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ARIA DA l5a SESSAO ORDINAlijA DA CONGtiEGAQAO DA liIACULDADE DE

DIREITO DE RIBEIRAO PRETO DA UNlyEliSID,ADE DE SAO PAULO. Aos seis

dias do m6s de maid de doin mile onze, is t4h3o, em terceira e 61tima convocat6ria, no

Anfiteatro da Faculdade de Direito de Ribeir5o Preto da Universidade de S5o Paulo, re6ne-se

a Congregai$o da Faculdade de Direito de Ribeir5o 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 Mandel Morgadinho dos Santos Coelho;

dos Professores Doutores Jain Aparecido Cardoso, Gustavo Asked Ferreira,. Sergio Nojiri

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

Zufelato, Victor Gabriel de Oliveira Rodriguez(Suplente) e Rubens Begak;. dos

Representantes Discentes Fernando Amorim Spares de Mello(Suplente) e Thames Cavalcanti

Coelho, bem homo da Representante dos Servidores T6cnicos Administrativos Sr ' Marcia

Aparecida Cruz de Oliveira Bianco. Presente, tamb6m, a Sra Maria Jose de Carvhlho Oliveira,

Assistente Acad6mica, para secretariar a reuniio. Justificaram, antecipadamente, suas

aus6ncias os Professores Titulares Hermes Marcelo Huck, Antonio Magalh5es Gomes Filho,

Antonio Sctirance Fernandes e Teresa Ancona Lopez; os Professores Associados Heleno

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

Professora Doutora Eliana Franco Neme. Havendo n6mero legal, o Senhor Diretor. declara

abertos os trabalhos e inicia a Parte 1- EX.PEDIENTE.

ngo havendo

manifestag6es nem alterag6es, a Ata 6 aprovada, por unanimidade, pelos presentes 2

a) comunica que o primeiro langamento do Livro de

Estudos em Homenagem ao Prof. Junqueira serf na pr6xima quarta-feira, dia n.o5.20n, a

parter das lghoo, na FNAC do Ribeirio Shopping, aqui em Ribeirio Preto. Jf houve doin

envios de e-mails para os enderegos dos interessados e havel'f mais um, segundo o que a
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editora informou. A editora providenciou alguns cartazes, que ja foram afixados na Unidade

para maior divulgai;ao; b) comunica que havia. side langado um edital para a elei($o de

representante dos docentes da Unidade junto ao Conselho Gestor, mas que n5o houve

inscritos nessa oportunidade. Portanto, este sendo langado um novo edital, que ja foi enviado

para todos og docentes, com puzo para candidaturas at6 o dia 27.o5.20ii; c) sobre a

consulta que foi solicitada na iltima reuniio da Congregai$o, a respeito da questao da

exist6ncia ou n5o de mandato dos representantes eleitos pda Congregai$o, junto aos

Cohselhos de Cultura e Extens5o Universitfria 'e de Pesquisa, informa que a resposta que

chegou da Procuradoria Gerd da USP 6 no sentido de que existe sim um mandato e,

portanto, deve-se aguardar o seu t6rmino para realizar a eleigao; d) Por fim, comunica que a

manifestai$o da Congregai$o da Unidade, no tocante a instalagao ou nio de uha base da

Policia Militar no campus foi'Cncaminhada e, na reuniio da quarta-keira do Conselho Gestor,

esse assunto foi abordado.- Sobre as manifestag6es das Unidades, das oito, seis se

manifestaram favoravelmente, sends quatro com manifestag6es sitnples e dual favorfveis,

mas com recomendag6es, e duas Unidades, FDRP e mais uma, fizeram algumas

considerag6es e questionamentos. Houve uma discuss5o a esse respeito, e no fim foi feita

uma votagao em que acabou vencendo a ideia de ceded um espago para a instalal$o da base.

Completa que foi importante a manifestai;a6 da FDRP e que essa aprovag5o, no imbito do

Conselho Gestor, 6 uina instincia decis6ria, 'que depois deverf ser encaminhada para os

6rgaos Centrais. Findas as Comunicag6es, o Sr. Diretor sugere uma inversio na pauta,

deixando os itens 3 e 4 da Parte 1-- Expediente, para o final da reuniao, com o que todos

concordam. ]nicia-se, entao, a Parte ]] -- OR])EM DO DIA: i.

i.i. PROCESSO zoo8.t.z8g.89.t - M.A.RIA HEMiLIA. FONSE(l:A. Relat6rio Bienal de

Atividades Acad6micas, apresentado pda interessada, referente ao bi6ni0 200g/2011.

Aprovado pelo Conselho do Departamento de Direito Privado e de Processo Civil em
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n.o4.20n, com parecer favorAvel do Prof. Dr. Gustavo Saad Diniz. Relator: Prof. Dr.

Gustavo Asked Ferreira. Aprovado ad n:Herendum da Congregagao em i8.o4.20n. A

Congregagao referenda, por unanimidade dos presentes, em votagao secreta, ,o

despacho do Sr. Diretor, que aprovou o parecer do relator, favorgvel ao
Relat6rio Bienal de Atividades Acad6micas, apresentado pda interessada,

referente ao bi6nio zoo9/roti. z. : z.i.

PROCESSO zoo8.t.Z98.89.o =- ELIANA FRANCO NEME. Pedido, formulado pda

interessada, para a mudanga de regime de trabalho, no Departamento de Direito Ptlblico, de

RDIDP (Regime de Dedicai$o Integral a Doc6ncia e aPesquisa) para RTC (Regime de Turns

Completo). Aprovado pele Conselho do Departamento de Direito PGblico em 2i.og.20to,

com parecer favorfvel do Prof. Dr. Gustavo Asked Ferreira. Relatora: Profa Assoc. Giselda

Maria Fernandes Novaes Hironaka. Em sessgo da Congregai$o de o3.12.2010, foi concedido

pedido de vista ao Prof. Assoc. Nuno Manuel Morgadinho dos Santos Coelho. Manifestagao

do Prof. Assoc. Nuno Manuel Morgadinho dos Santos Coelho. Em sessgo da Congregagao de

o4.o3.201t, foi concedido pedido de vista ao Prof. Dr. Rubens Begak, que abriu m5o dejuntar

qualquer manifestagao por escrito nos autos. Em sessgo da Congregai$o de o8.o4.20n, foi

concedido pedido de vista ao Prof. Dr. Sergio Nojiri. Manifestagao do Prof. Dr. Sergio Nojiri.

A Congregagao aprovap por g votos favorfveis e 3 votos contra'ios, em votagao

secreta, a solicitagao, formulada pda interessada, para a mudanga de regime de

trabajhoi.no'Departamento de Direito P6blico, de RDIDP (Regime de Dedicai;ao

Integra[ a Doc6ncia e a Pesquisa) para ]ITC (Regime de Turno Completo). 3.

: 3.i. PROCESSO aon.i.t£3.89.5 --

FACULD.ADE DE DIREITO DE RIBEIRAO PRETO. .Solicitai$o de transfer6ncia das

disciplinas DPP7o02 -- Teoria da Regulagao Econ6mica e Organizal$o Industrial; DPP8o02

- Mercado de Capitais e Sistema Financeiro e DPPiio3 -- Direito Concorrencial, todas do
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Departamento de Direito Privado e de Processo Civil para o Departamento de Direito

P6blico, bem como transfer6ncia de I (um) clara em RDIDP, do DPP para o DDP. Aprovado

pelo Conselho do Departamento Direito Privado e de Processo Civil em i6.t2.20to. Aprovado

pele Conselho do Departamento Direito P6blico em t4.o3.20n. Aprovado ad rQHerendum da

Comissgo de Graduai$o em ag o3.20n, com base no parecer do Prof. Dr. Thiago Marrara de

Matos. Relator: Prof. Dr. Sergio Nojiri. Em sessgo da Congregagao de o8.o4.20n, foi

concedido pedido de vista ao Prof. Dr. Rubens Begak. Manifestai$o do Prof. Dr. Rubens

Begak, de que foram sanadas suas d6vidas. A Congregai;ao aprova, por unanimidade

dos presentes, a solicitagao de transfer6ncia das disciplinas DPP7ooa -- Teoria

da Regular;ao Econ6mica e Organizagao Industrial; DPP8ooz -- Mercado de

Capitais e Sistema Financeiro e DPPno3 -- Direito Concorrencidl, todas do

Departantento de Direito Privado e de Processo Civil para o Departamento de

Direito P6blico, bem como transfer6ncia de I (um) c]aro em ]iDIDP, do DPP

para o DDP. 4. 4'i '

PROCESSO aon.t.3o8.89.o - liIACIJLD.ADE DE DljiEITO DE RIBEIRAO PRETO.

