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ATA DA l8a .SESSAO ORDINARIA DA CONGREGAQA6 DA FACULDADE DE
DIRIEITO DE RIBEIRAO 'PRETO DA UNIVERSIDADE DE sAo PAULO.: Aos dots

dias do m6s de setembro de doin mil e onze, ds i4h3o, em terceira e 61tima convocat6ria, no

Anflteatro da Faculdade de Direito de Ribeir5o Preto da Uni'kersidade de S5o Paulo, retlne-

se a Congregagao da Faculdade de Direito tie Ribeifgo Pret6 - FDRP, sob a presid6ncia do

Pr(5fessor Titular Ignacio Maria Pov6da Velasco, Diretor da Unidade, e. com a presenga dos

Professores Cainilo Zufelato (Chefe..do Departamento de Direito Privado e de Processo

Civil), Gustavo Assed Ferreira(Chefe do . Departahento de Direito Ptlblico), Sergio Nojiri

(Chefe do Departamento de Filosofia do Direito e Disciplinas Bfsicas)t Thiago Marrara de
Matos (Prbsidente da Comiss5o de Graduagao); Professor .Associado .Nessandro Hirata,
dos Prdfessores Doutoi'es " Fabiana Cristina. Seven(suplente), Caio .Gracco Pinheiro Dias,

Victor Gabriel de Oliveira Rodriguez (sul)lente); .dog Representantes Discentes Fernando
Amorim Soares de Mello e Thaler Cavdlcanti Coelho, bem como da Repregeitante dos

Servidores T6cnicos Administrativos SFa . Marcia Aparecida Cruz. de . Oliveira . Bianco.

Presente, tamb6m, a $ra Maria Jos6~ de Carvalh(j. Oliveira, Assistente Acad6mica, para

secretarial a reunigo. Justificaram, antecipadaHente ' suas aus6ncias os Professores

Titulares Hermes Marcelo cluck, Antonio Magalhaes Gomes Filho; Antonio ~Scarance

Fernandes, Giselda Maria Fernandes Novads Hironaka d Gilberto Bercovici; os Professores

Asgociados HelQno Taveira Torres e Nuno Manuel Morgadinho dos Santos Coelho e .os

Professores. Doutores Guilherme Adolfo d(;s Santos Mendes e Eliana Franco Neme.

Havendo',n6mero .legal, o Srl Diretor declara abertos os trabalhos e -inicia a Parte I. :-

EXPEDIENTE.

ualizada em iz.o8.zo:11; nfo havehdo manifestag6es nem alteraQ6es, a Ata 6 aprovada,

por unanimidade, pelof presentes. z! : a) informa

que a Ditetoria r6cebeu da Comiss5o de Assuntos Acad6hicos do Conselho Universitfrio e

da Secretaria. Gdral '- algumag circulates referentes a Progressao Docents, que t6m aida

repassados aos docentes, para conheciinento; b) informaque recebeu da Coordenadoria do

Caznpus o novo Regimento do CEFER, tamb6m distribuido, para conhebimento;, c) informa

que foram realizados desde a dltima reuhi5o da Congregal$o diversos eventos na: nobsa

Unidade, e com muita satisfai$o percebe-ge que a cada m6s; com mais frequ6ncia, isso vai

acontecendo e 6 algomuito bom de ver. Cohcretamente, teve a 4' Semana Juridica, que foi

um sucesso e teve a programagao montada pda comiss5o "ad hoc" da p6s-graduagaou

justamente sobre os temas.que estgo. HO projeto do futuro .programa de p6s-graduai$Q.

Quem gabe os nossos discentes quando se formarem jf poderao ingrQssar na p6s-
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graduaigo, se assam desqarem; Curb(i de Difusao, dordenado pelo Prof. Benedito Cerezzo
Pereira Filho "Jurisdigao Civele Penal no Estado Constitucional" contou a presenga do

palestrante convidado, Desembargadoi',Amilton Bueno de Carvalho, do Tribunal de JustiQa

do .Rio Grande do Sul; Seminfrio ~"O Dialogo ' Social no Brasil: Mito ou Realidade"-

coordenado pda Profs Maria }iemilia Fonseca. Gostaria de parabenizar todos aqueles que

participaram da organizaigo e tornaram possivela realiza($o desses eventos com muito

sucessoi d) .foi :langada UMa consulta para manifestai$o de .interesse por parte dos

m6mbros docentes, para futura constituigao da Comiss5o de Cooperagao Internacional da

Unidade. 'Com a constituii$o dessa Comiss5o e tamb6h .8om a eleigao de membros que

teremos hoje para a Comiss5o de Pesquisa e a de Cultura e Extensio Universitaria, a
Unidade vai se estruturando e certamente estes Colegiados poderao somar esforgos para as

atividades fins da faculdade, multiplicando a eficacia, pois temos a convicgao de que todos

aqueles que viereih a fazer parte dessas comiss6eg virgo com essa preocupago de realmente

trabalhar. Essas quest6es s5o importantes, afinal, s5o muitas as oportunidades que as Pr6-

Reitorias oferecem,. mas.. 6 preciso sat)er acoMpanhar e trazer tudo isso para.Um beneficio

maier aos alunos e docentes, bem com.o da Unidade, come um todd; e) no pr6ximo dia

l6/6g, pda.$rimeira vez a I.Jnidade'irf I)articipar do Programa Univetsidad6 e as Profiss6es,.

que 6 um programa da Pr6-Reit6rid'de Cultura.e Extens5o Universitfria. Por conta disco,

receberf a.visita de estudantes para conhecer a faculdade. Como representante Suplente da

Unidade junto ao CoCEx, 6 Prof. Daniel.vihha trabalhando nisso, mas a partir de hole, com

a constituigao da Comiss5o de Cultura e Extensgo Universitfria, a Assist6ncia Acad6mica

repassarf essas incumb6ncias pai'a a comissao.. para''que possa tratar melhor dessas

quest6es.:.Findas as Comunicag6es, ini&ia-se o item 3. Eleicio de I (um) J11ei1lbm}

: o Sr.

