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ATA DA 59a SESSAO DA CONGREGA(;AO DA FACULD.ADE DE DIREITO DE
R.IBEIRAO PRETO DA UNIVERSIDADE DE sAo PAIJLO. Aos onze dias do m6s de

margo de dois mil e dezesseis, as quatorze horas, na Saba da Congregagao da Faculdade de

Direito de Ribeir5o Preto da Universidade de S3o Paulo, Feline-se a Congregag5o da

Faculdade de Direito de Ribeir5o Preto - FDRP, sob a Presid6ncia do Profa Titular Giselda

Maria Fernandes Novaes Hironaka, Vice-Diretora em exercicio da Unidade, com a presenga

do Professor Titular Jose Lino de Oliveira Bueno; dos Professores Associados Alesssadro

Hirata (Chefe do Departamento de Filosofia do Direito e Disciplinas B6sicas), Gustavo

Assed Ferreira (Presidente da Comiss5o de P6s-Graduagao); dos Professores Doutores Jair

Aparecido Cardoso (Chefe do Departamento de Direito Privado e de Processo Civil),

Fabiana Cristina Seven(Presidente da Comiss5o de Cultura e Extensio Universitaria),

Camino Zufelato, Caio Gracco Pinheiro Dias, Emanuelle Urbano Mafnioletti; dos

Representantes Discentes da Graduagao Renato Grespan Ferrarie Mariana Nascimento

Silveira; do Representante Discente da P6s-Graduagao Andre Luis Gomes Antonietto e do

Representante dos Servidores T6cnicos e Administrativos Suplente Lucas Brandolin

Ferreira. Presente, tamb6m, a Sra. Marcia Aparecida Cruz de Oliveira Bianco, Assistente

T6cnica Acad6mica, para secretarial a reuni5o. Justificaram, antecipadamente, suas

ausencias, os Professores Titulares Antonio Scarance Fernandes, Nelson Mannrich e

Am6ncio Jorge Silva Nunes de Oliveira; os Professores Associados Thiago Marrara de

Matos e Nuno Manuel Morgadinho dos Santos Coelho; o Prof. Dr. Guilherme Adolfo dos

Santos Mendes. Havendo ntlmero legal, a Sra vice-Diretora inicia a Parte I.

EXPEDIENTE. 1. Discuss5o e votagao das Alas das 57a e 58a Sess6es da
Congregatao) realizadas enl 4.tz.zoi5 e 3.z.zoi6, respectivaniente. N5o havendo

manifestag6es contrfrias, a Ata 6 aprovada, por unanimidade. z. Comunicag6es da Sra

Vice-Diretora. a) Aconteceu no periodo de i5 a ig.02 a Semana de Recepgao aos Calouros

zoi6, com o tema "Conhecer, construir e viver com igualdade". Dentre as atividades

desenvolvidas destaca a mesa redonda "Diversidade e G6nero" com a presenga do Prof. Jose

Luiz Quadros de Magalhaes da UFMG; vgrias oficinas culturais, tarde solidfria com a

doagao para o Centro Pop (centro de referenda especializado em assist6ncia social para

pessoas em situaigo de rua e imigrantes). b) No periods de 7 a io.3 aconteceu a Semana

das Mulheres da FDRP, organizada peso Coletivo Feminista Capitu e pelo Centro Acad6mico

Antonio Junqueira de Azevedo. c) No dia io.o3, no Audit6rio da FDRP, o Prof. Dr. Peter

Maggs ministrou a palestra "Os C6digos Civis das Ex Reptlblicas Sovi6ticas". O Prof. Dr.
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Peter Maggs 6 graduado pda Harvard College e Harvard Law School, com honda em ambas.

d) No dia i8.3 acontecerf o Seminfrio "Comentfrios ao Novo C6digo de Processo Civil e

sua Aplicag5o ao Processo de Trabalho". e) Considerando a Portaria Interna D.FDRP/2 de

28.2.2014 que disp6e sobre a programag5o de f6rias, bem como os afastamentos,

reforgamos a necessidade de programagao das devidas substituig6es nos diversos

setores/seg6es e departamentos da Unidade, para que n5o haja atrasos nas atividades. E

importante que ao substituir (ferias e /ou afastamento) o servidor tenha acesso a senha dos

arquivos e sistemas para o correto desenvolvimento das atividades. Exemplo: Problema em

um departamento em que che6la e suplente, estavam em f6rias e n5o deixaram acesso para

que o delano autorizasse de afastamentos/ferias de outros docentes. Secretfrios e

servidores em gerd que sairam em f6rias e ngo deixaram acesso/senha para os substitutos,

atrasando as atividades. De acordo com a Portaria deve ser informado o periodo de f6rias de

cada servidor at6 o dia t5 de janeiro de cada ano, pda che6la imediata. f) Informa, em

relai$o aos processos seletivos para professor contratado 111, que foram encerradas em

29.2, as inscrig6es para o processo se]etivo do DDP - area de Direito Constituciona] e Teoria

Gerd do Estado, com 7 inscritos. Para o DPP - area de Direito Civil as inscrig6es terminam

hoje e at6 o momento s5o 4 inscritos. Para o DDP - area de Direito Econ6mico e Financeiro

as inscrig6es terminam em i4.3 e at6 o momento s5o 3 inscritos. Para o DPP - area de

Direito Privado as inscrig6es ocorrer5o de i6 a 24.3.20t6. Em seguida, inicia o item 3.