Proposta de Regulamentagao do Trabalho de Conclus5o de Curio, formulada pda Comiss5o

de Graduai$o. Aprovado pda Comiss5o de Graduai$o em o7.o4.20n. Relator: Prof. Dr.

Sergio Nojiri. Com a palavra, o Prof. Sergio Nojiri esclarece os tr6s pontos que

colocou no parecer. Explica que elsa proposta de regulamentagao, em linhas gerais, segue a

proposta de regulamentagao da FD e, no tocante a alguns pontos que divergem daquela

regulamentagao, tr6s deles Ih6 chamaram a atengao. Primeiro 6 que no imbito da FD ja ha

uma esp6cie de emenda aquela regulamentagao, no sentido de que .ha necessidade de. se

tentar evitar e punic as tentativas de fraude, e na regulamentai$o da FDRP isso passou

Outro ponte diz respeito ao ntlmero de examinadores na banca. Parece que a FD. prev6 o

ntlmero de dois examinadores e na FDRP hf a possibilidade de haver uma terceira pessoa.

l

\
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Em sua opiniao, a proposta de tr6s pessoas parece ser mais adequada para d exame dos

alunos do que a possibilidade de haven somente dois examinadores. lsso porque, um pods

achar que o aluno foi bem e o outdo nao, ai sempre haverf a possibilidade do desempate. O

que agrava a situai$o, no caso da FDRP, 6 que a regulamentagao prev6 a possibilidade de se

ter doin orientadores e eases orientadores seriam os dais examinadores tamb6m. Parece mats

saudavel, entao, a possibilidade de haver uma terceira pessoa e essa seria sua proposta, ou

deja, tr6s examinadores. Por 61timo, vem a possibilidade do aluno que ja fez iniciag5o

cientifica apresentar esse proDeto ja concluido, bastando ao aluno apenas acrescentar mais

um capitulo. Diz que o problema vislumbrado por ele 6 o rata de que existem alunos que

estario com a iniciagao cientifica .em curso. lsso traria uma situal$o complicada, porque

aquele aluno que ja tem um proUeto de iniciagao, ainda que na fase inicial, ele teri que,

necessariamente, fazer o de iniciai$o e mais o TCC. ;Enquanto que aquele que ja concluiu a

sua inicial$o, apresenta um 6nico trabalho adicionado de um capitulo. Parece, entao, .que

essas situag6es poderiam ser melhoradas ou ao menos esclarecidas com uma reda(go que n5o

deixasse margem a dtlvida. Em aparte) o Prof. Rubens Begak pergunta se o Prof.

Sergio Nojiri teve a oportunidade de verificar a questao dessa denomina(go TCC. De certa

maneira, a utilizal$o dessa denominagao at6 da uma ojeriza grande a quem vai participar

homo orientador ou examinador. Prop6e, entao, um exame pa quest5o da denominai$o e

sugere, por exemplo, monografia como 6 usado em outros ]ugares. O Sr. ])iretor explica

que o Prof. Rubens Begak estaria fazendo mais uma proposta, pois no texto da Comissio de

Graduaigo, TCC 6 a denominai$o apresentada. Com a palavra, o Prof. Camino Zufelato

esclarece que o arcabougo para a normativa da FDRP 6 a nomlativa da FD e tem uma raz3o

para isso, o autor 6 o mesmo. Foio Prof. Thiago Marrara de Matos um dos responsaveis pda

confecgao da normativa da FD. Como ele 6 membro da Comiss5o tie Graduagao, usou elsa

experi6ncia e o texto consolidado que ja tinha naquela Faculdade para iluminar a discussed
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inicial na FDRP. Entao, trabalharam com modificag6es aquela normativa, uma vez que o

autos. 6 o mesmo. Ha uma s6rie de quest6es pontuais e acha que essa relativa ao

aproveitamento.de pesquisa a qual jafoi atribuido cr6dito, talvez sqa a mais po16mica, mas

pontualmente em relagao a tr6s observag6es. A primeira degas 6 a inset(go de uma regra

quando ha constatagao de fraude. Parece que a sugestao 6 bem vinda e que tem cunho

didftico e, ainda que n5o estivesse presente essa normativa, acha que a solugao a ser dada 6

essa mesmo, sem falar em configuragao, em tele, de crime. Com o cirfter didftico de prever

essa situagao, nenhuma restrii$o em relagao a isso. Quanto a pesquisa em andamento e nio

em conclusao, o que a Comiss3o de Graduai$o entendeu 6 que se pode para aquela ja

concluida, pode tamb6m para aquela em andamento Este ditz no artigo quarts, paragrafo

terceiro: "0 aluno que concZuir iniciagdo cienH©ca...". Entao, levando em consideragao essa

observai$o, para deixar claro, talvez possa ser dito: "0 aZuno que concZuir ou esffuer em

andamento infciagdo 8{enHgica...", porque a regra 6.a mesma, ou seja, se ele pode quando

conclui-la, pode tamb6m em andamento. Portanto, tanto aquele que ja acabou quanto aqudle

que este em andamento bode aproveitar esse trabalho, desde que o .amplie e raga as

adaptag6es necessfrias: O Sr. Diretoi ' esclarece que .a proposta que o PI'of. Camino

Zufelato 6stf fazendo nesse momento seria de tamb6m admitir as iniciag6es cientificas em

andamento. A divida que mica 6 se, no caso de inicial$o cientifica ja,concluida, serf avaliado o

acr6scimo de um capitulo a mats, conforme a normativa. Numa iniciai$o cientifica em

andamento, indaga. como serra feita essa aferigao de.:que ali existe. argo a mais que nio a

sillnples iniciagao cientifica. O Prof. Camilo Zufelato diz que, do ponte de vista pratico,

n5o sabe se as duas quest6es sio t5o distintas assam, porque tanto a inicial$o em andamento

quanto aquela ja concluida serge avaliadas pda banca examinadora ao finale esta dirt se

houve um acr6scimo substancial ou n5o. O Sr. Diretor diz que se o aluno concluiu uma

iniciaigo cientifica ele gabe que, a pa\'tir dali, o que ele tem que fazer 6 acrescentar um
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capitulo para preencher o pr6'requisite da normativa No faso de um aluno com uma

inicibigo cientifica que ngo este concluida, indaga se ele apresentaria como proleto do TCC o

mesmo sumfrio da inicial$o cientifica acrescido de um capitulo. O Prof. Camilo Zufelato

pensa que serra exatamente ipso e equipara a inicia(go cientifica em andamento com aquela

ja conduida. Quanto a quaitidade de examinadores diz que defendeu,. na Comissgo de

Graduai$o o n6mero impar de examinadores. Esse posicionamento acabou vencido por essa

banca com doin examinadores. N5o se partiu do pressuposto de que o resultado final poderia

ficar na m5o do pr6prio orientador e, neste caso, imaginou-se que o orientador teria a mesma

iseni$o, como outro exdminador qualquer. Como uma esp6cie de proporcionalidade ds

defesas de trabalho que se tem por ai, ou seja, se na de doutorado sio cinco, para mestrado

sgo tres, entendeu-se que para um trabalho de conclusgo de curso dois examinadores sejam

suficientes Coma a media de aprovagao ou reprovagao 6 feita por pontos, nio haveria

condigao de empate e nio haveria o problema de um n&mero nio impar nessa banca

examihadora. Sem contar que a normativa diz que s5o n6 minimo dois examinadore$,

portanto nada impede que no caso concreto a banca seja composta por tr6s examinadores.

