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ATA DA l6a SESSAO ORDINARIA DA CONGA:E(;A(;AO DA FACULDADE DE
DIREITO DEjilIBEIRAO PROTO DA UN].yERSID.ADE DE sAO PAULO. Aos tr6s

dias do m6s. de junho de dois mile onze, is l4h3o, em terceira e.,61tima convocat6ria, no

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

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

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

Professor Associado Nuno Manuel Morgadinho dos Santos Coelho; dos Professores Doutores

Jain Aparecido Cardoso, Gustavo Assad Ferreira e Camilo Zufelato; dos Representantes

Discentes Fernando Amorim Spares de Mello(Suplente) e Thames Cavalcanti Coelho, bem

coma da Representante dos Servidores T6cnicos Administrativos. Sita Renata Cristina

Salgado(Suplente). Presente, tamb6m, a Sra Maria Jose de. Carvalhol Oliveira, Assistente

Acad6mica,: para secretarial a reunifo. Justificarani, antecipadamente, suas aus6ncias os
Professores Titulares Hermes Marcelo Huck, Antonio Magalhaes Gomes.Filho, Antonio

Scarance Fernandes e Teresa .Ancona lopez; os Professores Aust)ciados. Heleno Taveira

Torres, Giselda Maria Fernandes Novaes Hironaka,'Gilberto Bercovicie Alessandro HiFata;

os Professores Doutores Sergio Nojiri(Suplente da Chefia do Departamento de Filosofia do

Direito e Disciplinas Basicas), Eliana Franco Neme e Rubens Beak, bem como. a

Representante dos Servidores T6cnicos AdmiDistrativos, Sra Marcia Aparecida Ci'uz de

Oliveira Bianco;*Havendo n6mero legal, o Sr. Diretor declara abertos os trabalhos e inicia a

Parte I =..EXPEDIENTE.
nio havendo maBifestag6es nbm alterag6es, a~

Ata 6 aprovada, por unanimidade; pelos presentes. z.
a) informa que o novo layout do site da FDRP ja este no ar e que foi enviada uma mensagem

atodos, pda Assist6ncia Administrativa, solicitando sugest6es para eventuais melhorias no

mesmo; b) comunica que ja foi nomeada a comiss5o coordenadora da 4a Semana Juridica e,

atendendo a sugestao da comissgo ad hoc que este trabalhando no projeto da p6s-graduagao,

o evento versarf sobre as linhas de pesquisa que est5o sendo propostas no proUeto a ser

encaminhado a Pr6-Reitoria. A comiss5o te(a a presid6ncia do Prof. Gustavo Asked Ferreira;

c) com grande satisfa(go, informa que foi realizado, nos dias I.e 2 de junho, o .lo Seminfrio

de Pesquisa de . Direito Administrativo. O Sem+nario contou com: a participagao de

pesquisadores de diverias universidades e: com palestras magistrais da Professora Maria

Sylvia Zanella Di Pietro, na quarta-keira, e do Professor Fernando Dias Menezes de Almeida,

na quinta-keira. Tamb6m contou bom a participai$o dos alunos, da FDRP, que sempre..se.
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enriquecem no contato com esses grandes names do Direito. Por fim, .parabeniza a

coordenai$o do evento na pessoa dos professores Thiago Marrara de Matos e Gustavo Assed

Ferreira; d) informa que a Dirdtoria recebeu um alicia da CAmara Municipal de Ribeir5o

Preto, comunicando a aprovagao, naquele sodalicio, de uma moi$o de congratulag6es e

reconhecimento a FDRP pda realizagao, no periods de 25 a 27 de abril de 20u, do Seminfrio

Democracia e Dinheiro PQblico que foi coordenado pelo Prof. Nuno Manuel Morgadinhd dos