Palavra aos Senhores Presidentes das Comiss6es de Graduagao, de P6s-
Graduagao, de Cultura e Extens5o I.Jniversitaria, de Pesquisa e de Relag6es

Internacionais. O Prof. Associado Gustavo Assed Ferreira relata que o ano letivo

segue seu curso normal e os alunos ja estio avangados na segunda turma, cumprindo seus

cr6ditos. Comenta que o terceiro Edital de processo seletivo tamb6m segue a passos largos,

e tem conseguido cumprir o Edital a contento sem retificag6es. Considera que tiveram um

nQmero excepcional de inscritos, superando de longe a relai$o de dez alunos por vaga, com

mais de trezentos e oitenta inscritos para trinta e tr6s vagas. Esclarece que houve uma

eleigao para o novo coordenador do curso de P6s-Graduagao em Direito e foi eleito o Prof.

Dr. Guilherme Adolfo dos Santos Mendes. Esclarece, ainda, que isso foi uma inovag5o

diante de uma mudanga feita no Co, pois anteriormente cursos de um programa s6 eram, ao

mesmo tempo CPG e CCP, e necessariamente o presidente da CPG seria o coordenador do

programa. Com a alterai$o estatutgria se abriu uma possibilidade para que o presidente da

CPG seja um e o coordenador de curso seja outdo. Considera isso muito salutar porque a
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presidancia da CPG tem uma atuagao muito mais interna na USP e na PRPG, do que a

pr6pria coordenagao do programa, que responde tamb6m a PRPG, mas atende muito as

exigencias da Capes. Considera, ainda, que essa divis5o de trabalho que faziam

informalmente na CPG, anteriormente, com a vice-presidente da CPG, Profa Dra Flavia
Trentini, hoje fazem de maneira formal com o Prof. Dr. Guilherme Adolfo dos Santos
Mendes, que 6 o coordenador de curso. A Profs Dra Fabiana Cristina Seven informa
que v5o comegar, via CCEx, a se integrar e articular um pouco mais com a comiss5o que este

revisando o Projeto Politico Pedag6gico da Faculdade. Comenta que foi em algumas

reunites e uma das coisas que ficaram de rever, 6 o lugar da extens5o e da pesquisa na

futura grade curricular. Pdas mudangas da PRG, essas atividades nio seriam contadas mais

da mesma forma, como disciplina de graduagao, mas sim todas das como atividade

complementar. Considera que, como todas das estariam homo atividade complementar,

talvez fortalega um pouco a necessidade de comegarem um debate que a CCEx quer

estimular esse ano, do que podem chamar de Extens5o Universitfria nessa Unidade.

Considera, ainda, que devem discutir sobre as diretrizes. Comenta que tem chegado a ela

pedidos para essa Congregagao pensar na necessidade de uma coordenagao de curse, e de

uma comissio pr6pria de avaliaQao. Entende que, legalmente, sio necessfrias para a
formagao do curso de graduagao, mas hole, o que gostaria de colocar para este Colegiado 6 a

reflex5o sobre a criagao de uma comiss5o de apoio psicopedag6gico ou psicosocial. Uma

comissio para tratar de casos de discentes da Faculdade que est5o em alguma situagao

especifica de conflito ou em algum estado emocional, que precise da implicagao da

Faculdade para ajudf-lo na condugao de algum tipo de servigo que o proprio campus
fornece. Esclarece que esse modelo, na legislagao, 6 chamado de NQcleo de Apoio

Pedag6gico ou Psicosocial e nas outras Unidades n5o tem outros recursos ou inst6ncias que

possam aludar esse trabalho. Comenta que nesse campus tem a FFCLRP e a FMRP e disp6e

de servigos que podem pensar em uma melhor articulag5o via criag5o dessa comiss5o.

Esclarece que essa comiss5o 6 um cumprimento de normativa que 6 Federal, mas tamb6m,

na pratica, seria o espago de pensar na condugao de situag6es que chegam cotidianamente e

considera que nio podem fechar os olhos. Informa que a Rede n5o cara, no dia 8.3,

encaminhou para a Reitoria da USP uma petigao assinada por quase duas mil pessoas da

comunidade USP e membros externos, solicitando que a Universidade modifique o

Estatuto, o Regimento e as normas da criag5o de forma de acolhimento e condugao de

situag6es de abuso sexual ou vio16ncia de g6nero no Ambito da Universidade. Considera que
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homo Faculdade de Direito, podem, tamb6m, pensar na insergao nesse debate, subsidiando

as discuss6es de mudangas de regras administrativas para lidar com o tema. Comenta que

em muitas faculdades pablicas esse 6 um tema novo, em termos de responsabilidades que

as Universidades est5o se colocando para pensar. A Profs Dra Cintia Rosa Pereira de

Lima informa sobre o livro "0 Direito Brasileiro em Evolui$o: Estudos em Homenagem

a Faculdade de Direito de Ribeir5o Preto" que foi aprovado para publicai$o pda Editora

Medina, e considera esse um motivo de satisfagao, pois, se trata de uma editora importante.

