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ATA DA l4a SESSAO ORDINARIA. DA CONGtiXGAGAO DA FACULDAIDE DE
DIREITO DElllIBEIRAO PRETO DA UNIVERSID.ADE DE sAO PAU'LO. Aos tito
dias do m6s de abril de dais mil e onze, is i4h3o, em terceira e Qltima convocat6ria, no

Anfiteatrb da Faculdade de Direito de Ribeir5o Preto da Universidade de S5o Paulo, Feline-se

a Congregal$o da Faculdade de Direito de Ribeirgo Preto - FDRP, sob a presidencia do

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

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

dos Professores Doutores Jair Aparecido Cardoso, Gustavo Assed Ferreira, Sergio Nojiri

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

Zufelato, Victor Gabriel de Oliveira Rodriguez(Suplente) e Rubens Begak; 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 Acadamicai para secretarjar a reuni5o. Justificaram, antecipadamente, sua$
aus6ncias os Professores Titulares Hermes Marcelo Huck, Antonio Magalh5es Gomes Filho,

Antonio Scarance Fernandes e Teresa Ancona Lopez; os Professores Associados' Helena

Taveira Torres, Giselda Maria Fernandes Novaes Hironaka e Gilberto Bercovici, bem como a

Professora Doutora Eliana Franco Neme. Havendo ntlmero legal, o Senhor Diretor declara

abertos os trabalhos e inicia a Parte 1- EXIPEDIENTE.

n5o havendo manifestag6es

nem alterag6esja Ata 6 aprovada, por unanimidade, pecos presentes. z. CQ!!!!!!!j£B£6es do

SS!!!!er:Direleu a) comunica que as eleig6es para a composigao das Comiss6es de

Pesquisa e de Cultura e Extensio Universitfria servo realizadas .na pr6xima reuni5o da

Congregagao, no m6s de maid. Foi enviada pma mensagem a todos os docentes, para que

encaminhem manifesta($o de interesse a Assist6ncia Acad6ihica at6 o dia i5.o4.20n. Em

aparte, o Prof. Rubens Begak informa que os mandatos dos eleitos.comegaram a parUr

de agosto, e entende que os representantes eleitos na reuni5o de 27.o8.200g deveriam

completar mandate de dais anos. O Sr. Diretor explica que foi uma golicitai$o de alguns

membros da Congregai$o, na reunigo pasgada, que mencionaram o fato de o Regimento da

FDRP prever que n5o antes de tr6s anos de funcionamento as comiss6es seriam constituidas.

Por6m,' como o Prof. Rubens Begak este colocando essa quest5o, ent5o sera feita uma

consulta oportunai b) informa que tamb6m foi encaminhado um pedido de manifestagao de

interesse para todos os docentes tendo em vista a necessidade. de recomposig5o da Comissio
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Editorial da Revista da FDRP e tamb6m h6 um puzo para essa manifestagao at6, o dia

l8.o4.20n; c) com grande alegria, comunica que foi publicado o livro de estudos em

homenagem ao Prof. Antonio Junqueira de Azevedo. O langamento em Ribeir5o Preto serf

no dia n.o5.20n, is lghoo, na FNAC do R.ibeirio Shopping. A Editora.Atlas .encaminhou a

todos os autores um e-mail solicitando uln mail list, para o encaminhamento de convites

para o events. O segundo langamento serf em Sio Paulo, no dia 25.o5.20n, ds ighoo, na

Livraria Saraiva do Shopping Higien6polis; d) comunica que foi .baixada uma portaria

interna designando uma comiss5o ad hoc para avbliar o processo de implantagao do Projeto

Pedag6gico do Curso de Direito da FDRP, integrada pda- Diretoria, pdas Chefias dos

Departamentos, por representantes de tod&s as comiss6es da Unidade, pda representag5o

discente e por dots elementos externos; e) .informa que foram providenciados dois murais,

um para o t6rreo e outro para o primeiro andar, que ficargo a disposigao do compo discente,

para afixar avisos e divulgagao de eventos dos alunos; f) comunica que a Faculdade, por

iniciativa de deus docentes, participou de um edital do Minist6rio da Educagao e da SESU.

Este edital chegou a Unidade atrav6s da Pr6-Reitoria de Cultura e Extens5o Universitfria

com um calendfrio. bastante apertado. O projeto coordenado pda profa Fabiana Cristina

Seven, com a colaborai$o do Prof. Camino Zufelato, Prof. Gustavo Assed Ferreira e Profa

Eliana Franco Neme d, outdo projeto, por iniciativa e coordenagao do Prof. Marcio Henrique

Pereira Ponzilacqua, foram processados na s.egunda-feira, no limite do tempo, inclusive com

o apoio da Diretoria,. pris .se fazia necessfria uma manifestai;ao expressa da Diretoria da

Unidade em relagao a uma contrapartida desta.. Ha, portanto,, a confirmagao de que a Pr6-

Reitoria recebeu alto projetos ao todd, da I.Jniversidade, sendo dois da FDRP, aprovados

nessa primeira inst6ncia. O projeto da Profs Fabiana Cristina Seven trata de um conjunto de

agnes para a promogao dos Direitos Hufnanos. Ja o projeto do Prof. Marcio Henrique Pereira

Ponzilacqua tem por objeto a Defesa da Mulher. Em. aparte) o Prof. Nuno Manuel
Morgadinho dos Santos Coelho explica que a pr6xima etapa 6 extremamente

competitiva e, mesmo que os proletos sejam muito bons, des podem n5o ser aprovados.

Findas as Comunicag6es,.o Sr. Diretor sugere uma inversgo na pauta,.deixando os itens 3

e 4 da Parte I -- Expediente, para o final da reuniao, com o que todos concordam. Antes de

iniciar, o Sr. Diretor esclarece que, para cada item da pautaicada niembro pode se

manifestar uma dmca vez pelo tempo regulamentar conforme consta da normativa.da USP,

tends em vista n5o esta ou aqueld pauta de reuni5o, este ou aquele assunto de discussao, mas

como conduta necessfria a ser adotada para o bom 'andamento dos trabalhos. O Prof.
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Camilo Zufelato pergunta se, a partir de agora, na Ordem do Dia serf coma na Palavra

aos Membros, ou sqja, uiha anicamanifestagao. O Sr. Diretor responds que:sim, pois 6 o

REFEREN'DAR: i.i. PROTOCOLADO zon.5.54.89.5 -- FACULD.ADE DE DIREITO

DE RIBEliiAO PRETO. Complementagao do Plano de Metas -= Servidores n5o docentes

tratado no processo Ho o7.t.to9oo.i.o, referente is necessidades de pessoal conformequadro
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Aprovado ad riqHerencium da Congregai#o em i6.o3.20n A Congregagao referenda o
despacho do Sr.~ Diretor, que aprova a Complementagao do Plano de Metas -
Seividores nio docentes, tratado no processo no o7.1.10gooil.o, referente is
necessidades de pessoal. i.a. PROTOCOLADO aon.5.65.89.7 - FACULDADE DE
DIREITO DE RlIBEIRAO PRETO. Solicitai$o de transformagao da vaga de emprego

P6blico nd n65o89,de Secretfrio para T6cnico para Assuntos Administrativos. Aprovado ad

r({Herendum da Congregai;ao em 28.o3.20n. ACongregagao referenda o despacho do

Sr. Diretor, que aprova a solicitagao de transfomnagao da vaga de emprego
Ptlblico no n65o89, de Secretfrio para T6cnico para .Assuntos Administrativos.

t.3. PROCESS0 aon.i.i5z.89.o e ]iIACIJLD.ADE DE DIREITO DE ]iIBEIRAO
.PjiETO. Alteragao na Estrutura Curricular do Curso 89oot, para o ano de -20u -- 2o
semestre. Aprovado pda Comissgo de Gradual;ao em 22.03.20ii. Aprovado ad rl;Herenddm

da Congregai$o em 29.o3.20n. A Congregagao referenda o despacho do Sr. Diretor,

que aprova a .Alteragao na Estrutura Curricular do Curso 89oob para o ano de
2011 d 2o sentestre. 2. MUDANCA DE REGIMIE !)E TRABAHO: 2.1. PROCESSO

goog.t.i85.89.a -- BENEDITO CEjiEZZO PEREIRA FILHO. Pedido, fomlulado pelo

.interessado, para a mudanga de regime de trabalho, no Departamento de Direito Privado e de

Processo Civil, de RDIDP (Regime de Dedicai$o Integral a Doc6ncia e a Pesquisa) para RTC

(Regime de Turno Completo). Aprovado pele Conselho do Departamento de Privado e de

Processo Civil em o8.l0.2010, com parecer da Profa Dra Flavia Trentini. Relatora: Profa

Assoc. Giselda Maria Fernandes Novaes Hironaka. Em sessio da Congregagao de o3.t2.aoio,

foi concedido pedido de vistas ao'Prof. Assoc:Nuno Manuel Morgtidinho d(is Santos Coelho.

