livro e junta com o outro co-coordenador, Prof. Rubens Begak, este tramitando o

langamento desse livro. O langamento serf feito em Ribeir5o Preto, mas, talvez, deja

negociado com a editora um langamento em Sgo Paulo, para atingii ' um p6blico maior. O

Prof. Nuno Manuel Morgadinho dos Santos Coelho comunica que este aberto o
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edital para iniciagao cientifica no period0 20n/20i2. Os aluhos podem procurar os

professores e estruturar os seus proUetos. O Sr. Diretor pergunta se foi dada ampla

divulgagao, ao qub o Prof. Nuno Manuel Morgadinho dos Santos Coelho responde

que o edital este sendo objeto de divulgai;ao neste moments. Continuando, informa que foi

concluida a distribuii$o dos R$5.ooo,oo do Projeto Cinco, edital para financiamento de

palestras e divulgai;ao cientifica. Foram atendidos a quase noventa por cento do valor total

dos projetos apresentados e ainda ha um empenho em conseguir, ou junto a Unidade ou

junto a Pr6-Reitoria, o. financiamento de cem por cento dos proUetos. O Sr. Diretor

informa que, em relagao ao Conselho de Cultura e E)itensio Universitaria, o Prof. Rubens

Begak n5o enviou nenhuma. comunicai$o..Portanto, ando o item 3, inicia:se o item 4:

com a palavra, o Prof. Gustavo Assed Ferreira

informa que foi realizada, na 61tima quarta-keira, a primeira sess5o da reuni5o do Conselho

do Departamento de Direito P6blico nas novas instalag6es que ficaram excepcionais e tudo

transcorreu.de maneira agradfvel. Agradece publicamente pda colabora($o dos Profs. Caio

Gracco Pinheiro Dias, Fabiana Cristina reverie Sebastifo Sergio da Silveira, pols estio

auxiliando ' e assessorando os docentes , responsaveis pdas disciplinas na graduagao.

Cumprimenta a SeQao e a Comiss8o de Graduai$o pelo extremo empenho que v6m tendo,

junto a esse inicio duro de semestre e que 6sempre assim quando se tem novos docentes.

Cumprimenta-os, tamb6m, pda atengao que*foi dada ao Prof. Hermes de Freitas Barbosa,

que solicitou este anfiteatro para as aulas de Medicina Forense, pois as salas de aula s5o

claus, o que atrapalharia a exibigao de imagens no te15o. Agradece, ent5o, a Segao e a

Comiss5o de Graduaigo pelo empenho com o Departamento de Direito Ptlblico nesse inicio

de ano. Por fim, conta que apresentou seu relat6rio e nele langou uma publicagao no prelo da

revista da Faculdade. Diz que apresentou essa publicagao em seu primeiro ano aquie teve

muito esmero em realizar aquele trabalho. Pede, entao, que essa revista seja ultimada no ano
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de 20n para que fosse publicada logo elsa produgao .cientifica. Com a palavra, o

Representante Discente Thales Cavalcanti Coelho diz que, na aus6ncia de um

Conselho T6cnico-Administrativo, se sente na obrigai$o de comunicar os problemas de

seguranga que v6m ocorrendo no campus de Ribeirio Preto el especificamente, na FDRP.

Informa que ontem foi furtado o ' carro do aluno Bruno Sansio Pda e ipso 6 muito s6rio. O

estacionamento da Faculdade 6 aberto, o seguranga tem visio total do mesmo e s6 existe uma

passagem para entrare sair. Apela a Diretoria para que ti)me atitudes no sentido de melhoi'ar

a seguranga para que isso n5o volte a ocorrer. Comunica que 8 Jtlri Simulado, que ocorreu na

Semana de Recepgao aos Calouros, pda primeira vez com a participagao efetiva e

protagonismo dos alunos, foi um sucesso. Por6m, ressalvados os calouros, os demais alunos

foram liberados das aulas para participar do Jeri muito em ama da hora o que ocasionou

uma participai$o muito pequena destes discentes. Solicita, entao, que da pr6xima vez o

evento seja mais bem organizado para que isso nio ocorra navamente. O Sr. Diretor

esclarece que a seguranga 6 um problema do campus come um todo. f um problema que a

Universidade tem que enfrentar. No Conselho Gestor, elsa quest5o ja foi 16vantdda v6rias

vezes. f necessfrio um controle mais efetivo dos acessos do campus, pois existem tr6s

portarias e 6 Sabido que o controle 6 mais ou menos. Mas esse 6 um assunto que transcends o

imbito da Faculdade. O campus tem tido, nesse inicio do ano, um problema acentuado, pris

em janeiro e fevereiro ja houve o furto de otto veiculos por uma quadrilha que ja foi

identificAda pda policia. Essa quadrilha estava atuando nos estacionamentos da FMRP.