Menciona a inteng5o de poder fazer um evento em homenagem a Faculdade e considera que

a Semana Juridica seria ideal, pois at6 agosto darla tempo para finalizar o processo de

publicaQao. Esclarece que a Comissio de Pesquisa n5o este mais gerenciando as bolsas

Santander, nem a cota USP. Comenta que antes contemplavam as cotas USP, Santander e

CNPq no mesmo edital e a Comiss5o de Pesquisa gerenciava. Agora foi criada a Comiss5o de

Bolsas Unificadas que gerenciara a cota USP e Santander, o edital desse ano serf langado

em abril e mano. Avisa a cada chefe de departamento que isso n5o ficou bem claro e n5o

estava muito claro at6 no pr6prio Conselho de Pesquisa. Afirma que os Conselheiros

criticaram, pris consideram que pesquisa n5o tem que passat pele crit6rio socioecon6mico

e sim por m6rito de pesquisa. Diz que, homo representante da Faculdade tamb6m

questionou, mas 6 uma determinagao do pr6prio Reitor. Esclarece que cada professor deve

ingressar no Sistema USP e indicar se a bolsa serf modalidade de Extens5o Universitaria,

Graduagao ou Pesquisa. Esclarece, ainda, que a Comiss5o de Pesquisa s6 gerencia as bolsas

CNPq e em raz3o do contexto socioecon6mico do pals, essas cotas foram diminuidas no ano

passado e a tendQncia 6 a diminuigao nesse ano tamb6m. Quanto a isso o Conselho de

Pesquisa e a Pr6-Reitoria de Pesquisa que administram o edital Pibic adotaram o crit6rio de

que somente professores conceito A iriam ganhar bolsas. Considera que o problema 6 que

nesse conceito A precisa haver um proleto fomentado por ag6ncia externa e orientar em um

curso de P6s-Graduai$o nota 6 ou 7. Diz que fez um oficio pda Comiss5o de Pesquisa para

questionar a inserg5o, no edital, de uma regra para os curso de P6s-Graduagao rec6m-

criados e a presidente da Comiss5o que gerencia as bolsas CNPq, Profa Rosen, Ihe disse que

levaria isso em consideragao. Comenta que a reuni5o da comiss5o 6 dia 29.3, e nio sabe se

essa sugestao que fez por oficio vai ser seguida porque ainda n5o passaram a pr6via do

edital, mas irf questionar. Pede para que os chefes de departamentos, em suas reunites

esclaregam sobre esse sistema de bolsas, pois essas bolsas unificadas tem um n6mero muito

representative. Comenta que na Faculdade a profa Dra lara Pereira Ribeiro tem duas
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bolsas, o Prof. Associado Nuno Manuel Morgadinho dos Santos Coelho tem duas, e o Prof.

Associado Mgrcio Henrique Pereira Ponzilacqua uma, ou seja, praticamente quem pediu,

conseguiu. Diz que a sua tlltima consideragao 6 sobre o evento que a Comiss5o de Pesquisa

realizava todo ano, para dar a oportunidade de publicagao e exposigao dos trabalhos de

pesquisa da Faculdade e da regiao. Comenta que est5o fazendo um levantamento para fazed

um evento em conjunto com a P6s-Graduagao integrando com a Graduai$o. Esclarece que

essa integragao 6 avaliada muito bem pda Capes, e a16m disso ido elaborar um Simp6sio de

Pesquisa em Direito que resultarf em livro. Esclarece, ainda, que est5o fazendo de uma

maneira para que seja bem pontuado e avaliado e a perspectiva da Comissio de Pesquisa 6

que futuramente seja um evento de refer6ncia para que esses anais sejam consultados.

Exemplifica o Conpedi que 6 mais voltado a P6s-Graduagao, mas 6 refer6ncia pois, ja viu

julgados do STF e STJ que citam seus artigos. Comenta que o objetivo 6 atrair

pesquisadores para apresentar trabalhos de qualidade e a oportunidade dos alunos da

Faculdade para publicarem. Informa que a Comiss5o de Pesquisa vai enviar um e-mail

perguntando qual a area de interesse, para que seja coordenador do livro e avalie os

trabalhos da area escolhida, que barf parte dos anais do evento. Justifica que o evento n5o 6

s6 para dar uma oportunidade a todos, mas sim avaliar a qualidade do trabalho. Esclarece

que o events serf organizado de maneira que esses professores tenham uma pontuagao

relevante como coordenador de livro, da mesa e do trabalho. Comenta que a ideia 6 receber

critical para que possam sempre melhorar e ter um evento que possa agregar a pesquisa. O

Prof. Associado .Alessandro Hirata informa que na pr6xima segunda-feira langarao o

Edital Interno de Mobilidade Estudantil cujas vagas referem-se aos conv6nios desta

Faculdade, e ter5o onze vagas de mobilidade para alunos de Graduagao a parter de segundo

semestre, e 6 importante, tamb6m, para a candidatura de bolsas desses alunos nos

programas da USP. Informa que foram contemplados no Edital da AUCANI para proletos

de celebragao de duplo diploma. Informa, ainda, que foram inscritos trinta e sete projetos

da Unidade e foi contemplado um projeto de um aluno da profa Dra Cintia Rosa Pereira de

Lima e dele, para a celebragao de duplo diploma com a Universidade de Camerino na Italia.

