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ATA DA 57a SESSAO DA CONGREGAQAO DA FACIJLD.ADE DE DIREITO DE

RIBEIRAO PRETO DA UNIVERSIDADE DE sAo PAULO. Aos quatros dias do m6s

de dezembro de dois mil e quinze, as quatorze horas, em terceira e Qltima convocat6ria,

heine-se a Congregagao da Faculdade de Direito de Ribeirio Preto, na saba da Congregagao,

sob a Presid6ncia do Professor Associado Umberto Celli Junior, Diretor da Unidade, com a

presenga do Professor Associado Gustavo Assed Ferreira (Presidente da Comiss5o de P6s-

GraduaQao); dos Professores Doutores Jair Aparecido Cardoso (Chefe do Departamento de

Direito Privado e de Processo Civil), Cintia Rosa Pereira de Lima (Presidente da Comiss5o

de Pesquisa), Caio Gracco Pinheiro Dias, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes e Fabiana

Cristina Seven; dos Representantes Discentes da GraduaQ5o Frederico Espinoza Cerruti e

Jesus Pacheco Sim6es; do Representante Discente da P6s-Graduagao Hugo Rezende

Henriques e do Representante dos Servidores T6cnicos e Administrativos Suplente Felipe

Augusto Barroso Maia Costa. Presente, tamb6m, a Sra. Marcia Aparecida Cruz de Oliveira

Bianco, Assistente T6cnica Academica, para secretarial a reuni5o. Justificaram,

antecipadamente, suas ausencias, os Professores Titulares Giselda Maria Fernandes Novaes

Hironaka, Jose Lino Oliveira Bueno, Antonio Scarance Fernandes, Nelson Mannrich e

Amfncio Jorge Silva Nunes de Oliveira; os Professores Associados Thiago Marrara de

Matos, Rubens Begak, Ana Carla Bliacheriene, Mfrcio Henrique Pereira Ponzilacqua, Nuno

Manuel Morgadinho dos Santos Coelho e Alessandro Hirata; e o Prof. Dr. Paulo Eduardo

Alves da Silva. Havendo ntlmero legal, o Sr. Diretor inicia a Parte I -- EXPEDIENCE - I -

Discuss5o e votagao da Ata da 56' Sess5o da Congregagao, realizada em 6.ii.20i5. N5o

havendo manifestag6es contrarias, a Ata 6 aprovada, por unanimidade. Em seguida, o Sr.

Diretor inicia o item 2 - Comunicag6es do Sr. Diretor. a) Aconteceu no dia i2.il, o V

Workshop sobre Estagio Curricular Obrigat6rio da FDRP, com a presenga dos palestrantes

Dr. Andre Luiz Moraes de Menezes - Procurador da Reptlblica do Minist6rio Ptlblico, Dra.

Rebeca Mendes Batista - Juiza de Direito - Justiga Estadual, Dra Nagila Leite Ferraz - Chefe

da Divis5o Assist6ncia Juridica - Secretaria Municipal de Assist6ncia Social - PMRP, Dr.

Aires Vigo - Diretor Presidente do Escrit6rio Aires Vigo Advogados, Dr. Luciano Alves

Rossato - Procurador do Estado Chefe- Procuradoria Gerd do Estado, Dr. Cesar de Moraes

Sabbag - Juiz Federal - Justiga Federal e Dr. Ricardo Kifer Amorim - Defensor Ptlblico

(Chefe Substituto)- Defensoria Publica da Uni5o. b) Dia i2.il no Anfiteatro da FDRP, foi

realizado o evento " Ensino Superior no Reino Unido", com a palestra de Jaqueline Wilkins,

Consul Honorgria BritAnica em Ribeirgo Preto, que apresentou diversas informag6es
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importantes para alunos brasileiros que desejam continuar seus estudos no Reino Unido. c)

Tendo em vista o posicionamento e as considerag6es do Arquivo Gerd acerca da priorizagao

do uso de papel reciclado na USP (vice site do AG - www.usp.for/arquivogeral/usp-paper

reciclado) e as recomendag6es obtidas por interm6dio de representantes do Tribunal de

Contas do Estado de S5o Paulo-TCESP, em raz5o dos sistemas UADESP e e-TCESP,

recomenda-se a n5o utilizagao de papel reciclado em documentos impressos e/ou copiados

que vierem a compor procedimentos que resultarem em Contratos, Atos Juridicos Anflogos

e Ajustes, inclusive com o 3o Seton, de valor superior a 5oo UFESPs. d) A Faculdade de

Direito de Ribeir5o Preto/USP se destaca mats uma vez no Exame UniHlcado da Ordem dos

Advogados. A Unidade teve 94,44% de aprovados na d6cima s6tima edii$o do exame, cujo

resultado saiu em 26.ii.20i5 e) Encerrou no dia 02.i2, as inscrig6es para o concurso de

livre docente. Candidatou-se a Profa. Dra. Cintia Rosa Pereira de Lima, na area de Direito

Civil Patrimonial e Existencial. f) Encerrou tamb6m no dia 02.i2, as inscrig6es para

representag5o titular e suplente dos servidores n5o docentes junto ao CTA e Congregagao.

Inscritos para o CTA: chapa 1: Vania e Marislei, chapa 2: Edvaldo e Rog6rio, para a

Congrega($o: chapa i: Rodolfo e Lucas e chapa 2: Claudia e Daniela. A eleigao este se

realizando na data de hoje, na Segao de Apoio Acad6mico. g) Comenta que participou,

representando o Magnifico Rector da Universidade, de um simp6sio realizado pda OAB, a

respeito do Exame da Ordem, com entidades de ensinos privadas e pablicas. Diz que teve a

satisfagao de ser efusivamente cumprimentado na qualidade de representante da FDRP,

peso Presidents da OAB Nacional, Dr. Marcus Vinicius Furtado Co61ho, peso fato,

novamente, da Faculdade ter obtido um indice expressivo de quase 95% de aprovag5o na

Qltima edii$o do exame. O Prof. Dr. Guilherme Adolfo dos Santos Mendes
comenta que havia no site da OAB, o emblema da "OAB Recomenda", que recomendava

treze curses no Estado de Sio Paulo, e deixou de consignar a FDRP. Diz que vai verificar se

continuam nessa situagao e se for o faso pleitear o titulo. O Sr. Diretor esclarece que

quando terminou a i ' parte da reuni5o foi at6 o Presidente da OAB entregar o folder da

Faculdade e agradecer seus cumprimentos e perguntar por qual raz5o a OAB n3o

recomenda o curso. Naquele momento, n5o teve oportunidade, mas ele Ihe deu seu cart5o e

diz que vai telefonar e encaminhar um oficio indagando sobre o assunto. O Prof. Dr.

