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ATA DA 6la SESSAO DA CONGREGAQAO DA FACULDADE DE DIREITO DE
RIBEIRAO PRETO DA UNIVERSIDAIDE DE sAo PAIJLO. Aos treze dias do m6s de

maid de dois mil e dezesseis, as quatorze horas, na Sala da Congregagao da Faculdade de

Direito de Ribeir5o Preto da Universidade de S5o Paulo, reQne-se a Congregagao da

Faculdade de Direito de Ribeirgo Preto - FDRP, sob a Presid6ncia do Prof. Associado

Umberto Cello Junior, Diretor da Unidade, com a presenga dos Professores Associados

Victor Gabriel de Oliveira Rodriguez e Thiago Marrara de Matos; dos Professores Doutores

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

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

Camilo Zufelato, Cato Gracco Pinheiro Dias e Guilherme Adolfo dos Santos Mendes; da

Representante Discente da Graduagao 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 Academica,

para secretarial a reuniio. Justificaram, antecipadamente, suas ausancias, os Professores

Titulares Jose Lino de Oliveira Bueno, Antonio Scarance Fernandes, Nelson Mannrich e

Am3ncio Jorge Silva Nunes de Oliveira; os Professores Associados Maria Paula Costa

Bertran Mufioz, Gustavo Assed Ferreira, Nuno Manuel Morgadinho dos Santos Coelho e

Rubens Begak; a profa Dra Cintia Rosa Pereira de Lima e o Representante Discente da

Graduagao Renato Grespan Ferrari. Havendo ntlmero legal, o Sr. Diretor inicia a Parte I.

EXPEDIENTE. 1. Discussio e votaiQao da Ata da 60a Sessio da Congregagao,

realizada em 8.4.zoi6. Nio havendo manifestag6es contrfrias, a Ata 6 aprovada, por

unanimidade. z. Comunicag6es do Sr Diretor: a) registra seu agradecimento aos

docentes, discentes e funciongrios da Faculdade peso apoio, de forma direta ou indireta, e

pda compreensao em relagao ao periodo que esteve ausente. Agradece, tamb6m, a profa

Titular Giselda Maria Fernandes Novaes Hironaka pda maneira diligente com que Ihe

substituiu, pris acompanhava a distincia as noticias Considera que correu tudo bem e isso

Ihe deixou bastante satisfeito. b) reitera o convite a todos, ja que no dia i7.5 acontecerf a

solenidade em homenagem ao Prof. Luciano de Camargo Penteado no Audit6rio da FDRP,

quando sera dado seu nome ao Audit6rio da Faculdade. Ap6s o descerramento da placa teri

inicio a Jornada de Direito Privado. A programaQ5o este disponive] no site da FDRP. c) no

periodo de 20 a 24 de maio, das i8 is 20 horas, acontecerf o Simp6sio de Pesquisa em

Direito da FDRP, com o objetivo principal de promover a divulgagao de produgao cientifica
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na area juridica. Evento promovido pdas Comiss6es de Pesquisa e de P6s-Graduagao da

FDRP. d) no dia 23 de maio acontecerf o VI Seminfrio de Direito Administrative, com o

tema "Administragao Publica, Licitag6es e Corrupgao. e) no dia 3o de maio, is io horas,

acontecerf a reuni5o conjunta da Comiss5o Permanente de Avaliagao com a Comiss5o

indicada pda Congregagao em ll de margo, para discutir o 4o Ciclo de Avaliagao

Institucional 2010-20t4. A Assistente Acad6mica encaminhou material que servir6 de base

para as discuss6es em 23.3.2016. Posteriormente, encaminhou link com o Relat6rio de

Avaliagao Institucional em o7.o4.20i6. 3. Palavra aos Senhores Presidentes das

Comiss6es de Graduagao, de P6s-Graduagao, de Cultura e Extens5o

Universitaria, de Pesquisa e de Relag6es Internacionais. O Prof. Dr. Guilherme
Adolfo dos Santos Mendes comunica que aprovaram, no 6mbito da Comiss:io de P6s-