Santos Coelho. Parabeni2a, entao, todos os envolvidos naquele events.I Findas as

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

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

Parte ll -,- ORDEM ' DO DIA: i.' i.i. PROCESSO

aou.i.355.89 -- ESTIRU'lIJRA CU.RRICULAR. Alterag6es na Estrutura Curricular do

Curso 89001, para o ano de zoi2, aprovadas pda Comiss5o de Graduai$o, confoi'me
relacionado abaixo: a) Criagao de disciplinas eletivas: ai) DPP7oo7 -- Prftica de

Conciliaigo 1-- 7o sem. a2) DDP9oo8 = Direito Tributfrio Aplicado: As Esp6eies Tributfrias

- go sem. a3) DDPgoog -- Sustentabilidade na Gestio do Orgamento PQblico r- go sem. a4)

DPPgo05 -- O Projeto do Novo C6digo de Processo Civil -- go sem: a5) DDPgoio --

Criminologia . -- go sem. b) Alteraifao de sigla de Departamento em disciplinas
obrigat6rias: bi) DDP7oo4 --- Teoria da Regular;ao Econ6mica e Organizagao Industrial --

7o sem. b2) DDP8oo6 = Mercado de Capitais e Sistema Financeiro -- 8o sem. b3) REC2to6 --

Economia para Advogados: Microeconomia -- lo sem. b4) REC22i3 -- Economia para

Advogados: Macroeconomia -- 2o sem. c) Alteragao de sigla de Departamento em

disciplina eletiva: cl) DDPiio6 -- Direito Concorrencial -- loo sem. d) Inclusio de
disciblina eletiva: di) 5940220 -- Psicologia ' Juridica e Forense sem. Aprovadas ad

r({Herendum. da Congregai;ao em a4.o5.20n. A Congregagao referenda, por
unanimidade dos presented, o despacho ,do Sr. .Diretor, que aprovou as

alterag6es na Estrutura Curricular do Curso 89oob para o ano de aoiz,
aprovadas pda Comissio de Graduaifao. i.a. PROCESSO aoo8.t.z87.89.9 --

JAIR .APARIECIDO(:ARDOSO. Relat6rio Bienal de Atividades Acadamicas, apresentado

pelo interessado, referente ao bi6ni0 200g/2010. Aprovado ad r( Herendum do Conselho do

Departamento de Direito Privado e de Processo Civil em 25104.zon, com parecer favorfvel

do Prof. Dr. Camilo Zufelato. Aprovado ad ri:Herendum da.Congrega($o em i7.o5.20n, com

parecer favorfvel do Prof. Associado Nunn Manuel Morgadinho dos Santos Coelho. O

interessado ausenta-se do recinto. A Congregagao referenda, por unanimidade dos
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presentes, em votagao secreta, o despacho do Sr. Diretor, que aprovou o
Relat6rio Bienal de Atividades Acad6micas, apresentado pelo interessado,

referente ao bi6nio aoo9/aoio. i.3. PROCESSO lott.t.8o.89.9 -- FACULDADE

DE DIREITO DE RIBEIRAO PROTO. An61ise de inscrii$o e Banca Examinpdora do

concurso para Professor Doutor, MS-3, em RDIDP, Area de Instituig6es. de Direito, Direito

Comparado e Idioma Instrumental: Edital FDRP Ro o8/20n. Candidato Inscrito: Dr.
Ricardo dos Reis Silveira. Banca Examinadora: Titulares: Professor Titular Joaquim

Carlos Salgado (FD-UFMG); Professor Titular Joio Baptista Vilela (FD-UFMG); Professor

Associado Alessandro Hirata(FDRP-USP); Professor Doutor Camilo Zufelato (FI)RP-USP) ;

Professor Doutor Sergio Nojiri(FDRP-USP). Suplentes: Professor Associado Nuno Manuel

Morgadinho dos Santos Coelho(FDjiP-USP); Professora Doutora Marta Rodrigues MaHeis

Moreira (FDRP-USP); Professor Doutor Marcia Henrique Pereira Ponzilacqua (FDRP-USP) ;

Professor Doutor Gustavo Assed Ferreira (FDRP:USP); Professora Doutora Cynthia Soares