Outro problema que foi-levantado e foi ponderado para a definig5o dense n6mero de

examinadores, 6 que a FDRP tem um compo docente bastante enxuto em relai$Q ao nimero

de alunos. Se esse n6mero de examinadores fosse ampliado para tr6s, pode ser que os

docentes nio teriam o tempo necessfrio para se dedicar a leitura do trabalho, o que n5o

aconteceria se a banca fosse formada por apenas dois examinadores. lsso nio foi

determinants, mas foi um elements que levou a conclusao. de que um aluno bem avaliado por

dois examinadores,'talvez sega a mesma c&isa ou mellor do que um aluno aviliado por tr6s

examinadores que n5o puderam ler o trabalho com profundidade e ateni$o para um trabalho

dessa natureza. Conclui que o exame s6rio de um trabalho nio dependera da quahtidade de

examinadores, mas do grau de profundidade com que aquino 6 feito. Lembra, maid uma vez,

b
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que pode haver o convite para que um terceiro membro participe da banca examinadora.

Respondendo a pergunta do Prof. Rubens Begak, explica que o.nome Trabalho de Conclusgo

de Curso 6 esse, pris assim este previsto no Projeto Pedag6gico. lsso pode ser mudado, mas

acha que estariam criando nomes demais para o que, no funds, 6 uma coisa s6. O Prof.

Rubens Begak pede um aparte, que 6 concedido pele Prof. Camilo Zufelato, e diz que

mant6m sua proposta, pois o nome pode ser mudado para, por exemplo, Tese de Ifurea para

fins de trabalho de conclusgo de curso, que isso nio irf ferir o Projeto Pedag6gico. Defende,

tamb6m, a banca com dais examinadores e que isso seja fechado. Com a palavra, o Prof.

Nuno Manuel Morgadinho dos Santos Coelho diz que a express5o Trabalho de

Conclusio de Curso este presente na portaria ntlmero nove do Conselho Nacional de

Educai$o de 2004, que instituiu essa exig6ncia para integralizai$o curricular no Brasil. As

Faculdades podem adotar nomes diversos a partir disso. N5o ha necessidade de repetir essa

expressao. O Prof. Camilo Zufelato pede um apai'te, que 6 concedido pele Prof. Nulao

Manuel Morgadinho dos Santos Coelho, e concorda com os dais professores, mas reafirma

que a escolha do nome foi para n5o se criar duas nomenclaturas, o que poderia trazer mais

problemas do que vantagem. Com a palavra, o Prof. Victor Gabriel de Oliveira

Rodriguez observa que em outros cursos,. como trabalho de conclus5o de curso pode ser

apresentado qualquer tipo de trabalho coma, por exemplo, um Mdeo, um quadra, etc. N5o

nedessariamente uma monografia. Tendo esse nome ou nao, deve ser indicado que se trata de

uma monografia. O Prof. Nuno Manuel Morgadinho dos Santos Coelho pede um

aparte, que 6 concedido pelo Prof. Victor Gabriel de Oliveira Rodriguez, e pensa que essa 6

uma observai$o importante. '0 fate de optar pda monografia poderf impedir a apresentagao

de 6utros tipos de trabalhds t6cnicos, que sgo cabiveis para os estudantes de Direito, como,

por exemplo, um ensaio filos6fico ou um proDeto de lei. O Prof. Camilo Zufelato explica

que, embora n5o estqa expresso que isso serf um trabalho monogrffico, a partir do artigo
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nono se deduz que isso serf sim um trabalho escrito. O Sr. Diretor completa que no

parggrafo primeiro do artigo treze cont6m a express5o monografia. Esse sera, entao, mais um

assunto para colocar nos encaminhamentos para a definiigo. Por fim, sugere encaminhar a

votagao por panes Ja que o parecer do relator n5o apresenta uma unanimidade, serf

necessfrio partir da proposta deregulamentagao que vem da Comiss5o de Graduagao. Ent5o,

servo feitos alguns destaques para que comece a votagao. O primeiro destaque 6 no tocante a

introduzir um dispositivo sobre a questao da fraude. Em votagao, o primeiro destaque 6

aprovado por unanimidade dos $resentes. O segundo destaque seria no tocante ao

aproveitamento de uma Iniciagao Cientifica ja concluida ou de uma em andamento com a

exig6ncia do acr6scimo de um capitulo. O Prof. Camilo Zufelato prop6e, 6m relagao ao

primeiro destaque, que deja incluido um paragrafo Qnico no artigo catorze com a seguinte

redai$o ".ZVb faso de constatagdo de ./laude, o aZuno, ndo . ter(i mats opormnidade de

apresantar o TrabaZho de ConcZus8o de (hrso, kinda que com as aZterag6es Recess(irian." O

Sr. Diretor conclui que, com isso, teria a constatagao de uma reprovagao e a anlr4na(go de

que o aluno n5o teri oportunidade de reapresentar. O Prof. Rubens Bei;ak pergunta se

ha previsao de recurso ao que o Prof. Camilo Zufelato responde que ha essa previsao no

artigo quinze da normativa. O Sr. Diretor e2(plica que o artigo quinze joga para a Comissgo

de Gradual$o a anflise do cumprimento das exigencias formaig da defesa do trabalho,

porque ressalva as quest6es relativas a avaliagao de m6rito da pesquisa, aprovagao ou

reprovagao. Portanto, o Colegiado n5o pode substituir a banca na apreciagao do m6rito.

Apreciar fraude, talvez adentraria :na apreciagao do m6rito. Nesse caso, n5o ha oportunidade

de recdrso. Em aparte, o Prof. Rubens Begak diz que 6 necessfrio tamar um pouco de

cuidado com a questao. Algumas fuses ou parfgrafos, num exame mal feito podem trazer a

ideia de fraude. Da a ideia de se tirar isso,'pris numa anflise feita pda banca, obviamente

este implicito que serf abordada e verificada uma eventual fraude. O Sr. Diretor lembra
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que acabou de ser decidido sobre a incorporagao de um dispositivo sobre fraude. Agora, este

sendo discutido sobre como inserir isso na normativa. Ja, quest6es sobre os limites e as

definig6es da fraude, s5o complicadas. O Prof. Camilo Zufelato diz que esse 6 um assunto

importantissimo para SQ deliberar, porque diz respeito a reprovagao e direito a recurso.

Sugere que, na redaigo a ser inserida, seja como paragrafo 6nico do artigo catorze.. Portanto,

o juizo.sobre se ali existe ou n5o fraude, talvez sqa objeto da pr6pria sindicancia, pols consta

no texto "sem prq/ufzo da abertura de processo de sindicdncia". Pda dificuldade de saber,

em alguns castes, se ha plagio ou nao, entende ser ideal que seja dado direito a recurso nessa

situagao. Entende que nesse caso n5o ha avaliagao de m6rito da pesquisa, porque o que se

subentende homo m6rito da pesquisa 6 a sufici6ncia ou insufici6ncia da pesquisa. A fraude

nio 6 sufici6ncia ou insufici6ncia, 6 uma outra quest5o que se iguala is quest6es formais.

Entende ser o cano de mantel a abertura de processo de sindicincia homo ja este previsto e

mantel, talvez at6 expresso no artigo quinze de que a reprovagao com base em possivel

fraude tamb6m podera ser objeto de recurso. O Sr. Diretor retoma a sugestao do

Presidente da Comiss5o de Gradiai$o e explica que seria introduzido esse t6pico sobre a

punigao da fraude com reprovagao com o par6grafo tlnico do artigo catorze. E pergunta ao

Prof. Camino Zufelato se seria feita alguma alteragao no artigo quinze. O Prof. Camino

Zufelato sugere a seguinte redaigo: "Das decis8es da banca examinadora, incZusiue a de

parrot;agro por constatagdo de.laude...", continuando, a partir dai, com a mesma redagao.

