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ATA DA 65a SESSAO DA CONGREGAgAO DA FACULDADE DE DIREITO DE RIBEIRAO

PRETO DA UNIVERSIDADE DE sAo PAULO. Aos dois dias do m6s de setembro de dais mil e

dezesseis, is quatorze horas e trinta minutes, na Saba da Congregagao da Faculdade de Direito

de Ribeir5o Preto da Universidade de Sio Paulo, re6ne-se a Congregagao da Faculdade de

Direito de Ribeirio Preto - FDRP, sob a Presid6ncia do Prof. Associado Umberto Celli Junior,

Diretor da Unidade, com a presenga dos Professores Titulares Giselda Maria Fernandes Novaes

Hironaka,Professores Associados Thiago Marrara de Matos, Gustavo Assed Ferreira

CPresidente da Comissio de P6s-Graduagao) e Alessandro Hirata, Cfntia Rosa Pereira de Lima

CPresidente da Comissio de Pesquisa); dos Professores Doutores Fabiana Cristina Seven

(Presidente da Comissio de Cultura e Extens5o Universit6ria), Camino Zufelato, Emanuelle

Urbano Maffioletti (Suplente) e Guilherme Adolfo dos Santos Mendes; do Representantes

Discente Suplente da Graduagao Guilherme Galhardo Antonietto; 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 Srg. Marcia Aparecida

Cruz de Oliveira Bianco, Assistente T6cnica Acad6mica, para secretariar a reuniio. Justificaram,

antecipadamente, suas aus6ncias, os Professores Titulares Am3ncio Jorge Silva Nunes de

Oliveira, Antonio Scarance Fernandes, Nelson Mannrich e Jose Lino Oliveira Bueno; os

Professores Associados Rubens Begak e Victor Gabriel de Oliveira Rodriguez e o Prof. Dr. Cato

Gracco Pinheiro Dias. Havendo n6mero legal, o Sr. Diretor registra a presenga da Sra Rosemeire

Talamone, assessora de imprensa do campus USP de Ribeir5o que barf uma apresentagao dos

servigos realizados pelo servigo de comunicagao social da USP no campus de Ribeirio Preto.

Inicia a Parte 1. EXPEDIENTE. 1. Discussio e votagao da Ata da 62a Sessio da

Congregaq:ao, realizada em 3.6.2016. Registra que nio houve tempo habil para que a Ata da

63a Sess5o Ordingria da Congregagao Hicasse pronta e prop6e ao Colegiado que a mesma seja

aprovada na pr6xima sessio deste Colegiado. Em votaS:ao, a sugestao do Sr. Diretor 6 aprovada

por unanimidade. 2. Comunicag6es do Sr Diretor: a) No periodo de 10 a 30 de agosto 2016,

a FDRP recebeu o pesquisador visitante o dott. Salvatore Piliu da Faculdade de Direito da

Universidade de Rouen, junto a citedra da Ecole Doctorale Droit Normandie em parceria com o

Centre Universitaire Rouennais d'Etudes Juridiques (equipe de recherche) - que este

desenvolvendo um periodo de pesquisa cientfHica para sua tese de doutorado em direito. b)

Aconteceu no periodo de 15 a 18 de agosto a IX Semana Juridica da FDRP com o tema:

Formagao Jurrdica. A Comissio foi presidida pelo Prof. Dr. Caio Gracco Pinheiro Dias. c)
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Aconteceu no dia 16/08/2016 o workshop "Direito Penal Alem5o" e a palestra "Confer6ncia

Internacional" para a FDRP, com a participagao do Dr. Dominik Brodowski. O Doutor 6

assistente cientfHico na Universidade de Frankfurt, doutor pda Universidade de Tdhfngen e

LL.M pda Universidade da Pensilvinia. Os eventos iniciaram-se is 14h e aconteceram na sala

C33 da FDRP. d) Aconteceu no dia 18 de agosto o 111 Semin6rio Internacional GRC -

Governanga, Risco e Compliance, no Anfiteatro da FDRP. O Seminirio foi coordenado pelts