Guilherme Adolfo dos Santos Mendes confirma que o curso ainda n5o consta na
pagina supra citada. O Sr. Diretor comenta que ficou preocupado, pois, houve uma

sugestao para que fossem aplicadas mais perguntas de Direito Constitucional e que ficou
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para estudo. Comenta, ainda, que foi aprovada a entrada da Disciplina de Sociologia

Juridica, e pede atengao especial aos professores e representantes discentes, pois terio

essas alterag6es. Esclarece que um novo c6digo de utica da OAB entrou em vigor, ja foi

distribuido, mas solicitarf ampla divulgagao, pois serf exigido no exame da OAB.

Parabeniza todos os alunos que considera ser muito bons, os professores s5o bons e o apoio

acad6mico tamb6m 6 muito bom. h) Diz que gostaria de ponderar sobre a reflex5o de um

assunto nesse Colegiado, pois, as reunites do CTA t6m atrasado, e no bojo disso a
Assistente T6cnica Acad8mica fez uma pesquisa interessante sobre homo ocorrem as

reunites do CTA e Congregagao nas outras unidades. Pondera, ainda, que na segunda terga-

feira do m6s vai ocorrer a reuni5o do Co, e decis6es importantes servo tomadas e o

Colegiado s6 vai pode discutir essas decis6es em fevereiro. Considera importante que,

talvez, fosse muito mais interessante que as reunites da CTA e Congregai$o se realizassem

depois das reunites do Conselho Universitario, pris poderiam discutir as deliberaQ6es do

Co nesse Colegiado. Considera interessante que a reuni5o do CTA ocorra antes da reuni5o

da CongregaQao, pris, na reuni5o do CTA tem os Chefes de Departamento que tomariam

ci6ncia das decis6es do Co e teriam mais chance de conversar com os professores, pois, 6

muito diflcil conseguir reunir os professores da Faculdade, o que poderia tornar as reunites

da Congregagao mais rivas. Esclarece que este falando disso nas comunicag6es porque n5o

v5o votar nelas, mas sio ponderag6es que faz e considera que podem pensar sobre isso.

Considera, ainda, que se quiserem manter as sextas-feiras poderiam optar pda segunda

semana, ap6s as reunites do Conselho UniversitArio. Considera, tamb6m, que poderiam se

reunir is quintas-feiras. Diz que poderiam realizar a reuni5o da Congregagao na semana

posterior ao CTA, is quintas ou sextas-feiras. Comenta que a Assistente T6cnica Acad6mica

teve o cuidado de verificar como isso funciona em outras unidades. Diz, ainda, que gostaria

de colocar esse assunto para reflexio, pois considera importante o argumento de que seria

interessante que pudessem discutir os resultados da reuni:io do Conselho Universitfrio. O

Sr. Diretor diz que o Colegiado podera voltar a falar disso no item 5. Palavra aos

membros. A Representante Discente Larissa Barbosa Nicolosi Soares justifica

sua aus6ncia nas Qltimas duas reunites. O Sr. Diretor comunica que a Assistente

Financeira Gisele Cristina dos Santos farc alguns esclarecimento sobre a situagao

orgamentaria da Faculdade. Os esclarecimentos constam do anexo I desta ata. O Prof.

Associado Gustavo Assed Ferreira diz que hg um equivoco grave em relagao ao ICMS,

por parte do Estado de S5o Paulo, a16m do fato da reorganizagao escobar e a postura
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deploravel da policia militar em relai$o aos manifestantes que, legitimamente, exercia seu

direito de reuni5o e que foram duramente espancados durante esses dias na cidade de S5o

Paulo. Comenta que, para a16m desse euro, hf outdo grave quanto ao tratamento de ICMS

em S5o Paulo, hf uma s6rie de quebra de incentivos a Nota Fiscal Paulista. Esclarece que

houve uma mudanga na regulamentagao do programa que bra incentivos para que o

contribuinte informe seu CPF. Diz saber que hg uma arise Hinanceira brasileira, uma crise de

gestao no Governo Federal que impacta a receita do Estado, mas esse desincentivo 6

ineficiente. O Sr. Diretor comenta que na pr6xima terra-feira o Conselho Universitgrio

deliberarf sobre o orgament0 20i6. Lembra que na 61tima reuniio foram aprovadas as

diretrizes orgamentarias. Comenta que a COP partiu de uma premissa que teriam, em 20i6,

uma retragao da economia de t,7%, ent5o, e com base nessas premissas e nas proleg6es da

Secretaria da Fazenda do Estado de S5o Paulo se estima de quanto vai ser a arrecadagao do

ICMS. Ocorre que as previs6es que foram divulgadas em dezembro s5o de que a retragao da

economia desse ano foi de 3%, ou seja, um decrescimento do PIB em torno de 3%, e para o

pr6ximo ano serf de 4%. Esclarece que se o ano passado havia uma crise orgamentfria na

USP, agora ter3o uma arise nacional e as previs6es sio as mais pessimistas. Neste momento

o Sr. Presidente convida a Assistente Financeira Gisele Cristina dos Santos para apresentar

o balanQO orgamentario da Unidade referente ao ano de 20t5. Ap6s a apresentagao, passa-

ge ao item 3. - Eleig6es: 3.i. Eleigao de um membro docente e respectivo

suplente, representante da Congregagao junto ao Conselho Universitario,
tendo em vista o t6rmino do mandato do Prof. Dr. Guilherme Adolfo dos

Santos Mendes, como titular e do suplente Prof. Associado Rubens Begak. O
Sr. Diretor esclarece que a Assistente T6cnica Acad6mica enviou email a todos os

docentes da Unidade solicitando manifestagao de interesse, e receberam a manifestag5o de

interesse do Prof. Associado Rubens Begak como titular e do Prof. Dr. Guilherme Adolfo dos

Santos Mendes como suplente. Em votagao: apurados os votes para membro titular,

obt6m-se o seguinte resultado: io (dez) votos para o Prof. Associado Rubens Begak e um

voto em branco. Apurados os votos para membro suplente, obt6m-se o seguinte resultado:

io (dez) votos para o Prof. Dr. Guilherme Adolfo dos Santos Mendes e um voto em branco.

