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ATTA DA 60a SESSAO DA CONGREGAQAO DA FACULDADE DE DIREITO DE
RIBEIRAO PRETO DA UINIVERSID.ADE DE sAo PAI.JLO. Aos oito dias do m6s de

abril de dots mil e dezesseis, is quatorze horas, na bala da Congregagao da Faculdade de

Direito de Ribeirgo Preto da Universidade de S5o Paulo, retlne-se a Congregagao da
Faculdade de Direito de Ribeir5o Preto - FDRP, sob a Presid6ncia da Profa Titular Giselda

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

dos Professores Associados Alessandro Hirata (Chefe do Departamento de Filosofia do

Direito e Disciplinas Bfsicas), Rubens Begak (Chefe do Departamento de Direito Ptlblico),

Victor Gabriel de Oliveira Rodriguez e 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 Comissio de Cultura e Extens5o Universitaria), Cintia Rosa Pereira de Lima (Presidente

da Comiss5o de Pesquisa), Caio Gracco Pinheiro Dias e Guilherme Adolfo dos Santos

Mendes; 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 Rodolfo Cesar

Ambrosio de Andrade. Presente, tamb6m, a Sra. Marcia Aparecida Cruz de Oliveira Bianco,

Assistente T6cnica Academica, para secretarial a reunigo. Justificaram, antecipadamente,

suas aus6ncias, os Professores Titulares Jose Lino de Oliveira Buena, Antonio Scarance

Fernandes, Nelson Mannrich e AmAncio Jorge Silva Nunes de Oliveira; os Professores

Associados Umberto Celli Junior, Thiago Marrara de Matos e Nuno Manuel Morgadinho

dos Santos Coelho. Havendo n6mero legal, a Sra vice-Diretora inicia a Parte I.

EXPEDIENTE. 1. Discuss5o e votai;ao da Ata da 59a Sessio da Congregagao,
realizada em ii.3.zot6. Nio havendo manifestaQ6es contrarias, a Ata 6 aprovada, por
unanimidade. z. Comunicag6es da Sra vice-Diretora. a) No dia i8.3 aconteceu a
palestra: Comentfrios ao Novo C6digo de Processo Civil e sua aplicagao ao Processo de

Trabalho, no Audit6rio da FDRP. b)Nos dias 2g e 3o.3, aconteceu o Festival Cultura Arabe-

SACA, festival sul-americano, no Audit6rio da FDRP. c) No dia lo.4 recebemos a visita dos

Profs. Chade Rezek Neto e Edson Ricardo Saleme, especialistas do Conselho Nacional de

Educagao, a fim de elaborarem Relat6rio com informag6es circunstanciadas para instruir o

Processo de Renovagao do Reconhecimento do Curso de Direito da FDRP. d) No dia 4.4.,

aconteceu a palestra: Conflitos socioambientais: anflise do faso do massacre de

camponeses em Corumbiara com a Profa Dr ' Helena Angelica de Mesquita (UFG), no
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Anfiteatro da FDRP. e) No dia ii.4 acontecerf um ato em defesa da Democracia e do Estado

de Direito, a fim de discutir elementos do rito do impeachment. Organizado pelo Centro

Acad6mico Antonio Junqueira de Azevedo. A Sra vice-Diretora esclarece que foi cedido

o audit6rio para este events e solicita a todos que estar3o presentes que zelem para que

tudo ocorra dentro da normalidade como deve ser, e que nio atinja nenhum momento de

desgaste e que efetivamente possa ser um events de esclarecimento das posiQ6es contrgrias

ou favorgveis ao impeachment, e dos aspectos constitucionais que possam ou n5o estar

embasando esse processo. Deseja que tenham um bom evento, que corra tudo bem e espera

noticias. f) No dia l4.4 acontecerg Strategic Workshop -- governanga, risco e compliance,

organizado pelos Pros Eduardo Saad Diniz (FDRP), Edgard Monforte Merlo (FEARP) e

Hamilton Varela (PRP). O evento sera no audit6rio da FDRP. g) No dia l5.4 acontecerf a

solenidade de Instalag5o do Posto do Centro Judicifrio de Solugao de Conflitos e Cidadania

da Comarca de Ribeir5o Preto (CEJUSC), is t5h3o no Anfiteatro da FDRP. h) Nos dias 5 e