Manifesto(go do Prof. Assoc. Nunn Manuel Morgadinho dos Santos Coelho. Em sess5o da

Congregagao de 04.o3.20u, foi concedido pedido de vista ao Prof.. Dr. Gustavo Assed
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Ferreira e ao Representante Discente Thales Cavalcanti Coelho, que abtiram m5o de juntar

qualquer manifestai$o por escrito nos autos. A .Congregagao gprova, por 7 votos a

favor, 4 votos contra e I abstengao, em vbtagao.secreta, o pedido formulado pelo
interessado para a mudanga de regime de trabalho, no Departamento de Direito
Privado e de Processo Civil, de RDIDP(Regime de Dedicagao Integral a
Doc6ncia e a Pesquisa) para RTC(Regime de Turno Completo). Com a palavra, o
Prof. Nuno Manuel Morgadinho dos Santos Coelho gostaria de consignar a sua
ren6ncia ao direito de recorrer dessa decisao, Ibis na 61tima discussgo declarou que ida

recorrer, - casa seu voto fosse vencido. z.z. PROCESSO Zoo8.i.Z98.89.o ':, ELIANA
FRANCO NAME. Pedido, formulado pda interessada, para a mudanga~ de regime de

trabalho, no Departamento de Direito Pablico, de RDIDP(Regime de Dedicag5o Integral a

Doc6ncia e a Pesquisa) para RTC (Regime de Turno Completo)..Aprovado pele Conselho do

Departamento de Direito P6blico em 2i.og.20io, com parecer favorav61.do Prof. Dr. Gustavo

Assed Ferreira. Relatora: Profa Assoc. Giselda Maria Fernandes Novaes Hironaka. Em

sess5o da Congregai;ao de 03.i2.2010, foi concedido pedido de vistas ao Prof. Assoc; Nuno

Manuel Morgadinho dos Santos Coelho. Manifestai;ao do Prof. Assoc. Nuno Manuel

Morgadinho dos Santos Coelho. Em sessao. da Congrega($o de o4.o3.20n, foi concedido

pedido de vista ao Prof. Dr. Rubens Begak, .que abriu m5o de juntar qualquer manifestaga6

por escrito nosautos. Com d palavra, o Prof. Rubens Begak diz ter preferido fazer dma
manifestagao oral porque Ihe interessou a anflise dos casos que estavam para votagao na

Qltima Congrega($d, mas nio p6de estar presente naquela oportunidade, por ipso entendeu

por bem pedir vista para poder se inteirar melhor sobre o procdsso. Elogia o parecer do Prof.

Nuno, at6 comentou com ele, no.'que se refer'e is preocupag6es que o colega tem com os

rumos da Universidade, especificamente da FDRP.. N5o s6 homo docente e Conselheiro que 6,

mas homo Secret6rio Gerd, tem notado que existe um entendimento, de certa maneira,

distorcido e pede permissao para ler um parecer, na verdade uma fda do bnt5o Reitor

Jacques Marcovitch, de i999, por ocasi5o de um julgamento de .um Recurso no Conselho

Universitfrio, cuja convers5o foi negada, mas a manifestal$o dele 6 nesse sentido, de'que ha

uma confus5o e a tentativa de se passat as praticas e .os regimes de trabalho de determinadas

areas do conhecimento a outras. Relata que n5o sabe se o RDIDP, com os m6ritos que tem, se

aplica igualmente a uma area de conhecimento como p dos docentes da FDRP, Ci6ncias

Humanas Aplicadas, como n5o sabe tamb6malgumas areas, por exemplo, como 6 o caso da

Medicina. N5o tem d6vidas de que, em areas homo Ci6ncias Biom6dicas e Ci6ncias Exatas,

r
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esse 6 o regime preferential. No faso da area de Ci6ncias Humanas a sua pratica e utilizag5o

coma regime preferencial desta .Faculdade, em que pele conduzir a uma melhora da

produgao de pesquisa, por outro lado, conduz a alguns desvios e quando tehos que debrugar

em situag6es tgo especiais como a da profa Eliana, tendemos a ficar numa camisa de forma.

Declara que seu vote 6 pda convers8o do regime, dadas as especialidades do casa, mas

gostaria de ler um paragrafo do parecer do,, entao, Reiter, n(i Co de i4.i2.t999: "JVa nossa

USP, nossa tend6ncia 6 other este complexo uniuersitdrio sob a 6ticae perspectiua da nossa

area de cozthecimento. .6./?equenfe querer {rnpor a oub'as areas de. conhecimento uaZores,

cuZhzras e tempos que-ndo sdo da nossa (iraq. de especfaZ dade. .E preciso respeitar esse

diz;brsfdade. .ZVZio me repro a decisdd tomada, nem ao comporfamenfo e alludes do

pr(ZHessor ..... Recomendo aos Senhores que ocupam ou ocuparam uma./bnQdode diregdo e

a represenfagdo das Congrega96es que uisitem, quando estiuerem uiigando, drags de

conhdcimento que ndo sdo da such especialidade. Sugiro, por exemplo, uisitar asjaculdades

de medicina das meZhores unit;ersidades. Mas 6./bndamenta/ uisitar, famb6m, as tlreas de

conhecimento dos ouhos cerzhos de ensino e pesquisa. denso que esse sana um exercicio

saudduel para obsewar homo em uniuersidades europeias, norte-amen'icanas ejaponesas,

demos a area m6dica que fem a sua especiaZfdade, assam como as humanidades, agronomia,

etc. Este Uniuersidade tem se consolidado presewando um pacts uniuersitdrio, de ualores

coma os que disciitimos aqua, de uerdade, dejustiQa e de utica e.penso que sdo palates dos

quads ndo podemos abT'it mao; mas quando queremos impor a culture; o tempo e os uatores

de tzma area de conhecimento para ouh'a, podemos esfar, ao mesmo tempo, querendo o

meteor para a Uniuersidade, mas arranhando o que assegura a qucitidade e excet6ncia

dessas areas deconhecimento".. Continuando, o Prof. Rubens Begak diz que tem certeza,

.lendo as palavras do Prof. Marcovitch, que a profa Eliana Franco Neme estarg somando com

a Universidade Publica Paulista exercendo sua doc6ncia tamb6m.ha UNESP, sem deixar de

contribuir com a pesquisa e cdm a exce16ncia delta Casa. Com a palavra, o Prof; Sergio

NQjiri levanta uma quest5o de carfter .procedimental, que questiona a efetividade da

discussio no imbito da Congregai$o. lqforma que teve conhecimento nos 61timos dias de

que haveria uma medida cautelar na qual s.e teria dado uma liminar e que a Profa Eliana

Franco Neme terra tomado posse na UNESP. N5o sabe at6 que ponto esse dado 6 real ou nao,

mas licou. sabendo desse cato, que 6 relevante e tem influ6ncia direta acerca do que irf se

decidir nesta reuni5o. lsso porque, se a quest5o ja foi judicializada e o Poder Judiciario, de

alguma forma, este trabalhando com a quest5o de.que se ela pode ou ngo se desvincular do
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regime integral da FDRP para tomar posse em outra faculdade, isso vai de encontro com o

que este em discussio. Ha duas possibilidades, deferir od'indeferir o pedido Se for
indefefido na Congregai$o, o juiz que este com o processo pode .simplesmente dar a posse .a

docente, portanto n5o v6 razgo para estar discutindo isso, sendo que a questao foi

judicializada. Por outro lado, se a Cohgregagao decidir que ela tem direito a posse e o juiz

decidir que ela n5o tem direito, vai vicar uma situai$o complicada porque chegou-se a.

afirmar administrativamente que sim e no campo judicial se afirmou que ela ngo teria esse

direito. Portanto, essa questao a respeito da medida cautelar intentada pda Prof. Eliana

Franco Neme deve ser esclarecida aos membros da Congregai$o. Prop6e que o assunto seja

retirado de pauta, para verificar c6pia dos autos desse processo, para saber efetivamente em

que situai$o se encontra o mesmo. At6 para saber se a USP ngo tem interesse em ingressar

nesse feith, para informal a esse juiz a situai$o da interessada nessa Faculdade. O Sr.
Diretor informa qbe a Unidade, pda sua Diretoria n5o tem conhecimento oficial em

relagao a essa ai$o ajuizada. Pensa que este 6 o Ambitoadministrativo e o tata de existir uma

medida judicial, ela pode valer perante .a UNESP no sentido de exigir que ela d6 posse. Para

que a UNESP possa dar posse;bela tem queconsultar a interessada sobre seas vinculos e se

.tem acumulagao de cargo. A Faculdade n5o foi consultada sobre quaid o regime de trabalho

da interessada. Pergunta, ent5o, se o Prof. Sergio Nojiri quer vista do processo. O Prof.

