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A:l'A DA 25a SESSAO ORDINARIA DA CONGREGAQAO DA-FACULDADE DE
DIREITO DE RIBEljiAO Pj:ETO DA UNIVERSID.ADE DE SAO PAULO. Aos

quatorze dias .do m6s de setembro de-,alois mil e doze,:as, l4hoo;* em terceira e 61tiMa

convocat6ria, n6 Anfiteatro da Faculdade de Direito de Ribeirfo Preto da. Universidade de

Sgo Paula, re6ne-se a Conga.egagao da.Faculdade de Direito de .Ribeir5o Pretd 1. FDRIP, sob a

presidencia do Professor Titular Ignacio Maria Poveda Velasco, Diretor da Unidade, coM .a

presenga do Professor Associado Nuno M. M. dos SantosCoelho, dos Professores Doutores

Gustavo Assed,Fed'eira (Chefe do Departamento.de Direito Pablico), Sergio Nojiri(Chefe

do Departamenio de Filosofia - do Djreito e Disciplinas Bfsicas); Daniel Pacheco Pontes
(Presidente da Coihiss5o de Cultura e Extensao Universitaria);- Lydia ' Neves Bastos Telles

Nudes (Presidente dd Comi6s5o'de Pesquisa); Thiago Marrara de Matos (Presidente da

Comissio de .Gradyagao); Guilherme Adolfo dos Santos. i41endes, Clio Grqcdo Pi:nheiro Dias,

Victor Gabriel de Oliveira. Rodriguez (Suplente); .dos Representantes ..Discentes -Jesus
Pacheco Sim6es (Suplente) e FelibeHenrique:Canaval'Gomes,- bem coma da kepresentante

dos:: Senridores T6cnicos . Administrativos.. Srta Ariadne Pereira Gohgalves: Presence,

tamb6m,- a Sra Maria Jose de Carvalho'iOliveira, Assistente Academica, para s6cretariar q

reuni5o. Justificaram, .ahteci$adamente, : suas .ausQncias ~os '. Professores .. Tbulares Luis
Eduardo Schoueri, . Antonio Scarance FQrnande$, Giselda Maria:- Fernandes Novaes

Hironaka e Nelson Mannfich; os . Professores Associados Ari. Possidonio .Beltrah, Pedro
Bohoholetz de Abreu Dalari, e os: Pr6fessores Doutores Camino Zufelato e Eliana Franco

Neme Havendo nQmero legal, o Sr. Presidente declara abertos os trabalhog ginicia a Parte
1 1 EXPEDIENTIE. i. Discuss56 e votacgo da Ata da p41 Se$$g:o da Congregac Q

realizada enl 03.08.zola. N5o havendo manifestaQ6es nem alterag6es, a Ata 6 aprovada,

por unanimidade, polos presentes. 2. Comunicac6es do Senhor Diretor: a) cbmunica

que entre og dias i3 e. i6. de agosto foi reqlizada .a 5a Semana. Juridica da Faculdade de

.Direito 'de Ribeir5o Pretg, que ocorreu ,a contdnto, ,de acordo com a prOgramagao,. mas

considera,que uma questao passivel .de estudos para a pr6xima edigat) do evento & a forma

de registrar a presenga dos alUnos. Agradec6 a todos que colaboraram: para a realizagao

deste evento, na pessoa da Presidente da Comiss5o de Organizagao,.:a- Profs I)ra: Cynthia

Soares Carneiro; b) teve prossegiitnento o Seminfrio Permanente Qm Teoria do Direito e

Civilizag5o, coordenado peso f'rof. Assoc. Nano Mandel Morgadinho dos Santos Coelho e

pda Profa Drq Cristina Godoy Bernardo de Oliveira,' que c6ntou com a participagao do Prof.

Antonio Caieiro da Universidade Nova dei. Lisboa e dos Professores Elza Antonia Pereira

.Cunha Boiteux.e Alysson. Leandro Mascaro da Faculdade: de Direito de S:io Paulo; c) foi

paginaijii ' ' j; f. Av.Bandeirantesj39do(hmpusdausP
i4o40-go6 Ribeir5oPreto-SP

./': T.I F !5 (i6) 36oz-4954
wuvw.direitorp:usp.for

\

B

\

'f'

+

/

P

!

\



y jW: #l# ' mi: \b
:\ alb:; 11'Cr. J#2Z /a@

uuivEasioAOEOESAoj)AULD
FAGULDADEDEDIREITO
DE mnEinAO PRilTO

35

36
f

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

4t
49

50

'51

52

53 \
54

55

56

57

58

59

'60

61

62

63

64

65

66

67

68

,realizado 'entre .os dias 6 e 27 de agostol.o Sehinfrio utica a Nic6maco,.Livro V, Tradug5o,

Interpretai$o..e Comentario, gom, a participagaO do }'rof. Antonio Caieiro, que egteve na

Faculdade homo Visiting .n'(ZHessor, ! coordenado pelo Prof.+ Assoc. ;*Nuho Manuel