Graduai$o, o novo Regimento do Programa e o novo regulamento da Comissao, e estes

assuntos tamb6m servo analisados pda Congregai$o. Informa que jf foi vencida a segunda

etapa do processo seletivo do programa de mestrado em andamento, e na etapa da prova

escrita houve cinquenta e um candidatos aprovados, pois, pelos crit6rios do processo seriam

selecionados cinquenta candidatos e os empatados na posigao cinquenta entram. Comenta

que at6 a pr6xima terra-keira seri entregue a documentagao para a Qltima etapa da
avaliagao de projetos e curriculos, para fins de selecionar, efetivamente, os projetos para as

trinta e tr6s vagas. A Profs Dra Fabiana Cristina Seven comunica que no 61timo dia 3

aconteceu a visita monitorada de alunos do ensino m6dio que veem at6 a Faculdade

conhec6-la, e as expectativas de pablico foram suparadas pols houve mais alunos do que

esperavam. Considera que foi uma atividade bem positiva. Informa que ocorreu nos dias 5 e

6 de maio a Feira de Profiss6es do interior. Agradece a disposigao dos Professores Doutores

Caio Gracco Pinheiro dias e Jonathan Hernandes Marcantonio pda participagao na a feira,

aos discentes que colaboraram. Esclarece que esse ano a keira foi realizada em

Pirassununga, e participaram os alunos do interior do Estado de S5o Paulo, principalmente.

A feira foi considerada exitosa pda Pr6-Reitoria. Considera que a Faculdade tamb6m

conseguiu ser bem representada. Comenta que no Qltimo dia 5 houve a primeira reuni5o do

CoCEx com o novo Pr6-Reiter de Cultura e Extensao, Prof. Titular Marcelo de Andrade

Romero, foi uma reuni5o bem tonga, de apresentag5o de algumas diretrizes gerais de que

como gostaria de conduzir o Conselho durante seu mandato dele. Diz que houve uma s6rie

de eleig6es devido a saida de vgrios docentes das C3maras t6cnicas do CoCEx com a maida da

Prof. Titular Maria Arminda do Nascimento Arruda. Esclarece que, no gerd os membros do
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CoCEx s5o pouco e as cfmaras precisam de muitas cadeiras, ela 6icou com uma das C8maras

de Avaliagao de Cursos. Diz que o atual coordenador da cimara de avaliagao de cursos

apresentou vfrios dados quantitativos, pois, ja finalizaram uma pesquisa bem ampla, a

partir de dados informados pdas pr6prias Unidades, e uma coisa que chamou bastante

ateng5o e que vai ser tematizada 6 o nQmero muito grande de dois tipos de cursos de

extensao, que s:io os cursos de difusao, que sio menos horas,e os cursos de especializagao.

Esclarece que nessas duas pontas tamb6m ha uma discrepancia em relagao aos crit6rios de

avaliagao do ponto de vista qualitativo e tamb6m a questao das modalidades pagas ou n5o

pagas. Esclarece que entree os curios de difusao, ha um ntlmero muito grande de cursor

gratuitos, e na outta ponta praticamente n5o ha cursos de especializa($o gratuitos nos

tlltimos anos, a16m de serem concentrados em poucas unidades. Esclarece, ainda, que s5o

poucas as unidades que oferecem curses de especializagao e difus5o. Comenta que os

membros do CoCEx indicaram que querem avangar nos crit6rios qualitativos de todos os

cursor, em especial os cursos de difus5o e especializag5o. Comenta, ainda, que ja foram

sinalizados quatros crit6rios qualitativos: alcance, relevancia, impacto e integragao entre

ensino, pesquisa e inovagao. Esclarece que ainda nio foram definidas as varifveis que v5o

utilizar e nem como serf feito, mas esses indicadores ja estio sinalizados. Informa que

estari disponivel, em breve, no site da USP, um banco de trabalhos das especializag6es,

pris, toda especia]izagao tem o traba]ho de conc]us3o obrigat6rio ao final e agora a16m do

banco de teses e dissertag{5es, vai haven outro, no qual servo disponibilizados os trabalhos

dos alunos que passaram pelos cursos de especializag5o. Esclarece que, por conta dessa

publicidade dois aspectos foram levantados: havia na pauta o caso de uma anulag5o de um

certificado que ja havia sido emitido, pois, um autos de outdo Estado reclamou de plfgio e

foram identificadas vgrias pfginas seguidas com esse problema no trabalho, houve um

processo interno, e em reunigo foi votado para anulagao do certificado. Lembra que o tema