Sgo eleitos, portanto, o Prof. Associado Rubens Begak, como titular e o Prof. Dr. Guilherme

Adolfo dos Santos Mendes, como suplente, para representante da Congregagao da

Faculdade de Direito de Ribeir5o Preto da Universidade de S5o Paulo junto ao Conselho

Universitfrio. 4 - Palavra aos Senhores Presidentes das Comissfies de
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Graduagao, de P6s-Graduagao, de Cultura e Extens5o I.Jniversitgria, de
Pesquisa e de Relag6es Internacionais. O Prof. Associado Gustavo Assed
cumprinienta a Assistente Financeira e a Diregao pelo zelo em trazer as informag6es

financeiras e orQamentarias para o Colegiado, bem como pda execugao, pois diz n5o saber

se todas as unidades conseguem cumprir com as metas de economia. Considera louvgvel a

economia que por essa unidade sem que as atividades difrias fossem afetadas. Diz que a

USP precisa tomar um certo cuidado com os proletos em elaborag5o junto a SEF. Lembra

que hf projetos em elaboragao, mesmo sem saber se esses projetos servo executados, o que

n5o 6 o ideal em termos de efici6ncia administrativa, e a Reitoria precisa tomas cuidado

com os cargos em comiss5o. Afirma que o pals este em crise, o ICMS este em queda, e 6

hora dos pr6prios docentes e servidores t6cnico administrativos conseguirem dar conta

daquilo que a USP precisa. Acredita que o zelo por n5o contratar cargos em comissio sega

uma mfxima em momentos de arise, e nio Ihe parece que isto este sendo levado em conta

pda Reitoria. Quanto a P6s-Graduag5o, diz que hoje, a suplente da Presid6ncia da CPG,

Profa Dra Flavia Trentini este na Universidade Federal do Rio de Janeiro representando a

CPG junta a CAPES, em um evento sobre Qualis Peri6dicos que impacta a produ(go

cientiHlca no Brasil como um todd, pols determina quanto dada revista pontua. Comenta que

estio encerrando as atividades do semestre didftico e considera que alcangaram 6xito maid

uma vez em oferecer um bom conjunto de disciplinas para seus alunos que tiveram um

desempenho a16m do aceitavel, e ha uma preocupagao grande nos mestrandos em se

tornarem pesquisadores de ponta. Diz sentir na segunda turma um interesse muito grande

em comegar a pesquisa, pois sabem que as disciplinas impactam a vida do discente no

mestrado. Comenta que ele, a Assistente Financeira e a funcionaria Vanderli Moreira

Sallazar foram a reuni5o na P6s-Graduagao da Faculdade de Medicina de Ribeirio Preto

sobre o PROAP e a boa notlcia 6 que v5o ter os recursos do PROAP deste ano para o ano que

vem. lsso parece estranho, mas foia solugao que a Pr6-Reitoria e a Faculdade de Medicina,

que coordena o PROAP neste Campus conseguiram com a CAPES. Esclarece que

devolveram os recursos para o orgamento do Estado e isso serf devolvido no pr6ximo ano e

distribuido aos programas. Considera que isso 6 muito para a CPG e para a Faculdade, pois

v5o trabalhar com um corte orgament6rio menor para o pr6ximo ano, se for mantido os 75%

das CAPES. Esclarece que isso tudo s6 6 possivel gragas a Diretoria, que n5o poupa esforgos

para fazer valet as atividades da P6s-Graduaigo, de docentes e discentes, inclusive que n5o

poderiam receber da pr6pria CPG para suas pesquisas no desenrolar do ano de 2015.
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Comenta que a previsao de apoio que tinham na CPG foi superada peso apoio que a

Diretoria Ihes deu. Considera isso louvfvel, e mostra o comprometimento da Unidade para

com a P6s-Graduagao. Agradece a Diretoria da Faculdade peso comprometimento. A Profs

Dra Fabiana Cristina Seven considera importante fortalecer a ideia da extens5o com
graduai$o, pois est5o em um momento de discuss5o do PPP, que 6 uma promessa para

20t6, para conseguirem uma vers5o que seja, sen5o a melhor, ao menos a expressao de

alguns consensus que des ja t6m. Comenta que nesse ambiente de discuss5o do PPP, para o

ano que vem, a ideia 6 tentar, via CCEx, criar subsidios e favorecer o debate para que

possam pensar na articula($o extensio e ensino, e como podem construir um ensino de

extens5o que seja privilegiado para pensar a conex5o com as prfticas de ensino. Comenta

sobre a realizagao de um evento com o apoio da CPG da Faculdade, promovido peso PET e

peso NAJURP. Foi proferida uma palestra sobre os relat6rios da Comiss5o da Verdade,

principalmente os tr6s relat6rios estaduais sobre os impactos da ditadura sobre os

camponeses, outdo a educagao, e outdo sobre genera. Considera que os debates foram bem

interessantes, pois participaram integrantes de comiss6es nacionais e estaduais, mas,

principalmente o relat6rio sobre os impactos nos camponeses tem muitos dados dessa

regiao. Comenta que os dados intensificaram um grande debate muito rico e intenso, que

dialogou com quest6es agrarias. A Profs DFa Cintia Rosa Pereira de Lima registra

que, como Presidente da Comiss5o de Pesquisa conversou com a Profa Rosen, que 6 a

responsavel pelo gerenciamento das bolsas do CNPq destinadas is unidades, e um dos

crit6rios desse ano foi que professores conceito A elam aqueles que tinham projetos

fomentados por 6rgaos externos e P6s-Graduag5o com conceito 6 ou 7. Diz que argumentou

para a Profa Rosen, ser injusto quando uma P6s-Graduag5o 6 rec6m-criada, pols independe

do rendimento do programa que n5o teve tempo para mostrar seus resultados. Comenta

que a professora concordou e considerou que esse crit6rio era injusto e que vai inserir no

novo edital para o ano de 20i6, uma regra para os cursos rec6m-criados. Esclarece que

vieram as bolsas do CNPq e foram distribuidas para as unidades que tinham professores

com conceito A, mas a Comiss:io de Pesquisa este atuando para compatibilizar o edital