Carneiro(FDRP-USP). Aprovadas peso Conselho do Departamento de Filosofia do Direito e

Disciplinas Bfsicas em 28.o4.20n, Com parecer do Prof. Dr. M.arcjo Henrique Pereira

Ponzilacqua. . Aprovadas ad ri;Herendum da Congregai$o em og.05.aon, com parecer

favorfvel do Prof. Dr. Jain Aparecido Cardoso. Com a palavra, o Prof. Camino Zufelato

considera importante destaca{ que .o candidato parece nio ser portador do titulo de

proflciencia .em lingua estrangeira. Com isso,.,a sua aprovagao dependera da comprovagao

deste titulo antes da sua posse, se for o faso. O Sr. Diretor diz que a observagao do Prof.

Camilo Zufelato 6 muito oportuna e vem ao encontro de argo que ja tinha sido objeto de

reflex6es"neste Colegiado. Na verddde, 6 uma questao mats ampla e talvez possa ser objeto de

consulta aos 6rgaos competentes, porque diz respeito a questao:de se o concurso se exaure

com a nomealgo do indicado ou com a indicaigo do vencedor pda banca e aprovalgo do

relat6rio pda Congregagao. A questao pratica 6 se existe uma lista de espera ou nio. lsso

porque, no faso deste concurso, como s6 existe um candidato que n5o comprovou a questao

da profici6ncia no ato.da.. inscrig5o, se esse comprovagao n5o chega at6 o moments da

nomea(go, o concurso serf frustrado. Por6m,. se houvessem mais candidatos, a quest5o serra

saber se o segundo poderia ser chamado ou n5o. De qualquer maneira, tendo em vista os

pareceres, o concurso serf realizado. O Prof. Camilo Zufelato diz que ha um

posicionamento do STJ sobre esse caso que 6 bastante claro. Entao, talvez essa diverg6ncia

esteja mais num plano te6rico do que num plano pratico e em sua opiniao, seria .melhor, de

imediato, retirar esse requisito dos pr6ximos editais. Sugere que deja retirada esse exig6ncia
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de comprovaQao no ato da inscrii$o, postergaido-a at6 a posse, como respeito a uma S6mula

do STJ. Com a palavra, o Prof. Nuno Manuel Morgadinho dos Santos Coelho
sugere que essa capacidade seja verificada n5o pda apresentagao de titulos,' mas na
avalial$o do memorial. Com isso, toda discussio e o processo de avaliai$o sobre aptidad

seriam encerrados nos poderes da banca. Com a palavra, o Prof. Gustavo Assed

Fem'eira informa que o processo administrativo se inicia com o edital ' e acaba .com a

nomeai$o; Entao, caso o edital n5oinforme o momento da comprovagao, este momento serf

na nomeai;ao. Diz que,'da maneira coma o presente edital foi feito, :restou uma pequena

laguna. lsso porque, 'l'OEFL ou outro certificado" poderia ser ent5o o FIRST, que 6 menor,

mas 6 outro.certificado. O Sr. Diretor diz que, como a anflise das inscrig6es s5o feitas pda

Congregagao num memento oportuno, esse outro certificado poderia ser considerado
tamb6m. O Prof. Gustavo Assed Fem'eira concorda como Sr. Diretor e diz que, ou se

segue a .sugest5o,do Prof. Nunn Manuel Morgadinho dos Santos. Coelho, ou se define os

certificados que servirio homo requisite. )O Sr, Diretoi ' explica que esse 6 .qm problema

tem sido levantado .especificamente nesses concursos: Em apartes o Prof. Nuno

Manuel Morgadinho dos Santos Coelho diz que 6 necessfrio pensar em coma serf

feito, porque o candidato pode apr8sentar o seu certificado at6 a v6spera da nomeal$o. lsso

significa que nesse moments a Congregai$o precisa se reunir ou, entao, o Presidente de+erf

fazer a aprovagao ad rl:Herdndum, para que sda homologado posteriormente. O Sr. Diretor
completa que no pr6prio relat6rio da banca deverf constar o seu entendimento para efeitos

do Ciimprimento dessa exig6ncia. Em aparte) o Prof. Camino Zufeltito concorda com o
Prof. Nuno Manuel Morgadinho dos Santos Coelho que nio se deve exigir esse titulo como

indispensgvel para anomeai$o do candidato.l:Lembra que essa sugestao 6 para outros editais.