Sergio N(!jiri comenta que ngo tem informai$o sobre se a posse foi dada ou nao, mas

pede vista do processo, a quaid concedida pelo Sr. Diretoi '. Com a palavra, o Prof.
Gustavo Assed Ferreira diz que o pedido da Prof. Eliana Franco Neme 6 para mudanQa

de regime de trabalho e essa Congregaigo tem legitimidade para votar tal pedido. Ja 6. a
terceira reuni5o e o pedido ainda ngo foi votado; O Sr. Diretor explica que o pedido de

vista tem que ser justificado e o Prof. Sergio Nojiri justifieou com o fato novo que surgiu. O

Prof. Gustavo Assed Ferreira pensa que nio ha datos, o que ha s5o meras noticias, o que

n50 afasta a legitimidade da Casa decidir sobre a mudanga de regime da interessada. O Sr.

Diretor esclarece que, embora a Faculdade n5o tenha sido oficialmente informtida, a

decis5o judicial foi publicada no Difrio Oficial, o que a torna publica. 3. l!!Q)i!(llLQGAQAQ
DE RELAT6R10 FINAL/RESULTADO DE CON(}UJISQ:. 3.i. PROCESSO

zoio.:t.45i.8g.6 -- FACULD.ADE DE DIREITO DE RlIBElliAO PRETO. Resultad6 do

concurso para provimento de cargo de Professor Doutor junto ao Departamento de Direito

Privado e de Processo Civil -- .Area de Direito Comercial -- Edital FDRP Ho 33/20io =- RTC:

Candidalta anrovada e indicada: Emanuelle Urbano Maffioletti. O Prof. Camilo Zufelato
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pergunta se nesse caso nio houve aprovaQao ad ri:Herendum...O Sr. Diretor responde.

que n5o e, atendendo a pedido do pr6prio membro, a Diretoria tem evitado, sempre que

possivel, faber aprovag6es ad r(:Herendum. E, n3o ha prquizo, pois estava sendo aguardado o

encaminhamento do Projeto de Pesquisa da docente, que tamb6m.este na pauta. O Prof.

Camino Zufelato explica que n5o se op6e a aprovagao ad riqHerendum. O que questionou,

em relagao a Qltima pauta, 6 que, dos once itens, oito elam ad r(:Herendum e dos outros tr6s,

dois sairam de pauta e um perdeu o objeto. O questionamento, ent5o, foi em .relagao .a

participagao da Congregalgo nos atos da. Unidade. A Congregagao aprova) por
unanimidade dos presentes,' o Relat6rio Final. e homologa o resultado do
concurso para provunento de cargo de Professor Doutorjunto'ao Departamento
de Direito Privado e de Processo Civil =- Area de Direito Comercial -- Edital
FDjiP no 33/goto -- RTC, tendo com.o candidata aprovada e indicada: Emanuelle

I.Jrbano Maffioletti. 3.z: . PROCESSO. Zoio.i.468.89.6 -= FACULD.ADE DE

DIREITO DE RIBEIRAO PRETO. Resultado do concurso para provimento de cargo de

Professor Doutor junto ao Departamenlo de Direito P6blico -- Area de Processo Penal -:

Edital FDRP no 34/20io -- RTC. :. Sebasti5o Sergio da

Silveira. A Congregagao aprova) por unimidade dos presented, o Relat6rio Final e

homologa o resultado do concurso para provimento. de cargo de Professor
Doutor junto ao Departamento de Direito Ptlblico -- .Area de Processo Penal &
Edital FDRP Ho 34/20iO r RTC, tendo homo candidato aprovado e indicado:

Sebastiio Sergio da Silveira.4.

B:!E1 4.i. PR0'i'0COLAD0 20n.5.35.89.o .- EMANU'ELLE URBAN'0

MAFFIOLE'l'l'l. Projeto de Pesquisa referente a c(intratal$o da interessada no RTC,

candidata .aprovadh e indicada no- concurso para provimento. de uin cargo de Professor

Doutor, junta ao Departamento de Direito. Privado e de .Processo Civil- Edital FDRP =o

33/20to -- .Area: Direito Comercial. Aprovado ad-r(:Herendum dd Conselho do Depai'tamento

de Direito Privado e de Processo Civil em t5.o3.20n, com parecer favorfvel do Prof. Dr.

Rog6rio Alessandre de Oliveira Castro. Relator: Prof. Dr. Sergio Nojiri. A Congregagao

aprova) por tinanimidade dos presentes, o PTQjeto de Pesquisa referente a
contratagao da interessada no RTC, candidata aprovada e indicada no concurso

para provimento de um cargo de Professor Doutor, junto ao Departamento de
Direito Privado e de Processo Civil -- Edital FDRP Ho 33/goto : Area: Direito
Contercial. 4.a. PROTOCOL..ADO roti.5.47.89.9 -- SEBASTIAO SERGIO DA
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SILIVEIRA Projeto de Pesquisa referente a contratagao do interessado no RTC,. candidato

aprovado e indicado no concurso para provimento de um cargo de Professor Doutor, junto ao

Departamento de Direito P6blico -- Edital FDRP Ho 34/20io -- Area: Processo Penal.

Aprovado ad rl:Herertdum do Conselho do Departamento de Direito P6blico em l8.o3..20n,

com parecet favorfvel. do Prof. Dr. Daniel Pacheco Pontes. Relator! Prof. Dr. Camilo

Zufelato. A Congregagao aprova) por unanimidade dos presentes, o PTQjeto de

Pesquisa referente a contratagao do interessado no RTC, candidato aprovado e
indicado no concurso para provimento de um cargo de Professor Doutor, junto

ao Departamento de Direito P6blico --. Edital FDjiP Ho 34/aoio -- Area: Processo
Penal.* 5. : 5.t. PROCESSO

Zoo8.t.Z83.89.3 : -- LYDIA NEyES ~ BASTOS TELLER . RUNES. Solicitagao de

recredenciadento, junto a CERT -- Comiss5o .Especial de Regimes de Trabalho, formulada

pda interessada. Aprovado pele Conselho do Departamento de Direito Privado e de Processo

Civil em io.o3.20n, com parecer favorfvel.do .Prof. Dr. Benedito Cerezzo Pereira Filho.

Relator: Prof. Dr. Gustavo Asked Ferreira. A Congregagao aprova, por n votos a

favor e tvoto contra, em votagao secreta, o parecer do relator, favorfvel a
solicitagao de recredenciamento, junto a CERT-- Comissio Especial de Regimes

de-'lrabalho, formulada pda interessada.. 6.
DOUTOR: 6.i. FACULD.ADE DE DIREITO DE RIBEIRAO PRETO. Programa para a

abertura do concurso para.provimento de um cargo de Professor Doutorj RDIDP, junto ao

Departamento de Filosofia do Direito e Disciplinas Bfsicas; na Area de Filosofia do Direito,

Instituii;6es de Direito e Idioma Instrumental. Aprovado pelo Conselho do Departatnento de

Filosofia do Direito e'Disciplinas Bfsicas em 29.03.20n. A Congregagao aprova) por

unaninlidade .dos presentes, o programa para abertura do concurso para
provimento de um cargo de Professor,Doutor, RDIDP, junto ao Departamento
de Filosofia do Direito e Disciplinas Basicas, na .zirea de Filosofia do Direito,
Instituig6es de Direito e Idioma Instrumental. 6.a. PROCESSO zon.i.i5o.89.7 --

liIACULDADE DE DIREITO DE RlIBEIRAO PjiETO. Pi'ograma para a .abertura do

c6ncurso para provimento de um cargo de Professor Doutor, RDIDP, junto ao Departament(5

Direito Ptlblico, .na Area de Direito Penal. Aprovado ad rl:Herendum do Conselho do

Departamento Direito.: PQblico em 22.03.20n. .A Congregagao aprova) por
unanimidade dos presentes, programa para abertura do concurso para
provimento de um cargo de Professor Doutot, RDIDP, junto ao Departamento

/
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Direito Pablico, na .AiE'ea de Direito Penal. 6.3. PROCESSO Bolt.i.t5i.89.3 -
FACULD.ADE DE DljiEITO DE RIBElji.AO PRETO. Programa para a reabertura do

concurso para provimento de um cargo de Professor Doutor,. RDIDP, junto ao Departamento