6.5 acontecerf a l4a edii$o da keira USP e as Pro6lss6es, que 6 uma iniciativa da Pr6-
Reitoria de Cultura e Extens5o Universitfria destinada a estudantes do ensino m6dio e de

curios preparat6rios para o vestibular. i) Abertura de inscrig6es para a segunda etapa do

processo Seletivo de Transfer6ncia Externa para a FDRP de alunos regularmente

matriculados em cursor de Graduag5o em Direito. Esclarece que o cronograma das provas

do exame de seleQ5o iniciarf no dia tg.5 e prossegue at6 o dia 22.6, quando se da a
divulgagao do resultado final do processo. O cronograma este a disposi(go no ServiQO de

GraduaQao da FDRP. 3. Palavra aos Senhores Presidentes das Comiss6es de
Graduagao, de P6s-Graduagao, de Cultura e Extensgo I.Jniversitaria, de
Pesquisa e de Relag6es Internacionais. O Prof. Associado Gustavo Assed
Ferreira comunica que estio realizando o terceiro processo seletivo de ingresso de

mestrandos. Esclarece que chegaram a um dos momentos decisivos, a prova escrita, que

tem selecionado quase todos os hons candidatos. Considera que a prova escrita tem sido

syria, feita de livros previamente indicados com cinco livros e cinco quest6es pode avaliar

muito bem se o candidato sabe interpretar um texts, que 6 algo fundamental para a

pesquisa cientifica. Esclarece que dos mats de 36o candidatos, somente i54 candidatos

fargo a prova escrita para 33 vagas. Espera que nesse processo consigam receber bons

candidates como receberam na primeira e segunda turmas. A Profs Dra Cintia Rosa

Pereira de Lima ressalta que ha um Edital langado pda Pr6-Reitoria de Pesquisa para a

realizagao de eventos. Esclarece que a ha um valor de at6 R$36o.ooo,oo, e ja foi enviado
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um e-mail aos professores com a comunicagao desse edital. Considera ser uma

oportunidade interessante, e os professores tem ideia de realizar algum evento podem

participar dense Edital, que o puzo, salvo engano, 6 at6 28.4. Considera um valor

importante para a realizagao de eventos cientificos. Esclarece que servo duas modalidades:

eventos cientificos e realizagao de escolas de ci6ncia avangada, e considera que no Direito

cabe mats a primeira opgao. O Prof. Associado Alessandro Hirata comunica que

est5o em periodo de diversos editais da Aucanie da Faculdade, e tiveram a indicagao de

nove alunos para interc6mbio em faculdades estrangeiras conveniadas para as vagas, sendo

na sua primeira ou segunda opgao, conforme disponibilidade. Comunica, ainda, que este

em andamento um edital da Aucani para intercambio, e consequentemente teri o edital da

Faculdade que fargo a selegao. Comunica, tamb6m, que no dia li.5, no campus de Ribeir5o

Preto haverf a ii ' edigao do Ge/ /ogle/er, um evento onde os intercambigrios estrangeiros

apresentam a cultura de deus parses, e dos estudantes brasileiros que desejam apresentar a cultura dos

parses que visitaram. 4 - Palavra aos Senhores Membros. O Prof. Associado Rubens

Begak comunica que realizarA em abril e maio dots concursos, um na area de Direito de

Constitucional e Teoria Gerd do Estado e outro na area de Direito Econ6mico e Direito

Financeiro, para que os eventuais aprovados possam iniciar ainda no primeiro semestre, se

toda a parte burocrftica estiver aprovada. Informa que o Prof. Dr. Victor Gabriel de Oliveira