4 - Palavra aos Senhores Membros. O Prof. Dr. Jain Aparecido Cardoso
comunica que na pr6xima sexta-feira, dia t8, entrarf em vigor o novo C6digo de Processo

Civil, e serf realizado um evento na Faculdade, onde receberi um juiz do CNJ, um juiz da

Anamatra, um desembargador do Tribunal do Trabalho de Campinas, e mais um juiz do

trabalho. Eles trabalhar5o no periodo da manh5 sobre o novo CPC e as implicag6es no
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Processo do Trabalho. Esclarece que 6 um evento muito bem organizado e com nomes

importantes nessa questao, e este sends realizado em pareceria com a CPG, pois envolve

quest6es do pr6prio Mestrado. Comenta que no ano passado foram aprovadas duas coisas

na Congregagao: a primeira seria dar o nome do finado Prof. Associado Luciano de

Camargo Penteado ao audit6rio da Faculdade, e tamb6m decorrente dessa homenagem, um

dia para inaugurar o audit6rio, e as Professoras Doutoras Flavia Trentinie lara Pereira

Ribeiro tomaram frente do concurso que estava sendo organizado pelo Prof. Associado

Luciano de Camargo Penteado. Comenta que retomaram o trabalho e decidiram que o

evento serf iniciado em t7.5, e nesse dia, em homenagem ao professor, serf descerrada a

placa dando seu nome ao audit6rio. Pede a diregao que comunique a familia do Prof.

Associado Luciano de Camargo Penteado, pois n5o receberam a informagao oficial sobre o

evento e a homenagem que ja havia sido aprovada pda CongregaQao. ll - ORDEM DO

DIA. 1 - RELATOR]0 BIENAL DE AT]VIDA])ES DOCENTES. i.i - PROCESSO

zola.t.tz6.8g.o - BENEDITO CEREZZO PEREIRA FILHO. Relat6rio Bienal de

Atividades Docentes, apresentado pelo interessado, referente ao periods de 20i3/20i5.

Aprovado ad r( Herendum do Conselho do Departamento de Direito PQblico em lg.2-20i6,

homo base no parecer favorfvel do relator Prof. Dr. Jonathan Hernandes Marcantonio.

Parecer do Relator, Prof. Associado Gustavo Assed Ferreira, pda Congregagao, opinando

favoravelmente ao Relat6rio Bienal de Atividades Docentes, apresentado pele interessado,

referente ao periodo de 20t3/20t5. O Prof. Associado Gustavo Assed Ferreira diz ser

favorfvel ao parecer, pois o professor cumpre os requisitos exigidos pda CERT em sua

media, levando em conta o seu regime de trabalho e a produgao cientifica bem aceitavel,

a16m do envolvimento administrative. Considera ser um professor que teve vfrias

atividades na Gradua($o e na P6s-Graduag5o, e pede pda aprovagao do parecer. O

Representante Discente da P6s-Graduagao Andre Luis (;omes Antonietto
considera, sobre o relat6rio do professor Ihe chamou a ateng5o uma quest5o do pr6prio

relat6rio e outra a respeito n5o apenas ao professor, mais uma quest5o que queria

compreender melhor homo ela 6 interpretada na Unidade, inclusive nos departamentos. Diz

que em dots semestres o professor cumpriu, no primeiro semestre de 20t5, quatro cr6ditos,

e no segundo, que esteve de licenga pr6mio n5o houve atribuigao. Mas especificamente em

relagao ao primeiro de 2015, Ihe parece que n5o este de acordo com algumas normativas da

LDB, e com as normativas internas da USP e da pr6pria Unidade que exigem um minimo de

oito horas ou seis horas de aura mais duas orientag6es. Diz que gostaria que o Prof.
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Associado Gustavo Assed Ferreira se manifestasse sobre esse ponto, pois tem dtlvida em

relaQao ao cumprimento das normas. O Prof. Associado Gustavo Assad Ferreira diz

que o conjunto normativo da USP existe e deve ser atendido, s6 que existe algo conhecido

homo limite da reserva do possivel e o professor n3o pode ter que suprir os cr6ditos em um

semestre se n5o hf o que atribuir a ele. Considera esta uma questao importante, ent5o salvo

melhor juizo, em alguns semestres o professor fica com uma carga horfria menor, o que 6

compensado largamente em outros semestres, quando tem colegas que tiveram doze horas

aulas ou at6 dezesseis horas aula. Cita que no Departamento de Direito Privado e de

Processo Civil o envolvimento dos docentes com a Graduagao 6 intenso, mas entende a

preocupagao do discente e a considera louvfvel. Considera, tamb6m, que a cada dois anos

devem observar o global de como os professores tem atuado, sobretudo, no envolvimento

com a Graduagao que 6 o inicio do caminho na Faculdade. O Representante Discente da

P6s-Graduagao Andre Luis Gomes Antonietto agradece o esclarecimento do

professor, mas insiste na questao. Considera muito relevante, pois uma normativa interna

da Faculdade diz que o que n5o for atribuido em disciplinas obrigat6rias devem ser
atribuidas em disciplinas optativas. Comenta que essa 6 uma situagao que os alunos de

graduagao debatem ha bastante tempo, que 6 o baixo oferecimento de disciplinas optativas

eletivas, e tamb6m o ntlmero de disciplinas oferecidas no mestrado. Diz que parece que o

sentido da LDB 6 equalizar isso. Diz nio saber se ha um levantamento que leve isso em

consideragao, mas percebe, que de fato, alguns docentes d5o mais de oito cr6ditos e n5o

sabe se ha um levantamento na Unidade no sentido de se equalizar. Reitera que existe essa

percepgao por ele e alunos da Graduagao de que esse minimo, em alguns casos n5o 6

cumprido. Considera importante que esses nQmeros sejam cumpridos em fungao dos

beneflcios que geram para os alunos. Diz n:io saber se elsa conta foi feita para os dois anos

do relat6rio apresentado pelo interessado. Pergunta se ele cumpriu com o minimo exigido,

se o relator chegou a fazed essa conta. O Prof. Associado Gustavo Assad Ferreira

considera que em relagao ao Prof. Dr. Benedito Cerezzo Pereira Filho ha uma contagem

que 6 fruto do seu envolvimento com o programa de Mestrado, na qual o professor ofereceu

disciplina no periodo. Considera que essa contagem deve existir, sen5o desestimular5o a

participagao do docente em outras atividades em nome da leitura fda da normativa.