Morgadinho..dos Santos.Coelho; d) .o CAAJA realizou 0 2o Workshop de Direito no diai8 de

agosto,.para alunos de .6nsino m6dic} da i'ede publica. e privada de Ribeir5o Preto,. para

divulgar'a '. Fhculdade entre. estes alunos;';e) foi realizado de fb a 28 . de;agosto 0 2o

Seminfrio ...de .Pesquisa de Direito Administrativo, coordenado pele Prof. Dr. Thiagd

Marrara de Matos; coh a presQnga deprofegsores convidados oriundos dalUSP e de outras

univ6rsidades brasileiras; f) foi realizado dntre os dias 27 e 28-de ag6sto o Seminfrio fltica

nas Rdlag6es Jurisdieionais, em parieria- Fom: a AJUFESP,- Associal$o dos Juizes...Federhis

do Estado'de S5o -Paulo, sob a ' coordbnaga6 do Pr(2f. Dr. Sergio N(Hid, com a participagao

dos Professores do Departamento de Filos6fia ' do Direito e Disciplinas Basicas, Marcia '{

Henrique Pereira::k Ponzilacqua, Jongthah ?Hbt'nandes Marcantonio., Nuno Manuel

Morgadinho:dos Santos Coelho, Cristina .Godoy Bernardo de Oliveirae da Profs ASSOCa do

Departament6 : de. Direito''do Esta€io Q Presiddntd. 4a Comissio ..de P6s-Graduai$o. da

Facu[dade de ])ireito de S5o Paulo, M6hica Herman Sa]em CaggiqBo, alda da participagao

de diversos Juizes Federais da cidade de Ribeir5o Preto; g) no dia 3i de agosto foi realizado

0 2o C616.quid de Direito Penal Econ6mico da Faculdade de Direito de Ribeirao.Preto; com Q

tema Lavagefn I dq Dinheird,1.' doin a ' presdnga do Professor : Miguel::Polaind Ons da

Universidad .de. Sevilla, Espanha, coordeiado peso Profs Drl Eduardo Saad Diniz.''O Sr.-

Diretoi agtadece a todos que viabijizar:im.; e participaram destes \eventosJ ' que
Qngrandecem a FacUldade de Direito de Bib8ir5o Prett); h) comin'lca, .Com muita satisfai$6,

o langamento dos f.:primeiros caddrnos normadv6sresultantes dd conv6nio Hillmado entre a

Faculdade de IDireito de .Ribeitao Preto.e o Senado Fed6ml, sob a: coordenagao gerd da

Profa Dra.Ana Carla BliacherienC. Esclarece que o lo destes caderqoSI sobre a Preservai$o

do Patrjm6nio Ambiental Municipal tev8 .gua lteihatica coordenada'pda Pr(jfa Dra Flavia

Trentini, ..com a participaigo do Prof. Dr. Marcioj '. Henriqbe Pereira Pon2ilacqua - e da

'discentg Carolina Costa. Aguiar. Esclarece, ain.da,';que d 2o carderno desta s6rie normative

teve a coordenai$o temftica. do Prof.:.Df. .Guilherme Adolfo gos Santos Mended, com'a

participai$o de um. hQmero expressi0o. de discentes, sendo estes: Douglas..Schauerhuber

NuaesiGregory Ratti, Gabriel Medeiros Cqires, Samuel Zuccaro Walsliian e Rafael Ragazzo

Pacheco Silva. O Sr. Diretor parab6iiiza a todos peladolaboraQ5o. i) &omunica, tamb6m,

que a I)iretoria teve. conhecimgntt) da publicai$o de .tr6s.livtos, sendo estes, o livro Sensatez

homo Modelo e Desafio .do Pensaoento Juridic6 em .Arist6teles, do Prof.:Assoc. Nunn

q. \
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Manuel Morgaqnh6 dos Santos Coelho, o livro Fundamentos:Filds6ficosda.Interpretaigo

do Direito: O Romantismo, e o livro DiJleito, Filosofia e Arte:. EnsAios'de Fenomenologia do

Conflito;. sendo este Qltimo resultantc do. Prqjeto Direito e Cinema, realizado ha algum

tempo nesta Faculdade, com a participagao. do Prof. Dr. Sergio Nojirie dos discenteg Victor

.Gong;alves de Souza,'Larissa Barb6fa Nic(51osi Sod'bs,Heloisa Barbosa Pinheiro .Rodrigues e

Ricardo Tied.-de Brit(i, entre outros autores externo .a Faculdade. O }-Sr:. :Diretor

parabeniza a todos pelo. .h'abalho realizado; j) informs que em. l4 de set:embed se
completam exatos .5 anos da realizaQao da . Solenidadd '' de. Langamento da: Pedra

Fundamental da Faculdade de Direito de Ribeirfo Preto, .: heste }lnesmo terreno hoje

ocupado pda Faclildade, quando a 6poca n5o havia nada. C6nsidera um mdtivo de grande

alegria pai'a todos ver a Faculdadg instalada..e produzindo tantos bong frutosi k) aprbveita a

.opoitunidade para comunjcar queem 3o de outubro is nh serf realizada a Solenidade de

InaUgurai$o do Conjunto dos EdifiQios da Faculdade de Direito de Ribeir5o Preto,: com a

participagao lao Magnifico Rector'e demais autoridhdes da=Univei'sid6de .6 .da soci&dad6