O Sr. Diretor diz que isso 6 em lela(go ao primeiro destaque. Ja sobre o segundo

destaque, diz que o Prof. Camilo Zufelato estava conduzindo uma proposta sobre coma tratar

elsa questao da iniciai$o cientifica em andamento. Em aparte) o Prof. Rubens Begak

pensa existir uma tend6ncia para que tudo aquilo que 6 colocado como possibilidade, ou

sega, tudo aquilo que 6 uma excei$o acaba virando uma regra. Entao, se for aberta a

possibilidade da Iniciag5o Cientifica se transformar em TCC, esta serf a regra. Acha que isso

/
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6 um bro no p6 da iniciaigo cientifica. O Sr. Diretor considera a preocupagao procedente,

mas lembta que ainda ngo houve votagao sobre essa possibilidade na normativa e isso

tamb6m ainda este em discuss5o, ou sqa, a pr6pria ideia do aproveitamento da Iniciagao

Cientifica ou n3o. E, depois, se for aproveitada, se esse aproveitamento se dart na Iniciag5o

'concluida ou tamb6m naquela em andamento. O Prof. Camino Zufelato considera esse o

ponto maid importante dessa deliberagao. A opiniao da Comissgo de Graduai$o 6 unfnime

em relagao a isso, no sentido de que, o efeito seria exatamente o contrfrio do que o Prof.

Rubens Begak colocou. lsso porque, se ngo for permitido o aproveitamento da Iniciagao

Cientifica para o Trabalho de Conclusio de Curso, haverf um desestimulo do iluno em fazed

a Inicial$o Cientifica no inicio da faculdade. A i'ealidade que tem se visto dos alunos 6 que

des t6m se interessado muito pda Iniciai$o Cientifica ja no inicio. Por fim, explica que n5o

se trata de um aproveitamento integrale sim de uma complementagao e espera que isso seja

bem dorado entfe o orientador e o aluno. O Trabalho de Conclusgo de Curio passa a ser,

entao, uma evolu(go daquele trabalho ja comegado. Depois, esclarece que se n5o fosse criada

essa condit;ao de aproveitamentd, se estaria indo contra a base da pesquisa que 6 uma linha

de continuidade e de aprofundamento dentro de um mesmo assunto. Portanto, a Comissgo

de Gradua($o entendeu que 6 possivel fazed esseaproveitamento com um aprofundamento,

porque isso dstihula a Iniciagao Cientifica e que isso n5o configuraria um bis in iden. O Sr.

Diretor considera que existem duas possibilidades. Ou se aproveita a Inicial$o Cientifica

ou ngo. O Prof. Rubens Begak diz que ngo discorda e que apenas pediu uma reflex5o

coletiva. Acha que o Trabalho de Conclusgo de Curse n5o 6 uma tese, ent5o o aluno pode

aproveitar qualquer trabalho. O que n5o quer dizer que devam ser aproveitados os cr6ditos

da Iniciaigo Cientifica. Com a palavra, o Prof. Sergio NQjiri leva em consideral$o as

reflex6es do Prof. Rubens Begak, com relagao a essa questao. Estava-se partindo do

pressuposto de que era possivel a apresentagao da Iniciai$o Cientifica. Com lela(go a
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discussgo ' sobre se serf ou n5o aceita a Iniciai$o Cientifica, parece realmente que na

apresentagao dessa Iniciai$o, nio deveria haver um bis in iden. Dai vem a ideia original da

apresentai$o dostrabalhos concluidos com o acr6scimo de um capitulo. Se junto com o TCC

puder ser desenvolvido simultaneamente a Iniciai$o Cientifica, e n5o pode existir um bis irz

iden, parece que a situai;ao se complica um pouco. Seria necessario, nesse caso, averiguar se

o mesmo trabalho nio este sends utilizado nos dois. Prop6e, entao, como forma de se evitar o

bis in {dem, faso aprovada a proposta de se aceitar a Inicialgo Cientifica, para que constasse,

a16m da possibilidade do acr6scimo/.de um capitulo, o acr6scimo tamb6m de modificag6es

substanciais no pr6prio trabalho. As vezes pods ser apresentado o mesmo trabalho, n5o

necessariamente com um novo capitulo, mas com acr6scimos ou com algum. tips de pesquisa

complementar ou posterior. O Sr. Diretor esclarece que o Prof. Sergio Nojiri este fazendo

mais uma proposta de encaminhamento. Lembra que a Inicia($o Cientifica na FDRP 6 uma

disqiplina optativa a qual, ap6s uma avaliagao, sgo concedidos cr6ditos oun5o. O.fato de se

exigir um capitulo a mats no trabalho, s6 maria sentido n(1) caso de trabalho concluido. N5o se

pode imaginar que o aluno sqa uma esp6cie de ffbrica de reflex6es e ponderag6es. Na FD, a

Iniciagao Cientifica ngo gera. cr6ditos, portanto, se um aluno apresenta seu trabalh6 de

Inicialgo Cientifica homo um Trabalho de Conclusgo de Curso, do ponto de vista acad6mico,

n5o ha bis in iden. O Prof. Camino Zufelato informa que a preocupagao era exatamente

essa. Se esse trabalho n5o for aproveitado, estaria sendo criado um alun6 que seria uma

ffbrica de ideias, mas de p6ssimas ideias e de pouca reflex5o critica sobre aquilo. Esse aluno

n5o este se dedicand6 exclusivamente ao Trabalho de Conclus5o de Curse, este inserido no

contexts de v6rias disciplinas, inclusive. estagios, onde o TCC 6 mais uma delas. Concorda,

entao, que em uma tese de doutorado nio ha apenas'a insen$o de um capitulo, mas no

6mbito do Trabalho de Conclusgo de Curso, essa comparagao n5o se df na mesma medida.

Elsa talvez nio seja a melhor solugao, mas sim a possivel, isso porque foi decidido atribuir
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cr6ditos a Iniciagao Ciendfica. Sgo dois elementos, coniplementares . em um aspecto e

contradit6rios em outro, porque se estimula a pesquisa e depois o aluno ngo pode usar aquela

pesquisa. Lembra que a ideia da insergao de um capitulo 6 a base preliminar, na apresentai$o

do projeto, porque neste capitulo o aluno destacaria daquilo que ja produziu o que mudaria e

onde aprofundaria a pesquisa. N5o significa necessariamente que ao final desse um ano de

TCC, ele teri inserido um ou dots capitulos. Ele pode fazer as inserg6es dentro d6s outros

capitulos, porque no exame do trabalho final "...a banca deuerd iguaZmente auaZiar a

su!/iciencia da coz72pZemenfagao adicionada (i pesquisa anterior." Meni$o feita ao par6grafo

primeiro do artigo treze. A ideia da Comiss5o de Graduaigo era de que o capitulo fosse

exigido no momento de apresentagao do projeto. Porque essa alteragao n5o significara um ou

dois capitulos na ordem formal dos capitulos. A banca examinadora, depots, que avaliarf se o

que o aluno fez foi ou n5o suficiente. O Sr. Diretor comenta que, segundo o artigo citado,

este claro que, quando da apresentai$o do trabalho, teri la um t6pico a mais. Mas, pelo que o

Prof. Camino Zufelato disse, a avaliagao da sufici6ncia ou n5o da complementagao, se dart no

memento da defesa, o que implicara de alguma maneira que. a banca raga o cotejamento dos

doin trabalhos.' O Prof. Camilo Zufelato informa que quando o aluno apresenta o

proJeto, ele o deposita. Portanto, ja no momento iniciala banca tem oU o produto filial da

pesquisa, no caso de ja concluida, ou aquela que ainda 6 um proJeto tamb6m. A banca pode

desde o primeiro memento at6 a ftse final fazer o cotqo, porque 6 com base naquilo que ela