Diretor.explica que o artig0 20 do Regiments: da FDRP determina que a Comissgo de

Graduai$o .seja compoptapor sets melnbrog, dos qdais tr6s sgo eleitos pda C6ngregai$o, e
-os outr6str6s, um por cada Departamento. Pelo Regiments, no moments da instala(go da

Comiss5o de Graduagao foi.sorteada a duragao do mandato dos seis primeiros membros,

com prazos de tim, dais e.tr6s anos, para que fosse gafantida a ' renovai$o pele tergo,

c6nforme determin41.'o teferido Regimento. Naquela.ocasiao, um dos dais membros da

Comissio de Graduag5o, cujo mandate 6icou definido para dois .anos, nesse momento

inicial, foio Prof. Camilo Zufelato, eleito pda Congregai$o.. Neste moinento, serf realizada

a .elbii$o paralum membro Titular Q seu repectiyo Suplente, e para ipso foi feita uma

q
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ci3nsulta para manifestag6es de intefesse, para ,que as pessoas que fossem eleitas tivessem

disponibilidade para trabalhar. No caso especifico da Comiss5o de Graduagao, tivemos 2:

manifestag6es de interesse, do.prof. Camino Zufelato como Titular e da Prof ' Cynthia Soares

.Clarneiro homo Suplente; o Sr.' Diretor acrescenta que 6 o momento de indicar nodes,

mas se algu6m for langar um nome,. de alguina maneira., assume a responsabilidade.pelo

interessado, em participar do Colegiado. Pergunta se algu6m gostaria de se manifestar neste

momento, e n5o havendo manifestag6es; '. 6 procedida a .distribuii$o das ..c6dulas:- e;

posteriormente, a apdraigo dos votog. Votagao: apurados os votos, obt6m-se o seguinte
'resultado:'

Profa ;. 2

Fom Prof. Camino

Zufelato e a profa Cynthia Soares Carneiro s5o eleitos, respectivamente, Titular e Suplente,

homo membros da Comiss5o de ,Graduagao.~ O Sr. Dirdtor parabeniza os eleitos. 4,

a Co : o Sr. Diretor

informa que ontem a noite hA:l'Ac recebeu uM eTmail do Prof. Rubens BeQak, pedindo

para retirar o seu nome da lista dos interessados. No caso do Regimento Interno, .essas

comiss6es .que ir5o ser. constituidas s5o I.de 3 membros. Titulares e Beu$; respectivos

Suplentes. Os d(icentes foram consultados e as respostas vi6ram com ihteni$o para Titular

ou Suplente. Se o Colegiado assim entender, primeiro proceder-se-a a eleii$o dos Titulares

b os 3 mais votados. servo os Titulares e -nh sequencia a votagao.para os Suplentes e o

Suplente mais .Votado . serf vinculado. ao Titular mdig votado. e asgim por djante. O Sr.
Direitor lembra que as c6dulas t6m .3 linhas para votaigo dos 3 Titulares, em -votagao

secreta, conforme estabelece .a Regimento. E procedida a distribuigao das c6dulas : p,

posteriormente, a apurdgao dos.votes.., Votagao: apurados os.votos, obt6m=se o seguinte.
resultado: ; g (!!ove) votos pam {} h(f
Dan el Pacheco Po!!tw; ; ia=(deal.):glee.Para..e

;. '

Fonseca e I (um) voto para a Pro111 1.Bbiana (:ristina Seven. Os Profs. Marcio Henrique

Pereira Ponzilacqua,* Daniel Pacheco Pontes e FlaviaTrentini sio eleitos membros Titulares

da Comiss5o de Cultura e EXtensao Uni+ersitaria, nesta a'dem. Passando para eleigao dos 3

Suplentes. Em ' votai$o secreta, .conforme - estabe]ece o Regimento. ]i ' procedida a
distribuigao das c6dulas. e, posteriormente, a apuragao dos votos. Votagao: apurados os

.votosl: obtain-se 6 seguinte resultado: ;

\
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C£isliJ]3;Sgy9D; ; 3.llr6$).)Celeb em branco. A Profa

Maria Hemilia Fonseca, fica eleita Suplente do Prof. Marcio Henrique Pereira,Ponzilacqua,

a Profa Cynthia Spares Carneiro, eleita Suplente do Prof. Daniel Pacheco Paiites b.a Pmfa

FabiaDi Cristina Severn eleita Suplente:- da. Profa= FlaviaiITrentini.- Q:. Sr. Diretor

parabenifa os eleitos. O Prof. Sergio NQjiri solicita esclRreciment6j pojsr*as

.chndidaturas s5o langadas por aqueles que t6m interesse em participar da eleil$otl mas

durantelo pleito, percebeu que:alguns Davos homes gurgiram.espontaneamente do grupo de

fessores. Queria saber, ainda n5o aconteceu, mas se acontecesse de um:profess61 que

nio manifestou"interesse vehcer um outta':que manifestou intefdsse, esse professor n5o

queira partibipar,. homo se resolve iss6.,O St.. Diretor diz qu6 a d6vida parece procedente,

e que; coma disse, no inici6 da reuniao.}JI se algu6m quiser langar alguma :proposta. de
'bandidatura, qud agsama, de alguma.maneira, a respohsabilidade pda intengao. de interesse

desse professor, mas de qualquer maneira a d6vida permanece. .O Poof. GustavQ Assad

Ferreira acha que a solugao i)ode ser Cntendida da seguihte. forma: -qjeleiga(1) 6 feith pda

indicagao da'C6ngregagao, que indica, julga. aqueleg que ela acha mais adequado,,a pessoa

.aceita oU nao: O Sr. Diretor acrescenta, que. se. a pessoa nap aceitar, serf feita uma nova

eleii$o. Por exeinplo, se a profa . Fabiana$Cristina:;l Seven .nao estivesse presente ..e )hao
aceitasse,:tehtariamos o pr6ximo da lists, nesse casa: o Pmf.::Rubens Begak. Por6m?.como

ngo exigte bma lists de espera, tedamos que fazed uma nova eleig5o;:O PI'of. il'hiago
Marrara de Matos diz que o problema n5o se aplica jesse caso, pois,. sio 3 pessods, que
se canditaram e um& que este $resente;- Imagine $e. henhum .professor desejasse gei '

membro de .nada, ningu6m qUisesse pat'ticipar. das Comiss6es,~ o,que .aconteceria com a

Unidade, as Com.issues s5o orgaos 'obdgat8rios, e faz"parte do ttabalho .dos pi'ofessores,

paiticiparem de atividades administrativas. No pior cen6rio, em que nenhum docents,tiver

esse interesse, se a Congregaigo indira, o professor que tem.que assumir obrigatoriamente,

faso contr6rio, em um cenfrio que nenhuih professor tivesse interesse cm participar, a
Unidade ficarid sem as Comiss6es, pda simpleg~vontade dos professores;O Prof. Camilo

Zufelato'cojoca queue um dos dbcentgs, que n5o tele interesse for Qjejto, ele renuncid e

abre-se. a eleii$o para outdo interessado at6 chegar em. uinR situai$o limite que 6 essay ai

sim da formai$o compuls6ria no cano. O Prof. Sergio Nojiri diz que se foi ' essa a soluga6
do Prof. Caihilo, se resolvea situai;ao;'o caso 6 que nas 2 primeiras .nao houve essa situalgd,

mds temps a pr6xima eleiigo. e, portaiitd, n5o 6 apenas um exercicio. intelectual? mas uma

ponderagao para evitar .qualquer tips .de problema'.a enfrentqr futuramentb: .Parece que

r
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agora sim, o Prof.:Camino apresentou uma i'esposta concreta. De acordo coM: o Profs.Assed,

a Congrega($o pode indicar um nome, ::mds .nesse casa,:.estad.. ocorrendo indicag6es

ihdividuais,.e coma m6mbro da Congregagao nio tinha conhecimeito que o Prof Begak ou

a Profa Fabiana tinham intqresse, casa: contrario, poderia at6 mudar o seu veto Inesse

sentido: Uma coisa 6 a Congregagao indicar nomes de jessoas que manifestaram interesse.