Riberaoprelana;- 1) infofma tamb6m que, de maneira{ informal, ti$eram noticias..que no

pr6ximo din. 2b serf realizada uha reuni5o do Coma\6 da .Area de Direito-da CAPES, .para

avaliar is solicitag6es ,de novos programas, e. na semana segiijnte haverf reuniio do-(;FC

para a palavl'a final;. m) tamb6m no dia 20 de setembro serf I'ealizada,.em S5o Paulo, .lima

:.S61enidade .da.iPr6-Reitori%lde Pesquisa para o langamento dos. NAPs= Considem um

inomento importanto-para a F4culdadd,. pois ja (ibtiveram; p aprovagad de um Ntlclet) de

Apoio, a Pegquisa, .coordenado pelo, Prof. Dr:. Thiago Marrara= de Matos, 'e esclarece:..que

.estarf presente neste eventoque 6 um memento impol'tante para a Faculdade. 31 !!!elfQfs!
''3.t Eleicio de I (uni) ntembro Titular e respectivo SuDlente. napa integral a
Comiss5o de Cultura e:*Extensgo Universitfria. tends em vista b t6rmino do
mandato da profs'Dra :Flavin Trentini homo Titular e da profs Dra Fabiana

Cristina Seven como Suplente. O Sri f Diretoi ' Fselarece::que foi realizadal: uma
congulta. aos Professores e-: apenas manisfestaram interesse bs Professores Doutores

Alessandro Hirata, Fldvia Tt'entinie Cynthia Soares Carneiro ,como TitQlatl e a profa Dra

Eliand Franco; Heme;.coiio Suplente, e pergunta aos demais; se algu6m gostaria de se

manifestar...O Sr. Diretor peWnta se ha. thais alguma manisfestal$o, e. inicia a +otaigo

secreta. Votagao; apurados os votos,'Qbt6m-$e o seguintd resultado: ,6..(se!$}.ileles:para..e

IProf. Assoc. Alessandro .Hirata::'. 6 (seis). votos. para a Profs Dra .Flavia Trentini: e i(um)

votanara ::ProfLDr$ Cynthia Soared: Carneiro; homo Titular; 4 (quatrQ) :votos Data a Profs

Df! Elia:na=FIBilCo Heme,:alvotos uefa f}.Prof. Assoc: AIQ$$BndrQ niratn 2 (dais) vot6$ para

.\
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E!.Q@J)r! FlaviaTrentini. I (um) vot ara a Prop ,Dt? Cynthia Soares Carneiro. I (um)

0

Sr. .Diretor esclarece que diante do empath.entre os Prof. Assoc.: .Alessandro Hirata e a

Profs Dra Flavia Tretini,. de acorda com o regiments da USP, serf elFito o mais aptigo. O

Prof. Assocl Alessandro Hirata e a Profa. Dr ' 'Eliana Franco Neme s5d eleitos,

respectivamente, Titular Q Suplente, homo: membros da Comis95o de Cultura e Extensio

Universitfria: 3.z ll11eicio de ilunl) ntenibro Titular e resmectivo SuDlente, Dana

!!!!egrara:Cer!!i$s5o.de Pesquisa. tendo eni vista.o i:6rmino do mandato do

O Sr. ;Diretor esclarece

que foi realizada umd .consulta aos Professores e. apenas manisfestaraiP interesse os
Profegsores DoutoreQ Victor Gabriel. db Oliveira Rodriguez, Eduardo Saad .Diniz, Cynthia

Soares Carneiro e Fla+ia Trentini, homo Titular ou Suplente e o Prof. Dr.. Guilherme Adolfo

dos Santos Mendes comoLSuplente, .e pergunta dos dbmais. se: algu6m gostaria de s8

manifestar. O Sr. Diretor pergunta qe h6 mats alguma manisfestai96,. e inicia a votagao

'sepreta. Votai;ao: apurados 8s .votos, obt6m-sea seguinte rcsultado: ISlnglie).):gIgS.pa!,a,.e
Pmf !)[..Eduardo Saad Diniz. 2 (dais) votos para o. Prof. Dr. Victor Gabriel de Oliveira

IRodrixuez. e 2 (doin) votos bala a Profa Dra Flavia Trentini homo Titular: 6 (seis) votos oata

f} !mf.Dr, Victor Gabriel de Oliveira Rodriguez.s (cinco) votes para o Pi'of. Dr. Guilherme

Adolfo dos Santos Mendes.. I (um) voto mara o Prof. Dr. Eduardo Saad Diniz e I (um) vote

!am a Profa Dra Cynthia Soared Carneiro. colno Suolente. O Prof. Dr. Eduardo Saad Diniz e

o Prof, Dr: Victor Gabriel de Oliveira Rodriguez+slio.eleitos, .respectivamente; .Titular e

Suplente, lcomo membros da Comiss5d db Pesquisa. O Sr.; Diritor parabeniza os eleitos

e, em. seguida, sugere uma invers5o na bauta, dqixando os iteng.4 e 5 da. IParte I .-'
Expediente; para o final da reuni5o. Inicia:se, entao, a Parte ll -- ORDEM DO. DIA: i.