plagio foi bastante debatido e os membros do CoCEx tamb6m est5o pensando em construir

formatos para que as pr6prias unidades possam fazed uma avaliagao pr6via, com uma

fiscalizaQ5o maior em relagao aos plfgios para evitar esse tipo de ocorr6ncia. Diz que o

outro ponto 6 a qualidade dos cursos, pois sabem que a USP 6 vitrine, dado ao seu padr:io

de qualidade e sabem que as teses e dissertag6es passam por vfrios crivos que v5o garantir a

qualidade acad6mica delay. Comenta que os professores disseram que precisam pensar nos

crit6rios desses trabalhos da especializagao para que estes n5o maculem a imagem da USP

ao publica-los. Esclarece que houve uma orientai$o de que, pelo menos, dez trabalhos mais
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relevantes fossem escolhidos pelos pr6prios coordenadores do curso e fagam a divulgagao

destes no site. Comunica que a CCEx encaminharA um email a todos os docentes para

abertura de sessenta vagas do Curso de Nog6es Gerais de Direito para a turma da Terceira

Idade, para o pr6ximo semestre. Lembra que nesse semestre houve uma novidade que foi a

participagao dos alunos do mestrado, e foi um sucesso. Revela que desde o primeiro dia que

os alunos foram chamados para participar dos cursos as vagas ja foram preenchidas, como

tamb6m houve uma lista de espera de alunos querendo ministrar aulas. Esclarece que ainda

continuarg sendo oferecidos primeiro aos docentes e as vagas remanescentes servo abertas

para os alunos do mestrado, que escolhem os temas de suas pr6prias aulas. Comenta que foi

enviado, no comego do semestre, um e-mail falando da possibilidade das disciplinas

regulares receberem alunos da terceira idade, e para o segundo semestre o Prof. Associado

Nuno Manuel Morgadinho dos Santos Coelho ja fez a indicagao de cinco vagas para a

disciplina Filosofia do Direito, e fica aberto para os pr6ximos semestres a possibilidade dos

docentes que quiserem, ofertarem vagas nos seus cursos regulares para os alunos. Informa

que de 3o.5 a 3.6.2016 comegarg um curso de difus5o na Faculdade com o tema "Estudos

s6cio-juridicos sobre a vio16ncia de g6nero e a Lei Maria de Penha". Comenta que foram

abertas cinquenta vagas e ja ha oitenta inscritos, sendo um pablico bastante variado, com

pessoas do judicigrio e tamb6m de universidades e cursos da regi5o. Comunica que ocorreu

no periodo de 12 a 3o.4.20i6 o Curso de Fashion Law, o qual foi bem avaliado pelos seus

participantes tendo envolvido uma comunidade externa bem grande. Informa que houve

uma reuni5o interna na CCEx no dia 4.5.20t6, em que convidaram todos os docentes,

discentes e funcionirios pra que pudessem comegar uma agenda de debates para a

forma($o das Diretrizes de Cultura e Extens5o no Ambito da Unidade. Diz que ja pensaram

em uma agenda pr6via e o funcionamento serf no formato de Comiss5o ampliada, ja nas

reunites da CCEx que sio mensais, e na sequencia da pauta obrigat6ria it:io abrir para

membros que queiram participar e pensar na construg5o das diretrizes para fortalecer o

Projeto Politico Pedag6gico naquilo que diz respeito a extensio que vai comegar a ser

discutido nos departamentos e na Congregagao para caminhar at6 a sua aprovagao Hlnal.

Retoma um assunto que foi levantado em uma das reunites que a Profa Titular Giselda

Maria Fernandes Novaes Hironaka presidiu, seria reiterar a necessidade urgente da criagao

da uma comiss5o de apoio e orientag5o psicopedag6gica para os alunos. Considera que

teriam dois problemas para que enfrentar perante essa comisslio. Primeiro seria o espago de

orientagao psicopedagogica para os cursos, e Ihe parece que em situai$o de conflito e
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problemas de saQde vale a pena ter a comissio. O segundo ponto 6 a questao desta comiss5o

estar preparada para discutir e debater as situag6es de vio16ncias de g6nero no Ambito

universitfrio. Diz que tem recebido, por parte da "Rede nio Gala", uma serie de alunas e

alunos apontando algumas situag6es de conflito, e devem elaborar uma resposta atirmativa

a esse pablico e seria o faso dessa comiss5o. 4 - Palavra aos Senhores Membros. O