Comenta que a regra existe e deve ser cumprida, mas devem sopesar as demais searas da

atuagao do docente. Considera que existem duas fundamentais, sendo a primeira atuagao

na P6s-Graduagao, no mestrado em Direito da Faculdade, que 6 um mestrado jovem, nem
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todos optaram por fazer parte desse programa e devem valorizar aqueles docentes que

desde o primeiro momento procurou se integral a esse processo. Em segundo lugar,

esclarece que o Prof. Dr Benedito Cerezzo Pereira Filho teve uma atuagao relevante em

atividades administrativas na Faculdade. Lembra que ele foi, por um tempo, presidente da

Comissio de Estagios e do Centro de Prfticas Juridicas e isso tem que ser levado em

considerai$o. Comenta que hf uma tentativa da Faculdade em caminhar para uma esp6cie

de escrit6rio civil, para um atendimento a comunidade cada vez maior e o professor sempre

foi uma pena central nessa engrenagem. Considera que se fizerem uma anglise fda da

normativa ter5o sempre um envolvimento muito grande com a Graduagao e cada vez menor

com a P6s-Graduai$o latte sense, com a Cultura e Extens5o Universitaria, pois o professor

ficar6 muito mais preocupado em cumprir a regra fda da Graduagao e a sua pr6pria

pesquisa. Considera, ainda, que os fatores nio quantificaveis sgo bastante relevantes, e sio

muito importantes no bi6nio do Prof. Dr. Benedito Cerezzo Pereira Filho. Pede novamente

pda aprovagao do relat6rio. O Representante Discente da P6s-Graduagao Andre
Luis Gomes Antonietto diz entender a manifestagao do professor, mas descorda de que

sqa uma anglise meramente fda da lei, pois Ihe parece uma garantia minima que ela coloca

e a USP ja mitiga ao permitir que duas dessas horas semanais sejam de atividade de

orientag5o. Considera que por ser uma garantia minima 6 extremamente necess6ria e

parece que todos os regimes preveem uma quantidade de horas para as demais atividades.

Compreende que s5o muitas atividades, mas considera um ponte muito importante, e na

visio dos alunos isso tem que ser segundo estritamente. O Prof. Associado Gustavo

Assed Ferreira reitera que entende a posigao do corpo discente, e considera que o compo

discente de uma escola que se preze tem que ser atuante e combativo quando se luta o bom

combate, como o Representante Discente da P6s-Graduagao Andre Luis Gomes Antonietto

tem feito lutando pda sua posigao de maneira tio franca e aberta. Discorda da posigao, pois

diz ter uma grande di6iculdade em relacionar quantidade e qualidade de ensino. Prefere

sempre avaliar que tips de aula que 6 dada. Esclarece que a LDB se preocupa com o minimo

e legisla para quem n3o cumpre. Considera que esse 6 um problema do Brasil que legisla

para quem descumpre, quando para que descumpre deveria existir a sangao. O Prof. Dr.

Camilo Zufelato considera que o tema abordado pelo representante discente 6 muito

importante e n3o tem levado da maneira mats correta a interpretagao, e diz isso, homo ex-

chefe de departamento. Considera, ainda, que os relat6rios s5o compostos de vfrios

requisitos e se encontram em uma fase de alteragao do projeto pedag6gico, e talvez isso nio
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tenha implicado, nesse momento, em uma oferta de optativas, o que poderia ser certa

escusa para isso, mas de qualquer maneira fica um pedido para que os departamentos

reavaliem essa discussio sobre a oferta dessas disciplinas enquanto o novo proJeto n5o for

oferecido e que a partir desse momento, a partir dessas quest6es possam avaliar os

relat6rios com um pouco mats de atengao a carga horfria. A Congregagao aprova, por

maioria dos presentes, (8 votos favorgveis e 5 absteng6es) o parecer do relator,

favorfvel ao relat6rio Bienal de Atividades Docentes, apresentado peso

interessado, referente ao periodo de zoi3/zot5. 2 - NORMA DE GRADUAQAO.

a.i - PROTOCOLADO zoi4.5.4to.89.9 - FACT.JLDADE DE DIREITO DE

RIBEIRAO PRETO. Solicitagao de adequai$o da redagao da norma do TCC para
contemplar a participagao de mestrandos nas Bancas de defesa da Faculdade de Direito de

Ribeirio Preto. Parecer do relator, Prof. Dr. Camilo Zufelato, que opina pda
manutengao da redagao do art. ii tal homo aprovado pda Congregagao da Faculdade de