Rodriguez acabou de ser eleito suplente da chefia do Departamento de Direito Pablico, em

substituigao a antiga sup16ncia. N5o havendo mais manifestagao, a Sra vice-Diretora
inicia a Parte ]] - OR])EM DO DIA. 1 - RELATORllOS BIENAIS DE ATIVID.ODES

DOCENTES. i.i - PROCESSO aot3.i.7t4.89.o - CiNTIA ROSA PEREIRA DE

LIMA. Relat6rio Bienal de Atividades Docentes, apresentado pda interessada, referente ao

periodo de 20i4/20i5. Aprovado peso Conselho do Departamento de Direito Privado e de

Processo Civil em i6.2.20i6, com base no parecer favorgvel da relatora profa Dra Fabiana

Cristina Seven. Parecer do Relator, Prof. Dr. Caio Gracco Pinheiro Dias, pda
Congregagao, opinando pda aprovagao do Relat6rio Bienal de Atividades Docentes,

apresentado pda interessada, referente ao periodo de 20i4/20i5. A Congregagao

aprovq por unanimidade, o parecer do relator, favorfvel ao relat6rio Bienal
de Atividades Docentes, apresentado pda interessada, referente ao periodo de
Zot4/Zot5. i.z - PROCESSO aon.t.5t6.89.i - EDUARDO SAAD DINIZ. Relat6rio

Bienal de Atividades Docentes, apresentado pelo interessado, referente ao periods de

20i3/20t5. Aprovado ad r({4erendum do Conselho do Departamento de Direito Privado e de
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Processo Civil em i4.3.20t6, com base no parecer favorivel do relator Prof. Dr. Benedito

Cerezzo Pereira Filho. Parecer do Relator, Prof. Titular Jose Lino Oliveira Bueno, pda

Congregagao, recomendando a aprovagao do Relat6rio Bienal de Atividades Docentes,

apresentado pelo interessado, referente ao periodo de 2013/20t5. A Congregagao

aprova) por unanimidade, o parecer do relator, favorfvel ao relat6rio Bienal
de Atividades Docentes, apresentado pelo interessado, referente ao periodo de
zoi3/zoi5. 2 - N'0RMAS DE GRADU'AQAO. z.i - PROCESSO zot5.i.68z.89.z -

FACULD.ADE DE DIREITO DE RIBEIRAO PRETO. Proposta de alteragao da Portaria

Interna D. FDRP/USP og de 28.4.2010. Aprovada pda Comiss3o de Graduai$o em
27.tt.20i5. Parecer da relatora, Profs Dra Fabiana Cristina Seven, pda Congregag5o

opinando pda revogagao do artigo 3o da referida Portaria. A Congregagao aprova por

unanimidade, o parecer da relatora, favorfvel a revogagao do artigo 3o da
Portaria Interna D. FDRP/USP og de z8.4.zoio. 3 - DELIBERAQAO DO
TRAB.ALHO DE CONCLI.JIAO DE CI.JRSO. 3.t - PROTOCOLADO

zoi4.5.4io.89.g - FACULDADE DE DIREITO DE RIBEIRAO PRETO. SolicitaQao

de adequagao da redai$o da norma do TCC para contemplar a participai$o de mestrandos

nas Bancas de defesa da Faculdade de Direito de Ribeirio Preto. Parecer do relator, Prof.

Dr. Camino Zufelato, que opina pda manutengao da redagao do art. li tal como aprovado

pda Congregagao da Faculdade de Direito de Ribeir5o Preto. Em Sessio realizada em ii de

margo de 20t6, a Congregai$o deferiu o pedido de vista simultQnea dos presentes autos aos

Representantes Discentes Andre Luis Gomes Antonietto e Renata Grespan Ferrari.