Prof. Associado Thiago Marrara de Matos esclarece, em relagao ao VI Semingrio de

Pesquisa em Direito Administrative, que esse ano seri maid simpler, enxuto, com alguns

convidados da UFMG, da Unesp e da Unisantos, e pda primeira vez acontece essa parceria

com a UFMG. Esclarece, ainda, que o semingrio este dentro de um evento bem maior e

importante que 6 o simp6sio de pesquisa. Comenta que a Comics:io de Pesquisa debateu

muito sobre a necessidade de terem um seminlirio pr6prio, e havia uma certa resistencia,

mas no final conseguiram aprovar esse seminfrio mais flexivel, em que cada professor

poderia abrir o seu grupo de apresentagao de trabalhos, e muitos professores se
voluntariaram e abriram seus grupos. Os professores que n5o quiseram abrir seus grupos

tiveram suas areas nio representadas no seminfrio e a Comiss5o de Pesquisa decidiu que

n5o substituiria os professores que nio se apresentaram para trabalhar no semingrio.

Agradece a todos os professores que se voluntariaram para aludar no referido seminfrio.

Insiste para que os professores passem a valorizar esses simp6sios de pesquisa e abram seus

pain6is, pois essa 6 uma forma de valorizarem a sua produgao e receber pesquisadores

externos. Registra que ficaram preocupados com a falta de participag5o de alunos do

mestrado nesse seminfrio. Comenta que a Comiss3o de Pesquisa discutiu isso

explicitamente, a P6s-Graduagao tem um orgamento muito reduzido, e portanto, considera

que devem priorizar os seus apoio financeiros. Comenta, ainda, que a P6s-Graduagao ja

financiou por vfrias vezes, viagens ao exterior para que os alunos participem de simp6sio de

pesquisa, e no momento que fazem um simp6sio da Faculdade, gratuito, muitos alunos n3o

apareceram. Diz n5o saber de que maneira poderiam trabalhar isso com a CPG, pois de um

lado dio dois mil reais para um aluno it ao exterior, e o aluno quando tem a chance de

expor seu trabalho na Faculdade gratuitamente n5o aparece. Comunica que a CPq este

discutindo um regulamento novo de P6s-Doutorado que vem da Universidade, e ainda em

relagao a essa assunto, discutiram na Qltima reuni5o a necessidade de divulgar o programa,

pois ja foi aprovada na Congregag5o, e ja este muito bem explicado no site esse programa,

mas considera que devem divulgar com mais intensidade para comegar a receber p6s-

doutorandos. Em relagao a Comiss5o de Estggios, comenta que hoje tiveram uma reuniio
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emergencial e aprovaram catorze convenios, alguns novos e outros, renoval$o. Comenta,

ainda, que discutiram sobre a necessidade de valorizar a saida do alunos e as experi6ncias

fora da regiao da Faculdade. Esclarece que a comiss5o quer a ajuda dos docentes para

estabelecer conv6nios com escrit6rios no Brasil e no exterior, que tenham interesse em

receber alunos da Faculdade. Considera que estes contatos s5o mais pessoais e um contato

gen6rico n5o teria muito impacts, e o contato individual com grandes instituig6es e

escrit6rio de fora, ONGs e qualquer outro tipo de espago onde os alunos poderiam fazed

estagios poderiam ajudar. Comenta, tamb6m, que havia uma dQvida dos alunos sobre o

est6gio de f6rias em julho. Esclarece que a Comiss5o decidiu que o ECOll poderf ser feito

em julho, nas ferias, mas os alunos dever5o trazer um plano de trabalho chancelado peta

entidade concedente, dizendo que ele tem como cumprir as cento e oitenta horas naquele

periodo. Ent5o o aluno podera fazer o ECOle ap6s a conclus5o oficial da semana de provas

at6 o dia 29 de julho, condicionado a matricula posterior. O Sr. Diretor inicia a Parte ll

- 0RDEM DO DIA. 1 - PAJ{A REFEREN'DAR. i.i - PROCESSO zoo9.i.z66.89.z -

GI.JILHERME ADOLFO DOS SANTOS MENDES. Relat6rio Bienal de Atividades

Docentes, apresentado pelo interessado, referente ao periods de 20i3/2015. Aprovado ad

ri:;Herendum do Conselho do Departamento de Direito PQblico em i4.3.2016, como base no

parecer favorfvel do relator Prof. Associado Alessandro Hirata. Aprovado ad r(:Herendum da