O i)F6blema 6. que estgo surgindo hotneg) que, at6 onde sabe,'nao foram ct)nsultados Q a

questao que eu falk, se nessa outta comissao, .se eleger Uma pessoa que ngo tem interesse,

homo resolver. O'Sr. Diretor informaqde para a pr6xima Qlelgo; a16m da manifestag5o

pr6via de interesse, se algu6m mats quisdr. indibar um .nome;' que o naga, mas ?e
responsabiliza por essa indicai$o. O Repregentante discente Thales Cavalcanti

Coelho lembra que eases bov(is .hoHes ocupariam lugares .tie pess6as que .estariam

efetivamente coM vontade de ocupar Q cargo; ia. medida que. a Congregai$o'n5o achar(i

noble o melhor possivel; n5o hai:problems, . I)oi$, n5o !xiste relai$d entry indict($o- e
Votal$o, s6 para dizer o que'aconteceu n4:,eleigao de discente para. o DPP, tiveram Uma

candidbturab nio teve 5o% de votes minimos, teve maid votos brancos e. nulls e n5o foi

referendado, .sera feita butra eleigao.
0

Sr. Diretor pei'gunta, entao, .se.ha alguha bugest5o de name,para compor aComiss5o. O

Prof. Caio Gracco Pinheiro Dias questiona se.9 in$crii$o pode ser feita apenas para

suplente O Sr. Diretor responde aflrinativamente,:.pols quando foi feith a -consulta, o

candidate poderia escolher. O prof. Cato, ganga seu none para concorrer homo suplente. Em

votaigo:':6 procedida a distribuigao .das c6dulas 6,1 posteriormente, a apuraga(i *dos votes.

Votagao: apurados os votes, obt6iilise o seguinte r6sultado :

Flavia Trentini: s (cinco) votos para ; 61;(gelb

;

Eduardo .NveQd&Sils!&i ; I
(um) 'goto eiR branlcei Os Profs; Victor Gabriel de Oliveria Rodriguez, Cintia Rosa Pereira de

Lima e Lydia NQveg Bast6sTelles Nuheq s&o eleitos Tit:ulare$.da Comiss5o'de Pesquisa da

Unidade:: O..Sr. Diretor p:irabeni2a .os eleitos, '. em.-'seguida precede a eleii$o dos

suplentds. O Sr.Diretor pergunta, entao, se ha alguma sugest5o de nome para compor a

Comissfo. Em votaigo, 6procedida idistribuig5o das c6dulas el posterionhehte, a apuragao

dos voto$. Votagao: apurados os votog, obt6m-se o seguinte resultadQ:,&(QilQ}.]!f!!Q£-p3B

\/
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Abe$Ja.Siew;
Profa Fabiana :Cristi11a.SgyQ$. Os Profs. Guilherme Adolfo dos Santos Mendes 6 eleito

suplente do Prof. Victor Gabriel de Oliveira Rodriguez, o Prof. Cain Gracco Pinheiro Dias 6

eleito suplente da Profs Cintia. Rosa Pereira. de Lima g Prof. .Alessandro Hirata 6 .eleito
suplentQ da pl'ofa Lydia Neves Bast6s welles Nunes. O Sr. Dir6tor parabeniza os dleitos

e, em seguida, sugbre uma in+ersio na pauta, deixando. ~os itens 6 e 7 da Parte I --

Expediente, para o ' final da reuni5o. Inicia-se, entao, a.Parte ll .r ORDEM DO DIA: i.

PARA REFERENDAR! i.i PROCESSO zou.i.448.89.6.'.'-- 1iIACULDADE DE
DIREITO DE ]ilIBEIRAO.IPRETO -. Programa para abertura de concurso,. para

provimento de um cargo de Professor Doutor, RDIDP,'junto ao Departamento de Filosofia

do Direito e Disciplinas Basicas, tla .Area de liiciagao a Pesquisa. e Elaboragao de
Mondgrafia$ 1nstituig6es de Direito 'e Sociologia do Direito. Aprovado pele Conselho dt)

Departamento dQ Filosofia do Direito e DisQiplinas B6sicas em og;o8.20n. Aprovado ad

n€Herendum da Congregai$o em u.(i8.20n.. A Congregagaol referenda, ..por

unanimidade dos presentes, o despacho do Srt Difetor,, que aprovou o
programa para abertura de concurso p.ara provimento~l,de um cargo de
Professor Doutor,= RDIDP, junta ao Departamento de Filosofia do Direito e

Disciplinas, Basicas, na Area.. de Inicia+ao a Pesquisa e...'Elaboragao de
Monografias, Instituig6es de bireito e Sociologia do Direito; i.a. PROCESSO

aon.i.484.89.Z - ]iIACULDA])E DE DIREITO DE RIBEIRA.O PRETO b Prograiha

'para ab6rtura de concurso para provimento de.um cargo de Professor D6utor, RDIDP, junto

ao Departamento de FiloSofia do Direito e Disciplihas Bfsicas, .na .Area de Hist6ria do
Direito Ocidentale Formagao do Direito Brasileito, Introdui$ol ao, Direito Comparado e

Idioma Instrumental:;-Aprovado palo Co.nselhg do Departam.ento de Filosofia do Direitb e.

Disciplinas Bfsicas em og.o8..20h. Aprovadq ad r(:Herendum da Congregagao em
n.o8.20n. -A Congregagao referenda}. por undnintidade dos presentes, o

despacho do Sr. Diretoi ', que aprovou o programa para abertura de concurso
para provimento de um cargo de:.Professor Doutor, :RDIDPj junto ao
Departamento de :Filosofia do Direito e Disciplinas Basicas, na Area de
Hist6ria do Direito Ocidental e Fomnagao do Direito Brasileiro, Introdugao ao

Direito Coniparado e Idioma Instrumental. t.3. PROCESSO aon.i.i5i.8g.3 --:
FACU[.D.ADE DE DIREITO])E RIBEIRAO PRETO = Re]at6rio Fina] do Concurso

para. Professor D(i)uto; juHto io Departame.nto de Direito Privado 6 de Pr(icesso civil -iArea

\

pfgina6'ji6 Av. Bandeirontes , 3900 azmpus da USP
i4o4o-go6 RibeiraoPreto-SP

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



UNIVERSiDADE DE sAO IUULO
PACULDADEDKDIKEITO
DE RIBElliAO PRETC)

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

217

218

219.