Direito de Ribeirgo Preto. O Prof. Dr. Jain Aparecido Cardoso esclarece que esse

processo ja foi aprovado e com uma alteragao a um artigo que n5o satisfazia ao anseio

inicial, e houve, na verdade, uma condugao equivocada. Considera que o objetivo era

promover a sinergia entre Graduagao e P6s-Graduagao, sendo que at6 a Capes v6 isso com

bons olhos. Na sua opiniao seria muito interessante que os mestrandos pudessem vir e

socorrer os professores por ocasi5o das bancas de TCC como membros das bancas. Comenta

que isso correu peso departamento, pda CPG, por6m na Congregag5o recebeu uma redagao

equivocada. Esclarece que colocou a questao na reuni5o passada e foi acolhida para retornar

na reuni5o de hoje, de forma pautada, a fim de rever a redagao desse dispositivo permitindo

que os mestrandos possam auxiliar a Graduagao no que tange as bancas de TCC. Entende

que ha motivagao administrativa e pedag6gica suficiente para essa alteragao, pois vai ao

encontro do que a pr6pria Capes pede. O Prof. Associado Gustavo Assed Ferreira

reitera o pedido do Prof. Dr. Jain Aparecido Cardoso. Comenta que o professor tem tido

uma atuagao incansfvel nesse sentido desde que a Portaria em vigor foi editada. Considera

a preocupagao do professor louvfvel e os alunos de P6s-Graduagao da Faculdade estio

formando seu curricula, e fazer parte, de maneira plena, de uma banca de TCC conta muito,

assim com conta publicar, ter esmero com sua dissertag5o e estariam dando um incentivo

muito grande para o Mestrado se acompanhassem o pedido do Prof. Dr. Jain Aparecido

Cardoso. O Prof. Dr. Camilo Zufelato esclarece que o seu parecer foi no sentido

contrgrio n5o pda questao de m6rito. Considera que a deliberagao dessa Congregag5o foi
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publicada em marco de 2015, e desde ent5o n5o Ihe parece que houve alguma alteragao

substancial para que pudessem mudar a normativa. Comenta que o fundamento do Prof.

Dr. Jair Aparecido Cardoso e ter um conjunto de alterag6es socials que pudessem impactar

nas alterag6es da normativa. Considera que essa 6 uma normativa t5o jovem que n5o teriam

condig6es para isso. Diz que apesar deste Colegiado ter decidido isso a um ano que as coisas

deveriam ser dessa maneira, se entender que seria o caso de alterai$o, nio haverf

problema. Por6m, como relator, considera que as coisas n3o foram alteradas desde entio. O

Prof. Dr. Jain Aparecido Cardoso esclarece que fez o pedido como suplente da CPG, e

houve parecer favorfvel da pr6pria CPG e da CG, e o parecer da Congregai$o que modificou

um pouco o pedido inicial, que foi aprovado e publicada a Deliberag5o. Comenta que isso

nio foi para des tomar conhecimento e s6 tomou conhecimento do assunto no final do ano,

quando tomou seu acento na CongregaQ5o. Diz que, na primeira oportunidade, depois da

ci6ncia recorreu da decis5o dizendo que houve um vicio de leitura inicial que poderia ser

corrigido. O Prof. Associado Gustavo Assed Ferreira esclarece que n3o se trata de

um recurso, a questao 6 que na experi6ncia desse ano, a deliberai$o esteve em vigor e n5o

surtiu os efeitos desejados. Comenta que o aluno da P6s-Graduag5o continua a

oportunidade de ser membro pleno da banca de TCC, pols 6 graduado e esta um navel acima

do graduando que p6stuma o TCC. Considera que pda boa regra acad6mica isso 6 vglido.

Diz saber que existem advogados que fazem parte de bancas sem grandes especializag6es

acad6micas e que contribuem para a banca de TCC mats que alguns colegas. Lembra que jf

esteve em banca onde, dado o tema, aprendeu com o membro da banca, que era bacharel

em Direito e com o proprio aluno que fazia a prova. Considera que a restrigao imposta

legitimamente pda Congregai$o, nesse ano que a deliberagao esteve em vigor, n5o se

mostrou adequada a comunidade acad6mica da Faculdade. Considera, ainda, que esta

Congregai$o poderia rever sua posigao e permitir a presenga dos mestrandos em bancas de

TCC. O Representante Discente da P6s-Graduagao Andre Luis Gomes

Antonietto concorda com os professores Gustavo Assed Ferreira e Jair Aparecido

Cardoso. Considera que houve mudanga, pois foram realizadas bancas e por mats que

fossem no regime antigo, criaram a]guns e]ementos para ava]iar o potencia] dessa

normativa e como os alunos poderiam atuar como avaliadores. O Prof. Dr. Camilo

Zufelato reitera que seu parecer n5o entra no m6rito de se proceder a alteragao ou n5o,

mas lembra que elsa foi uma discuss5o muito longa, o item foi retirado de pauta e o Prof.

Dr. Victor Gabriel de Oliveira Rodriguez elaborou um parecer pda Congregagao com uma
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proposta de redagao e o Colegiado aprovou. Esclarece que, quando o Prof. Dr. Jain

Aparecido Cardoso trouxe o assunto, sua postura foi de ponderar o que acabaram de

aprovar; essa normativa nio tem nem um ano e Ihe parece que n5o est5o diante de

elementos ffticos que autorize essa modificagao. Por6m, se a Congregagao entender que 6

caso de reabrir a discuss5o, devergo ter um di61ogo um pouco mais amplo. Considera que

est5o reeditando uma normativa e Ihe parece que no bojo desse protocolado n5o dada para

fazer isso e devem trazer essa discussio para a Congregagao porque se trata de uma

normativa. A Sra vice-Diretora esclarece que nesse protocolado n5o podem decidir

isso, e no momento de votar dever5o assinalar pelo parecer do relator ou n5o, e se

porventura o parecer n5o for aceito dever5o encaminhar outro protocolado ou seguir nesse

mesmo com um novo pedido. O Prof. Titular Jose Lino Oliveira Bueno comenta que

nio acompanhou o hist6rico das votag6es e nem teria como recomendar o procedimento

agora. Por6m considera uma boa oportunidade para fazer um comentfrio da sua

experiencia na FFCLRP como titular dentro das Comiss6es de TCC, que foi sendo

implantada progressivamente e hoje praticamente todos o departamentos tem essa figura.