Profs. Eduardo Saad Diniz, Juliana Oliveira Domingues e Pedro Podboi Adachi. e) Aconteceu no

perfodo de 18 a 24 de agosto o torso d/ Z)fr/[to Pr/vats Romano. Corzfraft/ Consensus/f,

Compravend/ta e Compravend/ta df Schfavf, ministrado pda Dra. Rosanna Ortu, professora

visitante da Unfversf td deg/f Stud/ d/ Sassarf que veio a convite do Prof. Associado Alessandro

Hirata. f) Aconteceu em 20 de agosto o VI Workshop de Direito promovido pelo Centro

Acad6mico Antonio Junqueira de Azevedo. g) No dia 23 de agosto, aconteceu a reuni5o

conjunta da Diregao, Comiss3o de Cultura e Extens3o Universitaria, coordenadores e vice-

coordenadores dos cursos de Especializagao, a qual teve como pauta a apresentagao das novas

Diretrizes da Pr6-Reitoria de Cultura e Extensio Universitgria para os Cursos de
Especializagao. h) Aconteceu no dia 23 de agosto a palestra Antropologia do Direito, com a

conferencista Ana Lucia Pastore Schritzmeyer, coordenadora do N6cleo de Antropologia do

Direito (NADIR-USP) e pesquisadora senior do N6cleo de Estudos da Vio16ncia (NEV-USP). O

evento aconteceu is 18h30, no anfiteatro da FDRP. i) Aconteceu no dia 24 de agosto o evento

Elucidagao de Cena de Crime, realizado pelo Departamento de Qufmica da FFCLRP e Professora

Doutora Anne Thais Bruni (FFLCRP), is 12 horas, no Audit6rio da FDRP. j) Nos dias 29 e 30 de

agosto aconteceu a IV Semana de Arte do Centro Acad6mico Antonio Junqueira de Azevedo.

k) Aconteceu no dia 01/09, is 10 horas, a reuni3o de apresentagao da Comiss3o de Vio16ncia

de G6nero da Faculdade de Direito de Ribeirio Preto, no Audit6rio da FDRP/USP. A Comiss5o 6

presidida pda Profa. Dra. Fabiana Cristina Seven. A reuni3o foi transmitida no link do IPTV:

http://www.iptv.usp.for/portal/transmission.action?idltem=34060 1) No dia 19 de setembro

de 2016, a Agenda USP de Cooperagao Acad6mica Nacional e Internacional (Aucani) e a

UnfversfV of Mzlnster (WWU) promovem palestra informativa sobre oportunidades de

doutorado pleno, doutorado-sandufche e estadias de pesquisa em A4Jnster. O evento faz parte

das atividades promovidas pda parceria estrat6gica entre a USP e a WWU, com o objetivo de

sedimentar e ampliar as colaborag6es existentes por meio do interc6mbio de alunos,

professores e pesquisadores, a16m de novos projetos comuns de pesquisa.
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3. Eleig6es: 3.1. um membro docente titular e respectivo suplente, para integral a

Comissio de Graduagao, tendo em vista o t6rmino do mandato do Professores Cato

Gracco Pinheiro Dias(Titular) e Juliana Oliveira Domingues(Suplente) em 28.09.2016. O

Sr. Diretor esclarece que dois professores manifestaram interesse em compor a referida

Comissao, na condigao de titular o Prof. Dr. Caio Gracco Pinheiro Dias, e como suplente o Prof.

Dr. Sergio Nojiri. Em votagao: apurados os votos para membro titular, obt6m-se o seguinte

resultado: 12 (doze) votos para o Prof. Dr. Caio Gracco Pinheiro Dias e I (um) voto em branco.