Vai dizer se o aprofundamento foi suficiente ou n&o. O Sr. Diretor lembra que tudo este

sendo discutido, tentando chegar a um resultado final, que seja salutar. Pensa, tamb6m, que

o que for finalmente aprovado, depois, com a prftica podera .ser objeto de ajustes e

aprimoramentos. O Prof. Nuno Manuel Morgadinho dos Santos Coelho diz que

existe~um problema em relagao a apresentagao de um texto que nio 6 in6dito. Esse texto que

serf apresentado como monografia, ja teri fido apresentado e eventualmente publicado, no
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SllCUSP, no cano da Iniciagao Cientifica concluida, bem como no simp6sio de iiiiciagao

cientifica que 6 feito na FDRP com o nome de Sess6es de Comunicag6es, da Semana Juridica

da Faculdade. Ha, entao, um problema quanto ao ineditismo que 6 necessfrio levar em

consideragao. Em analogia, diz que enquanto na area do Direito ha a preocupagao de que

nenhuma linha da tele de doutorado tenha sido objeto de publica($o anterior, em quase

todas as outras areas 6 um requisito, para que o sujeito possa depositar a tele de doutorado,

que ele ja tenha publicado parte dela, ou que ele ja tenha submetido a publicagao em alguma

revista credivel uma parte deja. Tendo em vista essa consideragao, n5o Ihe parece que sqja

conden6vel a proposta que a Comiss5o de Graduagao traz. Diz que a Iniciai$o Cientifica nio 6

uma monografia. Na Iniciai$o Cientifica, o aluno publicara artigos, papers, comunicag6es,

etc. lsso tara um relat6rio que ficarf dentro do processo e isso n5o 6 uma publical$o

cientifica. O Sr. Diretor pergunta se haveria alguma proposta nesse particular. O Prof.

Nuno Manuel Morgadinho dos Santos Coelho diz ngo ver problemas que um texto

que um aluno de Iniciagao Cientifica tenha escrito, mas que n5o tenha sido publicado.como

monografia venha a ser apresentada homo TCC. O Sr. Diretor pergunta se a questao 6 se o

texto foi ou n5o foi publicado.'0 Prof. Nuno Manuel Morgadinho dos Santos Coelho

afirma que a questao 6 se poderia trazer para o TCC um texts que ja foi integralmente

publicado. O Sr. Diretor diz que a maior parte dos trabalhos n5o tergo sido publicados. O

Prof. Nuno Manuel Morgadinho dos Santos Coelho cr6 que, por isso, n5o ha

problema no aproveitamento desse documents, pois este se falando de um relat6rio de um

proleto de Iniciagao Cientifica. O Sr. Diretor comenta que no texts colorado pda

Comissio de Graduagao tem essa exig6ncia de acrescentar' um capitulo; at6 como forma de se

evitar o bis in iden, na maneira como a banca avaliarf o que isso representou em termos de

sufici6ncia de complementagao ou n5o. O Prof. Nuno Manuel Morgadinho dos Santos

Coelho diz que n5o v6 problema na utiliza(go desse material que consta do relat6rio da
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Iniciagao Cientifica com os acr6scimos, por exemplo. O Prof. Rubens Beifak pergunta se

isso tem que ser decidido hoje. O Sr. Diretor responde que ha sim uma urg6ncia, porque

os alunos da primeira turma ja estariam agora iniciando esse procedimento para que a partir

de agosto des ja estejam trabalhando na pesquisa. A pesquisa serf realizada no segundo

semestre do quarto ano e primeiro semestre do quinto ano. O Prof. Rubens Begak

pergunta se nio poderia ser na pr6xima reuni5o da Congregaigo. O Prof. Camilo

Zufelato esclarece que n5o se quer decis6es precipitadas, mas 6 uma questao urgente sim.

A ideia 6 que para essa normativa os alunos tQm 'at6 o final de junho para indicar o proleto

com a respectiva indicai$o do orientador. A regra criada, sabendo-se dos trimites que eram

exigidos, este iio tlltimo artigo que diz: ".Em z;irfude de aspecfos organizacfortais, c07tHorme

juizo da Comissdo de Graduagao, os prazos preuistos nests Regutamento poderao safer

alferag6es em reZagao pH7 lira furmcz da .l;Z)RP." lsso porque,. considerando que esse

assunto seja aprovado hoje, seria pouco tempo mantel junho como puzo para apresentai$o

dos projetos. A ideia 6 que, ainda que isso seja aprovado hoje, para essa primeira turma o

puzo passe para julho ou agosto. Por6m, mesmo considerando elsa alteragao de pra20, ha

uma certa urg6ncia nessa aprovagao. O Sr. .Diretor explica que, a16m disso, por uma

questao procedimental, em primeiro lugar, a votagao ja foi iniciada com o primeiro destaque

e, em segundo, nada impede que seja votado aqui da melhor maneira possivel e na pr6xima

reuni5o da Congregai$o haja alguma sugestao. Com a palavra, o Prof. Sergio Nojiri

considera que, a respeito da possibilidade do aluno apresentar uma Iniciagao Cientifica

com um capitulo a mais, seria importante que ele pudesse apresentar a Iniciai$o Cientifica

substancialmente modificada ou modificada em panes importantes sem que fosse

necessariamente acrescentado um capitulo. Lembra que o Prof. Camilo Zufelato respondeu a

essa questao dizendo que a apresentagao dense capitulo se dada somente no momento inicial,

que seria o momento de apresentagao do projeto, e que futuramente, no dia da apresentagao,
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caberia a banca averiguar o acr6scimo que consta do artigo. Prop6e que seja feita alguma

modificai$o na normativa, para que ficasse clara que a apresentagao da Inicia($o Cientifica

nio se da somente com o acr6scimo de um capitUlo, pode se dar tamb6m com outros tipos de

modificag6es. lsso porque,, com a leitura que se faz, da a impressao .de que 6 possivel

apresentar o mesmo trabalho de iniciagao e acrescenta somente um capitulo na defesa e nio

no proUeto. O Sr. Diretor esclare$e que no proleto tamb6m. Segundo o Prof. Camilo

Zufelato, na pr6pria apresenta($o do proJeto, estaria ja a exig6ncia de constar um capitulo a

mais, a16m daquilo que tinha sido. objeto da Iniciai$o Cientifica. O Prof. Camilo Zufelato

explica que o capitulo seria o local onde ele.destacaria aquela complementagao, que depois,

ao final, ngo precisa ger necessariamente um capitulo. A conexgo entry essas dual coisas este

no artigo quarto onde este dizendo "H Jose de seZegdo de. drientadores sera iniciada ('...)

enb'ega dos seguintes documenfos: (...) d) -ni2/efo de pesquisa." A conex5o disso este no

paragrafo primeiro do artigo treze. Para deixar um pouco mais clara, sugere a seguinte

alteragao no paragrafo terceiro .do artigo quarto: "...o mesmo proyeto desenuoZuido na

[niciagdo, desde que ai71pZiado por um t(5pico no qual indiana os aspecfos compZementares a

pesquisa de fnic£agao cienHI/ica." O Sr. Diretor completa que essa ampliagao, entao,

poderia ser na forma de um capitulo ou na forma de um aprofundamento em outros

capitulos. Com a palavra, o Representante Discente Fernando A.morim Soares de

Mello cohcorda com a fundamentagao do Prof. Nuno Manuel Morgadinho dos Santos

Coelho. Acrescenta que 6 natural do pesquisador querer aumentar esse trabalho e n5o

simplesmente apresentar a iniciagao cienti6lca como TCC. O Sr. Diretor encaminha uma

votai$o preliminar para decidir se serf admitido ou n5o o aproveitamento da iniciagao

cientifica para o TCC. A admissio do aproveitamento foi hprovada por

unanimidade dos presentes. Continuando, a respeito da maneira desse aproveitamento,

coloca como proposta a reda($o apresentada peso Prof. Camilo Zufelato, homo complements

\
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no paragrafo terceiro e tamb6m no artigo quinze. Com a palavra, o Prof. Jain Aparecido