A questao 6 que n5o hf necessidade dessa prova certificadora, mas se ela for exigida, que seja

para ser apresentada at6 a nomea($o. Deve-se pensar que algu6m pode ter deixado de prestar

esse concurso por n5o possuir esse titulo que 6 exigido.rO Sr. Diretor completa que ja foi

dito aqui que todos aqueles que se inscrevessem.e levantasseh o problema da possibilidade

de juntada posterior'da certificagao, terra pedido deferido, homo aconteceu no faso que este
em discuss5o. Em aparte, o Prof. Nuno Manuel Morgadinho dos Santos Coelho
considera importante deixar claro que essa desnecessidade de apresentar a comprovagao

no moments da inscrii$o revere-se a outdo edital. O Prof.. Camilo Zufelato acha que 6
importante, para efeit&s de esclarecimento, dizer que sua sugestao 6 para eventuais futurog

concursos com esse mesmo objeto. Para esse, vige o atual edital. O Sr. Diretor lembra que

/
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existe um outro concurso ja publicado abrangendo tamb6m o Idioma Instrumental, que foi

pedido pele Departamento paratentar suprir as necessidades casa esse concurso nio tivesse

6xito. A Congregai;ao referenda, por unanimidade dos presentes, o despacho do

Sr. Diretor,~que aprovou as inscrig6es e a Banca Examinadora sugeridas para o
concurso para Professor Doutor, Ref. MS-3) em RIDIDP, Area de Instituig6es de

Direito, Direito Comparado e Idioma Instrumental -- Edital F'DRP Ho o8/ZOU. ,
t.4. PROCESSO zon.t.i5t.89.3 -- FACUI.DADE DE DIREITO DE RlIBEIRAO
PRETO. Anflise das inscrig6es e Banca Examinadora do concurso para Professor Doutor,.

MS-3, em RDIDP, Area de Direito Civil. Edital FDRP no l6/aon. Candidatos Inscritos:
Drs. Maria Paula Costa Bertran Mufioz, Luciano de Camargo Penteado e Vera Lucia Gebrin.

Banca Examinadora: Titulares: Professor Associado Fernando Caiipos Scaff (DCV/FD-

USP); Professora Doutora Patricia Faga lglecias Lemos (DVC/FD-USP); Professor Doutor

Nestor . Duarte : (DCV/FD-IJSP); Professora. Doutora Cintia Rosa Pereira de Lima

(DPP/FDRP-USP);. Professora Doutora Flavia Trentini (DPP/FDRP-USP). Suplentes:
Professor Doutor Antonio Carlos Morato (DCV/FD-USP); Professor Doutor Jose Luiz Gavi5o

de Almeida (DCV/FD-USP); Professor Doutor Cristi:ino de Sousa Zanetti(DCV/FD-USP);

Professora Doutora Lydia Neves Bastos Telles Nunes (DPP/FDRP-USP); Professora Doutora

Marta Rodrigues Ma#eis Moreira (DPP/FDRP-USP); Aprovadas peso Conselho do

Departamento de Direito Privado e de Processo Civil em 23.o5 20n, com parecer favorfvel
do Prof. Dr. Jain Aparecido Cardoso. Aprovadas ad r(:Herendum da Congregai$o em