PARA:.REFEREN'DAR. t.t.'PROCESSO zoo3.i.3xz.z.3 =. THIAGO MARjiARA DE

MATOS. Relat6rio Bienal de Atividades Docentes, apresdiitado pelo interessado, referente

ao periods de 2010/20i2. Aprovado pelo Conselho do Departaihento de DirBito PQblico em

28.o5.2012, com parecer fatorfvel do relator, .Prof...Dr. Eduardo Saad Diniz.. Aprovado ad

ri:HeFendum da Congregaigo em o61d8.2012, 6om parecer favorfvel do relatar, Prof. Titular

Nelson Mannrich. .A Congrdgagio referenda, por maioria (n votos a favor, -i

contrario), Qm votai:ao secreta, com a aus$ncia do interessado, o despacho do
Sr. Diretor, que aprova o relat6rio Bibnal de Atividades Docentes, apresentado

l:pelo interessado. i.z. PROCESSO\ zoiz.i.36z.8g.5 -. MA.RIA HEMILIA

r
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FONSE(:A. Atividades Simultfneas. Solicitalgo de autorizagao para-:exercer atividades de

consultoria juridica junta a. Organizagao Internacional do .Trabalho (OID.; ho periods de

julho ' .a agosto .de 20i2, perfazendo 8 hoi'as gemanais.. Aptovado pelo Conselho do

Departameato de Direito Privado e de Pracesso Civil em o6.o8.20i% com parecer faVorivel

do .relator, Prof. Dr. Jair Aparecido Cardoso. Aprovado ad ri:Herendum da Congregalgo em

t6.o8.20i2,1 com parecer favor6vel. do relator, Prof. Dr. Sergio. Nojiti.. A Congregagao
referenda, por unanimidade, em votagao, secreta, o despacho do Sf. Diretor,
que aprova a solicitagao de autorizagao para exercer atividades de consultoria

jurfdica junto. a Organizagao International do Trabalho (OIT), no periodo de
julho a agosto de Zola, perfazendo 8 horas sem.anais;. z. ELEIQAO.PAlmA \rlCE-
DIRETOR.. z..i.'.PR.OCESSO goto.t.4o5.89.4 .h liIACULDADE DE ' DIREITO DE
RIBEIRAO PRETO. .Pedido de n5o inclusgo de nome na vista tHplice, apresentado pelo

Professor Titular Luis Eduardo Schoueri, nos termos do art. lo da Resolugao Ho 3983/92. O

.Prof. Dr. Daniel Pacheco Pontes diz due ao receber a pauta Ihe ocorrcu uina d6vida,

pois pele que sabe, a Faculdade possui 4 Professores Titulares elegiveis, e com ddesist6ncia

do Prof. Titular Luis Eduardo Schoueri restaram 3,-.e pergunta se apenas essen ii candidatos

concorrer5o a elQiigo. O Sr. Diretor responde que sirhr e que asta eleigao resulta em:uma

classi8cagao, .uma. ordem para a coaposi(go deT umd vista ti'splice. O .Prof. Dr. Daniel

Pacheco Pontes considera estranho pma eleigao que serif desnecessfria.. O Sr. Diretor
esclareceyque a e16iigo n5o 6, desnecessaria; pois o Regimento a prev6, Q esclarece,

tamb6m, que havendo nQmero de Professdres Titulares suficientes para .aiomposiigo da

.vista triplice a eleii$o se processara normalmente. O Prof. Dr..Daniel Pacheco .Pontes

pergunta o (lue o Regiments Gerd diz a este respeito. O Sr. Diretor sugere que o Prof.

Dr. I)adel Pacheco Pontes.consulte o;texto do Regim6nto. O Prof. Dr.' Daniel Pacheco

Ponteg afirma qde o Regiments estipula que devs, haver.n6mero suficiente, mas pao

estipula qual .n6mero serialeste. O Srq-:Diretor esclarbce que .deve haven.- n6mero

.suficiente para a: composh$o da lista triplice, mas: de qualquer maneira, afirma que 'houve

consulta a Procuradoria Gerd da USP e esja fegra .foi confifinada. O Prof..Dr. Daniel,

Pacheco Pontes pdrgunta se existe asta consulta por escrito. O Sr. Diretoresclarece
que a consulta foi feita verbalmente, mas esta 6 a regral'O Prof.. Dr. Daniel Pacheco

Pontes'considera asta uma questao um pgudo controversa e Ihe parece estranho;O Sr.

Diretor esclarece que. no fmbito da Faculdade nio ha contFoversias Cm relaigo a .esta

questao. O Prof. Dr.. Daniel Pacheco Pontes sugere que seja feita uma consulta a CLR,

para a intepretai$o deste dispositivo. O Sr. Diretor diz que nio 6 o cano, mas $e o Prof.
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Dr: Daniel Pacheco Pontes desqjar, pode encaminhar esta cqflsulta a CLR. Por6m; esclarece

que a consulta ja foi feita a .Procufadoria Gerd da USP e a resposta to.i este, e esta tem sido a

pratica na Universidade, e ngo ha d6vidas qiantoa:intbrprdtagao deste dispositivo. O Prof.