Cardoso sugere alterar a expressao "pr(#efo iniciaZ com aZterag6es" por "&'abalho ./inez

com aZferag6es". O Prof. Camilo Zufelato explica que no paragrafo terceiro da letra d do

artigo quarto, este complements 6 o proUeto. O Sr. Diretor repara que ha um erro no

paragrafo primeiro do artigo quarto, pols, onde diz "Os documentos r(:Heridos no pardgr(!Ho

anteMor...", deveria estar "Os documentos riq$eHdos no 'kaput ' desk artigo...". Ct)ntinuando,

o Prof. Camilo Zufelato diz que um dos documentos exigidos para a inscrigao do aluno na

primeira etapa 6 o proJeto. A letra d tem paragrafos e 6 dentro deste paragrafo que este a

exig6ncia da complementagao a iniciag5o cientifica. Portanto, coma 6 paragrafo de uma letraj

este claro que 6 complemental$o ao proleto O Sr. Diretor completa que o parfgrafo

primeiro ficaria dessa maneira: "Os dacumentos n:Heridos no 'capuf ' deste arfigo det;endo ser

apieserifados encadernados em espiraZ e impressos. emloZha bianca." Quanto ao par6grafo

terceiro, pergunta ao Prof. Camilo Zufelato como ficaria. O Prof. Camilo Zufelato prop6e

a seguinte redai$o: "0 aZuno que concZuir ou dz;er em andam&nfo fniciagdo ciend@ca

.Rnanciada durante a graduagao na FDRP e que obtber cr6ditos na discipline '89o4ooi '

Prdtica dci Pesquisa CientiJ:ica ', poderd apresentcir coma proDeto de TCC o mesmo proDeto

desenuoluido na initial;ao, desde que ample(ido por um t6pico no q&at indique os aspectos

comp/emenfares a pesquisa de izticiagdo cientgica." Com a palavra, o Prof. Nuno

Manuel Morgadinho dos Santos Coelho sugere substituir 'Hnanciada" por

"relish'ada". O Prof. Camilo Zufelato sugere, entao, que fique como 'l/inanciada ou

regisb'ada" para que n5o se exclua a iniciagao que foi financiada, mas ainda nio foi

registrada. O Sr. Diretor exp6e o texto final do paragrafo terceiro do artigo quarto com a

seguinte redai$o: "0 aZuno que concZuif ou tiz/er em andamenfo inicfagdo cienHfHca

.Rnanciada ou registrada durante a graduclgao hci FDRP e que obtiuer cr6ditos na disciptina

'89o4ooi-Prdticci da Pesquisa Cientlfica ', poderd apresentar, como proDeto de TCC, o
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mesmo trabalho desenuoluido na inici(igao, desde que ampliado por um t6pico no qual

{ndique os aspecfos cornpZementares a pesquisa de infciagao cienHI/ica." Por fim, com essas

dias alterag6es, encaminha a votagao a respeito da aceita($o da iniciag5o cientifica no TCC.

A:redagao 6 aprovada por unanimidade dos presentes. Continuando, passa a discutir

as quest6es :relativas ao artigo quinze. O Representante Discente Fernando Amorim

Soares de Mello pergunta se, no faso de reprovagao por quest6es de m6rito, este sendo

vedado qualquer tipo de Eecurso. O Prof. Camilo Zufelato responde que sim, pois

compete a banca dizer se houve ou n5o sufici6ncia. O Sr. Diretor da encaminhamento,

entao, a votai$o relativa a seguinte redagao do artigo quinze: ".Das decis6es da banca

examinadora, inclusive a de reprouagao por constatagao de J}'dude, salvo as relatiuas d

auaZiagdo do m6Hto da pesquisa (aprouagao ou reprouagao,), caper(i recurse a Comissdo de

Graduagdo." O texto foi aprovado por unanimidade . dos presentes. Dando

continuidade, o Sr. Diretor passa para a questao referente a banca examinadora. Com a

palavra, o Prof. Camilo Zufelato diz que h6: uma questao. levantada pelo Prof. Rubens

Begak que diz respeito a manutengao ou n5o da possibilidade de existir um terceiro

examinador. O Sr.: Diretor explica que sgo tr6s situag6es. Em uma seriam dais

examinadores com a possibilidade de mais um, que 6 a proposta da Comiss5o de Graduagao;

em outta seriam apenas dais. Ainda hf a ptoposta de; tr6s examinadores. A votai$o 6

dncaminhada para decidir entre as tr6s propostas, sendo que. a proposta de dots

examinadores apenas, recebe tr6s votos a favor; a proposta de dots examinadores com a

possibilidad8 de mais um, recebe sete votos a favor; por fim, a proposta de tr6s examinadores

nio recede voto. Portanto, por maioria dos presentes, foi aprovada a proposta de

dois examihadores .com a possibilidade de mats um, comoja consta na redagao

que velo da Comissfo de Graduagao. Dando continuidade, o Sr. ])iretor coloca a

questao do termo TCC em discussao, para decidir se permanece homo este oU busca-se uma
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nova denominagao. Com a palavra, o Prof. Victor Gabriel de Oliveira Rodriguez

concorda com o Prof. Nuno Manuel Morgadinho dos Santos Coelho que n5o se sentiria

confortfvel em orientar algo que nio fosse uma monografia. Lembra que em uma faculdade

particular de Direito que participou foi levantada a possibilidade de haver qdatro typos de

TCC e um delei era monografia. Diz que se estiver claro nessa normativa que o TCC deve ser

uma monografia, ent5o n5o se op6e ao termo como este, pris o nome nio 6 importante. O

Prof. Sergio NQjiri diz ter dtlvida se ha proibil9o no caso de um aluno apresentar ao

orientador algo que n5o seja uma.monografia. O Sr. Diretor explica que essa- 6 uma

questao que serf votada a seguir. Com a palavra, o Prof. Camilo Zufelato explica que

essa questao n5o foi enfrentada no &mbito da Comissgo de Graduag5o. Acha que n5o ha

proibii$o de outdo tipo de apresentagao nas normativas da USP E necessfrio, por6m,

verificar se ha elsa proibigao nas normativas federais. O Prof. Nuno Manuel

Morgadinho dos Santos Coelho informa que nas avaliag6es de cursor de graduagao que

ja participou, viu reiteradamdnte criticas a redugao do TCC pele regulamento da IES p

monografia, porque, com isso, fecha-se a possibilidade de se fazed outros trabalhos Cr6 que

n5o ha mal algum em deixar o termo como esU, porque este sendo discutido algo que n5o irf

acontecer nunca. O Prof. Rubens Begak complementa que 6 melhor deixar para

examinar isso no memento oportuno, porque 6 melhor comegar pelo tradicional. N5o se

sante a vontade, por exemplo, para avaliar multimidias. O Sr. Diretor diz que se for deixar

o tempo TCC como este, entgo 6 s6 acompanhar o que ja foi proposto pda Comiss5o de

Graduai$o, que em alguns momentos fda de monokrafia. Se amanhi o Colegiado quiser

ampliar as possibilidades, isbo ngo estaria afastado. O Representante Discente Thales

Cavalcanti Coelho pergunta se o 6nico lugar que fda de monografia 6 o paragrafo

primeiro do artigo treze. O Prof. Camilo Zufelato explica que Rao tem certeza se s6 este

neste local. Acha que s5o duas coisas que s5o complementares e est5o se autoexplicando ao

\
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longo do texts, ou seja, um Trabalho de Conclusgo de Curso se concretiza atrav6s de um

Uabalho monografico. Em sua opiniao, n5o 6 preciso dizer que esse Trabalhb de Conclusgo

de Curso serf uma monografia, pois a partir do artigo oitavo ou nono, existe uma estrutura

de como esse trabalho serf apresentado que remete a ideia de um trabalho escrito, tal como

uma monografia. O Sr. Diretor pergunta se com essen destaques, poderia ser aprovada a

redai$o final com o regulamento para o TCC na FDRP. O Prof. Rubens Begak prop6e

que, antes deste encaminhamento, sqa decidido sobre o nome do trabalho. Prop6e que o

novo nome seja Trabalho de Lfurea. O Sr. Diretor esclarece que essa denominagao

utilizada na FD, Tese de L.aurea, era uma homenagem do ent5o Diretor a terminologia usada

nas universidades italianas, onde a Lfurea corresponde a graduai$o. O Prof. Rubens