Direito Privado e de Processo Civil, na Area de Direito Civil. Aprovado ad r(:Herendum do

Conselho do. Dppartamento Direito Privado , e de Processo Civil em 22.03.20n. A

Congregagao aprova) por unanimidade dos presentes, programa para a
reabertura do concurso para provimento de um cargo de Professor Doutor,
RDIDP, junto ao Departamento Direito Privado e de Processo Civil, na .Area.de
Direito Civil.1 7. 7.i,. PROCESSO

Zoii.i.i33.89.5 -- liIACULD.ADE DE DIREITO DE RlIBEIRAO PjiETO. Solicitai;ao de
transfer6ncia das disciplinas DPP7ooz -- Teoria da Regulagao Econ6mica e Organizai$o

Industrial; DPP8o02 -: Mercado de Capitals e Sistema Financeiro e I)PPno3 -- Direito

Concorrencial, todas t do Departamento de ' . Direito Privado,,e de Processo Civil para o

Departamento de Direito Pablico, bem como transfer6ncia de I (um) claro em RDIDP, do

DPP para o DDP. Aprovado peso Conselho.. do Departamento Direito Privado e de Processo

Civil em 16112.2010. Aprovado ad r(:Herendum da Comiss5o..de Graduagao em 29.o3.20n,

com base no parecer do Prof. Dr. Thiago Marrara de Matos. Relator: Prof. Dr, Sergio Nojiri.

Com a palavra, o Prof. Rubens Beifak pede vista do processo para se inteirar melhor

sobre o mesmo.. O Sr. Diretor concede, ent5o, vista do processo do Prof. .Rubens Begak. 8.

AliIASTIAMENTO DOCENTS: 8.t. PROTOCOLADO zou.5.8o.89.6 --' NUNO

MANUEL MOR(;ADINHO DOS SANTOS.COELHO. Solicitagao de afastamento feita

pele interessado, para -desenvolVer Estagio P6s-Doutoral, junto a I,adloing Maxfmfli(zns --

t./nfuersitdf Milne/zen,..na Alemanha, no periods de lo de julho a l6 de fevereiro de 20i2

Aprovado pele Conselho do Departamento de Filosofid do Direito.e Disciplinas Bfsicas em

29.o3.20u. Relator: Prof. Dr. Jair Aparecido Cardoso. O interessado ausenta-se do recinto.

O Sr. Diretor informa que-houve um pedido de vista da profa Eliana Franco Neme, mas

esse pedido perdeu o objeto, tends em vista que a cadeira da representagao dos doutores foi

ocupada pelo suplente, Prof. .Victor Gabriel de Oliveira Rodriguez. Com a palavra, o Prof.

Victor Gabriel de Oliveira Rodriguez pede vista do processo, tendo em vista o
indeferimento do pedido da Prof. Eliana Franco Name. O Sr. Diretor explica que os'

pedidos de vista devem se} fundamentados, conforme o Regimento. O Prof. Victor

Gabriel de Oliveira Rodriguez diz, entao, que gostaria de saber sobre como serf suprida

essa aus6ncia. O Sr. Diretor pergunta, entao, se o Chefe do DFB poderia esclarecer
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melhor esse questao ao Prof. Victor Gabriel de Oliveira Rodriguez. Com a palavra, o Prof.

Sergio N(ljiri esclarece que atualmente essa disciplina ja 6 minigirada com a ajuda do
Prof. David Diniz Dantas. Neste casa, o Prof. David Diniz Dantas e ele proprio se dispuseram

a contribuir para que os alunos 'n5o deixem de.ter aulas em relagao a essa disciplina.

Portanto, com relaQao a aus6ncia de aulas, esse problema, esclarece que ja foi resolvido no

8mbito do Departamento. Com a palavra, o Prof. Camilo Zufelato acha que o Prof.
Victor Gabriel de Oliveira Rodriguez tinha dual quest6es e apenas uma foi respondida. A

outta 6 que o mesmo Departamento teve um pedido .de afastamento com prquizo dos

venCimentos e que foi negado. Entaoj6 em relax;ao a esse pedido que.a profa Eliana Franco

Neme faz refer6ncia e gostaria de fazer um cotqo entre os autos para verificar essa hip6tese.

O Sr. Diretor pede para ouvir novamente o Chefe do Departamento para esclarecer o

assunto aos*membros. Com a palavra, o Prof. Sergio Nojiri informa que n5o foi
considerada a questao do Pi'of. Nunn Manuel Morgadinho dos Santos Coelho anfloga..ou
semelhante a da Profs Gisele Ferreira de Araujo.. Porque a aus6ncia desta acarretou prquizo

enorme para a Faculdade e, principalmente, para os alunos, pris n5o havia professor

capacitado para ministrar as aulas de Idioma Instrumental. Com relagao is auras d& Prof..

Nuno Manuel Morgadinho dos Santos Coelho a Faculdade nio sofreria esse tipo de preJuizo

uma vez que o Prof. David Diniz Dantas ja leciona essa.discipline. E completa que ele mesmo

se disp6e a auxiliar com as aulas dessa disciplina tamb6m. Com a palavra, o Prof. Victor
Gabriel de Oliveira Rodriguez pergunta se seu pedido de vista foi negado tendo em

vista o esclarecimehto oral do Prof. Sergio Nojiri. O Sr. Diretor esclarece que os pedidos

de vista, conforme o Regimento; devem estar devidamente fundamentados. N5o foi negado,

mas pareceu que o pedido era por conta. de esclarecimentos. Eases esclarecimentos foram

prestados de pronto pele Chefe do Departamento; IA questao 6= saber se ha fundamentai$o

para um pedido de vista ou nio. Com a palavra, o Pref. Camino Zufelato v6 com bons

olhos esse pedido de afastamento. Acha louvgve16 indispensavel para uma Faculdade como

esta. E uma iniciativa extremamente salutar'e o Prof. Nuno Mlanuel Morgadinho dos Santos

Coelho, a16m de representante da Unidade junta ao Conselho de Pesquisa, agora, 6 o

primeiro professor que pede afastamento por um longo periods. .Argo que os RDIDP ainda

ngo fizeram, o que mostra que a pesquisa independe do regime de trabalho. Por fim, acha que

a Congregai$o deve incentivar esse tipo de iniciativa que, com certeza, agregar6 muita Coisa

para toda a Unidade. Com a palavra, o Prof. Victor Gabriel de Oliveira Rodriguez
tamb6m acha qxtremamente galutar e} seu voto 6 sempre favoravel, .desde (jue o

paginaiojzi Av. Bandeirantes , 3900 Campus da USP
i4o4o-go6 RibeirioPreto-SP

T I F 55 (16) 36oz-4954
xuwv.usp.for/flirt



@
X UNIVERSIDADE DE SAO IUULO
E% FACULDADEDEDIREITO
17 nE mBEIRAO PROTO

)

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

Departamento se comprometa a suprir essas aulas. Por6m, se preocupa com relai$o aos

crit6rios e indaga sobre o caso de um professor RDIDP da mesma area ganhar outra bolsa. O

:Sr. ])iretor, apes os esclarecimentos, indefere o pedido de vista do Prof. Victor Gabriel de

Oliveira Rodriguez. A Congregagao aprova, por 8 votos a favor e 3 votos contra) em
votagao secreta, o parecer do relator, favor6veli solicitagao de afastamento

feita pelo interessado, para desenvolver Estagio P6s-Doutoral, junto a -LuduHng
MtzximiZians -- Z./niuersitfit Mtinchen, na Alemanha, no periodo de lo de.julho a

t6 de fevereiro de'aotz..g.
B!)!!)P: 9.t? PROCESSO zoo8.t.3o6.89.3 ' -- GU'STAVO .ASSED FERREIRA.
Relat6rio Bienal de Atividades Acad6micas, apresentado pelo interessado, referente ao bi6nio

200g/20io. Aprovado pele Conselho do Departamento de Direito PQblico em 02.03.20n,

com phrecer favorfvel do Prof. Dr. Daniel Pacheco Pontes. Relator: Prof. Assoc. Alessandro

Hirata. O interessado ausenta-se do recinto. A Congregagao aprova) por unanimidade

dos presentes, em votagao secreta, o parecer do relator, favorgvel ao Relat6rio
Bienal de~Atividad6s Acad6micas, apresentado pelo interessado, referente ao
bi6nio zoo9/zoio. 9.z. PROTOCOLADO aoio.5.i39.89.o --- ELIANA FRANCO