CNPq a realidade institucional da Unidade. Destaca que as bolsas foram uninicadas, tanto as

da Graduagao, quanto as da Pesquisa, Cultura e Extens5o. A Comiss5o de Pesquisa somente

gerencia as bolsas do CNPq. Esclarece que as demais bolsas s5o gerenciadas por uma

comiss5o com crit6rios socioecon6micos, que 6 um crit6rio pr6vio, entio cada professor

precisa inscrever um proUeto nesse sistema indicando se 6 um proJeto de cultura e extens5o,
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de pesquisa ou de graduag5o. Ainda que o professor indique como sendo de pesquisa, n5o

serf a comiss5o de pesquisa que ira apreciar, serf essa comissio especial. Reitera que a

avaliagao pr6via 6 o crit6rio socioecon6mico, e se o professor trabalhou um projeto de

pesquisa com um aluno e esse aluno nio passat na avaliagao socioecon6mica, o proleto n5o

estarf dentro da relagao de projetos aprovados. Esclarece que os professores que quiserem

participar com a cota Santander e a cota USP para iniciag5o cientifica devem se inscrever no

projeto gerd para o pr6ximo ano. O Sr. Diretor comenta que nesta manh5 ele a profa

Dr ' Cintia Rosa Pereira de Lima participaram de uma reuni&o com o Pr6-Reitor de P6s-

Graduagao, Diretores e Presidentes das Comiss6es de Pesquisa e puderam apurar que 6

uma preocupagao que t6m e foi tangenciada em relagao aos conv6nios. Comenta, ainda, que

nio conseguiram organizar na Faculdade essa quest5o. Esclarece que hg conv6nios de

pesquisa que est:io sob a responsabilidade da CPq e hf outros typo de conv6nios, como os

internacionais, que est5o sob a responsabilidade de CRlnt e isso causa uma preocupagao

muito grande em entender melhor esse processo. O Pr6-Reitor de Pesquisa alertou no

sentindo de que as unidades devem se organizar um pouco melhor. A Profs Dra Cintia

Rosa Pereira de Lima comenta que em uma reuniio do Conselho de Pesquisa, o Pr6-

Reitor havia mencionado que os conv6nios com atividade de pesquisa devem passat pda

Comiss5o de Pesquisa se forem, necessariamente, passar por um comity de utica, o que n5o

vinha acontecendo na Faculdade. Comenta que essa nio 6 uma realidade s6 desta
Faculdade, mas tamb6m de outras unidades. Esclarece que a Universidade de S5o Paulo

quer ter a informagao da quantidade de recursos externos e este sendo investido e hangar

em um sistema. Esclarece, ainda, que vai conversar com a Diretoria sobre como

institucionalizar essas instancias, para que partindo desse modelo, simplifiquem, mas

tamb6m tenham uma participagao mais efetiva das comiss6es de pesquisa, quando houver

algum conv6nio especifico. Informa que este sendo criado um N6cleo de Apoio a Pesquisa

em Direito e Tecnologia da Informagao coordenado, nesta Faculdade, por ela e pelos

Professores Alessandro Hirata e Caio Gracco Pinheiro Dias, a16m de professores do

Departamento de Ci6ncia da Computagao da Escola Polit6cnica de S5o Paulo. No campus

de Ribeir5o Preto participa um professor de engenharia da computagao. Comenta que 6 um

Ntlcleo de Apoio a Pesquisa Interdisciplinar devido ao tema, e ja conseguiram

manifestag6es favorfveis do Google, IBM e outras empresas que v5o participar desse

Ntlcleo com a preocupalgo de trazer aos alunos uma visio empresarial da nova realidade de

preparagao para as pesquisas e suas aplicag6es em sua atuag5o professional. O Sr. Diretor
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parabeniza a Prof ' Di ' Cintia Rosa Pereira de Lima por ter trazido para a Faculdade essa

pesquisa que seri fundamental, pris se trata de uma pesquisa interdisciplinar, onde

participam vfrias faculdades, e diz ter certeza que esse proJeto serf muito bem sucedido. Em

seguida, o Sr. Diretor inicia o item 5 - Palavra aos Senhores Membros. O Prof. Dr.

Jain Aparecido Cardoso comenta, em relagao aos horfrios de reunites do CTA e

Congregai$o, que as reunites de quinta-feira impactariam as auras. Justifica que ele vai dar

aulas is quintas-feiras no pr6ximo semestre e ficaria diflcil para participar das reunites,

mas concorda com a mobilidade da sexta-feira. Cumprimenta a Diregao pda exposigao da

questao financeira. Considera essa questao interessante, um grande saito dessa Diregao em

apresentar para des acompanharem a situag5o 6inanceira. Sugere que a16m de demonstrar

essa situagao de dezembro, seria interessante tamb6m na abertura do ano, a explanagao da

dotagao orgamentfria de 2016, n5o s6 da Faculdade, mas do curso, o que se pode fazer para

que possam contribuir no uso diligente dessa verba. O Sr. Diretor esclarece que em

janeiro recebem a dotai$o orgamentaria. Diz que uma preocupagao dele seria uma forma de

se institucionalizar a alocagao de recursos. Considera que, ainda, que venha o PROAP para a

CPG no pr6ximo ano, suas demandas servo crescentes. Comenta que a CPG tem crit6rios

internos de alocag5o de recursos, apesar de n5o terem recursos e considera ser um modelo

que poderia ser replicado nos departamentos sem que a Diretoria tivesse que resolver

situag6es pontuais e fosse um processo mais institucionalizado. Sugere aos chefes de

departamento que analisem metas e crit6rios de alocagao de recursos. O Prof. Dr. Jain

Aparecido Cardoso considera que rica dificil de distinguir crit6rios objetivos para
gastar o dinheiro. Esclarece que sera realizada uma reuni5o no dia l5.i2 e um dos assuntos

da pauta 6 esse, pois, agora, em raz5o do curso de especializag5o do Prof. Dr. Camilo
Zufelato sobrou uma verba que foi repassada ao Departamento. Esclarece que, por uma

quest5o de utica, aguardou o retorno do professor que estava viajando, e espera que ele

participe dessa discuss5o para definir esses crit6rios objetivos para essa verba. O Sr.