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

de Direito Civil -- Edital FDRP Ro i6/20u '.-; RDIDP?Aprovado ad n;Herendum da

CongregaQao em 23.o8.20ii. : . LUCIANO DE
CAMARGO

PENTEADO.. A. Congregagao referenda, por unanimidade dos presentes, o
despacho do Sr. Qiretor,,que aprovou o Relat6rio Final do Concurso para
Professor Doutor junto ao Departamento de I)ireito Privado e de Processo
Civil -= .Area de Direito Civil ital FDRP Ho t6/zon -- RDIDP.- t.4.
PROTOCOLADO zou.5.aiz.89.o -- :LI.JCIANO DE .CAMARGO PENTEADO -

Projeto de Pesquisa referente a contratagao dd interdssado .no RDIDP, candidato .aprovado

e indicado no cohcurso para provimento de pm cargo de Professor Doutor, juhto ao
Departdmento de Direitb Privad6 b de Pfocesso Ci\ril -- Edital FDRP ho. l6/201t

Direito Civil. Aprovado pelo Conselho do I)epartam6nto de-Direito Privado e de Processo

Civil em o8.o8.20n, 'com parecer favor6vel:do Profa Dra Marta Rodrigues Maffeis Moreira.

Aprovado ad ri;Herendum: da Congregaigo.em 23.o8.20ii, com base.em. parecer favoravel.

do .relator, Prof. . Assoc. .Alessandro Hirata. A Congregagao referenda) por
unanimid4de dos presentes, o despacho do Sr. Diretor, que aprdvou o Projeto
de Pesquisa referente a contratagao do int6ressado no RDIDP, candidato
aprovado e indicado no concurso para provimento de um cargo de Professor

Doutor, junto ao Departamento de Dh'eito. Pi'ivado d: de Processo Civil= Edital
FDRP Ho t6/aon ..-= Area: Direito Civil. a.':RIECREDENCIAMIENTO DOCENTE

JUNTA IA: CEBll! z.i. PROCESS0'' aoo9.i.t6t.89.6..=y-- 'GUSTAVO ASKED

FERREIRA =. Solicitaigo de recredenciamento junt(t a CER:l ' -- Comigsio Especial de

Regimes .di j Trabalho,, formulada : :pele interessado, Aprovada pelt) Conselho do

Departamento de Direito P.abllco em o3 o8.20uil com ' parecer ' favorfvbl ' da Profa Dra
babiana Cristina Seven. RelatoB Prof. Dr. Camilo Zufelato. O interesfado ausenta-se do

recinto. A Congregagao aprova} pol ' unanimidade dos presentes,..~em votagao

sicreta, o parecer do l81ator, favors'Velo solicitagad de recredenciamento,
junto a CERT..=- Comiss5o Especial de. Regimes de Trabalho, formulada pelo
interessado. '2.2: PROCESSO goog I t83.8.g.o nl M.ARIA HEMiLIA FONSECA -

Solicitaigo :de recredenciamento junta a CERT '-- : C6missio Especial .de Regimes de

Trabalho, fomiulada pda interessada. Aprovada pele Conselho do Departamento de.Direito

Pivado e de Processo Civil.em,o8.o8.20ill com parecer favorivel da Profs Dra Lydia Neves

Bastos Telles tunes. Relator: Prof. Dr:'Gustavo Assed Ferreira. A Congregai$ao aprova)

por unanimidade. dos presentes, eni A,otagao secreta, o parecer da. relator,
favorfveli solicitagao de recredeneiamento, junto a CERT -- Comiss5o
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Especial de Regimes de Trabalho, formuladapela interessada. 3. iRE!:ai1.aiello
DE 3.i. PROCESSO aoo9.t.z:t5.89.9 --

DANIEL PACHECO PONTES - Relat6rio Bienal de.Atividades Acad6micas,.:apresentado

pelo interessado, feferehte ao periodo de agosto de 200g a julho de 26n. Aprovado pelo

Conselho do Deliartamento de Direito P6blico em o3.o8.20u, com parecer favorivel do

Prof. Dr. Victor Gabriel de Oliveira Rodriguez.- Relator: Prof.. Dr.. Sergio. Nojiri. A

CongregaiQao aprova2 por unanimidade dos presentes, em votagao -secreta, o

parecer do relator, ,favoravel ao Relat6rio Bienal de Ati-vidades Acad6micas,
apresentado pelo interessado,'referente ao periodo de agosto ,de goog a julho
:de zoii. 3;z. PROCESSO Zoo9.I't6o.89.o e GUSTAVO SAID DINIZ Relat6rio

Bienal de Atividades Acad6micas; apresentado pelo interessado, referente ao periods.de oi

de jtilho de ' goog a 30 de :junho de 20n ' Aprovado pelo Conselho.do Dapartamento idg

Dit'cato Privado e de . Processo Civil em 2i.o6.bon, :Qom parecer favorgvel. do Prof. Dr.

Camilo Zufelato. Relator: Profs Dra Eliana Franco Neme. A Congregagao aprova) por

unanimidade dos :presentes, em votagao , $ecreta,- o parecer da relatora,
favor6vel ao Relat6rio Bienal -de Atividades Acad6micas,iapresentado pelo

interessado, referente ao pei'dodo de oi tlejulho de goog a 3o dejunho de zou.
O Representante discente Fernando Amorim So&Fes de Mello deixa registrado,

em nome dos alunos, a qualidade ..ido Trabalho que o ' Prof. Gustavo ..Saad Diniz

desempenhou nesses dais ands, em virios. momentos ele teve que se .desdobrar para

conseguir jninistrar as aulas. Merece um vote de congratulagao e parab6ns ao trabalho que

.Prof. Gustavo Saad desempenhou. Trabalhou ticima do que deveria trqbalhat e por isso

'registra o cai'inho e reconhecimento dos alunos ao trabalho do Prof. Gustavo Saad Diniz. O

Sr. Diretor complementa. qu6 a le4b.ganga 6 muito valida, pelo reconhecimento do
trabalho do Prof. Gustavo Saad Diniz, pois inclusive quando nio tinhamos professor de

Direito Comdrcial, teve que se desdobrar. De alguma maneira, isso faz parte da aprovagao

do Relat6rid, e tanto em nome do Departamento quanto da Congrega(go isso foi feith.

Continuando, o representante discente Fernando Amoi'im Soares de Mello diz
que esta reunigo da Congregagao 6 sua arima, bem com6 do .acad6mico Thames e da
Funcion6ria Marcia. Reforga que rbi uma satisfal$o ter convivido com todos nesse periodo.