Houve uma argo efetiva de presenga e repressao e essa quadrilha acabou por migrar para

outros ambientes. Ontem, a16m do cairo do Bruno Sans5o Pda, foi furtado um carro na

FFCLRP. O aluno foi orientado e Gabe a ele fazer o B.O. da Guarda Universitaria, para que

isso possa ser .tramitado no imbito da Universidade. Em relagao aos vigilantes,

contratualmente, a obrigagao deles 6 a guarda do patrim6nio imobilifrio da Faculdade. Eles
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nio podem fazer a vigilancia dos estacionamentos e dos carlos. Com a palavra, o Prof.

Camilo Zufelato indaga sobre a possibilidade de se contratar mais um servidor para o

Servigo de Graduai$o. Tem acompanhado de pesto o trabalho da Marcia Aparecida Cruz de

Oliveira Bianco e das demais funcionfrias e sabe que ha um trabalho absolutamente

excessivo, sobretudo agora com o ingresso dos novos alunos de transfer6ncia extema. Sabe

que ja este aberto esse procedimento, mas s6 queria reforgar a urg6ncia dessa contratagao e

que os docentes tenham em mente que as funciQnarias est5o sobrecarregadas, levando isso

em conta quando se preocupareln com prazos da Comissio de Graduagao. -Outro ponto que

gostaria de tratar diz respeito a aus6ncia de tomadas para laptops nas salas de aula. Em gerd,

existe uma ou duas tomadas na frente da sala e isso gera uma concorr6ncia muito grande dos

alunos para usi-las. Acha ser fundamental que se naga uma revis5o desses pontos. Referente

ao site da Faculdade, acha que ele precisa de um projeto um pouch mats arrojado, com um

pouco mais de profissionalismo. O site tem side o primeiro contato de todos que se

interessam pda Faculdade, pris o primeiro instrumento de busca 6 a internet. O site da

FDRP este extremamente defasado em relagao is outras unidades da USP e ao que se oferece

por ai. Em relagao aos colegiados; verifica-se. que dos sete 6rgaos de administrai$o a FDRP

possui apenas tr6s. Os tr6s argos da criagao da Faculdade ja passaram e a mesma ja este

madura o suficiente para possuir todos os colegiados. Apela para que sega acelerado o

procedimento de instituii$o de golegiados. A respeito das mat6rias de pauta, informa que,

analisando a da reunigo de hole, se deparou com oito itens para serem referendados, tr6s

itens para ser deliberados, sendo que doin desses foram retirados de pauta e um item que

praticamente perdeu o objeto, .ou seja, tem havido pouca participagao da representagao

docente na formaigo da pauta da Congregai$o. Hf uma s6rie de assuntos que sio

fundamentais e gostaria de pbdir um esclarecimento sabre qual 6 o puzo para encaminhar os

pedidos de inseri$o de pauta, homo se faz e se isso 6 absolutamente discricionfrio por parte

/
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da Diretoria. Acha que seria fundamental que a Congregagao participasse de forma mais ativa

da sua pauta. Comunica que, na semana passada, o diretor da Sio Francisco e o Prof. Gustavo

Henrique Righi lvahy Badar6 vieram participaf, de uma banca examinadora de concurso

docente, da qual foi membro, e, na oportunidade, n5o foi possivel servir nada para que des e

. os demais membros da banca pudessem comer. Ewes vieram participar do concurso e estavam

sem almogo. O boncurso acabou no final da tarde e foi uma situai$o constrangedora. A

Assist6ncia Acad6mica comunicou que n5o existe autorizal$o da USP para esse tito de gasto,

o que parece estranho aos docentes e ao pr6prio diretor da S5o Francisco. Se houvesse uma

distribuigao orgamentaria entre departamentos e colegtados isso poderia ser evitado. O Sr.

Diretor esclarece que as contratag6es ja esigo em andamento, n6ssa semana a Reitoria

liberou algumas vagas para a Unidade e alguma delas serf destinada para a Gradualgo. Em

relagao a aus6ncia de tomadals, explica que o proUeto da Faculdade foi feito pda Universidade.

De qualquer maneira, na medina em que sio detectados esses tipos de necbssidades, procura-

se supra-las. Nem sempre sgo de f aol realizagao. A respeito do site, pensa ser necessfrio

evoluire qualquer sugestao concreta serf bem recebida. Sobre os colegiqdos, a FDRP este em

tempo de caminhar nesse sentido. Referente aos assuntos de pauta, o pr6Prio Regimento da

Universidade estabelece homo ela 6 feita, entgo basta analisar e estudar. Esclarece que a

Assist6ncia Financeira, a pedido da Diretoria;este analisando uma possibilidade de .resolver

o problema das bolachas para servir para.as bancas examinadoras. Por6m, nio hf previsao

dentro do orgamento da USP para determinado tipo de gasto e nio ha malta de vontade por

parte. da Diretoria, que tamb6m este incomodada com a situagao. Cita os exemplos da