Diretor esclarece que estava se referindo a isso, pois, antes n5o havia recursos como esse

para os departamentos e a medida que os cursos de especializagao v5o chegando ao final,

pasha a ter essa verba. O Prof. Dr. Jain Aparecido Cardoso comenta que gostaria de

retomar um assunto com uma nova perspectiva e enviou um documento para a direg5o e

esse documents contou com o apoio do Prof. Associado Gustavo Assed Ferreira, e tamb6m

do Prof. Dr. Jonathan Hernandes Marcantonio, Presidente da Comiss5o de Graduagao, na

6poca. Considera que precisa haver uma sinergia entre a Graduagao e a P6s-Graduagao, e
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em todas as faculdades que tem curso de P6s-Graduag5o, os mestrandos participam das

bancas de TCC como membros avaliadores, pois 6 uma forma deles aprenderem corrigindo

esse trabalho. Diz que a sua ideia no inicio seria mudar o regimento e onde h6-dois

professores, passar para tr6s avaliadores, sendo dots professores e um mestrando ou um

professor e um mestrando. Considera interessante que um mestrando da apoio a banca de

TCC, que na verdade estar6 auxiliando homo membro avaliador. Esclarece que havia o apoio

dos presidentes das Comiss6es de Graduagao e P6s-Graduagao, e manifestag6es favorfveis

no parecer que veio para este Colegiado com a sugestao de mudanga no artigo ii do

Regimento, para haven bancas permitindo a participagao de um mestrando enquanto

membro avaliador. Lembra que velo para a Congregagao, foi nomeada uma comiss5o que

inverteu o entendimento e criou uma nova regra onde o mestrando poderia assistir e

comentar, mas nio avaliar. Considera que isso n5o 6 um incentivo para que o mestrando

participe de bancas, e diz que isso 6 comum em todas as bancas que participa. O Sr.

Diretor considera importante a observagao e sugere ouvir o Colegiado para incluir o

assunto na pauta de margo. Lembra que, no pr6ximo ano, provavelmente, ter5o que nomear

uma comissio para alterar o Regimento da Faculdade, considerando as virias alterag6es no

Regiments Gerd e no Estatuto da I.JSP, as quais terio um impacto muito grande no
Regimento da Faculdade. Lembra que ja houve mudangas de crit6rios para a escolha do

Diretor e Vice-Diretor, para Chefia de Departamento e tudo isso vai provocar necessidade

de alteragao no regimento da Faculdade. Informa que na pr6xima reuni5o do Co haver6

alguns itens que fechario essas alterag6es do Regimento Gerd da USP. Informa, ainda, que

uma dessas alterag6es se refere a composigao de bancas para os concursos de ingresso que

jf foram analisadas pda CLR e servo apresentadas a Universidade. Considera que, sobre o

assunto levantado peso Prof. Dr. Jair Aparecido Cardoso, se as sugest6es apresentadas

forem aprovadas na reuni5o da Congregagao em margo, devem aproveitar para fazer a

revis5o de Regiments Interno. O Prof. Dr. Guilherme Adolfo dos Santos Mendes diz

que apoia a iniciativa e relata que utilizou uma de suas mestrandas como terceiro membro

em uma banca de TCC que participou, e considera que a avaliagao da mestranda foi

fantfstica, e isso 6 salutar para todo mundo. Diz que seria contra se fossem somente dois

membros, mas sendo um terceiro membro a dar nota, reitera que 6 fantfstico. A Profs DFa

Cintia Rosa Pereira de Lima comenta que no SllCUSP, a Pr6-Reitoria de Pesquisa

estimula que um dos avaliadores dos trabalhos sega um aluno de P6s-Graduagao. Comenta,

ainda, que em uma das reunites da Congregag5o que participou ja havia sido mencionada a
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possibilidade dos alunos participarem de bancas. O Prof. Gustavo Assed Ferreira
considera que ha o principio da maturidade academica, e 6 importante ser destacado que

o aluno que este realizando mestrado tem condigao de ser um avaliador pleno em um

trabalho de TCC. Considera isso possivel pelo navel de maturidade que tem esse aluno,

avaliar e dar nota, como acontece em qualquer escala da maturidade acad6mica dentro da

Universidade. Comenta que a Profa Dra Cintia Rosa Pereira de Lima, no pr6ximo ano, deve

ser coroada com 6xito em seu trabalho de Livre-Doc6ncia, e em sua banca estar5o Livres-

Docentes e Titulares. Considera que isso n5o 6 representagao de vote, e sim uma questao de

mera maturidade academica, e hf essa maturidade para que um mestrando avalie um TCC.

Agradece ao Prof. Dr. Jair Aparecido Cardoso em levantar essa bandeira. Considera que foi

um equivoco dessa casa, no inicio do ano, criar uma categoria especifica que desestimula o

aluno de mestrado a participar das bancas de TCC, e n5o compor em nada para o seu

Curriculo lattes. O Representante Discente da P6s-Graduagao Hugo Rezende
Henriques considera isto uma questio relativamente samples, pois a deliberai$o que

regulamenta esses trabalhos diz que os avaliadores devem ser doutores, e precisariam

mudar para a necessidade de que apenas um deles seja doutor e o outro pode ser

mestrando. O Representante Discente da Graduagao Jesus Pacheco Sim6es

considera que, tendo em vista o encerramento dos mandatos dos representantes discentes

neste Colegiado, essa discuss5o deveria ser retomada com a nova composigao discente.

Outdo ponto que considera interessante seria fazed uma proposta para ser discutida uma

mogao relativa ao tema que o Prof. Associado Gustavo Assed Ferreira levantou, sobre a

reorganizagao escolar. O Representante Discente da P6s-Graduagao Hugo

Rezende Henriques diz que tem uma proposta de outros Colegiados da pr6pria USP

abordaram, aprovando uma moQao de apoio aos estudantes ou de repadio a trucu16ncia da

forma policial. O Representante Discente da Graduagao Jesus Pacheco Sim6es

comenta que tem visto que a pr6pria Congregagao da Faculdade de Direito da
Universidade de Sio Paulo discutiu uma proposta da representagao discente nesse sentido.

Considera que des poderiam aprovar um mo($o de reptldio a atuai$o policial e a essa

questao da reestruturag5o do ensino no Estado de S5o Paulo. O Representante Discente

da Graduagao Frederico Espinoza Cerruti agradece e parabeniza aos conselheiros

pelos passos dados ao bongo desses anos, e pdas conquistas alcangadas. Confessa que essas

reunites foram grandes aulas de ret6rica e argumentagao para ele, e aprendeu ainda mais

com seus professores. Diz ter esperanga que as pr6ximas reunites e deliberag6es sejam
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norteadas pelo compromisso de se construir uma Faculdade comprometida com o ensino

juridico de exce16ncia e tamb6m pelo compromisso de deixar um legado na construgao da

hist6ria da Faculdade. O Sr. Diretor agradece a participag5o dos representantes

discentes no Colegiado, pda contribuigao importante que deram. O Representante

Discente Jesus Pacheco Sim6es diz que concorda plenamente com a fda do

Representante Discente Frederico Espinoza Cerruti e agradece a todos os membros da

Congregagao reiterando que foi um aprendizado muito importante, devido a essa

pluralidade nos 6rg5os Colegiados, por ter discentes, docentes e funciongrios, e isso 6 muito

rico e torna as discuss6es mas rivas tamb6m. Considera isso mais uma prova de que a

pluralidade dentro de comiss6es 6 sempre positiva. Ressalta que uma das coisas que faz essa

Faculdade ser muito bem sucedida, desde o inicio, 6 a proximidade que os alunos t6m com

os professores. Comenta que pouquissimos colegas de outras Faculdades descrevem essa

oportunidade de estar em contato constante com o docente e isso 6 muito importante.