Dr. Daniel Pacheco Pontes prop6e que a Congregai$o delibere sobre a pi'oposta de .se

fazed uma consulta a CILR. '0 Sr. Diretor esclarece que n5o 6 este fsSunto que este na

pauta neste moineqto, mas simplesmente,:analisar d pedido'de n5o ilicldsgb de nome na

lista triplic6, abresentado pelo Professor Titular .Luis Eduai'do Schoueri. O Prof. Dr.

Daniel Pacheco Pontes pede para que a Cdngregai$o delibere sobre este assunto. O Sr.

DiretbP. decide que este assunto: nio Cntrarf.na pauta atual:' O Prof. Dr. Daniel
Pacheco Pontes pede que conste na Ata que o Sr. Diretor n5o.autorizou a votagao de um

pedido formulado por ele, e que ele tomarf as providandias cabiveis' posteriormenle.. A

Congregagao aprova) por unanimidade,'o pedido de n5o inclusio de nome na '

lista,triplice, .apresentado pelo Professor Titular Luis Eduardo Schoueri,. nos
termos do att. lo da Resolugao no 3983/gz. Prosseguindo, o Sr. Diretor retoma o

Expediente,. .item 4= Palavra dos.Senhores Presidentes das Comiss6es.: O Prof.
DI '. Thiago Marrara de Matos, Presidente da Comiss5o de Graduagao,.*com a

palavra, informa que jf est5d acliantados qUahto is ttapas do processo de. transfer6ncia

externa, e a Faculdade de.Direito de Ribeir5o Preto ' continua sends o 'processo mais

concorrido da USP, .e .possui tim indice qe abr6ximadamente 6o candidatos por 'naga, e para

a ie8unda Ease. foram. aprovados i7 .candidato$. Esclarece que ja eXiste uma subcomiss5o

composta.poi ' membros dos 3 depaQamentosde ensino da Faculdade que irf elaborar.uma

prova. EsClarece, ainda, que servo i7 candidatos n(5 total, que disputar564*kagas somente

para 0 2o ano, pois as demais vagas.jf for.am preenchidas em processos anteriore$. 1nforma

que .a Comiss5o de .Gradddi$o tech discutido dois assuntos. que s5o de. interesse da

Congreg:iQao, e o primeiro assunto diz respeito a Semana Juridica:e.a Semana de Recepgao

aos. Calouros. Justifica que .foi inserida uma proposta pda qual a Semana Juridica e a

Semana de Recpl)i$o aos Calourds n3o;et5oatividades que sUspendem as aulas. Esclarece,

tamb6m que esta decis5o n5o 6 contrfria a Semana Juridica, pois asta deve cbntinuar sdndo

reaiizada, mas hio haverf mats reQess9, as aulas .transcorrerao norinalmente e os alunos

dever5o frequents-las. O Sr. Diretor lembra que em suas comunicag6es ja havia citado,

sobre a Semana JuHdica, p6is diante .de problemas com a frequ6ncia: dos alunos, seria

necessfria uma nova .formulai$o.' Esclarece que, em relai$O a Semana de Recap(go aos

Ca16uro hf aula normal para todos os aluBC)s, excetb para o$ calouros. O Prof. DrJ,Thiago

Mam'ara de Matos esclarece due o outro assunto 6. a proposta de alterai$o dos horfrios
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dag auras de Gr4duai$o, n5o se aplica uma redUi$o ou acr6scimo de carga, mAS Sim ufna

alteragao de horfrio da Graduai$o, e deve entrar .dm pauta.este ano, ipode ser que deja,

aplicada a partir d6 aol3. Justifica que ; este propose:a este..sepdo analisada atrav6s de

pareceres,. inclusive sobre a CQmpet6ncia tiara isso.. O Sr. Diretor esclarece que .,os

horfrios e distribuii$o de aula consta do Projeto Pedag6giCo e, deverg ser gstudado. O Prof.

Dr. Thiago Marrara de Matos esclarece .que est5t) sehdo analisadas as compet6nciasl e

ata que nunca.viu no CoG uma discuss5o em relai$o a horfrios cle aulas,: e .issa.significaque

ds Comiss6es .de?' Graduagab . cuidam disso . diretamentd. O:tSr. Diretor - considera
importante . que -este assunto $6ja discutido pda Congregagao,, se interferil ' : no Projetd

Pedag6gico. O Prof. Dr. Thiago Marrara de Matos esclarece que vai verificai'junta ao

CoG sg isso chega la,. e se ha necessidade .de passar na Congregal;ao A Profs Dra lydia
Neves BastosliTelles Nines, Presidente da Comissio deT'Pesquisa, com a
palavra, destaca apenas .a comunicaigo que 6 Sr. Diretor ja citou, qu6.Feria em relag5o

ao langamento dos sNAPs(na .pr6xima j6mana.'0 Prof. Dr. 'Daniel.::Pacheco-P6ntes,