NEME. Relat6rio Bienal de Atividades Academicas, apresentado pda interessada, referente

ao. periodo de fevereiro de 200g a fevereiro de 20n. Aprovado pelo Conselho do

Depa!'tamento de Direito Ptiblico em 02.03.20n, com parecer favorfvel do Prof. Dr. Victor

Gabriel de Oliveira Rodriguez. Relator: Prof. Assoc. Alessandro Hirata. A Congregagao

aprova) por u votos a favor e I abstenifao, em votaifao secreta, o parecer do
relator, favor6vel ao Relat6rio Bienal de Atividades :Acad6micas, apresentado

pda interessada, referente ao periodo de fevereiro de goog a fevereiro de zoii.
PAUTA COMPLEM.EN flAIR: i. OFCIRC/CG/oo6/zoii, de o4.o4.zoib do Presidente

do ConselhoGestor do (campus, Prof. Dr. Osvaldo Luiz Bezzon, solicitando manifegta(go da

Congrega($o quanto a instalagao d6,uma base da Policia Militar no Campus da USP de
Ribeir5o Preto. O Sr. Diretor esclarece que esse foi um assunto que esteve na pauta de

discuss6es da 61tima reuniio do Conselho Gestor, por conta dos problemas de seguranig que

o campus vem enfrentando, inclusive que at6 atingiu a FDRP com o furto de um veiculo no

passado recente. No Conselho Gegtor foi aprovada uma s6rie de medidas e houve o

encaminhamento para que as. Congregag6es das Unidades se manifestassem em relai$o a

seguinte quest5o: "Solos Jauor6uefs d instaZagdo de uma base da Po/{cia Mi/afar no

'ca77tpus' da Z.;SP de Ribeirdo n'efo;j" Esse assunto, ent5o, serf objelo de deliberai$o na
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reuniio do Conselho Gestor 'do dia o4.o5 20n. Cont a palavra, o. Representante
Discente Fernando Amorim Soares de Mello informa que ontem esteve numa

reuniio dos Centros Acad6micos de Ribeirio Preto na qual se chegQu a conclusgo de que a

discuss5o 6 muito ampla e necessita de qma anflise t6cnica e que a Congregaigo nio jena

capacidade de fazer. Adianta que gostaria de pedir vista disco e se prop6e, atrav6s do Centro

Acad6mico, a fazer uma audi6ncia publica ou um events com especialistas que possam

embasar a opiniao dos discentes; O Sr. Diretor explica que n5o se trata de uma

deliberagao da Congregag5o, , o ' Conselho ': Gestor pede apenas uma manifestagao das

Congregag6es de todas as Unidades. Pensa que a ideia do Conselho Gestor de solicitar a

manifestai;ao das Congregag6es 6 para que haja um respaldo da comunidade acad6mica em

relagao a elsa questao, num sentido ou noutro. f apenas uma manifestai$o pelo sim ou pelo

n5o. O Representante Discente Fernando -Am.orint Soares de Mello afh'ma que n5o
v6 como embasar a opiniio oficial da Unidade sem ter as anflises t6cnicas. Com a palavra,

o Prof. Nuno Manuel Morgadinho ' dos Santos Coelho tem certeza:.que a
manifestagao da Congregai$o da FDRR vai ser particularmente importante nessa discuss5o.

Nio se pode deixar de ter uma posigao neste momenlo com relai$o a discussgo. Concorda

com o Representante Discente Fernando Amorim Spares de Mello, .no sentido de que 6

n6cessfria uma melhor discuss5a sobre isso e acha que esse de'&e ser.o posicionamento da

Congregagao. fi necessfrio dizer que isso precisa ser melhor disCutido e propor que a FDRP

pods receber a comunidade do campus para fazed uma discuss5o, que leve em consideragao

diferentes aspectos. . Existe,' tradicionalmente, uma concepgao do territ6rio do . cai71pus da

Universidade homo um territ6rio livre da policia. Existe uma experi6ncia antidemocrftica

recehte no Brasil e a universidade bi'asileira, atrav6s desse principio, funcionou homo um dos

poucos lugares onde a resist6ncia democrftica .p6de acontecer. As ameagas sempre poder5o

voltar. Apesar de haver motivos.muito importantes agora, que s5o sensiveis a comunidade,

como a questao do furto de autom6veis,'6 necessfrio pensar sobre 6 que esse principio,

significou no passado e o que ele pode significar no ' futuro. Hf tamb6m .a questao da

[iberdade de express5o,tanto estudanti] quanto sindica]. Pede a sensibilidade de todos para

deixar claro qu6 isso 6 algo que implica mats do que parece. Com a palavra, o Prof.

Gustavo Assed Ferreira diz que sua manifestal$o faz eco a manifestagao do Prof. Nuno

Manuel Morgadinho dos Santos Coelho, com a qual concorda. Essa 6 uma preocupag5o

recorrente e legitima da Coordenhdoria. O.campus 6 perigoso a noite. Por6m, ficou sabendo

que elsa base ficaria .Coin a sua frente voltada para a Avenida Governador Lucas Nogueira

pagina iz I zi Av. Bandeirantes , 3900 (hmpus da USP
t4040-go6 RibeirioPreto-SP

T I F 55 (16) 36oz-4954
www.usp.for/fdrp



@
UNIVERSIDADE DE sAo IUULO
FACULDADEDEDIREITO
DERIBElllAOPRETO

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

Garcez e pr6ximo ao portao do Restaurante Universitfrio. Se for considerado que todas as

manifestag6es da USP, tradicionalmente, ocorriam no refeit6rio, ao lado do CEFER e agora

passam a ocorrer, por 6bvio, no novo Resiaurante Universitario, tem certs rQceio em colocar

um batalh5o inteiro da Policia Militar ao lado deste restaurante. N5o sabe se n5o este .se

criando um barrie de p61vora. O problema da seguranga ngo 6 uma questao de policia, 6 uma

questao. de terceirizagao. A Guarda Universitiria 6 pequena em noms da. terceirizagao.

Colocar um batalhio da.PM dentro da USP bra o foco da verdadeira discussio: a .efetividade

ou n5o das terceirizag6es que a USP vem contratand6. Por fim, faz a seguinte pergunta: por

que n5o ter uma Guarda maior? O Sr. Diretor esclarece que naquela reuniao, a quest5o da

seguranga n5o se limitava a instalagao de uma base da Policia Militar, mas foram discutidas

diversas medidas a serem tomadas contra a aldo dos ladr6es dentro do campus Com a

palavra, o Prof. Rubens BeiQak diz que a seguranQa 6 um problema da USP como um

todo, .pois todos os campo t6m casos ,de furtos, roubos e estupros e que muitas vezes ngo

constam das estadsticas porque n5o s5o noticiadas.. Discorda da instalagao do batalh5o, mas

n5o se pode esquecer que esse problema este assumindo proporg6es absUrdas. Gostaria de

uma reflexgo e acha que o debate 6 oportuno. f um problema que as Guardas nio d5o conta.

Deve haver uma alteragao radical no funcionamento desses servigos terceirizados como, por

exemplo, uma orientagao dada pda Policia Militar, pris somente a 'converse n5o funciona.

Com a palavra, o Representante Discente Thames Cavalcanti Coelho reitera essa 6
uma questao muito relevante para 6s alunos e que devem ser promovidos debates e

audi6ncias p6blicas para se ter condig6es de decider quanto a isso. O Representante
Discente Fernando Am.orim Soares de Mello pede um aparte, que 6 concedido polo

Representante Discente Thales Cavalcanti Coelho, e diz que'.concorda com a ideia das

audi6ncias pablicas,: para confirmar qual a decisgo mais v61ida. O Prof. Nuno Manuel

Morgadinhd'dos Santos Coelho pede um aparte, que 6 concedido pelo Representante

Discente Thames Cavalcanti Coelho e diz que o problema existe e precisa ser enfrentado.