Agradece a servidora Maria Jose Carvalho de Oliveira que sempre apoiou os discentes em

relaigo as suas dQvidas. Menciona que todas as quest6es trazidas pelo Sr. Diretor mostra

como o exame da OAB n5o 6 somente o que os guia, ao contrfrio de tantos outros cursos

que conhece. Considera que o resultado do exame da OAB 6 um resultado muito

importante, mas nio deve guiar o curso, e n5o guia as aulas dessa Faculdade, nas suas

discuss6es sobre Direito e sobre a Faculdade de modo gerd. Considera, ainda, que a

Congregag5o e a Faculdade s:io academias muito omissas em relagao a muitos temas

importantissimos no 8mbito nacional e educacional. Comenta que hoje trouxeram a quest5o

dos estudantes do ensino pablico no Estado de Sio Paulo, mas tiveram muitas outras que

acabaram passando ao largo deste Colegiado e da Faculdade. Exemplifica com o caso da

redugao da maioridade penal, que acabou ficando esquecida, mas diz que tudo que

ensinaram nessa Faculdade mostrou que, independente de posigao politica, essa opgao seria

totalmente contriria ao que aprendem no Direito, como medida e6lcaz. Considera que t6m

certa responsabilidade em emitir opini6es acerca desses temas e s5o financiados para

refletir sabre esses assuntos e chegar a ser quase uma omissio perante a sociedade que n5o

se manifestem acerca de alguns temas. Agora com a aceitagao do ENEM como forma de

ingresso, isso vai ajudar muito em suas discuss6es e reflex6es acerca dos direitos das

minorias e de outros pontos relacionados a situagao socioecon6micas de racismo e

machismo que antes tamb6m passavam ao largo nos primeiros anon. Lembra o tata de cinco

pessoas que foram assassinadas por serem negros, junto com a quest5o que tiveram aqua na
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Faculdade, com manifestag6es racistas em um dos banheiros da Faculdade, e isso s6 mostra

o quanto 6 necessgria a discuss5o desses pontos e o quanto a academia precisa se posicionar

acerca deles. O Representante Discente da P6s-Graduagao Hugo Rezende

Henriques agradece, em nome de todos os mestrandos, o auxilio da Diretoria para o

Workshop de Pesquisa Empirica organizado pecos alunos do mestrado. Agradece, tamb6m,

o auxilio da Diretoria com relagao a presenga dos mestrandos em diversos trabalhos que

vem sendo realizados na Faculdade. Nesse ponte, diz que concorda com o que foi dito nesse

Colegiado, e considera que precisam tornar ptlblico e criar crit6rios objetivos de como que

essas coisas se dao, porque sabem de alguns colegas que deixaram de se inscrever em um

congresso porque n5o tinham condig6es de it e talvez poderia submeter os crit6rios aos

alunos para que tenham essa oportunidade. Reitera, a pedido da discente Larissa Barbosa

Nicolosi Soares, que esse Colegiado verifique a possibilidade dos mestrandos receberem

homo monitores dos curses de especializagao. Comenta que a representante discente

sugeriu, se fosse o caso, uma comissgo ad hoc para trabalhar esse ponto junto a Unidade. O

Prof. Associado Gustavo Assed Ferreira comenta que tem uma precariedade grande

de ntlmero de bolsas a serem oferecidas aos alunos de mestrado, e os curses de

especializagao poderiam representar uma bolsa de monitoria importante para os alunos

mestrandos. Lembra que tem um bom n6mero de pessoas em dedicaigo exclusiva a

pesquisa, que est5o como recursos pr6prios, o que, em uma universidade ptlblica n5o 6

impens6vel, mas nio 6 1ouvfvel tamb6m. Considera que se tivessem condig5o de criar esse

mecanismo de apoio aos mestrandos com monitoria seria fundamental. Diz que gostaria de

it mats a16m e considera que foi delet6ria a decis5o da USP em proibir que os funcionfrios

da USP possam atuar secretariando os cursos de especializa($o. Considera, ainda, um

contrassenso que um servidor pib]ico receba para ]ecionar, e outro que o ajude n5o possa,

nio ha sentido nisso, no principio da isonomia. Comenta que em tempos que a USP

pretende ser mais eficiente, valorizar os servidores t6cnicos-administrativos que colaboram

com o cotidiano dos cursor de especializagao e dar a monitoria aos mestrandos seria argo de

se pensar e levar adiante. Diz que gostaria que nas pr6ximas reunites do ano de 20t6 essas

discuss6es pudessem avangar nesse Colegiado. O Representante Discente da P6s-

Graduagao Hugo Rezende Henriques agradece o apoio do Prof. Associado Gustavo
Assed Ferreira, e considera que em relagao aos servidores ha um problema institucional,

onde se quer evitar que o funcionfrio da USP se tome, na verdade, um funcionfrio das

especializag6es, mas ao inv6s de criar mecanismos para fazed essa mediai$o, simplesmente
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se proibe. Reitera que 6 um problema institutional e um constume da USP fazed isso, e

devem pensar nisso neste Colegiado. O Representante dos Servidores T6cnicos e

Administrativos Felipe Augusto Barroso Maia Costa considera que se faz
necessgrio o registro das palavras, como representante dos servidores t6cnicos-

administrativos, em relagao ao que o Representante Discente da Graduai$o Jesus Pacheco

Sim6es e os demais alunos tamb6m disseram, quanto a mogao pda atitude do governo para

com as manifestag6es que os alunos Hlzeram quanto a reorganizagao escolar promovida pelo