Presidente da Comiss5o de Cultura e ixtensgo tlniversitaria, com a palavra,

infomiia que o. Curso voltado a terceira idade tete inicio.recehtemente, e . este sendo,
novamente;; um sucesso, pois ja lobtiveram cerca de 5o insdrig6es; lgupdrando ' o semegre

passado. Informa que receberam a equipe de reportagem do jornal IA Gazeta de Ribeira6:, e

foi publicado 6m 02: de setCinbro Uma: reportageifi com. fotos.: e 6ntrgvistas coin aldnos,
sendo esta,pma noticia muito positive. Em seguida, o Sr. Diretor p:issa ao item 5, --;

.Palavra:..laos senhores :membros.J"O Prof. Dr.AThiago Marrara de Matos
manifesta sua opiiiiao em.relagao a eleigao paraVice-Dirett)11. Justifica que ja sb passaram

4 anos ,8 ainda ngo possuem Vida-Diretor, e que ap6s discuss6es foi. verificado que ha a

:hecessidade de um Vice-Diretor. Esclarecb que, de sua parte nao.v6 6bices' ao cato de serem

somentc . 3 membros elegiv6is: por6mi :existem os Professdres..Absociados- Nuno Manuel

Morgadinh6 dos Santos Coelho e AlessaiidroHira€a que podeip ter intercsse .bm concorrdr:

Considera que, tendo'.em vista a. impoftancia deste assdnto a Faculdade:l mesmd.:ap6s

consulta oral a Produradorid Gerd,' 6jProf. Dr. Daniel Pacheco Pontes como membro da

Congrega(go, assim homo os.demais, t6m o dir6ito d6 .pedif ..uma resposta fundamentada'e

escrita para .um agsdnto s6rio (Dino este. Consider% tamb6m, que .se ja house 4 anos de

atraso para este assunto,,atl'asap miis um m6s nio farc diferengal e. :que. esta 6 uma questao

de respelto :.aos membros, e a inclusgo .na pauta de .um item t5o simples nio traria

pr6blemas. LembraBlque a. administragao '. ptlblica se : vale do principio ': de;:formalisiho

midgado, n5o 6 necessariou+n periods de tf6s Megespara a inclus96 de bm item na pauta,
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pols a Congregai$o 6 soberana para incluir dm item nesto memento, e afirma que o .Sr.

Diretor sabe disso pelo cato de ter sido niembro da C(ingregal$(i da FJculdade de Direito de

S5o Paulo. O Sr. Diretor esclarece que, por conte do Regimehto, existe um:$razo para a

t inclbs5o: O Prof. Dr:. Thiago Mari'ara de Matos diz .queo Sr. Diretor sabe que isto6

possivel, me$mo conhecendo o Regimento, ,e :considera este uh. agsuntol de interesse

p6blico. Esclarece que.gostaria .de fazed este apelo, e registry ni(5 ser contrfrio aos .trac

candidatos, mas d6 panto'.dd vista procedimental 6::importante:que d membro da
Congrega($o deja respeitado quando faz hm pddido de uiha consulta Qscrita. Considera que

n5o haverf prquizo -album,' poisj*ge houvesse, a .eleigab ja teria sido realifada ha miiito

tempo. Esclarece, ainda, que acompanha a ':manifestai;ao do Prof. . Dr. Daniel Pacheco

Pontes, pols considera que o Regimento .nao 6 soberano, e se submete i'lei de processo

administrativo do Estado .de S3o Paulo, que prev6 esse principio,do formalismo mitigado e

tamb6mse submete.a Constituigqo,Afirma. que a.nao inclus5o de um a$suhto tgo samples na

pauta tla reuni5o; em sua opini5o, 6 um absurdQ, :e fab isto como. professor da area de

Direto Administrative. .Esclarece .qU6 gostal'ia:;'de : fazcr este registry. : do' panto:vista

procediihQntal, apesar 'de ' que, dd,ponte: de asta mat6tial, qtiem teria interesse nesse

assOntb seripm os Professores Ass6ciados juno Manuel Morgadinho d6s Santos Coelho e

Alessandro Hirata...Considera que se estes .dots prohssor6s ii5o t6m interesse a, questab Hlca

.resolvidh..O Prof. Dr. Guilherme Adolfo dos Santos Mendes ratiHlca comtodas as

letras :ds palavras do - Prof." Dr.'' Thi.ago Marrara ,de'.Matos, pris apesar ; tie -.nao ser Um

pr(ifessor .da area de Direito Administradv6, faze..parte da. area.'de Direitb Pablico, foi

.administrador durante muitbs anon,: e manifesta seu apoio.. Apesar de: n5o ::haver n8ssa
.reunii6 este tipo .de votaQ5o;qiidr sugerir uma forma de votdg5o. Revela que teM estudado