Coloca em quest5o se a policia dentr6 do campus seria uma resposta eficiente para resolver o

problema. Cr6 que colocar a policia dentro do campus nio resolve o problema da seguranga e

traz todas as consequ6ncias do panto de vista da autonomia da Universidade. f essencial que

a policia continue acreditando que ela i6 podeentrar no campus quando o Reitor autorizar e

se des estiverem morando dentro do campus, esse principio n5o existirf mais. Poder5o

existir situag6es as q&ais hoje nio se pods imaginar. Com a palavra, o Prof. Jain
Aparecido Cardoso diz que hf a necessidade de se solidirizar coma preocupagao de quem
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sofreu algum tipo de situal$o grave com seguranga, mas tamb6m ngo romper com a cultura

universitgria e do motivo pelo qual as universidades hoje n5o t6m a policia no campus. Com

a palavra, o Prof. Victor Gabriel de Oliveira Rodriguez indaga se o pedido de
instalagao n5o teria partido da Policia Militar, ja que n5o se trata de umd base, mas de um

batalh5o. O Sr. Diretor explica que a Universidade vem pedindo qu6 a Policia Militar

intensifique as agnes de prevengao. A Policia Militar, por sua vez, disse que n5o tinha

condig6es de aumentar essa efetividade, se n5o estivesse mats presente no campus.. Serif

uma base com estrutura minima, com viaturas e motocicletas, mas solicitada pda Policia

Militar como uma esp6cie de conttapartida, pois ela tem um problema de policiamento. em

tados os bairros novos no entorno do caznpus. Essa base ajudaria a policia a atuar nessa

regiao e no campus. E uma base e ngo uma guarita, mas as dimens6es exatas de uma base,

nio sabe precisar. Em. aparte) o Prof. Gustavo Assed Ferreira reitera que a

Congregagao tem que se manifestar de algum modo, mas uma manifesta($o tem que dar um

indicativo. Repete que, se for permitida a instalagao de uma base da Policia Militar is portas

da moradia estudantil e do restaurantei estarf se mexendo em um vespeiro. Ademais, estaria

sends desviado o loco do debate principal que 6 o fim das terceirizag6es na USP. E necessfrio

repensar as terceirizag6es na IJSP. O Sr. Diretor volta a dizer que a manifestagao da

Congregagao nio necessariamente precisa ser gim ou nio. Coda palavra, o Prof. Caniilo

Zufelato diz que nfo tem dQvidas quanto a inefici6ncia de uma base da policia dentro do

campus. Nio se busca efici6ncia para a resolugao desse tips) de problema, com a instalagao de

uma base da Policia Militar. Todos eases problemas s5o facilmente resolvidos pelo sistema de

seguranga que ja existe hoje, desde que efetivo .d s6rio. Portanto, . prop6e que o
encaminhamento seja negativo,'justificando que os problemas de seguranga apontados n5o

s5o passiveis de serem resolvidos com uma base da policia. O Prof. Rubens Begak pede

um aparte, que 6 concedido pelo Prof. Camilo Zufelato, e diz que nio este claro se 6 uma base

ou o que 6 uma base, etc. Sem o sim ou o nao, acha melhor a Congregag5o se posicionar da

primeira maneira discutida, deixando em aberto a decisgo. O Prof. Camilo Zufelato

explica que n5o tem d6vida que a presenga efetiva da policia dentro do campus,

independentemente da dimensio e estrutura de sua base, n5o resolve o problema. Com a

palavra, a Representante Servidora T6cnica Administrativa Marcia Aparecida
Cruz de Oliveira Bianco informa que os moladores acham que, com a instalai$o dos

bancos no entorno do ca17zpus, vai vicar muito mais perigoso, principalmente aquelas

moradias que estgo apenas cercadas. Cr6 que existir5o ali problemas s6rios de roubo. N5o
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sabe se seria cabivel uma base da policia dentro do caznpus, mas sim rever as terceirizag6es.

Por fim, pensa que, caso permanega a terceirizai$o, deveria ser feito um treinamento com os

funcionfrios. O Sr. ])iretor esclarece que outras medidas de seguranga v5o no sentido de

tornar a vigilancia no campus mais efetiva e at6 rever a situagao das terceirizadas. Uma

informagao relevante 6 que existe um proUeto para mudar a portaria do HC para o fim.da

avenida, no limite do HC. lsso para ter um acesso para a USP,.independente do acesso ao HC.

Portanto, toda a area citada pda Representante Servidora T6cnica Administrativa Marcia

Aparecida Cruz de Oliveira Bianco estaria mais integrada ao campus. Em aparte) o Prof.

Gustavo .Assed Ferreira considera mats grave ainda, pols, assim, existir5o fotografias

pelo Brasil de uma universidade publica ao lado de uma base da PM. O Prof.- Nuno
Manuel Morgadinho dos Santos Coelho pede um aparte, que 6 concedido pda
Representante Servidora T6cnica Administrativa Marcia Aparecida Cruz de.Oliveira Bianco, e

considera que, para enhentar o deficit de seguranga publica 6 .preciso inteligencia e

tecnologia. A Universidade tem a. oportunidade de pensar sobre essa questao e nfo

simplesmente fazed aquilo que o senso comum faz. f intelig6ncia com planqamento, 6

tecnologia c6m mil recursos existentes e 6 tecnologia jUridica. Exemplifica dizendo que se a

empresa de seguranga fosse responsabilizada financeiqamente pelos danos que se passam no

campus, haveria um olhar diferente por parte delas na seguranga. O Sr. Diretor sugere,

entaQ, que deja feito um encaminhamento pr6vio, ou seja, a Congregagao se manifestaria

binariamente, sim ou nao; ou a Congregagao se manifestaria dizendo que a questao demanda

uma reflex50, etc. Dado o encaminhamento, houve uma absteni$o e um empate entre as duas

propostas, em quatro votos. Sendo desempatado pelo Sr. Diretor,.venceu a segunda proposta.

Continuand6, o Sr. Diretor solicita a colab6ragao dos membros para. redigir um texto

simples o qual este transcrito a seguir: "H C6ngregagao da FacuZdade de -Direifo de Ribeirdo

h'eto entende que a instatai;ao da base mititar no interior do 'campus' 6 uma proposta que

imptica dhersas repercuss6es, o que acigird uma discussdo mats aprotfUndada e comedida

re$exao, pautada em todas as nuances da questao. Para a16m das quest6es de legitimidade,

legal e potitica, ha d(tuida sabre a e6cdcia da pr6posta,jd que hd outros problemas tigados

d seguranga do 'campus', tats.coma a ine$ci6ncicl.das empresas terceirbadas, a malta de

controte ({fetiuo no ingresso e saida de pessoas do 'campus', dentre outros, que impactam no

dia-a-dia da comunidade que./}equenfa o 'campus' da Z./SP de Ribeirdo -Heft". Retomando

o Expediente,
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Cons Com a palavra, o Presidente da

Comissio de Graduagao Prof. Camilo Zufelato, comunica que a Comissio de

Graduaigo, em reunigo extraordinfria, aprovou o regulamento do Trabalho de Conclusgo de

Curso para a FDRP. O assunto serf enviado hoje a Congregagao e a ideia 6 que deja inserido

na pauta da pr6xima reuni5o. Informa que aconselhou os representantes discentes da
Congregagao, para que ja provoquem sobre a necessidade de realizai$o de proletos. Ja exists

uma s6rie de crit6rios que ainda nio sgo definitivos, mas que ja podem pautar a reflexio dos

alunos para a elabora($o de proletos, escolha de orientadores, etc. Destaca que essa

'aprovaggo contou com o trabalho do Prof. Thiago Marrara de Matos. Este sendo proposto

que esse Trabalho de Conclus5o de Curso seja realizado no oitavo e nono semestres e sua

defesa no d6cimo semestre. Provavelmente a primeira turma n5o poderf utilizar esses

tempos por se tratar de uma situai$o de transil$o. Informa que na semana passada

representou a Faculdade no CoG extraordinfrio sobre INCLUSP e que houve uma mudanga

no bonus da USP. Para aqueles que estudaram no ensino fundamental e m6dio de escolas

p6blicas, houve um aumento do bonus de In% para t5%. Espera-se, com isso, incluir um
nQmero maior de pessoas do que hoje vem indluindo a FUVEST. O Sr. Diretor esclarece

que n5o houve tramitagao pda Unidade e, por isso, as propostas da Comiss3o de Graduagao

da FDRP ngo chegaram a Congregagao e pergunta ao Prof. Camilo Zufelato se alguma dessas

propostas foram aproveitadas. O Prof. Camilo Zufelato responde que as propostas

apresentadas pdas Comiss6es de GraduaQao das Unidades, praticamente, n5o foram

discutidas. A Pr6-Reitoria chegou com uma proposta qbe ja havia sido trabalhada numa

comissio interna e esse aumento levou em conta uma s6rie de dados. A discuss5o, ent5o,

concentrou-se nessa proposta de aumento do bonus. Explica que sua preocupagao 6 com o

vestibular em relai$o ao inicio das aulas. Informa que uma das propostas, nesse sentido, 6

reduzir o- ntlmero .de caiididatos aprovados da primeira para a segunda fase. Hoje, s5o

aprovados tr6s candidatos por vaga e a FUVEST pretende reduzir para dois, pris sendo

menor a quantidade de provas, o resultado final pode ser antecipado. .Explica, por6m, que

existem cursos, onde a concorr6ncia 6 menor, em que, mesmo com a aprovagao sendo de tr6s

candidatos por vaga, sobram muitas vagas. Portanto, a redui$o de provas corrigidas pode

trazer a redugao das vagas preenchidas na Unidade. Outra questao polamica 6 que a Pr6-