Manifestagao dos Representantes Discentes Andre Luis Gomes Antonietto e Renato

Grespan Ferrari. O Representante Discente da P6s-Graduagao Andre Luis Gomes

Antonietto comenta que na Qltima reuniio da Congregagao percebeu nos presentes que a

alterai$o da normativa seria bem vinda, para que mestrandos pudessem participar das

bancas avaliadoras de TCC. Esclarece que o pedido de vista foi no sentido de conseguir levar

essa discuss5o para os alunos de Graduag5o, no sentido de confirmar de que tanto para os

mestrandos, quanto para os graduandos o entendimento da participagao dos mestrandos

homo avaliador traria bons reflexos para o programa de P6s-Graduagao. Considera que os

mestrandos tem seus proUetos de pesquisa que muitas vezes podem se articular com os

temas dos TCCs, e 6 bastante interessante que os mestrandos tenham essa possibilidade.

Esclarece que a questao que ficou bem marcada nas discuss6es com os alunos 6 de que n5o

hg uma razoabilidade em friar um tipo de membro da Banca distinto dos demais em fungao
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de ser um mestrando. O Prof. Associado Gustavo Assed Ferreira diz que gostaria de

apresentar seu voto em separado, favorgvel a manifestagao discente. Cumprimenta o Prof.

Dr. Jair Aparecido Cardoso pda iniciativa de quase dois anos para corrigir o que o que via

como um ergo desse Colegiado. Considera que esse 6 um momento importante, de

regastarem esse pequeno equivoco que cometeram ha um ano, para aceitar que os

mestrandos, como graduados que sao, avaliarem trabalhos de TCC. Diz que 6 contrfrio ao

parecer do Prof. Dr. Camilo Zufelato. A Sra Tice-Diretora esclarece que na tlltima
Congregagao, quando se deu a discuss5o desse assunto o Prof. Dr. Camino Zufelato

demonstrou que dentro daquela postura que foi colocada pelts representantes discentes

manifestava concordgncia. Por esta razgo diz que farc um encaminhamento invertido, e

colocar para votagao a manifestagao de vista dos representantes discentes acompanhado do

voto em separado do Prof. Associado Gustavo Assed Ferreira. Esclarece que esse

encaminhamento este sendo colocado em contrfrio ao parecer do relator. A Congregagao
aprova, por unanimidade, a manifestagao favorivel dos representantes

discentes referente a alteragao do artigo ii e paragrafos da Deliberagao FDRP
NO oz/zoi5. O Representante Discente da P6s-Graduagao Andre Luis Gomes

Antonietto destaca, em relagao a essa alterag5o das normativas de TCC, que 6 uma

discussio analoga da CPG, que tratava das bancas de qualificaQao de mestrado. Acredita

que sega uma discuss5o anfloga de ampliar as possibilidades de banca. Considera

importante ressaltar a necessidade de que essa deliberag5o ocorra o mais r6pido possivel,

tendo em vista que no Ambito da CPG houve um certo consenso da importancia dessa

alteragao e esse assunto tamb6m chega aos mestrandos. Pede que a CPG tente aprovar essa

quest5o com rapidez. O Prof. Associado Gustavo Assed Ferreira esclarece que a CPG

6 favorfvel a essa alteragao, mas nas normas do programa isso 6 vedado. Esclarece, ainda,

que precisa alterar as normal e o Prof. Dr. Guilherme Adolfo dos Santos Mendes este

relatando o assunto, que deve fair na pr6xima reuni5o da CPG. Esclarece, tamb6m que ha

um entendimento da Pr6-Reitoria de P6s-Graduagao, a qual discorda, de que as novak

normas s6 prevalecem para os ingressantes, e a nova norma nio atingira o aluno jf

matriculado. Considera que os alunos est5o trabalhando de uma forma franciscana, por um

beneflcio que nio os atingira e diz que pgeieNontar com a CPG para isso. Nada mais

havendo a tratar, a Sra Presidente agr#qlec$ awake todos e da por encerrada a

reuni5o is i5h. Do que, para constar, eu, I I.,Pt;lg$iglq:. ada Cruz de Oliveira

Bianco, Assistente T6cnica Academica, la)Ri"& digitei esta Ata, que serf examinada pelts

)ntar

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

assinada. Ribeir5o Preto, o8 de abril 20i6
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