.junta com o Prof. Dr. Camino Zufelato;a manifesta!$o. del.vontade, .a d6cig5o em 6rgaos

coletivos, -a partir dis decis6es:individuals. Lembra que. no:.Supreme. Tribunal Fedex'al este

hqvendd.uma discussgo muito interessante sobre este assunto ' Esclarece qii8 estgolevando

gm considerai$o a teoria. dos jogbs e 16gica,.: a16m de. outrof. Confidera um ponto. bein

interessante, que;distorce a vontade do C61egiada em rela(go is +ontadeq individuais,

quando a manifestaga(i dd vontade borhma op($o-6 realizada de bma forma diferente em

re[agao ,a outta op(go. ]ixemp]i#ica] Casos .qde resU]tem: de condutas ativH's} comissivas ou

passivas. Explicai em linguageih .samples, que existem. v6rias votag6es realizadas testa
Congrega($6 mediante uh ,siihples :pesto de levahtar. o bragg, sendo a outta ' opQao de

mantel '. o brBgd na,.posigao :em que este. Esclarece due . h6. ,.distorg6psf cdmpr(ivadas

6ieiltificamentg, heste tipo de manifestai;ao, poi%a :bpgao que fica com a conduta passiva
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earreia aquele quenao quer yotar,gu 6 indifel'ente, ou n5o pensou sobre o assunto. Sugere

que toda vez que o Colegiado estiver nessas situag6es procedam. a votagao jor condutas

ativas, e exemplifica a adoQao de cart6es com cores diferbnciadas, podendo ser um azule Q

outro ser .vermelho. O Representante Discente Jesus Pache.co .Sim6es esclarece

que eM:*relai$o ao Processo de Transfer6hcia, .este muito aniaaqo por ser o mats

concorrido, por6m, em conversas com alunos*transferidos, percebe alguns problemas desde

o inicio do ano, Bois alguns alun6s relataram a obrigal$o de realizai ' matricula em suas

faculdades de 'origem, e alguns tiv6ram .que pagar por isso. Justi$1c4 que .alguns alunos ao

compareceni na Faculdade,. suas matriculas nfa 'foram .aceitas, tivefam que retornar a

faculdade de .origem e J'eali2ar matricula,' pagando por ipso, e depot voltar .para Ribeir5o

Preto para -qde suas . matriculas fossem aceitas. Esciar6ce, tamb6m, que muitos estavam

perdidos em relaigo a prazos e entrQga de materiais, a16mdas equivalanciai de estudos que,

em alguns casos, tiveram seus rbsultadQS.. divulgados depois do periodo de matriculas, e

ficaram.sem saber em'quads disciplinas teriaM que s6 matriculat. Revela que a grade horfria

destes alunos fica bem .confusa, e n5o conseguem entender. porque-nao modem cursar

algumas disciplinas.. Prop6e que estes alunos. posbam ser melhor. orientados,.e, atrav6s de

conversas, :ensina-los como devs ser feith o pr6cedimento,.' poii alguni se sentem como

alunos de 2a categoria, por n5o terem. passado- belo megmo'lprocesso de .entrada da

faculdade e por nio terem uma grade normal, e considera isso muito grave. O Sr. Diretor
coment4 que foi'feita uma reuni5o :com a presenga de virios alunos transferidos com o

Presidente da Comiss5o de Graduaigo para tentar solucionar estes problemas. O Prof. Dr.

Thiago Marrara de Matos esclhrece que foi: realizada umd reuniio dom estes alunos

para,discutirjuma s6rie de quest6es,:s6bretudo osploblemas que des vain enfrentando com

a grade. Explica que no aqo passado receberam um grande ntlmero dealunos. no processo

de transfer6ncia, sendo mais de ao alunos. Este ntlmero de transferidos gerou na.Comissio

de Graduagao aproximadamente 4oo processor.,para an61ise; em reunites com pautas de

mais. de 20 pfginas.. Justifica que. .estes processos passam bela anflise de professores

membros da , Comissgo de Graduaigo, e a anflise foi feita eni. puzo razoavelJ..em

comparagao com Qutras faculdades; por6m, o gragae;volume de processos foi incomliativel

com a estrutura enxuta dd professores da Faculdade de Direito de Ribeirgo Preto. Esclarece,

ainda, que 'oqtro fatter que complicou a grade ,dos alunos/de transfer6ncia ' foia grade
integral de aulasJ.da Faculdade,~ e justifica que aldnos que entram em'um curso integral,

come na Medicina, Engenharia oQ Direito,. mol modem ter 'a pretensao de resolver todos

estes. . problemas, e estes alunos sqo.jalertados para isso. Exemplifici. que aluhos ..de
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Engenharia, quando possuem depend6nci.as ou s5o oriundos de processo de transfer6ncia

n5otse formim em 5 anos. Esclarece que diante desta gstrutura integral do curso de direito

ser diferenciada;:o aluno deve ter calAa'para realizar suas'adaptag6es. Instrhiu aos alunos

que n5o deVem fazed as .adaptag6es heste momento, qud fagam as digciplinas hormais e

utilizem o 4011.e; 5o; anos, que considera ands. Wads tranquilos, para retomar este tempo

perdido. Ouviu mujtas hist6rias que falam de alunos de 2a classe, I)orem, .nao considera a

exist6ncih dessa. discriminagao, pols estes alunos s5o ' muito bans, e talvez iintam este

problema porque t6m muitas adaptag6es a .cursar, que sio disciplinas que .nao existem em

outras faquldades. Justi6L@, ainda, que estes datos foram gxplicados, d ainda. est5o

adquilindo thaw-how nd procesgo de transfer6ncia exterha,.pris este. 6 muito recente na

USP. ' O Sr, ;Difetor 'considera 'que a. grande concorr6ncih para o 'processo ' de

transfer6ncia externa;n5o deixa de. ser ulna mani&stagao de procuradocurso. O Prof. Dr.