27.o5.20n, com parecer favorfvel do Prof. Dr.. Gustavo Assed Ferreira. A Congregagao

referenda, por. unanimidade dos presentes, o despacho do Sr. Diretor, que
aprovou as inscrig6es e a Banca Examinadora sugeridas para o concurso para
Professor Doutor, Ref. MS-3, em RDIDP, Area de Direito Civil -- Edital FDRP no
i6/doit z. : z.i. PROCESSO

ado8.i.t59.89.o = MARCIO H.ENRIQUE PEREIRA PONZILXCQUA. Pedido,

formulado pelo interessado, para a mudanga de regime de trabalh6, no Departamento,-de

Filosofia do Direito e Disciplinas Basicas, de RTC(Regime de Turno Completo), para RDIDP

(Regime de Dedicagao Integrals Doc6ncia e a Pesquisa). Aprovado pele Conselho do

Departamento. .de Filosofia do .Direito e Disciplinas Bfsicas em 29.o3.20n, com parecer

favorfvel do Prof. Asgociado Nunn Manuel Morgadinho dos Santos Coelho. Parecer do

Relator Prof. Dr. Rubens Begak, que opina pelo deferimento do pedido. Com a palavra, o

Prof. Nuno Manuel Morgadinho dos Santos Coelho destaca o tmbalho que o Prof.
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Marcio Henrique Pereira. Ponzilacqua tem desenvolvido,nao.apenas dentro de sala de aula e

n&s atividades de ensino e pesquisa, Mas tamb6m nas atividades de extensio. Ele contribui

para dar uma feii$o de c6mpromisso e, ao mesmo tempo, de qualidade acad6mica a
Faculdade nas suas relag6es com a comunidade. A Congregagao aprova, por

unanimidade dos presentes, em votagao secreta, o parecer do relator;.favor6vel

a solicitai:ao, formulada pelo interessado, para a mudanga de regime'~ de

trabajho, no Departamento de Filosofia do Direito e Disciplinas Basicas, de RTC

(Regime .de Turno Completo) para RDIDP(Regime de Dedicagao Integral a
Doc6ncia e a Pesquisa). a.z.:Pli.OCESSO Zoo8.t.ao7.89.5 --. VICTOR (;ABRIEL
DE OLlyEIRA RODRIGUEZ. Pedido, formulado pelo interessado, para a mudanga de

regime de trabalho, no Departamento de Direito Piblieo, de RTC(Regime de Turno

Complete)ipara RDIDP (Regime de Dedicai$o Integral a Doc6ncia e.a Pesquisa): Apro+ado

pelo Conselho do Departamento de Direito Ptlblico em o4 o5.20u, com parecer favor6vel do

Prof. Dr. Thiago Marrara de Matos. Parecer do Relator Prof. Dr. Camino Zufelato, que

opina peso deferimento do pedido. Com a palavra, o Prof. Nuno Manuel Morgadinho
dos Santos :Coelho registra a importancia dessa proposta do Prof. Victor Gabriel de

Oliveira Rodriguez e do significativo trabalho de p6squisa que ele tem realizado..

Recentemente publicou uma obra em Direito Penal que teve um acolhimento e um impacto

muito importante na area, nio apenas no Estado ~de S5o Paulo,,mas em tQdo o Brasil.

Noticias que v6m das principais universidades federais dizem respeito ao. acolhimento dessa

obra ' de Direito Penal langada por ele recentemente. Sua atividade .de pes(juisa 6 muito ,

importante para a16m das suas atividades temais. Diz que gostaria de registrar isso em abono

a aprovaigo junta . aos 6rgaos aos quais' esse requerimento serf encaminhado. A
Congregagao aprova} por unanimidade dos presentes, em votai;ao secreta, o
parecer do relator, favorgveli solicitagao, formulada pelo interessado, para a

mudanga de regime de trabajho, no Departamento de Direito Ptiblico, de RTC

(Regime de Turns Completo) para RDIDP(Regime de Dedicagao Integral a
Doc6ncia e a Pesquisa). Com a palavra, o Prof. Camilo Zufelato diz que tem sido
discutida e deliberada com frequ6ncia essa questao de.mudanga de regime e, at6 ent5o houve