Retomando o Expediente,I inicia-se o item

: com a

palawa, o Presidente da Comiss5o de Graduagao, Prof. Thiago Marrara de

a
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Matos diz que.6 uma honda participar deste Colegiadol hma expdri6ncia que teve coma

Represehtante Discente e que hole volta np qualidade de membro da Congregai$6, para ele

6 bastante interessante.,Comunica que, assumiU a coordenai96 ha uma.semana mats ou

menos, e este se inteirando dos agsuntos da Comissg(il 1 ) Recebeu um ofici(i direcionado ao

Diretor, mas com c6pia a Comissio de Graduai$o, .ejtoma a liberdade de Comunicar que.a

USP ja:julgou aS i,arias unidades que se. inscreverath para i3o Pr6mio de Recepgao aos
Calouroi, e .os vencedoi'es foram o Instituto de Fisica de Sio Carlos, Instituto de Astronomia

e Geofisica e a: Faculdade .de Odont(ilogia de Baum. O $encedor;mesmo foia Instituto de

Fisica de .Sgo Carlos. Notadamente, um. dos pontos fortes do vencedor foia combinagao. de

diversas atividades, nao apenas atividades te6Ficasi, dpicas, mas ta;nb6m atividades praticas

e de 6sclarecimento e:.htividades de acdnselhamento :para a vida pessoal dos dun(iij com

palestras, sobre drogas, flcool, ::uma .g6rie .de eventos de natdrezas... divcrsag que. foram

combinados peso Instituto de Fisica e aia raz5o dessa premiagao. Alain disco, a CoAiss5o

destacau a elaboragao do relat6rio, o que permitiu uma anflise bastant6 clara.'dos. eventos

que foram realizadds e o que acabou. daiiddcausa a elsa premiagao. Outta experi6ncia (jue

gostaria de re]atit tamb6m. 6 que o institut(i'.de Astronomial'e Geo$sica ganhou uma
menigo honrosa. O .Instituto :tealizou uma avaliagao ;da semana de recepg5o aos calour6s,

n50 sage sd. a FDRP chegou a fazed Cssa avaliagao/mas v6comd una pratica boa e sugere

que a: Congre94gao coloque nas mios :da.futura Coihissgd essas ideias. Continuando, d

Prof. Tbiagd Marrara de Matos sygerd, fazed..dma programai;ao mais ec16tica; =que

tamb6m prepare o. aluno: para a vida hcad6mica e Ihe d6 conselhos de -vida, do dia a dia

dentro da universidade e;dicasdo que. a universidade oferece em gerd e que essa Comissio

faqs uma dtaliai$o da semaha de rec9pg5o,'pois 6 muito importante. ouvir os alunos para

.saber sb des coiisidei'am .ihteressante a semaHa como ela 6 apresentada, ou aprdsentai'em

propostas. de coma. devemo$:melhorat. E at6 aproveita. para.dizer hque serif inter&ssante

avaliar a pr6pria Seihana Jiiridica, e registry seus cumprimentos ao.Prof. Gustavo Assed

Ferreira, que presidiu a Qltima. Ja teve a oportunidfide deorganizar a-.: Semana Juridica. e

gabe o quanto. 6 dificil, mas serra interessaite ouqr os.aluifos,..para saber at6- que panto

essas atividAdes vem agregantllo na sua formaj5o.. O Sr. 'Diretor ressalta que foi muito.

oportuna a c(imunicagao, at6 porque a Diretoria.. ainda. nio recebeu :o oficio e :nao .6 a

pnmeira +ez. que isto acontece, da Pr6-Reitoria is vezes inandaf ' inais tarde: De qualquer

maneira, lembra que a Faculdade em.goog, no seu 2' ano de existandia, ganhou in6nQ5o

honrosa:-homo'melhdr semana. De fate, acha que essa programag5o tamb6m com esse

ecletismo queo Prof. Marrara.mehciona, essa pre6cupaQ5o de preparar para vida 6 muito

\

4

pagina gji6 Av. Bandeirantes ; 3900 Campus da USP
t4o4o'go6 Ribeir5o Proto-SP

T I F 65 (i6)'z36oz-4954
www.usp.for/fail

/



@C

UNIVERSIDADEDEsAoPAULO
BACULDADEDEDIREITO
DXKiBElilAOPaETO

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324'

325'

326

327
f

328

3-29

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

impot'tante e..que, alias, Hesse particular,. aproveita para coMentar ' que a Faculdade, coHO

atividade de extensao, realizou nesse m6s de agosto .uma palestra para a qual foi convidado

o Dr. Cesar Augusto Moreira, muito interessante, sabre Aspectos Pr6ticos da Lei de Drogas,

palestra esta muit(i.coHcorrida e degrande api'oveitamento para os alunos. Continuando,
o Prof. Thiago Marrara de Matos comunich que.a Coma.ssao de Graduai$o recebeu o

PRO-ED, um programa demelhorias dos espagos didfticos dentro da Faculdade, e at6 por

sugestao dos alunog,..foielaborado um: proleto pda,Diretoria e Assist6ncia.Administrativa, e

agora encaminhado a.. Comiss5o ."de : gTadualgof onde a Faculdade. s.61icita qUe a
Universidade contemple a Unidade com essen recursos;pam dois proletos basicamentel.;o

primeiro: 6 de melhoria das galas de aura . com correQ5o da iluminai$o excessive, pois os
alunos nio conseguem enXergar o quadro negro e muitas. veles ngo 6 possivel Utilizar os

equipamentos audiovisuais dentro .da sala.:0 Sr 'Diretor coloca,'tamb6m, a questao das

c6rtinas.IO Prof. Thiago Marrara de Matos $oncorda'e diz que para se resolver essa

.questao dal iluminal$o .e tamb6m para melhorar .o. fistema de som, tudo este . sendo

conteinplado. agora no PRO- ED 20n. Outdo item que extra no pedido dti Uhidade, tem a
ver com o Centre de Estudos,. OB seja, a Bibliotec4. Pcde mais recursos para que o acervo da

Biblioteca sqa ampliado. Resialta 'que .testa comunicai$o 6 mais para os. alunos. saberem

que existelesse proUeto para melhorii .do? espagos diditibos. O Sr. Diretor complementa
que; .provavelmente, ::se a :Pr6 -Reidoria atender a Unidade, geri de grande;valia. O Prof.