Apurados os votos para membro suplente, obt6m-se o seguinte resultado: 8 (oito) votos para o

Prof. Dr. Sergio Nojiri, ICum) para a Prof. Dr. Juliana Oliveira Domingues e 4 Cquatro) votos em

bianco. S5o eleitos, portanto, os Professores Doutores Caio Gracco Pinheiro Dias (Titular) e

Sergio Nojiri (Suplente) para compor a Comissio de Graduagao da FDRP. 3.2. um membro

docente titular e respectivo suplente, para integral a Comissio de Pesquisa, tendo em

vista o t6rmino dos mandatos dos Professoras Cintia Rosa Pereira de Lima (Titular) e

Flavia Trentini (Suplente) em 19.9.2016. O Sr. Diretor agradece o excelente trabalho

realizado pda Prop Associada Cintia Rosa Pereira de Lima a frente desta Comissio e tamb6m a

Prop Dra Flavia Trentini. O Sr. Diretor esclarece que dais professores manifestaram interesse

em compor a referida Comissao, na condigao de titular a Profs Dra Juliana de Oliveira

Domingues e o Prof. Dr. Paulo Eduardo Alves da Silva. Em votagao: apurados os votos para

membro titular, obt6m-se o seguinte resultado: 12 (doze) votos para a Prop Dra Juliana

Oliveira Domingues e I (um) voto para o Prof. Dr. Paulo Eduardo Alves da Silva. Apurados os

votos para membro suplente, obt6m-se o seguinte resultado: 13 (treze) votos para o Prof. Dr.

Paulo Eduardo Alves da Silva. S3o eleitos, portanto, a Profs Dra Juliana Oliveira Domingues

CTitular) e o Prof. Dr. Paulo Eduardo Alves da Silva (Suplente) para compor a Comiss3o de

Pesquisa da FDRP. 3.3. um membro docente titular e i'espectivo suplente, para integral a

Comissio de Cultura e Extensio Universitgria, tendo em vista o t6rmino dos mandatos

das Professoras Cristina Godoy Bernardo de Oliveira (Titular) e Maria Paula Costa

Bertran Mufioz (Suplente) em 15.9.2016. O Sr. Diretor esclarece que dois professores

manifestaram interesse para compor a referida Comissao, na condigao de titular, o Prof.

Associado Mfrcio Henrique Pereira Ponzilacqua e a Prop Dra Cristina Godoy Bernardo de

Oliveira. Em votagao: apurados os votos para membro titular, obt6m-se o seguinte resultado: 8

(oito) votos para o Prof. Associado M6rcio Henrique Pereira Ponzilacqua e 5 Ccinco) votos para
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a Prop Dra Cristina Godoy Bernardo de Oliveira. Apurados os votos para membro suplente,

obt6m-se o seguinte resultado: 12 (doze) votos para o Prop Dra Cristina Godoy Bernardo de

Oliveira e I (um) voto em branco. S3o eleitos, portanto, a Prof. Associado M6rcio Henrique

Pereira Ponzilacqua (Titular) e o Prop Dra Cristina Godoy Bernardo de Oliveira (Suplente)

para compor a Comissio de Cultura e Extens3o Universitiria da FDRP. 4. Palavra aos

Senhores Presidentes das Comiss6es de Graduagao, de P6s-Gradual:ao, de Cultura e

Extensio Universitaria, de Pesquisa e de Relag6es Internacionais. O Prof. Associado

Gustavo Assed Ferreira infos'ma que aconteceu a primeira banca de defesa de tese do

Mestrado, com a aluna Daniele Zoega Rosh, que cumpriu com 6xito o seu papel, e se tornou a

primeira mestra da Faculdade de Direito de Ribeir5o Preto. Considera uma honda, e nas

pr6ximas semanas ter5o as demais bancas de Mestrado em Direito da I turma. Informa que, ja

ha algum tempo est5o acontecendo as bancas de qualinicagao da ll turma. Considera que o

n6mero de pedido de prorrogagao de puzo foi relativamente baixo, dado o hist6rico da P6s-

Graduagao no Brasil, pois tiveram tr6s ou quatro pedidos de prorrogagao, muito pr6ximo dos

10%, com pedido de prazos curtis, e nio dever5o ter um impacto s6rio no que diz respeito a

media de tempo de titulagao da I turma, o que 6 uma 6tima noticia. Nesse sentido, diz estar

bem satisfeito e com a certeza de que a segunda e a terceira turma andar3o nesta mesma trilha.