Begak prop6e 'que o TCC da FDRP nio utilize o nome gen6rico e que seja escolhida uma

nova denominai;ao. Sugere que seja feito o encaminhamento pr6vio para decidir se sera,

utilizado o nome gen6rico ou algum outro nome especifico. O Sr. Diretor encaminha,

entao, a votalgo preliminar e, com apenas dots v6tos contrarios, 6 aprovada a

manutengao do nome gen6rico, Trabalho de Conclusio de Curso, por maioria

dos presentes. Sendo assam, por .fina, 6 encaminhada a votagao referente ao texto .da

normativa. A Congregagao aprova) por unanimidade dos presentes, a proposta de

Regulamentagao do 'H'abalho de Conclusio de Curso, formulada pda Comissio

de Gradual;ao, com as seguintes modificag6es: i. Aproveitamento da Iniciagao

Cientifica concluida ou em andamento: a) No $ 1o do art. 4o, onde se 16 "os

documentos riflHezddos no par6grcdo anterior '...", leia-se "os documedtos

'riE!#ezddos no kaput deste artigo...". b) O $ 3o do art. 4o, passa a ter a seguinte

redagao: "0 aZuno que concZuil ' ou tiller em andamento iniciagao cienHE/ica

./inanciada ou registrada durante a graduagao na FIZ).RP e que obtiuer cr6ditos

na discipZina '8904001-.Pr6tica da Pesquisa (:ient{/ica's poder6 apresentar,
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homo proDeto de 7CC) o mesmo trabaZ/to desenuoZuido na iniciag6d, desde que

ampZiado por um t6pico no qual {ndique os aspectos compZementares a

pesquisa de iniciagao cienHE/ica". z. Fraude: a) Insergao de um paragrafo Qnico

no art. i4, com a seguinte redagao: "Nb faso de constatagao de./}"dude, o aZuno

ndo teri mats oportunidade de reapresental',o 7'CC. kinda que com as

aZteragoes necessdi'ias, deuendo, fiesta hipotese, submeter-se a modo ])rocesso

de eZaboragao da monogric!/ia, sem preguizo da abertura do processo de

sindicdncia". b) O art. i5 passa a ter a seguinte redagao: "Das decis6es da banca

examinadora, incZusiue a de reprouagao por constatagao de.Panda, saZuo as

relations a auaZiagao do m6l'ito da pesquisa (apl'ouagao ou reprouagao),

caberd r.ecurso a Comissdo de Graduagao". Retomando o Expediente, item.

Cultura e Extens5o U!!iverSil6ria! Com a palavra, o Presidente da Comissio de

Graduagao Prof. Camilo Zufelato, destaca os programas da Pr6-Reitoria de

Graduafao. Deixa claro que a CG deu andamento nos proletos ja aplicaveis a este ano. Foi

publicado, na terra-keira, um edital interns; a respeito do PRO-INT, dando divulgai$o da

disponibilidade da verba para que os alunos, ao lingo do m6s de maio, apresentem os

proletos a Comiss5o de Graduai$o, com base nos crit6rios pontuados naquele edital. Lembra

que, este ano, o edital permite a utiliza($o da verba para intercambio. tanto de discentes

quanto de docentes. A Comissgo de Graduai$o deliberou pda utilizagao da verba integral

para os discentes, uma vez que a verba 6 pequena para proletos.de internacionaliza($o O

puzo para apresentago. dos proJetos foi fixado para o .final de maio. Pede para a

representagao discente aludar na divulga(;ao tamb6m, pois o que n5o se quer 6 vicar com essa

verba ociosa para. que a Pr6-Reitoria de Graduai$o n5o diga que ngo ha interesse e isso possa
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gerar uma diminuii$o na verba. O Sr. Diretor diz que 6 a primeira vez que a verba serf

usada para os alunos e seria altamente cgnveniente que a Faculdade conseguisse aprovar

algum proDeto de aluno. Continuando, o Prof Camilo Zufelato informa que foram

enviados e-mails aos docentes solicitando a indicagao de bibliografia para utilizagao da verba

do PRO-LAB na aquisii$o de livros. Completa que 6 importante que os do'centes conversem

entre si para que. nio haja sobreposiQao de titulos de obras. A respeito do PRO-INFO,

tamb6m foram enviados e-mails a todos os docentes pedindo que sejam sugeridzls formas de

utilizai$o desta verba, para que depois a CG delibere e naga sugest6es desse uso. Por fim,

informa que este em andamento um novo edital da Pr6-Reitoria de Graduagao que 6 o

chamado PRO-ED, que 6 voltado para a recuperagao de espagos didfticos. A USP este

destinando vinte e tr6s milh6es de reais para a recuperagao de espagos flsicos voltados para a

graduai$o, sendo que o loco principal deste edita16.a i.ecuperagao de infraestrutura fisica dos

espagos de graduai$o, sobretudo para cursos noturnos. A dlivida que surge 6 se ipso se

aplicaria a FDRP que 6 uma Faculdade nova e sem curso noturno. Explica que o edital se

divide em duas linhas, verba A e verba B. A A 6 axa para todas as unidades,

independentemente de ter cursos noturnos ou nio e a essas unidades 6 destinada a verba de

cento e noventa e cinco mil reais. fl o cano da FDRP, entao, que receberf ainda este ano o

valor da verba informado. A outta verba 6 destinada a vinte e. fete unidades da USP, essas sim

com cursos noturnos. Nesse caso, ha unidades que recebergo mais de tr6s milh6es de regis.

Explica que existe a necessidade de elaboragao de um proJeto, sends solicitada a observincia

de alguns crit6rios que a Pr6-Reitoria de Graduai$o, jbntamente com algumas faculdades de

arquitetura e engenharia, est5o estabelecendo*crit6rios do que s5o obras de recuperag5o, etc.

E neue?sano se atentar a isso. O proleto teve lanQamento em abril deste ano, mas em e-mail

recebido ontem foi informado que os prazos ainda estgo em fase de reformulaigo uma ve:

que o pr6prio cronograma deverf ser readequado ao longo deste ano. O Sr. Diretor

/
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pergunta com que puzo se trabalharf nesse moments. O Prof. Camino. Zufelato

responde que, pele cronograma atual, o encaminhamento de propostas pdas unidades,

serra at6 agosto de zou. Entao, se este sendo feita uma adequai$o deste puzo, com certeza

este serf para a16m de agosto de 20n. O Sr. Diretor pergunta se os proletos passariam

peta Congrega(go. O Prof. Camilo Zufelato responde que a Pr6-Reitora de Graduagao

tem partilhado muito da corresponsabilidade dos diretores: Ela pede que seja constituida

uma comiss5o na Unidade com uma representagao diversificada e que essa proposta sqa

fruto dessa comissgo especifica. Em aparte) o Prof. Rubens Begak entende que a

comissio poderia pensar no fato de que a Casa 7 6 um espago didftico e deixa isso como

sugestao. O Sr. Diretor esclarece que a Diretoria fez uma proposta, a Coordenadoria do

campus, para que a Casa 7 continue sendo utilizada pda FDRP, mesmo com a saida da

administragao daquele local. Ela seria utilizada agora homo um escrit6rio experimentale no

setor de conciliag5o processual que ja este em andamento. Essa foi uma feliz lembranga do

Prof. Rubens Begak. Com a palavra, o Representante da Unidadejunto ao Conselho

de Pesquisa, Prof. Nuno Manuel Morgadinho dos Santos Coelho, traz informag6es

sobre o edital de Iniciai;ao Cientifica da USP com inicio previsto para agostoJ Foray

recebidas vinte e duas propostas de doze professores que agora v5o ser examinadas por uma

comissgo composta por professores da Casa, que nio apresentaram proJetos, atendendo a

determinagao da }'r6-Reitoria de Pesquisa. Portanto, a pr6xima etapa 6 a anflise dos proletos

e a sua classificaigo para fins de encaminhamento para a Pr6-Reitoria de Pesquisa. Com a

palavra, o Representante da Unidade junto ao Conselho de Cultura e Extensio

Universitaria, Prof. Rubens Bei$ak, comunica que ngo houve reuni5o do CoCEx.