Gustavo Ass.ed Ferreira :l.cumprimenta a . todos ' e cumprimenta a Comiss56

Organizadora da 5a Semana Juridica, que trouxe 6timos palestrantes. 'Parabeniza. a

Ptesidente, Profa Dr ' Cynthia S.oares Carneircl, que em'Semana Juridica anterior, presidida

por ele, jg'havia ajudado muito com a sua participai$o. Acompanha a posigao do Prof. Dr.

Thiago Marrara de Mldtos sobre a ques6o da Eleii$o da Vice-DiretQriaj'e delia claro que,

a16m da posigao expressada polo Prof. Dri Thifgo Marrara de Matos,. vbqm problema. em

relaigo a seguranga juHdiea do processorConsidera hue ngo necesiitam .d'e um probleina

com um tema'que at6 hoje. ngo teve tanta presga, e talvez fosse melhor acercar o problema,

de uma vez por todas, para que n5o haja nulidgdes la na -frente, afastando a possibilidade

de nulidide do.processo eleitoral, e diz ser esta sua opini5o homo admihistrativiSta. O Prof.

Assoc. Nuno Manuel Morgatlinho dos Santos Coelho prop6e a 'Comiss5o de
Gradual$o, da qual faz'parte,. coma suplente, '.em relagao a questa(I. da .diminuii$o" do

hobario.de aulas, coisiderando esta uMa quest5o que anne a todos, possum uma importancia

extradrdiharia,'e precisa ser discutida de formahdito ampla. .Sugere procdssgs de abertura.

de dialogos .:Qm todas . as .ingtancias,' Qni algumas quest6es 'que s5o particularmdnte

relevante$, e isto se torna utgente. Consitiera que a proposta de organizar o curse para qud

os-alunos n5o tenham aulas o dia inteiro 6 uma proposta que mCrece ser discutida.d6 forma

ampla p6r toda,a Lomunidade, todos . os departamentos, devendo ter elemdntos para

consider'ar este.iquestao no contexts .da avaliag5o de tudo. que foi realizado .at6 este

.momento. ,Con$idera, ainda, que este na hora de realizar esta discussao, e ja existe uma

Comiss5o discutindo este assunto, e este tem:i n5o dave ficar restrito a esta Comissao, nem

a Comiss5o de Graduaigo, nem 'a Coigregaigo, e todos devem pai'tidipar delta discuss5o.
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Recoiihece hlguns problemas relacionados a este quest5o, e entende.que certas qhest6es que

foram decididas pda Comiss5o de Grdduag5o, bu par; quem desenvolveu o Projeto

Pedag6gico, eventualinente trazem distorg6es 'e problemas para o curso.-Exemplifica o fato

de os aluno s ingressantes possuirem aulas.somente de segunda a quinta feiFa, e a sexta-keira

se torha um dia mono para aeducai$o juridica nesta Faculdade no lo gno. Considera'este

um problema para quem deserivdlve outras atividades com: alunos, grupos 'de discussao,

projetos de extens5o e outros, que necessitam de um curio que tenha jahelas para que os

.alunos possam participar dessas atividades.I. Considera,,tamb6m, que a medida em que a

sexta-keira se .}ransforma em. um,final de=-spmana para . estes alunos, 'todas as demais

disciplinas.estao:coiicentradas de seganda a quinta-keira, .e estgd .o tempo int6iro Qcupados

com as aulas.. Considera, ainda, que para inuitos alunos, o curse da. Faculdade de Direito de

Ribeir5o.Preto 6 um .'curio de 4 anos e meio, e este problema e derivado ' de quem

desenvglveu o proUeto pedag6gicg, Justifica que o curse pode ser concluido em 4 anos e

meio, e pode obter-se uma melhor qdalid4de se este .s6 puder ser concluido em 5 anos,:l)6is

conhece muitos alunos qde jf dumpriram todas suas obrigag6e$ 'um ;semestre antes. de

terminar o curse, s6 restando entregar. suas monografias=' Desconhece soluQ6es: para este

problema, por6m considera ser argo a ser discutido Ue forma publica e ample, pois .a Brasil

todo plha para o que este sendo realizado na USP. Justifica.que des nio t6m dimens5o da

importancia da USP no contexts Brasileii'6 .aa Educaj5o Juridica, e quem osha do exterior

para o Brasill'.tamb6m olha o que este $endo feito aqui. .Nenhum dos demais' membros

desejando. fazer o uso da palavra, o

encerrada a reuni50 as,15hto.Do que,

O[iveira;: Assistente .Acad6mica, ]airei. 6 so]icitei que rosie digitada , esta Ata, que. -serf

examinada pelos senhores Conselheiros presbntes a Sess5o em (jue for discutida e aprovada,

.e por mim assinada. Ribeirio Preto, l4 de setembro de 20i2
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