Congregagao em l5.4.20i6, como base no parecer favorfvel da relatora Profa Dra Cintia

Rosa Pereira de Lima. A Congregagao referenda, por unanimidade, o despacho da

SFa vice-Diretora em exercicio is fls. zz8, que aprovou o Relat6rio Bienal de
Atividades Docentes, apresentado pelo interessado, referente ao periodo de

zoi3/zoi5. Encaniinhem-se os autos a CERT para prosseguinlento. i.a -
PROCESSO zot5.i.683.89.9 - DEPARTIAMENTO DE DIREITO PRIVADO E DE

PROCESSO CIVIL. HomologaQao do Relat6rio Final e Resultado do Concurso para Livre-

Doccnte do Departamento de Direito Privado e de Processo Civil - Area de Direito Civil

Patrimonial e Existencial - Edital FDRP n ' 32/20i5. Candidata aprovada: Cintia Rosa

Pereira de Lima. A Congregagao referenda por unanimidade, o despacho do Sr.

Diretor is fls io4, que homologou o Relat6rio Final e Resultado do Concurso
para Livre-Docente do Departamento de Direito Privado e de Processo Civil -

Area de Direito Civil Patrimonial e Existential - Edital FDRP n ' 3z/zoi5, que
teve como candidata aprovada a Profs Cintia Rosa Pereira de Lima. 2 -
RIECREDEN'CIAMENTO CER.T. 2.i - PR.0CESS0 zot2.i.8z.89.z - EDU'A.RDO
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SAAD DINIZ. Solicitagao de recredenciamento junto a CERT - Comissio Especial de

Regimes de Trabalho, formulada pelo interessado. Aprovada ad r(:4erendum do Conselho

do Departamento de Direito e Ptlblico em l8.3.20i6, com base no parecer favorfvel do
relator, Prof. Dr. Daniel Paheco Pontes. Parecer do relator, Prof. Associado Nuno

Manuel Morgadinho dos Santos Coelho, pda Congregagao, opinando favoravelmente a

solicitagao de recredenciamento junto a CERT, formulada pelo interessado. A

Congregagao aprova por unanimidade, o parecer do relator, favorfvel a
solicitagao de recredenciamento junto a CERT -- Comissio Especial de Regimes
de Ttabalho, formulada pelo interessado. 3 - RELATORIOS BIENAIS DE
ATIVID.ODES DOCEN'TES. 3.i - PROCESSO aoi5.i.68o.89.o - D.ANIEL

PACHECO PONTES. Relat6rio Bienal de Atividades Docentes, apresentado pelo
interessado, referente ao periodo de 20i3/2015. Aprovado ad r(:Herendum do Conselho do

Departamento de Direito Ptlblico em 29.3.20i6, como base no parecer favor6vel do relator

Prof. Associado Alessandro Hirata. Parecer do Relator, Prof. Dr. Jair Aparecido Cardoso,

pda CongregaQao, opinando favoravelmente ao Relat6rio Bienal de Atividades Docentes,

apresentado pelo interessado, referente ao periodo de 20i3/20i5. A Congregagao

aprova) por unanimidade, o parecer do relator, favorfvel ao Relat6rio Bienal
de Atividades Docentes, apresentado pelo interessado, referente ao periodo de
aoi3/zoi5. 3.a - PROCESSO zoo9.i.374.89.o - CLAUDIO DO PRADO .A.MARAL.

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

de 20i4/20t5. Aprovado ad rl:Herendum do Conselho do Departamento de Direito P6blico

em i4-3-20i6, como base no parecer favorfvel do relator Prof. Dr. Rog6rio Alessandre de

Oliveira Castro. Parecer do Relator, Prof. Associado Nuno Manuel Morgadinho dos

Santos Coelho, pda Congregagao, opinando favoravelmente ao Relat6rio Bienal de

Atividades Docentes, apresentado pelo interessado, referente ao periodo de 20i4/20i5. A