dais pedidos no sentido contrario, ou deja, de RDIDP para RTC. .Pergunta, entao, se o

resultado desses pedidos, que foram deliberados ha pouch, teri algum. impacts no resultado

global de regimes de trabalho da Unidade. O Sr. Diretor esclarece. que este sendo

aguardada a manifesta(go, por parte dos 6rgaos competentes da Reitoria, a respeito dos
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procesbos que ja foram votados na Conga'ega($o.. Explica que o Projeta Pedag6gico da FDRP

prev6 um minimo do compo docents, por volta de setenta por cento, homo uma esp6cie de

piso. Em apartes o Prof. Gustavo Assed Ferreira diz ' que a sugesHo da Comissio de

Clara Docente, que sugere que, se possivel, se tenha setenta por cento de professores em

RDIDP, ela comp6e o processo administrativo onde tamb6m este inserido o Projeto

Pedag6gico. O Projeto Pedag6gico da FDRP silencia nesse sentido. No bojo. do processo

administrative, a; Comissgo de Clara Docente, quando concede os quarenta claros, faz a

sugestao. de que, se possivel, se. tenha o minimo de setenta por cento. O Prof. Nuno
Manuel Morgadinho dos Santos Coelho ressalta que o proUeto pedag6gico de. um
curso construido numa Universidade como a USP, que tem diferentes 6rgaos competentes

para deliberar sobte diferentes quest6es, acaba por ter essa caracteHstica. Ele 6 ftuto da

contribuigao. de diferentes colegiados, 6rgaos, autoridades, pareceres, etc. E resultado das

(llecis6es tomadas por todas as instgncias por onde ele pasha. Qualquer proUeto pedag6gico,

necessariamedte compreende .lima determinagao acerca dos claros:: Entao, em seu

entendimento, essa decis5o tamb6m comp6e o proJeto pedag6gico e 6 algo extremamente

importante de ser observado,: independentemente do resultado desses dots pedidos que

foram encaminhados hf pouco.:.Em aparte). o Prof. Gustavo Assed Ferreira diz que

existem duas hip6teses. Uma- 6 que o proDeto pedag6gico de cured 6 apenas um proUeto

pedag6gico de curso, outta 6 que o processo administrative do encaminhamento do proUeto

pedag6gico dentro das instincias da Universidade comp6e tamb6m o proUeto pedag6gico.:Em

nenhuma das duas hip6teses existe uma regra que vincula o n6mero de docentes na

instituigao de ensino. Lembra que a primeira hip6tese Ihe parece mqis apropriada e nela, o

proyeto peda96gico de curse 6 um instruments que comp6e fundamentalmente o direito de

uma instituii$o de ensino de abrir um novo curso ou uma nova unidade. O processo

ddministrativo 6 coma um instrumento quejconduz esse proleto pedag6gico nas instAncias da

instituii$o. Assim sendai rica com a primeii'a hip6tese, regsalviido que, ainda que ficasse

com a segunda, entende que os setenta por cents nio s5o uma obrigatoriedade dentro da

nossa Unidade:lCom a palavra, o. Prof. Jain Aparecido Cardoso diz que, de m.odo

gerd,inenhuma faculdade .coloca no proDeto essa questao de porcentagem de-um regime ou

.de outdo. O que se coloca 6 uma politica .universitfria que busque essa questao. lsso porque,

ao se prefer isso no proUeto, se nio for cumprida essa norma at6 a avaliagao do MEC, a Escola

estarf confessando que nio foi capaz de cumprir com seu objetivo. A ideia 6 bpscar essa

discussao, sabre o que seria melhor, por meio dos colegiados da Faculdade. Em aparte9 o
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Prof. Nuno Manuel Morgadinho dos Santos Coelho diz que, no 6mbito da
Univemidade de S5o Paulo, quando o projeto pedag6gico 6 criado, um elements que o

Conselho de Graduai$o examina 6 o problema dos claros.. lsso 6 algo importante no imbito

da USP. No 3mbito federal, a proposta de um curso para o MEC, deve necessariamente

indicar a quantidade de professores e seus regimes de trabalho. Esse 6 um elements essencial

para que o curio sega autorizado e depois reconhecido. Verificar-se-f se o curso efetivado

naqueles termos, havia sido implantado naqueles termos. lsso serve para evitar que as

instituii;6es prometam vfrias coisas no momento da implantaQao e depois nio as cumpram.