Diz, homo coordenador recente do curso de P6s-Graduagao shictu sense, que 6 nota 7, que

na sua avaliagao, do panto de vista do m6rito, 6 um resultado surpreendentemente bom.

Considera que o aluno de mestrado se sente responsabilizado e valorizado e os grupos

comegam a criar vinculos que relacionam Graduagao e P6s-Graduai$o facilitando a

constituigao de ntlcleos de pesquisa nessa area. O Profs Dra Fabiana Cristina Seven

considera importante abrir essa discuss5o, e antecipa a experiQncia por conta da questao

levantada pelo Prof. Dr. Camilo Zufelato. Comenta, que no ano passado nas bancas dos seus

orientandos Hlzeram essa mesclagem, e colocaram alunos mestrandos na banca e des

Hlzeram arguigao sem atribuir notas e sem certificado, fazendo isso espontaneamente.

Considera, ainda, que abrir esse debate vai ser interessante porque ha tamb6m uma

premissa de que em um espago acad6mico em uma Universidade Ptlblica tamb6m tem que

tentar descontruir. Comenta que devem acabar com a ideia que a banca 6 um momento de

perseguigao ou de uma figura carrascal que estarf ali para abrir um caixa de maldades e

jogar em ama do mais fraco. Considera que quanto maid avangarem com o programa de

P6s-Graduagao, com uma atuai$o em pesquisa, extens5o que s5o pedag6gicos, educacionais

e comprometidos com a ci6ncia, menos isso tende a ocorrer. Diz saber que todos tem uma

trajet6ria de experiQncias acad6micas bastante autoritarias, como 6 o faso da maier parte

dos cursos de Direito p6blicos no pals. Por6m, o curso dessa Faculdade 6 novo e quando
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esse debate voltar para os alunos o assunto podera ser ponderado nesses termos, pols,

imagina que o medo dos alunos de graduagao seja o cato de que o avaliador foi aluno ontem

e hole vai Ihe prejudicar. Reitera que a ideia n5o 6 essa. Esclarece que a indicagao da banca

6 em conjunto com orientador e aluno que constroem isso, o que passa por um vinculo de

confianga. Comenta que os alunos com os quads teve essa experiencia dedicaram-se

exaustivamente a leitura do trabalho e considerou a oportunidade muito exitosa nesse

sentido. O Representante Discente da Graduagao Renato Grespan Ferrari diz

entender o argumento da profa Dra Fabiana Cristina Seven, e at6 certo ponte faz sentido.

Comenta que do mesmo modo que o mestrando este um passo a frente do graduando isso

n5o 6 uma regra, mas considera um pouco arriscado separar o avaliador da pessoa que esb

sendo avaliada, e o que separa ele 6 apenas um pouco mais de um ano de estudo. Comenta

que do ponto de vista do graduando, ter um mestrando como avaliador, diz n5o saber se

isso os levarg a uma melhora da qualidade da avaliagao. Diz n:io saber se seria possivel a

nota do mestrando ter um peso menor e pelo que v6 entre os alunos da graduai$o com

muito conhecimento, onde observa muitos autodidatas, ngo sabe at6 onde isso se justifica.

O Prof. Dr. Guilherme Adolfo dos Santos Mendes comenta que o curso de P6s-

Graduagao 6 novo e o coordenador tamb6m, como professor de mestrado. Revela que este

comegando a se posicionar sobre as quest6es, sobre os crit6rios utilizados pda Capes e que

ela pretende 6 formar professores pesquisadores. Considera que 6 para isso que devem

caminhar em relag5o aos alunos de P6s-Graduai$o. Com relagao aos alunos de Graduagao,

considera o argumento do representante discente muito interessante, mas cai por terra
quando veem todo o contexto cientifico. Exemplifica que ele 6 um Professor Doutor, e esse

ano a Profa Dra Cintia Rosa Pereira de Lima vai prestar a Livre-Doc6ncia. Diz ter certeza

que ela serf bem sucedida, e no ano que vem se ele for apresentar sua tese, a Profa Dra

Cintia Rosa Pereira de Lima podera palticipar de sua banca, mesmo acabando de ser Livre-

Docente. Esclarece que um artigo apresentado por um Professor Doutor 6 avaliado por um

outdo Professor Doutor. Considera que o importante 6 a avaliagao externa por algu6m que

tenha competencia, nio algu6m que esteja vfrios degraus acima. Comenta que escreveu um

artigo encaminhou ao Prof. Associado Gustavo Assed Ferreira para ler, n5o apenas porque

ele 6 Livre-Docente e pede isso para aluno de Graduai$o, que este trabalhando com ele, pois

um aluno que ainda nem se formou pode contribuir. Lembra que jf teve uma aluna que a

avaliagao dela foi maid densa do que a minha, pris ela estava pesquisando especificamente

sobre o tema para o TCC. A Sra vice-Diretora lembra que ainda jovem doutora
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participou da banca do Dr. Claudio Lembo, que na 6poca ja era bastante experiente. O

Representante Discente da Graduagao Renato Grespan Ferrari considera, em

sua opiniao, que o ponderado pda Prof. Dr. Guilherme Adolfo dos Santos Mendes acaba

confirmando o que disse, pois, se falou que as vezes submete um artigo dele para um aluno

que nem doutorado tem, ent5o nio tem como prever que a pessoa que este avaliando como

mestrando tenha o conhecimento e n5o seja o faso contrario, de um graduando avaliar um

mestrando. Considera que tudo vai depende do quanto o graduando ou mestrando colocou

de energia no seu TCC, e quanto est5o preparados para avaliar. O Prof. Dr. Jain

Aparecido Cardoso considera que est5o em uma questao formal e n5o de m6rito.