FCFRP, que comprava esse tips de produto e foi orientada, por auditoria interna da USP, a

nfo mais faze-1o com o orgamento da Unidade,-e da FMRP e FEARP que compram, mas

atrav6s de suas Fundag6es, ou da Coordenadoria. do Campus que se utiliza do Restaurante

Central. Acha que todos ficam constrangidos com a situai$o, mas a Unidade n3o pode agir
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contra as regras da USP. O Prof. Gustavo Assed Ferreira pede um aparte, que 6

concedido pelo Sr. Diretor, e indaga, quanto is tomadas, se talvez nio poderia ser enviado

um proleto ao CORE, pda pr6pria Diretoria Referente is contratag6es, ha-.pendencia de uma

secretfria. f necessfrio que haja uma terceira secretfria para que dada Departamento tenha a

sua. O Sr. Diretor informa que ipso este sends analisado. Com a palavra, o

Representante Discente Thales Cavalcanti Coelho considera que a quest5o do puzo

para insen$o de assuntos em pauta n5o foi esclarecida. Pede para que a Assistente T6cnica

Acad6mica indique e disponibilizb o puzo que utillza, pois ja procurou na legisla($o da USP e

ngo encontrou. O Sr. Diret6r solicita que o membro procure no Regiments do Conselho

Universitfrio. Em aparte, o Prof. Camino Zufelato indaga se a t6cnica que este sendo

usada 6 pegar o Regimento do Co .e, nesse sentido, aplicar a Congregai$o. O Sr. Diretor

explica que a regra da Universidade prev6 que quando o Regiments do Colegiado n5o

expressa alguma questao, usa-se o regimento superior. O Prof. Camilo Zufelato

continua que as caracteristicas do Co sgo distintas das da Congregai$o da FDRP, pois

naquele existem mats de cem membros. Parece que seria o caso de deliberar quanto a isso em

relagao a realidade daqui. O Sr. Diretor esclarece que ngo cabe.i Congrega($o deliberar e

definir isso. Se for o casa, pode-se consultar a Procuradoria Gerd para saber se essa

sistemgtica 6 adequada ou n5o. O Prof. Camilo Zufelato insiste que deveria ser

deliberado, entao, para que seja inserida no Regiments da FDRP uma realidade mais

compativel. O Sr. Diretor diz que isso 6 possivel, mas significa uma mudanga no

Regiments Interno que deve ser aprovado pelo Conselho I.Jniversitfrio. O Prof. Camilo

Zufelato acredita que, em relagao ao lanche, da para justificar o gasto e ata o exemplo do

cafe que 6 servido todos os dias. O Sr. Diretor informa que isso este sends analisado e 6

uin problema de responsabilidade .da Assist6ncia Financeira. Com a palavra, a Profs

Eliana Franco Neme endossa as palavras do Prof. Camilo Zufelato, especificamente na
/
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questao do orgamento. O orgamento participativo 6 ensinado para os alunos e deve ocorrer

dentro da Escola tamb6m. Em relax;ao a colocagao do Representante Discdhte Thales

Cavalcanti Coelho, informa que tamb6m desconhece o puzo para apresentar materia para ser

incluida na pauta da Congregai$o. Sobre o Regimento Interno, pensa que o mesmo devs ser

revisto com urg6ncia, pois as Sess6es desta Congregai$o podem comegar com a presenga de

qualquer, ntlmero de membros na terceira chamada. lsso 6 contra qualquer utica

constitucional. Sugere a Congrega(go que seja montada uma comiss5o para que estes pontos

.controvertidos sejam revistos. Por fim, demonstra interesse efetivo em participar da

Comiss5o de P6s-Graduai$o. Informa que trabalhou bastante tempo com p6s-graduagao e

tem muito a colaborar. Com a palavra, o Prof. Nuno Manuel Morgadinho dos

Santos Coelho comunica que, em relagao a revista, houve um problema no primeiro

volume, pois teve seu caderno temftico estruturado pda Profs Gisele Ferreira de Araujo. Os

artigos do tema Direito Internacional foram reunidos por dai de modo que ngo ha como

avangar. Por ser um trabalho intelectual dela e serem contatos dela tamb6m, o ideal 6

comegar tudo do zero. Prop6e a Diretoria que a Comiss5o seja reestruturada. A respeito da

dinamica'politica da Faculdade, sugere que deja criado um tips de audi6ncia publica para que

os docentes que nfo s5o membros da Congregalgo tamb6m participem de certas discuss6es

que s5o relevantes para todos. A16m de ser 6til, seria ebtimulante para os professores e

alunos. .Por fim, informa que a sala do primeiro ano nio disp6e de computador e projetor.

Nenhum dos demais membros desejando fazer o

encerrada a reuni5o is l6h3o. Do que, para constar,

de Carvalho Oliveira, Assistente Academica, lavrei e

serf examinada pelos senhores Conselheiros presdntes a sess5o em que for discutida e

aprovada, e por mim assinada. Ribeir8o Preto, 4 de margo de 20n.
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