Em apartep o Prof. Camilo Zufelato explica que a esfera publica tem uma peculiaridade

em relagao a privada que exige essa discriminai$o antes da aprovagao do curio em todas as

instfncias da USP. N5o obstante as inst&ncias da USP tenham que analisar quala quantidade

de docente e o regime de trabalho que o proUeto pedag6gico, explicita od ' implicitamente,

sugere, o que tem ficado claro, nas discuss6es do Conselho de Gradual$o, 6 que se deve

analisar um proUeto pedag6gico como algo absolutamente mutavel; que a medida que vai

sendo implementado, ganha contomos e se aproxima da realidade. Independentemente de

ser uma exig6ncia ou uma sugestao para o proUeto pedag6gico, 6 uma anflise cotidiana de

todos acerca do que tem side o RDIDP numa realidade brasileira, numa realidade do Direito

e numa realidade ribeirao-pretana da FDRP. Independentemente de uma fixai$o obrigat6ria

ou sugestiva de regime de trabalho de .docente, o ' que se tem 6 que alguns docentes

naturalmente migram de um regime para outdo. 3.

JIUNllQ.:&.CERT: 3.i: PROCESSO doit.t.3i3.89.3 -- PAULO EDUARDO MIKES DA

SILVA. Solicitagao de credenciamento junto a CERT -- Comissio Especial de Regimes de

Trabalho, formulada pele interessado: Aprovada ad rilHerendum do Conselho do

Departamento de Direito Pi:ivado e de Processo Civil em 02.05.20u, com parecer favor6vel

da Profs Dra Lydia Neves Bastos Telles Nunes. Parecer da Relatora profs Dra Eliana

Franco Neme, que opina favoravelmente ao pedido de credenciamento. .A Congregagao

aprova, por maioria dos presentes, com 7 votos favorgveis e iabstengao, em

votagao secreta, o parecer da relatora, favorgveli solicitagao de
credenciamento, junto a CERT -- Comissgo Especial de Regimes de Trabalho,

formulada pelo interessado. 4.
!:!yBE=DQCEN.IE: Manifestag6es dos Departamentos da Unidade, contrfrios a abertura

de inscrig6es a Livre-Doc6ncia para o ano em curse. Com a palavra, o Representante
Discente Fernando Amorim Spares de Mello pede um breve esclarecimento, aos
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Chefes dos Departamentos presented, a respeito das raz6es por terem side contrfrios ao

concursol Com a palavra, o Prof. Gustavo Assed Ferreira esclarece que foram

considerados os artigos t73 e i37 do Regimento Gerd da USP quQ fda da devida

regulamentagao do curso. Pressup6e a divisio por areas e a FDRP ainda n5o tem essa divis5o.

Considerando, tamb6m, a falta de um planejamento estrat6gico dos Departamentos. Levando

em conta que esse planejamento aclararf a questao das areas, preferiu-se, nesse ano, por

estes motivos, ngo abrir o concurso de Livre-Doc6ncia, sem prquizo de que ele sqa aberto no

futuro. Mas, para este ano, devido a essa base de estruturai$o do Departamento, n5o seria

conveniente abrir um concurso p6blico, aopde a seguranga juridica n5o poderia ser atestada

de maneira perene. O Sr. Diretor pondera que o artigo do Regimento que determina a

abertura de concurso para a Livre-Doc6ncia 6 um dispositive que tem que ser aplicadotendo

em vista a realidade de uma Unidade em construgao. lsso porque, em uma Unidade em

formagao, muitas vezes n5o se tem sequer docentes com a titulaigo necess6ria para compor

uma banca que examine esse tipo de concurso. Retomando o Expediente, item.a-Ealavra
a