Congregagao aprova) por unanimidade, o parecer do relator, favor6vel ao
Relat6rio Bienal de Atividades Docentes, apresentado pelo interessado,
referente ao pei'dodo de zot4/aoi5. 4 - TRANSMISSAO DE SESSOES DE
COLEGIADO. 4.t - Solicitagao de transmissio das sess6es das Congregagao ao

vivo, pda internet. O Sr. Diretor esclarece que se trata de uma solicitagao dos alunos

Andre Luis Gomes Antonietto e Mariana Nascimento Silveira com relag5o a transmissao, ao

vivo, pda internet, das sess6es da Congregagao. O Representante Discente da P6s-

Graduagao Andre Luis Gomes Antonietto acredita que o pedido dispensa maiores
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explicag6es e esb bem fundamentado. Considera importante destacar que a proposta foi

aprovada em reuni5o com as mestrandos e graduandos por unanimidade para que fosse

trazida a Congregag5o. Destaca, ainda, que a16m da transmissio foi aprovado o pedido que

os videos sejam armazenados na Unidade para registro hist6rico. O Prof. Dr. Camilo

Zufelato considera elsa proposta muito interessante e ele mesmo, nas primeiras

Congregag6es, havia solicitado isso. Esclarece que a 6poca um dos fundamentos que

receberam como negativa para isso 6 de que haveria uma proibigao pda Procuradoria da

USP, uma vez que as reunites da Congregagao seriam fechadas. Revela, que pessoalmente,

6 favorfvel a essa questao. Pergunta se os alunos fizeram uma an61ise se posicionamento

juridico realmente procede. O Representante Discente da P6s-Graduagao Andre
Luis (;omes Antonietto esclarece que em seu pedido consta a resolugao que permite o

procedimento. O Prof. Dr. Camilo Zufelato considera que essa mudanga de posigao

veio tarde. O Prof. Dr. Caio Gracco Pinheiro Dias pergunta em relaQao a viabilizag5o,

pris, na Faculdade ha um problema que acontece, inclusive, na transmiss5o on/Ine de

eventos. Considera que a camera que a Faculdade possum para fazer essa transmiss5o

trabalha com 48o p&eZs, que 6 uma resolugao abaixo do ,f/D, o que 6 uma resolugao

pequena, e embora, sega controlavel, algu6m precisa operar a camera, e n5o ha,

tecnicamente, quem opere, e as pessoas ficariam desfocadas, n5o podendo reconhec6-la. Do

ponto de vista do video deveria ser utilizado um tripe. O Representante dos Servidores

T6cnicos e Administrativos Lucas Brandolin Ferreira esclarece que a Faculdade

tem equipamento com qualidade melhor para montar no tripe. Considera que podem

melhorar futuramente, mas para registro serra importante. O Sr. Diretor esclarece que

esse assunto n5o este na previs5o de investimento deste ano, mas se o Colegiado aprovar se

encarregarf de verificar as condiQ6es para fazer o investimento para melhorar a resolugao.

O Prof. Dr. Victor Gabriel de Oliveira Rodriguez diz que esse ano fez uma

videoconfer6ncia e a qualidade da imagem que viu e que o narraram foi muito boa, mas n5o

permitia gravag5o. O Sr. Diretor esclarece que definir5o a compra de mais aparelho de

videoconfer6ncia para este ano, pois e uma tend6ncia na USP. Ajuda na contengao de gastos

e muitas reunites podem ser realizadas com estes recursos. O Prof. Associado Victor
Gabriel de Oliveira Rodriguez comenta que jf existem recursos que possibilitam o

armazenamento dos dados, mas quanto a qualidade foi excepcional. A Congregagao

aprova, por unanimidade, a transmissio das sess6es do Colegiado, ao vivo,
pda internet, observadas as condig6es financeiras da Unidade para a
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implantagao dftGmedidas t&cnicas necessfrias. Nada mais havendo a tratar, o Sr.

Presidente agfadFcqA!!!!iS!€a-qe todos e df por encerrada a reuni5o is t5h3o. Do que,

para constar, eu)x. \lEStf11#i:V:::' Marcia Aparecida Cruz de Oliveira Bianco, Assistente

T6cnica Academia, lavrei a''ailiiEI esta Ata, que serf examinada pelos senhores

Conselheiros presentes a sess5o em que for discutida e aprovada, e por mim assinada.

Ribeirgo Preto, l3 de maid 20i6.

eu,

Acad6mi
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