Informa que a Pr6-Reitora de Cultura e Extens5o Universitfria convocarf uma reuni5o com

os representantes das unidades e os presidentes das comiss6es,onde das existem, para um

encontro in6dito onde servo discutidos 6s assuntos de cultura e extens5o universitaria, com
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as perspectivas ,novas que t6m side dadas ..nessa gestao pda Profa Maria Arminda do

Nascimento Arruda. Esse encontro estava originalmente marcado para ser no final de abril e

teve que ser postergado, tendo em vista que a Reitoria estava bloqueada por manifestantes.

Sends assim, essa reuni5o foi remarcada para setembro. Portahto, como haverf elem(go em

agosto, o futuro presidente da Comiss5o de Cultura e Extens5o Universitfria ja rica dente que

haverf esse encontro. Findo o item 3, inicia-se o item

Me!!!!!reS! com a palavra, o Prof. Rpb.ens Beigak comunica que ia fazer uma

manifesta($o detalhada, mas ngo barf por solicitagao do Sr. Diretor. Arenas solicita que a

Assistente Acad6mica o consulteantes de responder a um e-mdi/ para chegar na verdade dos

datos. O Sr. Diretor informa que nio 6 um assunto que estqa na pauta e os membros do

Colegiado nio cstfo a par. Em apartep o Representante Discente Thales Cavalcanti

Coelho diz que gostaria de um esclarecimento sobre o assunto para conseguir entender,

enquanto Conselheiro, do que se trata. O Sr. Diretor esclarece que 6 apenas um caso de

encaminhamento de processes para relatoria e que poderia ter entrado,na pauta de hoje se

tivesse sido devolvido em tempo habil pelo relator. O Prof. Rubens Begak diz que recebeu

um processo, encaminhado coma professor da Casa, e o respondeu quando achou que

deveria responder, dentro de uih puzo muito razofvele regulamentar e houve uma cobranga

feita por outro professor, homo se houvesse um eventual mal entendido, a vista de um

comentfrio. Completa que n5o trouxe o processo porque nio achou que devia traz6-1o e que

nunca atrasou os seus relat6rios. Em aparte, o Repr6sentante Discente Thales

Cavalcanti Coelho comenta que 6 um problema gerado, mais uma vez, pda malta de

clareza. a respeito dos prazos. Com. a palavra, o Prof. Camilo Zufelato comunica que

foi eleito coordenador da CAE, que 6 a Comissio Assessora de Estfgio da Pr6-Reitoria de

Gradual$o. Portanto, at6 o final de sua gestao- como presidente da CG, tem.tamb6m essa

responsabilidade em relagao a um dos brazos da Pr6-Reitoria no que diz respeito a questao
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dos estagios. Por fim, pergunta ao Sr. Diretor, quanto ao cargo de Vice-Diretor da FDRP, em

que p6 este. O Sr. Diretor parabeniza o Prof. Camilo Zufelato pda sua eleii$o e, 'em

relagao ao cargo de Vice-Diretor, explica que o assunto este sendo encaminhado e que,

inclusive, esteve conversando com o M. Reitor a respeito. Com a palavra, o Prof. Nuno

Manuel Morgadinho dos Santos Coelho comunica que na Comissgo de Estagio este

sendo discutido o regulamento do NQcleo de Prftica Juridica. Foi feith um anteprojeto e serf

submetido a apreciagao dos professores da Casa, retornando a Comiss3o para que esta

trabalhe em ama das sugest6es .apresentadas por des. No. trabalho de implementagao do

NPJ, foram conseguidas dez bolsas da Pr6-Reitoria de Cultura e Extens5o Universitfria.

Agradece o empenho do representante da Unidade junto ao Conselho de Cultura e Extensgo

Universitfria para viabilizagao destas bolsas. S5o bolsas que agora servo objeto de discuss5o

com todos os professores e alunos da Casa, porque sgo dez bolsas nas quais pode ser

trabalhado com qualquer proDeto de acesso ajustiga. Informa que estgo trabalhando junto

com a Diretoria no sentido de viabilizar um ou mais advogados que posgam trabalhar no

NPJ, porque isso 6 condii$o sine qua non para que se possa ter a pratica juridica real. Essay

bolsas comegam em agosto e seria muito bom que o advogado comegasse nesse periods. O

Sr. Diretor parabeniza o Prof. Nunn. Manuel Morgadinho dos Santos Coelho pda

iniciativi. Informa que sabe da importancia de aprovar o quanto antes essa normativa para o

N6cleo de Prftica Juridica. A Diretoria fez; na semana passada, uma reuni5o ia Procuradoria

Gerd da Universidade, para tratar das alternativas sobre essa questao. Ainda na quarta-keira,

o Prof: Benedito Cerezzo Pereira Filho, a pedido da Diretoria, esteve Da Defensoria Publica

com o Defensor P6blico Regional, tamb6m analisando outras possibilidades na linha de

conv6nio da Defensoria, com repasse de verbas para esse typo de contratagao de advogados

que possam atuar no NQcleo de Prftica Juridica. Continuando, o Prof. Nuno Manuel

Morgadinho dos Santos Coelho inform.a que a p6s-graduai$o, neste momento, tem um
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anteprojeto do regulamento de seu programa e esse anteproUeto serf submetido a todos os

professores. Tamb6m serf encaminhado a todos os docentes o estado daquilo que foi

construido at6 agora. O processo feito foi: comegou com uma chamada publica, com todos os

professores interessados; foi levantado o que se este discutindo e foi possivel identificar uma

area de concentrai$o. A partir dai, foram estabelecidos diflogos e construida a descrigao

dessa area, "Justiga, Cidadania e Desenvolvimento" e de quatro linhas de pesquisa. Ligadas a

essa area e a essas linhas estgo as disciplinas obrigat6rias e optativas e os proJetos de

pesquisa. Ha um determinado quadro do programa; entretanto, homo entraram muitos

novos docentes na Faculdade,,isso que foi construido at6 agora serf apresentado a toda a

comunidade. Esses novog professores que n5o tiveram oportunidade de participar, poderao

apresentar projetos e disciplinas. A partir dessas novas contribuig6es, serf feita bma nova

sintese que serf depois apresentada is instincias superiores. Agradece ao Prof. Gustavo

Assed Ferreira e ao Prof. Jain Aparecido Cardoso que participam da Comissao, bem como ao

Prof. Rubens Begak pda contribuii$o na construi$o da linha de direitos fundamentais. Em

aparte, o Prof. Rubens Begak manifesta sua preocupagao na escolha da CAPES do novo

representante de area. Continuando, o Prof. Nuno Manuel Morgadinho dos Santos Coelho

registra seu aplauso, coma professor de Direito, a decisgo do Supremo Tribunal Federal na

assimilaQao do regime da uni5o estfvel de casais homoafetivos. Cr6 tratar-se de uma decis:io

absolutamente importante do ponto de vista da construi$o de um Estado Democrftico de

Direito do Brasile do direito a felicidade e a igualdade entre n6s. Nenhum dos demais

membros desejando fazer o uso da palawa; o Sr. Diretor da por encerrada a reunifo is l6h45.

Do que, para constar, epf .!!..iiggg92991illAI Maria Jose de Carvalho Oliveira,

Assistente Academica, lavreie solicitei que fosse digitada esta Ata, que serf examinada pelos

senhores Conselheiros presented a sess5o em que for discutida e aprovada, e por mim

assinada. Ribeirio Preto, 6 de maio de 20n.

o uso da palawai o Sr. Diretor da por

Maria
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