Com a palavra, o Representante da Unidade

junto ao Conselho de Pesquisa, Prof. Nuno Manuel Morgadinho dos Santos
Coelho, infos'ma que n5o ha novidades desde a Qltima reuni5o da Congregagao. Diz que

n5o p6de participar da 61tima reuniio do Conselho de Pesquisa. Informa que foi langada a

versgo de testes do sire de divulgai;ao cientifica da FDRP. Neste moments), foi disponibilizado

apenas para os professores para que des, com uma senha, acessem e consertem o que

quiserem e encaminhem a Comiss3o,de Pesquisa, o material que gostariam .de disponibilizar.

Acredita que servo recebidos muitos documentos novos e que ao dhegar t) m6s de julho, jf

existirf uma vitrine da produi$o cientifica que, possivelmente, nenhuma outra faculdade de

Direito no pals teri. O Sr. Diretor lembra que no inicio da reuni5o foi falado sobre o novo

/about do Site da Faculdade e dentro desse novo layout tem um campo especifico de

pesquisa. Parabeniza o Prof. Nuno Manuel Morgadinho dos Santos Coelho que conduziu esse

processo junto com os recursos oferecidos pda Pr6-Reitoria de Pesquisa. Esse site da

produi$o.cientifica representa um grande diferencial da FDRP, que dessa maneira mostra o

seu perfil, ou seja,' uma Unidade com forte engajamento de docentes que possibilita

exce16ncia no ensino, mas tamb6m com grande loco na pesquisa e na extens5o. Esse loco se

manifesta tamb6m, por exemplo, no rata de que na FDRP, a iniciaigo cientifica integra o
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hist6rico do aluno e atrav6s dessa disciplina, sio concedidos cr6ditos. O tratamento dado ao

Trabalho de Conclus5o de Curso demonstra a valorizai$o da pesquisa. ho 6mbito da FDRP.

I.embra que durante muito tempo, na FD, o TCC ngo valia cr6ditos. Era um trabalho de

pesquisa exigido, mas que n8o representava nenhum ganho pata6 hist6rico escolar do aluno.

Com relagao is atividades de extensao, por exemploj ' o setor de conciliai$o pr6'processual,

pelo Projeto Pedag6gico da FDRP tamb6m representa um ganho que se incorpora no

hist6rico do aluno porque ele recebe cr6ditos por essas atividades. Por fim, continuando,

informa que o Prof. Rubens Begak justificou sua aus6ncia e. ngo comunicou a Diretoria

nenhuma consideragao especial no tocante ao Conselho de Cultura e Extens5o Universitfria.

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

Prof. Gustavo Assed Ferreira agradece pdas palavras da Diretoria no inicio da reunigo

quanto ao lo Seminfrio de.. Pesquisa de Direito Administrativo da USP. Comenta que o

evento, realizado nos dias ie 2 de junho de 20u:contou. com a participagao de pesquisadores

de cinco uniVersidades, a16m da Universidade .de Sio Paulo: Agradece pda parceria e

coordenai$o do idealizldor do projeto, o Prof. 'lbiago Marrara de.Matos: .Diz que trabalhar

com esse docente 6. unl prazer e uma honra. Agradece,' tamb6m, a servidora t6cnica-'

administrativa Angela Demian Prate$, que os ajudou demais, desde a organizai$o at6 a

execugao desse proUeto. Nenhum dos demais membros desejandb fazed o uso da palavra, o Sr.

por elicerrada a reuniio is l5h3o:. Do qud, para constar, eu,

,' Maria Jose. de Carvalho Oliveira, Assistente Acad6mica, lavrei e

esta Ata, que 'serf examinada pelos senhores. Conselheiros

presentes a sess5o em qle for discutida e aprovada, e por mim dssinada. Ribeirio Preto, 3 de

junho de 20u.
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