Thiago )carrara de Mates -continua e parabeniza a Diretoria pda,criaga(i. da C.omissao

de Cooperagao Intemacional.1Og d6centes :receberam dm e-mail paramanifestaf interessb

e ja era argo que. se discutia,;.d iinportancia 'de se ter lima Comiss5o de -Cooperagao

,Internacii)nal, ngo apenas , uma cbmissgo -formada bor (iocenteg, mas sim .um setQr

. administrativcncoih funcionfrios que saibam falar'outros idiomas, que dominem idiomas

estrangeiros e que timb6m tuidefn dos processos flsicos', dos autos dos alunos que :v5o para
o exterior e exercem atividades de intercAmbio; Considera bistante ilo&v6vela iniciativa b se

coloca a disposigao e outros prQfessores' tamb:6m,'no quefot'..necessgrio para elaborar im

plano dq internacionaliza($cp da unidade,., pois 6 fundamental que a Unidade tenha um

plano,de internaci(inalizai;ao;ium plano de mdtas ligado a Comissao::de.Gmduai$o} de P6s-.

Graduai$o e de,Pesquiga, porque 6. preciso saber quantos aluno$ .podemos receber e .se

existe espago dentro.da gala de aula para receb?r alunos: estrangeiros; :homo isqo podeser

feith; quais os parses que:s6rao privilegiados; isso tudo tem qu6 ser pensado:e o ideal 6 que

fosse ,pensado:'dentro ' de seu.. planelamento de m6dio/lingo i)razo., O Sr. Diretor

agradeee e,ressalta que &muito bom saber:que existe disponibilidade i)ara .Colaborar na

/
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realizagao desse ' plano, que ngo vai apenas. nortear tiquilo que a uiidade efetivamente vai

jlinto aos 6rgaos Centrais;: Em .t6rmos de funcionarios, ihfelizmente ' 6 aldo. que este a16m

disc hossbs .pos$ibilidhdes reais, mas: clara :se :'a tlnidade ::apresentaf:.um . projeto bem
estrdtlirado a Vibe-Diretoria Executiva de Relag6es Interna8ionais, nao. h6 dtlvidas que

teremos mdis possibilidadeg..de sucesso. Continuando} o Prof. .Thiago Marrara de

Matos diz que a Comissio .de Graduagao discutiu a necessidade de..criar. uni .sgtor .de

estagios e esse seton, em algumas unidades, mica vinCulado ao seton de.internacionalizagao::

Talvez, fosse o caso da Diretoria cogitar, a16m de alocar.bess?s funcionfrios quevao cuidar

dos intercimbios e. da internacjdnalizai$o;( que'::eventualmente .o inesmo setor tamb6m

cuidasse ou assumisse os processes dd estagios, Conv6niob e toda aquela parte burocrftica

reldtiva'b eases serviQos«O Sr. Diretor complementa que, pal'a ipso, tamb6m este sendo

trabalhado o CEPRAJUR. O Prof. Thiago Mamhra de Matos esclarece que foi apenas

umh sugestao admiiist+ativh para, colocar funcionaEios. a disposiigolil 71 '.Ealavras.-.ae
SCDhQEgg.Membrosl com .a palavra, o Prof. Gustavo Asked Ferreira diz que com

.relaigo aos 3 mandatos .que se findaln hoje, $arabeniza aos dois reprbsentantes discentes,

cuihprimentando-os, dizendo que foi. lima honra de .te-los doipo colegas. na .CongregaQao.

Camprimenta a.gervidora Marcia, que a: geu ver sempre uma. pessoa equilibfada, serena,

uma presenga que de cato engrandeceu os: ,trdbalhosdb Colegiado. Aog discentes, gfandes

amigos; Fernando Amoriili. e. Thfles, colegas. de Congregagao,:;diz que (jueria ter tido; .ho

meu.tempo de Faculdade, a. clarividenbia que des tivbram na cohduigo dcssa representagao '

discente. Confessa que foi um aluno !elativamente,augente dosgrandes f6runs de debateda

UNESP, mas o privi16gio de t6-1os nests Colegiado seMpre com atitude combativel, mas ao

mesmo tempo equilibrada,. atitutle seMpre pr6-ativa, em interesse dos alunQS, coin decis6es:

ponderadas. Estgo redlmente: deparab6hg e foi ulna honda t6-1os no Colegiado. Sabre a 4a

Sdmanh Juridica, .recebeu. a incumbGncia que quito o honrou; .:do Sr. Diretor,;de pfesidir a

Comiss5o Organizad6ll da 4a Semana Juridiia. .Foi.. um tiabalho 6rduo, mas acredita .tet

fido quito edificaiite,I pois a 4' Semana JuridiCa,. antes de mats nada, procurou n5o friar

dmaruptura com a semanasihteriores, mantend6 (i mesmo model(i;'Acha que a Uiiidade

evbluiu muito nesse s4ntido, e essa semana, ao que;the parece? .conseguiu ser uma semana

um PQuco lnais debativa, o que serf descrito no relat6riQ a ser. mohtado nos pr6ximos dias

pda- Comissao.'Jlouve um ndmero .maior.ge debatesl .as iaesas tematibas, de cato, fizeram.

:com que crescesseia vinculag5o com as nossas futuras linhas de pesquisa do Programa de

P6s-Gradua($o, e ie p.reslaram inclusive a .divulgar o .n6sso. prograina junto..ao alunado e

J
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into foi muito interessante. Faz um agradecimento a Diretoria da Faculdade e i.Assist6ncia

. Academica, que ajudaram extremamente, n5o medium esforgos em ajudar a Comissio no

sei mister. Estende os agradecimentos a dois docentes, uma 6 a Profs Fabiana Cristina

Seven, presente e o outdo e. o . Prof. Victor Gabriel dd: Oliveira Rodriguez, que embora n5o

estivessem~ na comiss5o .abrilhandaram og . trabalhos durante a 4a Semana Juridica,

propondo atividades. Ja o traditional jud simulado organizado e coofdenado . pelo .Prof.
Victor e o interessantissimo ciclo de debates sobre EnsinojPesquisa e Eltensao no Direito,

que espera possamos ter outs'os em breve .4qui- na Faculdade, orgahizados pda Profa.

.Fabiana .Cristina Seven. Um agradecimento . pelo apoio efetivo da .Pr6-Reitoria de

Graduagao, a Editora Atlas e o Santander Universidades. O .Sr. Diretor. pede ao Prof
Gustavo para falar um pouco da .Comissgb Tad hoc" de P6s-Graduai$o, s6 para que a

Congregagao formalmente saiba que os trabdlhol; est3o caminhando.muito,beep e.que a

Comiss5o pretende encaminhar prontamente a proposta, para que a Cohgregagao possa dar

andamento. ' O Prof. Glistivo Assad Ferreira diz, .'entao, que na noite de.ontemi -foi

realizada uma reuni5o da Comissio "dd hoc",' que este findand6 seu puzo de entregar (i

trabalho, e a situai$o 6 a seguinte: o pr6:proJeto este praticamente pronto, 'e ' d;tf sends