Governo do Estado de S5o Paulo. Diz que gostaria que ficasse consignado que os

funcionfrios tamb6m apoiam e gostariam de registrar o voto favorivel a esta mogao contra

os atos de tamanha covardia que foram praticados pda policia militar em relagao aos alunos

que se manifestaram legitimamente contra esses atos, e que, infelizmente foram rechagados

de uma maneira impr6pria para aquela classe. Agradece aos membros da Congregagao e da

Diretoria, pois, foi de grande valia para ele, um crescimento muito grande, e aprendeu

bastante com suas participag6es neste Colegiado. Comenta, em reba($o aos cursos de

especializagao, que inicialmente, em uma reuni5o da Congregagao se manifestou de uma

maneira, talvez n5o muito aceitavel, para alguns docentes e encarada de uma forma

negativa por outros, quanto ao que disse em relal$o a esse assunto. Lembra que fez questao

de deixar bem claro que os funcionfrios nio s5o contra a institucionalizaQ5o desses curses,

s5o favoriveis e apoiam que esses cursos acontegam, pois, o nome da Faculdade 6

promovido. Parabeniza o Prof. Associado Gustavo Assed Ferreira por suas palavras em

relagao a esse assunto e considera que, infelizmente, percebem uma quebra de isonomia,

n:io somente nesse aspecto, mas tamb6m na quest:io de reconhecimento na valorizagao dos

funcion6rios e prestag5o de serviQos para esses cursos de especializai$o. Esclarece que

existe uma rede que envolve a operacionalizagao desses cursos, que nio se d5o somente

pdas aulas, mas tamb6m pelo trabalho dos servidores t6cnicos-administrativos, a
retaguarda do curso 6 basicamente realizada por esses servidores. Registra sua gratid5o as

palavras do Prof. Associado Gustavo Assed Ferreira e traz a tona esse assunto para que no

pr6ximo ano pensem quanto a quest:io da valorizagao dos servidores t6cnicos-

administrativos nos cursos de especializag5o. Menciona que ja foi encerrada a eleigao de

hoje e apurados os votos para a Congregagao e CTA. Informa que os membros eleitos para a

Congregag5o foram os servidores Rodolfo Cesar Ambr6sio de Andrade e Lucas Brandolin

Ferreira, respectivamente, como titular e suplente. Informa, ainda, que foram eleitos para o

CTA os servidores Edvaldo da Silva Campos e Rog6rio Rodrigues Neto, respectivamente,
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como titular e suplente. Lembra que em alguma das reunites da Congregag5o que

participou trouxe a tona a quest5o da necessidade de discutirem mats mat6rias politicas

nessa Colegiado e tamb6m na Faculdade, tendo em vista fatos recentes homo a

reorganizai$o escolar no Estado de S5o Paulo e a questao do impeachment da Presidents

Dilma Rousseff. Diz que infelizmente n5o viu, nem percebeu nenhuma outra movimentag5o

quanto a eventos na Faculdade que trouxessem discuss6es politicas com relai$o a esses

temas. Considera que se pudessem envolver mais os alunos, servidores docentes e n5o

docentes nesses assuntos talvez formariam mentes melhores e capazes de compreender

esses processos democriticos no Brasil, que s5o t5o importantes e por n5o serem discutidos

tornam as pessoas mais alienadas e incapazes de trazer quest6es politicas e discutir esses

temas tgo importantes para todos os brasileiros. O Representante Discente Jesus

Pacheco Simfies diz que tamb6m concorda com o pleito relativo aos valores de repasses

aos servidores docentes e nlio docentes, pois ambos s5o servidores ptlblicos. Comenta que

v6 uma major carga de trabalho e, injustamente, acabam n5o sendo remunerados por tanto,

e manifesta total apoio da representai$o discente em relagao a isso. Quanto a questao do

impeachment da Presidenta, considera interessante para a Faculdade discutir as quest6es

juridicas envolvidas, assim como a questao da prisao do Senador Delcidio do Amaral, que

tamb6m tem uma questao juridica muito interessante. Comenta que o que vem de modo

gerd nos coment6rios das redes socials e outras 6 o desconhecimento das possibilidades e

procedimentos, mesmo que apenas nas quest6es juridicas, e esses assuntos merecem e

devem ser debatidos por serem de interesse de todos. O Sr. Diretor consulta o Colegiado

quanto a inclus5o da mogao de apoio aos estudantes do Estado de S5o Paulo em pauta para

posterior deliberagao. A Congregagao aprova a inclusio do assunto como pauta

suplementar na ordem do dia. ll - ORIDEM DO DIA. i. RECREDENCIAMENTO
CERT. i.i. PROCESSO Boil.t.454.89.6 - FABIANA CRllSTIN'A SE'VERI.

Solicitagao de recredenciamento junto a CERT - Comissio Especial de Regimes de

Trabalho, formulada pda interessada. Aprovada pelo Conselho do Departamento de Direito

Ptlblico em 5.ii.20i5, com base no parecer favorfvel do relator, Prof. Dr. Alexandre Naoki

Nishioka. Parecer do relator, Prof. Associado Alessandro Hirata, opinando peso

deferimento do pedido de recredenciamento junto a CERT, formulado pda interessada. A

Congregagao aprova, por unanimidade dos presentes, o parecer do relator,
favorgvel a solicita-fao de recredenciamento junto a CERT -- Comiss5o Especial

de Regimes de Trabalho, formulada pda interessada. 2. RELATORllO BIENAL
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DE ATIVIDADES DOCENTES. z.i. PROCESSO zon.i.463.8g.5 - CRISTINA

GODOY BERNARDO DE OLIVEIRA. Relat6rio Bienal de Atividades Docentes,

apresentado pda interessada, referente ao periodo de 20i3/20i5. Aprovado ad r({Herendum

do Conselho do Departamento de Filosofia do Direito e Disciplinas Bgsicas em i4.i0.20i5,
homo base no parecer favorfvel do relator Prof. Dr.Eduardo Saad Diniz. Parecer do

Relator, Prof. Dr. Jair Aparecido Cardoso, opinando pda aprovaQao do relat6rio bienal de

atividades docente apresentado pda interessada. A Congregagao aprova, por
unanimidade dos presentes, o parecer de relator, favorfvel ao Relat6rio Bienal

de Atividades Docentes, apresentado pda interessada, referente ao periodo de
zoi3/aoi5. z.z. PROCESSO zoo8.t.i59.89.o - M.ARC10 HENRiIQUE PEREIRA

PONZILACQUA. Relat6rio Bienal de Atividades Docentes, apresentado pelo interessado,

referente ao periodo de 20i3/20t5. Aprovado ad r({4erendum do Conselho do
Departamento de Filosofia do Direito e Disciplinas Bfsicas em g.li.20i5, homo base no

parecer favorfvel do relator Prof. Dr. Guilherme Adolfo dos Santos Mendes. Parecer do

Relator, Prof. Dr. Caio Gracco Pinheiro Dias, opinando pda aprovagao do relat6rio bienal

de atividades docente apresentado pelo interessado. A Congregagao aprova) por

unanimidade dos presentes, o parecer de relator, favorfvel ao Relat6rio Bienal

de Atividades Docentes, apresentado pelo interessado, referente ao periodo de
zoi3/zoi5. z.3. PROCESSO roti.t.34.89.7 - CA10 GRACCO PINHEIRO DIAS.