Reitora gostaria que a nota de corte dos cursos menos concorridos subisse de vinte e dais

para vinte e fete pontos. Com ipso, teria uma faixa de candidates que ngo conseguiriam it

para a segunda fase. lsso tamb6m impacta nos cursos de menor competitividade e pode
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impactar no n6mero de vagas.que sio preenchidas. Esse 6.um ponte polemico e as Unidades

que t6m uma concorr6ncia menor t6m se posicionado contrariamente. Essa questao da

redui$o do n6mero kie provas a serem corrigidas na segunda base, pode tamb6m, ter outro

motive que seria a redulgo de custos. A FUVEST mant6m uma taxa de inscrigao de cem reais

e pleiteia ha muito tempo o aumento desse valor. Se for reduzido o n6mero de provas, serf
reduzido o nimero de corretores, portanto se tem uma redugao de custom. O Prof. Rubens

Begak pede um aparte, que 6 concedido pelo Prof. Camilo Zufelato, e considera que o
grande debate 6 este: se mexerem no vestibular, vai aumentar o problema dos curios que nio

t6m demanda e esse 6 um debate extremahente delicado. O Prof. Camilo Zufelato diz

que o Prof. Rubens Begak tem total raz8o em dizer isso Diz que pode haver uma contradigao

da pr6pria IJniversidade na medida em que querem ampliar a inclus5o, com o INCLUSP

aumentando o bonus, e, por outro dado, aumentam a nota de corte de vinte e don para vinte e

sete pontos, ou seja, da com uma m5o e bra com a outta. O Si.. Diretor considera que 6

um assunto que afeta a Universidade coma. um todo e as Unidades de.maneira especifica. E

um debate muito amplo que deveria it para o Conselho Universitfrio e, ho imbito das

Unidades, tamb6m para suas Congregag6es. A discuss5o deve ser aonde se quer chegar, ou

sqja, incluir, mesmo que isso possa representar um detrimento na exce16ncia, ou a USP deve

se manter numa trajet6ria de exce16ncia Continuando, o Prof. Camilo Zufelato

comunica que a aluna Maria .Raquel Baeta Meireles, ingressou no ano passado na terceira

turma, frequentou o primeiro ano integralmente, mas tinha o desejo de cursar Direito na
Faculdade de Direito do LargoSao Francisco. Prestou vestibular, ingressou logo na primeira

chamada e quando se matriculou, pelo Sistema da USP, ela automaticamente foi desligada da

FDRP. Frequentou as aulas por um m6s e acabou procurando a Comissio de Graduagao

dizendo qbe preferia a FDRP a FD. Tanto.ele proprio quanto o Sr. Diretor opinaram
favoravelmente ao regresso da aluna e destaca que isso 6 um ponto muito positivo para a

FDRP. O Sr. Diretor completa que, a16m de tudo isso, a aluna em questao 6 de S5o Paulo,

o que df mais valor a sua decis3o. Um segundo casa, 6 o da aluna Tats que ingressou na

FDRP esperando ser chamada na FD. Comegou a cursar e na quinta chamada da FD ela foi a

tlnica a ser convocada. Neste casa, a aluna chegou a procurar a Diretoria juntamente com sua

m5e para pedir para vicar na FDRP, por6m, n5o era uma situagao que podia se resolver no

imbito da Faculdade, pois a quest5o ainda estava nas m8os da FUVEST. O Representante
Discente Thales Cavalcanti Coelho pede um aparte, que 6 concedido pelo Prof. Camino

Zufelato, e informa que esse 6 o faso de outra aluna e ficou muito feliz com isso, pois o fato
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ajuda a valorizar as entidades acad6micas, que tiveram um papel essencial na recepgao dos

calouros. O Prof. Camilo Zufelato destaca que a aluna Maria Raquel Baeta Meireles

tomou uma decisgo s61ida, pois ja havia frequentado um ano de .curso na FDRP

Continuando, pergunta ao Sr. Diretor sobre o conv6nio de estagio com o CIEE. Diz que foi

orientado, na Comiss50 Assessora de Estagio, para que esse assunto fosse levado ao CoG, que

fosse aprovado na Comissgo de Graduagao e depois na Congregai$o. ,Foi aprovado, o Sr.

Diretor pediu a einissfo de um parecer, o parecer foi dado e, entao, gostaria que isso fosse

encaminhado. O Sr. Diretor informa que o encaminhamento serf dado. Com a palavra,

o Representante da Unidade junto ao Conselho de Cultura e Extens5o Universitaria, Prof.

Rubens Begak, relata sobre a progressao da Faculdade no que diz respeito ao Programa

Aprender com Cultura. Foram sete proUetos muito interessantes. N5o 6 possivel afirmar que

todos servo contemplados, mas acredita que sim, n5o s6 pda qualidade dos projetos, mas

tamb6m peso indicativo da Pr6-Reitoria de Cultura e Extens50 Universitfria .de que servo
oferecidas novecentas bolsas. Destaca o proleto do Prof. Nuno Manuel Morgadinho dos

Santos Coelho,'que ngo era exatamente de cultura e extensao, mas que foi encaixado no

interesse que este projeto tem com a FDRP. O PRO-EXT-ja foi relatado pelo Sr. Diretor e

foram doin projetos, do Prof. Marcio Henrique Pereira P6nzilacqua e da profa Fabiana

Cristina Seven. Informa que no dia 2i.og.20n haverf um evento promovido pda .ANDEP,

com a sua coordenagao e da Pr6-Reitora de Cultura e Extens5o I.Jniversitfria, no qual seria

importante a presenga desta Faculdade. Com a palavra, o Representante da Unidade junto

ao Conselllo de Pesquisa, Prof. Nuno Manuel Morgadinho dos Santos Coelho,
observa que, em relagao a discuss5o iniciada pelo Prof. Camino Zufelato, as faculdades de

direito do Brasil t6m passado por algumas decis6es e inovag6es interessantes, como por

exemplo, a criagao de outros cursos de graduag5o no horizonte das faculdades de direito. A

UFMG, p6r exemplo, criou o curso de Ci6ncias do Estado. S5o cursos que podem aproveitar

parte do corpo docente das faculdades. Com respeito a questao da inclusio, considera que ela

n5o 6 antit6tica a exce16ncia. $1 necessfrio pensar em como incluir e dar conta de ser uma

Universidade inclusiva e excelente. Insiste na realizagao de debates mats amplos nas quest6es

centrais da Faculdade, principajmente sobre as quest8es que .tratam sobre o regime de

trabalho. O Sr. Diretor esclarece que essa 6 uma proposta que podera ser c6nsiderada e

parece que vai a16m dessa outra realidade que 6 uma anflise sobre o processo de

implementai$o do Projeto Pedag6gico. A partir da . constatagao de como anda a

implementagao 6 que se pode avangar nesse sentido. Continuando, o Prof. Nunn Manuel

\
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Morgadinho dos Santos Coelho informa que a Pr6-Reitoria de Pesquisa langou um
novo edital de apoio aos' novos docentes, renovando a oferta de um enxoval de R$io.ooo,oo

para os professores e insiste para que os professores participem e aproveitem. O novo puzo 6

para contemplar os professores que ingressaram nos anos de 200g e 2010. O programa da

USP para iniciagao cientifica recebe propostas de .proletos de bolsas at6 o dia i4.o4.20n. E

importante para professores e alunos ter essa data bem clara. Por fim, informa que este
sendo construido um site, que 6 uma vitrine da produgao cientifica da Faculdade. A Pr6=

Reitoria colocou um bolsista a disposigao e esse site precisa da contribuiigo dos professores.