.submetido. a hpreciai$o do compo docents. Foi feita uma 61tima chamada de ades5o para

que os novos. doceptes possam participar. Na pr6xima :.semana des receberaQ o proUeto

praticamente fechado para suas opini6es e eventuais sugest6es e contribuig6es. Na semana

de l9 a 23/og,o proleto deve estar terminado, as disciplinas oferecidas. Houve forte ade95o

de docentes, at6 agora 23 a -a5 docentes jf sel manifestaram favoravelmente a um
crcdenciamento junta ao futuro Programa de Mestrado e acreditamos que dentro embreve

poderemos encaminhar esse proUeto paula Pi'esid6pcia da Congregagaoj: para que deja

apreciado por. este Colegiado. As linhas de besquisa ficaram muito. s61idaq, que 61 o ideal, sgo

linhas que conversam entre si, d que podem sen Imuito 'bem. observadas ha frei de
concentrai:5o que escolhemos, Justiga, tidadania e Desenvolvim6nto e tem certeza que esse

proletd de MQstrado renders ..frutos brevem:ente.. Nao. tem dividas que com dpoio da
Diretoria da;, Unidade conseguirbmos uma passagem rapida pdas instfncias da
IJniversid:ade de S5o Paulo e. quem sabe podemos, no APCN de 20i2, enviar nosso proUeto

para a CAPES, o que, na:verdade, 6,um objetivo para 6ferecer.vagas aos nossos discentes

da primeira turma. $1 importantissimo que estes. discentes tehham a opl$o de ao menos ap

25 vagas que devemos receber ' da CAPES no $rim6iro moments.I Com a palavra, o

representante discente Femiando Amorim Soares de Mello, diz que faz votos que

isso acontega, mas enfatiza que precisa. meth(iran um pouco mais a Bibli6teca. O Prof.
/
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GustavoAssed Ferreira ihforma que no proUett) ha a previsao de uma grande compra

de livr6g;para a Biblioteca d sobTe isso'o Prof. Marrara vai falar. O Prof. Thiagb.Marrara
de Matos'considera que a construg5o de uma infraestrutQra para a P6s-Gradua($o 6 uma

etapa pr6via para a chia($o de ;um proUetoi mast at6 esclarecendo, ao discente Fernando; diz

que muitas vezes: as. coisas na USP funcionam de modo invertido ao que seria rad(hal,

primeiro : se cria para depois dizer. que precisa de ajuda da USP. Infelizmente as coisas
funcionam assim. De todo modo, a Biblioteca recebe Umaverba anual de .lo ou l5 mil reais,

verba esta insignificante., mas gragas a vfrios proletos da USP, e programas excepcionais,

este ano tivemos uma verba bastAnte grande, mais que 100 mil reals. kinda neste ano uma

compra grande foi efetuada e. este chegando.::O Sr. Diretor cbncorda e diz que foram.

gastos mats de 6o .mil; todos os profesgores que pediram livros tiveram seus pedidos

integra[mente atendidos.]i muito impt)rtante .que os~alunos cotram atrfs dos profesiores

para que .solicitem limos, pois todos os livros que fol'am solibitados pelos d6centes foram

Comprados. Em um primeiro memento sera.privilegiada a'diversidade dos livros e nio a
valor'izagao com a repetii$o de Volumes; Optou-se pda diversidade nos exemplares. lsso

demora um pouch para chegar,*porque os livros s5o adquiridos emcompra centrflizada na
Reitorid em S5o Paulo, em pregao ' O Prof. Thiago Mirrara de Matos concorda que

demora muito, e . pel(i que tem noticias, o pregao ainda n5ofoi realizado at6 o nJomento,

ocasionando um atraso. O Sr. , Diretor complementa que a Universidade tem feito
coinpras emerg6ncias, at6 o limite da verba. O Prof. Thiago Marrara de Matos
informa que, a16m disso, houve uma ligta de livros emetgenciais para disciplinas que estio

sendo oferecidas e a Diretoria junta com a Assist6ncia Financeira ja resolveram .todd. essa

parte .e os livros est5o sends entregues. Aqueles que s5o comprados pdas :instancias

Centrais demoram um pouco,,mas 6 fundamental que os. aliinos saibam que precisam entrar

em contato eom os docentes naquelas areas que des pesquisam, para que estes d6centes

sblifitem livros que consideram essenciais para a Biblioteca:,Sem davida, a P6s-Graduai$o

precisa de uma Biblioteca de refer6ncia e parabeniza a Comissao,.porque no proleto se
pdnsou na Biblioteca.e fez previs3o de que. a USP ou. a Pr6:Reitoria de P6s:Gtaduagao

conceda um milh5o de reais para compra de livros .b isso tende a ser resolvido. O.? Sr;

Diretor diz que a Pr6 Reitoria de P6s-Graduagao, na pessoa do Professor Vahan, tem se

mostrado muito simpftica, aberta ao nosso proleto, inclusive o Professor ' Vahan esteve aqui

em Ribeir3o Preto recentemente, e voltari ha semana que vem a Ribeir5o Preto,'.para uma

reuni5o. NUma dessas conversas coloquei justamente essa quest56 que o Prof. Marrara

lembrou, de que no,bobo da proposta de griagao do nosso programa, precisamos da ajuda da

/ /
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Pr6-Reitoria: para ter dsga Biblioteca. i'efgr6pcia, .modelo, que Oai dar um"diferencial no
nosso .programa.:0 nosso programa tem condig6esl provavelmeite, coin a experiancia quea

gente tinha de outras p6s-graduag6es, de comegar em eondig6es melhores~ que muitos

programas, chas esse n5o 6 n(issotefefencial, pols. $empre ap6ntamos para a efce16n(iia. O

repreientante discente Fernando Amorim Spares de Mello :comenta que 6 a sua

61timd: reuni5o e. pergunta se .o Centro .Acad6mido ja foi potificado para abrir ;as. eleig6ei
para as represeatag8es-discentes jynto a Comissio de Culture e Extensgo UniveBitfria e a

Comiss5o. de.. Pesquisa. : O Sr. Diretor '. informa que ja foi. Continuan.do '' o
representante discente Fer:nando Am6rim. Soares de Mello dii quf gostarig de dar..
as boas vindas aos noVos membros efaz votos que deem novos ares a Congregal$o. Ja ficou

dois anos e este de bom'tamanho.:Adredita que os eleito1l. Andre Luis Gomes Antonietto e

Felipe H.enrique Canaval Gomes, vgo fazed.um .6timo trabalho. Registm, em iiome dos

alunos, .a satisfai$o do resUltado de um processo de sindicincia que terminou na semana

passada, jabefto por'was que= n5o s5o do seu conheiirnento, mas por solicitai$o de uma

docdnte, que realmente, estava .na condigao de solicitar apuragao dos fates e estes foram