Relat6rio Bienal de Atividades Docentes, apresentado pelo interessado, referente ao periodo

de 20i3/20i5. Aprovado peso Conselho do Departamento de Direito Piblico em 5.11.2015,

como base no parecer favorfvel do relator Prof. Dr. Camilo Zufelato. Parecer do Relator,

Prof. Dr. Jain Aparecido Cardoso, opinando pda aprovaQao do relat6rio bienal de atividades

docente apresentado pelo interessado. A Congregagao aprova) por unanimidade dos

presentes, o parecer de relator, favorgvel ao Relat6rio Bienal de Atividades

Docentes, apresentado pelo interessado, referente ao periodo de zot3/aoi5. 3.
REGULA.REZA(IAO. 3.i. PROCESSO zot5.i.56z.89.7 - FACULDADE DE

DIREITO DE RlIBEIRAO PRETO. Minuta que regulamenta as atividades acad6micas

complementares no imbito da FDRP, em atendimento a Circular PRG/oi/20i5, de

a6.i.20i5. Aprovada pda Comiss5o de Graduai$o em 27.8.2015. Parecer da relatora,

profa Dra Cintia Rosa Pereira de Lima. A Congregag5o, em Sess5o realizada em 6 de

novembro de 20i5, deliberou retirar o processo de pauta, para adequai$o do parecer pda
relatora. Manifestag5o da relatora. A Profs Dra Cintia Rosa Pereira de Lima
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esclarece que os alunos sempre pleiteiam o reconhecimento de atividades seja como

cultura e extens5o ou pesquisa. Esclarece, ainda, que como pesquisa tem o engessamento

que a Comiss3o de Pesquisa ja tentou trazer para a Congrega($o mudar e flexibilizar a

atribuigao de cr6ditos, mas a Congregagao ainda n5o aprovou- Comenta que os alunos

fazem pedidos constantes de cr6ditos. Comenta, ainda, que o MEC entendeu que sio

obrigat6rios para os cursos de licenciatura e bacharelado essas Atividades Acad6micas

Complementares, que n5o seriam de extens5o e nem pesquisa. Seriam atividades cuja a

finalidade 6 contribuir com o ensino e aprendizagem no sentido de ser um professional com

competencias extracurriculares. Esclarece que a Pr6-Reitoria de Graduai$o, a partir dessa

diretriz do MEC, entendeu que cada unidade regulamentaria, e existem exemplos de quais

atividades seriam contadas e dada unidade adotaria as suas. Diz que fez uma pesquisa entre

vfrias unidades da Universidade que est5o regulamentando essas atividades e a diferenga e

que constaria no Hist6rico Escobar dos alunos essas atividades. Esclarece, ainda, que

poderiam ser reconhecidas homo atividades acad6micas complementares aquelas que nio

forem atribuidas cr6ditos nem por extensio, nem por pesquisa. Esclarece, tamb6m, que o

MEC e o Conselho de Graduagao consideram essas atividades como obrigat6rias e caberia a

unidade regulamenta-las e o Projeto Politico Pedag6gico tem que contemplar qual seria a

quantidade de cr6ditos. Justifica que em seu parecer disse que esse di61ogo deveria ser

levado a comiss5o que este tratando da reforma do Projeto Politico Pedag6gico para que

possam avaliar. Comenta que o Projeto Politico Pedag6gico ainda n5o este pronto, e existe

vfrios pedidos de cr6ditos, e os alunos ja tem reconhecidas as diversas atividades de cultura

e extensio e n5o podem mais obter cr6dito, tamb6m n5o podem mais obter cr6dito em

pesquisa, pois, ja obtiveram o maximo, mas des querem que o registro pique no hist6rico

escolar. Comenta, ainda, que dai vem essa ideia de regulamentar como atividades

facultativas para os matriculados at6 20i5, e se a unidade achar por bem seguir as diretrizes

do MEC, tornar essas atividades obrigat6rias a partir do novo Projeto Politico Pedag6gico.

Nesse sentido, diz que apresentou essa minuta, para complementar a ja apresentada pda

Comiss5o de Graduagao para que o Colegiado possa deliberar. A Congregagao aprova,

por unanimidade dos presentes, o parecer da relatora, que altera a minuta que

regulamenta as atividades acad6micas complementares no fmbito da FDRP,

em atendimento 6 Circular PRG/oi/zot5, de z6.t.zoi5. 4 MOQAO DE .APOIO.
4.t.Mogao de apoio aos estudantes das escolas ptlblicas do Estado de Sio
Paulo. O Sr. Diretor diz que ficaria registrado na Ata uma mogao de apoio, e o Colegiado
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manifestou o seu repidio a atuag5o da Policia Militar do Estado de S5o Paulo. O

Representante Discente Jesus Pacheco Sim6es ata tamb6m a aus6ncia de dialogo

do Governador do Estado de S5o Paulo. Considera importante constar que a Congregagao,

teve, tamb6m, o apoio dos docentes, discentes e dos servidores, e ipso deve ser destacado no

texto que esses tr6s setores concordaram pleng!!!ente e trouxeram manifestag6es. Nada

mais havendo a tratar, o Sr. Presidente agyl{4ecFb:p'gseiiji;ii)odom e df por encerrada

a reuni5o is i7h4o. Do que, para constar, eul.. 'tJR71alP:Sii;;iia.Aparecida Cruz de Oliveira

Bianco, Assistente T6cnica Academica, lavrei '( digitei esta Ata, que serf examinada pecos

senhores Conselheiros presentes a sessio em que for discutida e aprovada, e por mim

assinada. Ribeir5o Preto, 4 de dezembro de 20t5.

plenagiente

dos

recidaei]

lavrei
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