Foram enviados vfrios e-mails, mas houve pouca resposta. A ideia 6 disponibilizar na

internet a produgao cienti$1ca dos professores e. alunos da Faculdade. Coloca que este

sentindo dificuldade com a definiigo do puzo final do mandate como representante da

Faculdade junto ao Conselho de Pesquisa, para ultimar a implantagao de uma das vgrias

politicas que a Pr6-Reitoria vem implantando na Universidade. No tocante ao mandato como

representante, o Sr. Diretor reitera que isso serf objeto de consulta oportuna. Portanto,

ando o item 3, inicia-se o item com a palavra, o

Prof. Rubens Begak elogia a qualidade dos relat6rios apresentados e a qualidade da vida

acad6mica e dos projetos apresentados, que ja estio fazendo hist6ria nesta Unidade. Elogia

tamb6m as manifestag6es dos alunos, as representag6es e todo o servigo feito pda

Congregagao e pda Direi$o da Faculdade. Diz qud n5o 6 professor de acreditar em rank:ings?,

mas n3o 6 de se estranhar que em vfrios deles a USP n5o some posig6es, e isto tem sido

muito discutido. Acha que grande parte do problema este na. malta de uma insergao maior, V6

com muita alegria os professores desta Casa iniciando projetos, como o do Prof. Nuno

Manuel Morgadinho dos Santos Coelho que foi aprovado hoje. O Sr. Diretor lembra que

em 6poca de ferias, a FDRP tem tido um grande ntlmero de brofessores em afastamento para

pesquisa no exterior. Continuando, o Prof. Rubens Begak informa que a Secretaria Gerd

fez uma consolidai$o da normatizai$o da USP, ou seja, Estatuto, Regimento e toda a

legislai$o extravagante. lsso sera entregue a Unidade para que todos os departamentos,

comiss6es, Diregjo e Congregag5o tenham um exemplar. O Sr. Diretor agradece ao Prof.

Rubens Begak. Com a palavra, o Prof. Gustavo .Assed Ferreira cumprimenta o
Centro Acad6mico pele debate promovido na terra-keira e acha que esse typo de medida vem

democratizar a Escola como um todo, pois des difundem opini6es, agregam conhecimento e

t6m o seu valor. Agradece e cumprimenta a Direigo pda celeridade na contratai$o da nova

secretfria dos departamentos, Daniela Verissimo Gomes, pois isso vai colaborar demais com
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os trabalhos das Secretarias de Departamento. Cumprimenta a Diretoria por,ter estabelecido

eleig6es para a CECEX e para a CPQ. Nesse sentido, solicita que, vencido o mandato da

comiss5o ad hoc de p6s-graduai$o, a Faculdade tenha sua pr6pria Comiss5o de P6s-

Graduaigo. O Sr. Diretor esclarece que a pr6pria comissio ad hoc, no momento em que

apresentar o projeto que serf encaminhado a Pr6-Reitoria, ja credencia aqueles que estgo no

proleto e, a partir dai, tem-se condig6es, de acordo com o Regimento, para a instauralgo da

Comiss8o de P6s-Gradua($o..O Prof. Rubens Begak pede um aparte, que 6 concedido

peso Prof. Gustavo Assed Ferreira, e. diz que a designagao da profa Ana Carla Bliacheriene

para o Conselho de P6s-Graduagao foi publicamente elogiada pelo Pr6-Reitor. Continuando,

o Prof. Gustavo Assed Ferreira solicita ao Centro Acad6mico que, durante os trabalhos

da Comissgo ad hoc para a avaliagao do Projeto Pedag6gico da Faculdade, convoque

novamente audi6ncias p6blicas, para que se possa discutir o andamento dos trabalhos da

Comiss5o..f muito importante que ele sqa uma esp6cie de difusor das discuss6es que
acontecem no Ambito da Comiss5o. O Representante Discente Fernando Amorim

Soares de Mello pede um aparte, que 6 concedido peso Prof. Gustavo Assed Ferreira, e diz

ter percebido que demorou a fazed esse tipo de audi6ncia, mas que foi muito interessante e

todos gostaram. Com a palavra, o Representante Discente Thales Cavalcanti

Coelho lamenta que a Congregagao estqa tgo esvaziada, pris tinha um assunto que
acredita ser de extrema relevancia, mas deixarf para colocf-lo numa pr6xima vez. Mesmo

nio sendo urgente, se fosse colocado agora, ficaria sem discussio. O Sr. Diretor explica

que na hora do expediente nio h6 discuss6es. O Representante Discente Thales
Cavalcanti Coelho €sclarece que, na verdade, gostaria de provocar uma reflexgo dos

membros. Com a palavra, o Representante Discente Fernando Amorim Soares de

Mello pensa ser interessante para a. Cohgregai$o uma maior. publicidade das atas

aprovadas. Lembra que chegou a ser comentado que um empecilho para a divulgai$o das

atas das reunites serra a malta de aprovagao. Gostaria de saber se existe alguma ideia dos

Membros ou da Presid6ncia nesse sentido. O Representante Discente Thales

Cavalcanti Coelho pede um aparte, que 6 concedido pelo Representante Discente

Fernando Amorim Soares de Mello, e informa que os representantes discentes fazein

reunites mensais e uma das ideias seria de, nesses casos em que nio haveria possibilidade de

se publican, simplesmente suprimir ou restringir algo, pois uma publicidade restrita 6 melhor

do que nenhuma. f uma questao que sempre 6 levantada nas reunites. Gostaria de colocar o

assunto em discuss5o e em deliberagao, pois hf tempo habil por faltar ainda trinta dias para a
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pr6xima Reuni5o. O Sr. Diretor explica que essa n5o 6 uma questao de deliberai$o por se

tr&tar de decisfo administrativa. O que se pode pensar 6 em homo dar uma publicidade em

atas que ja estfo aprovadas, mas preservando interesses pessoais. O Prof. Rubens Begak

relata que as atas do Co t6m uma publicidade restrita, ou deja, quem tem uma senha pode

acessf-las. O Si.. Diretor informa que na Congregagao da FDRP 6 assim, mas que a

preocupagao do Representante Discente Thales Cavalcanti Coelho 6 no sentido de que

mesmo des, homo membros, tends acesso is atas, n5o podem divulge-las aos demais' alunos.

Existem muitos assuntos que envolvem uma questao de sigilo e interesses pessoais, mas acha

que se pode fazer uma consulta, para ver uma maneira de conciliar esses dois aspectos O

Representante Discente Fernando Aniorim Soares de Mello diz que isso nio 6
inovai$o, pois ja 6 realizado na FMRP. O Sr. Diretor explica que nem sempre o que 6 feito

aqui ou acolf pode representar um parametro para a FDRP. O Prof. juno Manuel
Morgadinho dos Santos Coelho pede um aparte, que 6 concedido pele Representante

Discente Fernando Amorim Soares de Mello, e indaga se n5o 6 o faso de se designar uma

comiss5o para estudar essa questao e sugere que o Prof. Rubens Begak presida essa comiss5o.

O Representante Discente Thales Cavalcanti Coelho pede um aparte, que 6
concedido pelo Representante Discente Fernando Amorim Soares de Mello, e pergunta se o

Colegiado nio tem autonomia para decidir se suas atas s5o ptlblicas, ainda que com

publicidade restrita. O Sr. Diretor explica que serf feita uma consulta pr6via para ver a

questao juridica e como poderia ser encaminhada elsa questao. O Representante
Discente whales Cavalcanti Coelho diz que o Colegiado 6 composto por juristas e os

mesmos poderiam analisar a questao. O Sr. Diretor esclarece que a Universidade tem que

seguir as suas regras. Continuando, o Representante Discente Fernando Amorim
Soares de Mello deixa a ideia de se nomear um relator para ler a ata e publican apenas o

que puder. O Sr. Diretor diz que 6 um assunto delicado que deve ser analisado com muita

cdma. Nenhum dos demais membros desejando fazer o uso da palavra,.g.:!. Diretor da por

encerrada a reuni5o is l7hao. Do que, para constar, eup ..,,':!i.i;4g , , Maria Jose

de Carvalho Oliveira,.Assistente Acad6mica, lavreie s(;ltK6rque foiiE"illigitada esta Ata, que

serf examinada pelts senhores Conselheiros presentes a sess5o em que for discutida e
aprovada, e por mim assinada. Ribeir5o Preto, 8 de abril de 20ii.
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Ribeir3o Preto 08 de Abrilde 2011

Senhor Diretor

No momento em que justifico a aus6ncia na reuni3o de nossa

Congregagao, que seri realizada no dia de hoje,..08 de Abril de 2011,

verifico que na mesma pauta Con'sta o processo n.Q 2011.5.80.89.6 - Nuno
ManueIMorgadinho dos Santos Coelho.

Considerando a necessidade de melhor me inteirar do que ali consta, o
pequeno numero de docentes do Departamento a que pertence o
Professor,. a importancia do tema, e ainda o fato de pedido similar ter sido
indeferido pda Congregagao, peso "vista" do processo.

Sendo assim Requerido,

Despego-me com os melhdres cumprimentos acad6'micos

.a..£«/-
Professora Doutora Elidna Franco Neme

@'
Exmo. Sr.-

Professor Doutor Ignacio Maria Poveda Velasco
Presidente da Congregagao da Faculdade de Direito de Ribeir5o Preto

-M