:rdalmente apu:radosle .+ resultadd, ngo poderia ter. fido melhorj nio apenas por .jer fido

favors;el aos alunos envolvidos, mas por ter side justo, razoavelmentefundamentado e ni

sua opiniao, idobtra at6 sud satisfai$o que a comiss5o tenha sido compQsta por .inemb.ros de

exce16ncia t5o notfvel ' como os:Professores- Sebastiio S6rgid,da Silveira; Daniel .Pacheco

Pontes e o Jail Aparecido Cardoso. O Sr. Diretol '. informa que o jlresultado: da

sindicfncia ainda ngo .se formalizoujlnclusive Uma coisa 6 que o Fernando Amorim Soares

de Mello teQha conhecimento, has tem,que ser mandado .E)arp a Procuridoria Gerd da
Uni'Cersidade, Mas de qualquer maneira, o resultad6 6 esse. O representante discente

Thales&Cavalcanti .Coelho, cdma'61tima manifestagao; lanienta profundamente .o

esvaziamento da ,Coiigregai$o n8ste momento, e . ach:i iss6' tragico .,para : Faculdade,{A

Congtegagao ocorre uma :Vez IE)or m6b, numb $exta-keira,.uma tarde e termina com. quase

metade do quorum. 'Coma: rbpresentante -discente, considbra. que tem.-o: direito de friar

somente .iia -t'alavra aos Mbmbros, mas - sellsente desprestigiado. Ped6 licenga para ler

algumas anotag6es, que saoi na verdadel'Uth apelo para elsa Congregai$o para:os velhos e

os notos' meinbros, de um problema qde este constatando junta. aos demais estudantes da

Faculdade que 6 a proliferai$o:):;indiscriiiiiiada ..dQ reprdsentag6es1lpara -labertura. de

sindic6nCias de professores contra alunos .da Faculdade; Somente nos 61timos 2 meses

foram quatro .representa$6es: O apelc) que faz para esta Congrega(go 6 que estqa .vigilantes

fiscalizd para:que esse instruments administrativo ':nao seja banalizado e setransfomie em

.r
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.um .instrumento de retaliai$o e intimidagao contra os estudantes, que em .sua .dpiniao se
transformou, . dfetivamente, num indicia disso. Pode. ser que o resultado dessa .prim.eira

. sindicAncia em que os membros da comiss5o - e aqua faz um elogio, pris ti'0erah a. c6ragem

de nadal contra a mara do c6rporativismo e tomir a- decisio que entenderam .pof jlista;

enfim, Bao se grata dqui de impedir que a. investigai$o, que de fate 'sega..grave, posse ter

consequ6ncia daS ai;6eb,administrativas. NaQ ie. trata de impedir esse tips de apuraga6;. mas

sim de coibir que a Faculdade seja utilizada para:a realizai$cl de interesses particulares de

quem quer que seja,.independente da titulai$o que teen, independente do cargo qud ocbpe.

Sinceramehte, n5o gabe .a.quem iQteresga utn eorpo estddantil trace e amedrontado, (jue

seja subserviente da autoridade : da Faculdade,: principalihente-de uma Faculdade '.de
Direito, que acha que a cultura 6 de tomen\ar estudantes com pensamentos criticos, coH

firmeza de valores.e etta. FAculdade n5o pods se prestar a utilizar dessas vias para retaliar e

intiniidai ' os estudantes. Nio sabe se o.seu apelo Vai ser efetiv6,..tem aqui poucos meinbros,

hBS $ queria deixar registrado at6 coma iltimo ato sei .na represeiitagao. discen'te. Paul

finalizar mica'.felix em deikar a Congregagao com as;Comiss6es de Pesquisa e: de Cultbra'e:

Extensio formadas e fazyotos para que no fim do mandato dos pr6ximos representantes

discenteg, ja t8nha .a'l. Comissgo de . f6s-Gtaduai$o:. permanente, ..,Conselho T6cnicd

Administrativo e Vice-Difetoria. DesQja boa forte at)s n(ivos mdmbros.:e tamb6fn pede

desculp4s sd de algdma forma iia sua atuagao afrgintou blgu6m pessoalmente, mas.'cl)m

certeza. n5o foia intuito,'pois.. sempre tentou defender aquilo que servia de interesse. dos

colegas, dos pstudantes, sells rebresentadog. O gr., Diretof 'reitera os pafab6ng aos

discentes Thales 6 Fernando; e, . eih relagao a sistemftica?administrativa de eventuais

pedidos de sihdicancia, informa que des partem de uma iniciativa de algu6m por -alguifia

razao, no case passam pda CoMiss3o de Graduagao e (quando. ipso' chega na Diretoria; a

Diretorii n5o tem outra coisa a fazed sen5o t6mar as .providencias. De qualquer maneira, a

Diretoria$em trabalhado muitas vezes-para. compor essas situag6es,. pris essay situaQ6es de

CQnflitoi'na(i. interessam a ningu6m, pelo bontrario, . 6stamos todos empenhados em

construir, de uma maneira harmonica, uma Facu]dade de exce16ncia. ]i da cohheQimento de

todos eases .egforgos por parte dd Diretoria,Dao que esteja se .$entindb atingido, uas apenas

para explicar como funcionA ho aspects administrative o cufso desse typo de solicitai$o. O

representante discente Cavalcanti Coelho=continuai- e diz que dente. malta de
instrumentos de mediai$o e consolidai$o dessas situag6es,.que acha que 6 primordial numa

Fachldade.de Direitoj'que preza p61a boa conviv6ncia entre os dlunos e professores..O St '.

Diretor diz que .com certeza. a. Diretoria tem se. Qmpenhado e alguns docentes que.estao

/
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aqui sabem disco, at6 dobucesso do resultado positiyo.obtido.em lila situagao dessas, mas

este de. acordo e acha importante que haja elsa concjlial$o.. A representante d6s

servidores nio docentes'Marcia Aparecida Cruz.de Oliveira Bianco agradece a
conviv6ncia com todos dutdnte estes d(5is: &n6s que passou aquie diz .:que foi um

aprendizado muito grande. .Agradece tamb6m as palavras do Prof. Gustavo Assed Ferreira,

a Diretoria e a Assist6ncia Acad6mica que sempre pode contar.b a todos.os presented, O Sr.
Diretor novamente df asboas vindas aos novos ihembros da Congregai$o Nenhum dos

deinais membros desejaiido fazed o uso:da palavr$. g.$r; Diretor da por encerrada a reunigo

is i6ho5. Do que,, para. ,constaf,.;:eui .ti:,.g#@$gggflyq.' ?..'l 1 : Maria.:+JQs613de . Carvalho

Oliveira, Assistente Acad6mica, la'frei e bglicitei que fosse .digitada 6sti Ata, que seri
examinada pelos ;enhores Conselheiros presentes a sessio em que.for discutida e aprovada,

e por mim assinada. Ribeir5o Preto, 02 de setembro de 20ii.
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