Insiste que a Faculdade como um todo serf avaliada peta Capes, e uma das quest6es

avaliadas 6 a sinergia entre Graduagao e P6s-Graduagao, e de repente porque o aluno da

Graduagao nio concorda, pode por em risco um interesse pablico da Faculdade, que 6

progredir nos conceitos perante a Capes. Os Representantes Discentes Renato

Grespan Ferrarie Andre Luis (comes Antonietto pedem vista simult3nea do

protocolado. A Congregagao defere o pedido de vista simultfnea dos presentes

autos aos Representantes Discentes Renato Grespan Ferrarie Andre Luis
Gomes Antonietto. 3. - 4o CICLO DA AVXLlaQAO INSTITIJCION.AL usp. 3.i -

AN.ELISE DA AVALIAQAO INSTI'lIJCIONAL USP goto-zoi4. Roteiro para os
ciclos de discuss6es nas unidades e campus da USP e indicagao da Comiss5o visando

estabelecer indicadores para o apeMeigoamento e operacionalizagao do processo de

avaliagao e gest5o das atividades fins da USP. Identificagao: la ETAPA: Informar at6

t8.3.20i6 a Sr ' Claudia Pires (Secretaria da Vice-Reitoria, 3ogi-3094 ou cpausp@usp.for)

possiveis datas para realizagao de reuniio com membros da Congregagao da Unidade, entre

os meses de abril e junho. Nesta Reuni5o participar5o membros dos GT-AAI e da Vice-

Reitoria para apoio e orientag5o dos trabalhos. li prioritario que nessa reuni5o estejam

presentes representantes de todas as categorias da Unidade (professores, presidentes de

colegiados, pesquisadores, funcionfrios, alunos de graduagao, alunos de p6s-graduagao,

etc...). Indicar dots relatores para elaboragao de texto contendo a sintese da reuni5o, que

sera anexado ao site gvr.uspdigital.usp.for/cpa at6 7 dias ap6s a reuni5o. O objetivo 6

promover discuss6es sobre os resultados da Avaliagao Institucional USP 20t0-20i4,

visando estabelecer indicadores para o apeMeigoamento e operacionalizai$o do processo de

avaliagao e gest5o das atividades fins da USP. A composigao da Comiss5o a ser analisada

serf: o Sr. Diretor, os Chefes de Departamento: DPP - Prof. Dr. Jair Aparecido Cardoso,
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DDP - Prof. Associado Rubens Begak e DFB - Prof. Associado Alessandro Hirata; os

Presidentes de Comiss6es: CG - Prof. Associado Nuno M. M. dos S. Coelho, CPG - Prof.

Associado Gustavo Assed Ferreira, CPq - Profa Dr ' Cintia Rosa Pereira de Lima, CCEx -

Profa Dra Fabiana Cristina reverie CRlnt - Prof. Associado Alessandro Hirata; os

Representantes Discentes da Graduai$o Renato Grespan Ferrarie Mariana Nascimento

Silveira; o Representante Discente da P6s-Graduagao Andre Luis Gomes Antonietto; o

Representante dos Servidores T6cnicos e Adm. Rodolfo Cesar Ambr6sio de Andrade. As

sugest6es de datas para a reuni5o da Comiss5o s5o: i8.5.20i6, 3o.5.20i6, t5.6.20t6 e

29.6.20t6, sendo todas as ioh. A Sra vice-Diretora esclarece que sugeriu estas datas

pelo fato de que o Sr. Diretorjg estarf em exercicio e poderf conduzir a reuni5o. Esclarece

que esse assunto vai se prolongar at6 meados de outubro e novembro e n5o estarf mats em

exercicio. Diz nio querer comegar um assunto importante como esse e depois ter que dizer

o Sr. Diretor homo foi, e gostaria que ele iniciasse os trabalhos. A Congregagao aprova)

por unanimidade, a sugestao de composigao da Comissio que estabelecerg

indicadores para o aperfeigoamento e operacionalizagao do processo de
avaliagao e gestao das atividades fins da USP, bem como as sugest6es de datas

para a reuniio com os membros dos 9;l=::4AI e da Vice-Reitoria. Nada maid

havendo a tratar, a Sra Presidente agraddcp a biieseD(;mde it)dos e da por encerrada a

reuni5o is i5h45. Do que, para constar, eu, \...'P$E#l?fait(''<:: Marcia Aparecida Cruz de

Oliveira Bianco, Assistente T6cnica Acad6mictrlavreie digiiet-este-AtC que sera examinada

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

assinada. Ribeir5o Preto, ii de margo 2016.

agrad a

Acad6micaFlavrei

pfginai4ji4 Av. Bandeirantes , 3900 (lzmpus da USP
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