Passa a palavra ao Prof. Dr. Guilherme Adolfo dos Santos Mendes que tem uma informagao

muito importance. O Prof. Dr. Guilherme Adolfo dos Santos Mendes informa que a aluna

Carolina Silva Campos, orientada por ele, foia vencedora da categoria monografia jurfdica do

XllConcurso de Artigo e Monogrania da Comissio de Valores Mobili6rios, com o tema "Mercado

de Capitais aos pequenos: alternativa vi6vel no cen6rio brasileiro?". O Sr. Diretor parabeniza

a aluna e seu orientador. A Profs Dra Fabiana Cristina Seven comunica que foi realizada

uma reuniio com a Diretoria, os Coordenadores e Vice-Coordenadores dos cursos de

especializagao como ja noticiado peso Sr. Diretor. Destaca que foram levantadas virias

quest6es e avangaram bastante em algumas degas, para que possam melhorar o fluxo e a

condugao dos cursos no imbito da Comiss3o de Culture e Extens3o Universitiria. Destaca,

ainda, que na reuniio da Comiss3o sobre Vio16ncia de G6nero houve uma ades3o bem

expressive das discentes, docentes e servidoras da Unidade. Considers esse fato um avango na

temgtica. Informa que hoje tomou posse na Comiss3o do Campus, tendo sido indicada pelo Sr.

Diretor, e o nome Sr. Diretor tamb6m foi muito citado na Comissio porque algumas das

quest6es que eram muito essenciais para a composigao dessa Comiss5o forum defendidas por
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des, como por exemplo, a questao da exclusividade de membros mulheres, que era uma

demands muito forte, principalmente da comunidade discente. Comenta que havia um s6rie de

dQvidas com relagao a isso, e a fda do Sr. Diretor foi decisiva nesse ponto. Informa que os

trabalhos ja comegaram e uma das quest6es levantadas agora foia respeito das comiss6es de

recepgao aos calouros, considera que foi uma das quest6es levantadas na primeira reuniio. Diz

nio saber se ja foi feita a indicagao da comissio do pr6ximo ano, mas ja seria um primeiro

ponto de debate que tentarf trazer para ci. Comunica que no m6s de agosto, o Najurp

completou cinco anos de exist6ncia e em outubro v3o fazer um evento de dois dias para

comemorar esse anivers6rio de um projeto de extensio que acumula alguns m6ritos. Comenta

que um dos seus principais rivais em boa parte das acess6rias foi preso essa semana, e isso

aponta que n5o estavam errados nas suas demandas. Informa que est3o fazendo um relat6rio

de compilagao de alguns ensaios para fazer um retrato e deixar as mem6rias desses cinco anos.

Convida os docentes que se envolveram nas atividades do Najurp nesses cinco anos para que

pudessem contribuir com textos de tr6s a cinco pgginas ou se quiserem fazer algum tipo de

doagao financeira para pagarem o cage break do evento. A Prop Associada Cintia Rosa

Pereira de Lima pede, em relagao ao SllCUSP, aqueles que n3o responderam ao servidor Eder

Gongalves de Padua, respondam, espera que, de maneira positiva, pois servo necessirias no

minimo tr6s avaliaS:6es distintas para cada trabalho. Lembra que o evento seri no dia 29.9 as

IOh, na Unidade. Na abertura teri uma palestra, e no perfodo da tarde do dia 30.9 haverf

apresentagao dos trabalhos. Considera importante a participagao dos docentes, pois o n6mero

de docentes da Unidade 6 um n6mero bem enxuto e quanto mais voluntfrios maior o nimero

de avaliadores. O Prof. Associado Alessandro Hirata informa que fizeram a selegao interna

do edital de vagas de intercfmbio da Unidade, qual teve uma procura dos alunos bastante

acentuada, pois houve mais procura de vagas do que tinham com as faculdades conveniadas e

agora o processo este na ftse de aceite. Diz que v3o conseguir mandar todos os alunos, pois

estio negociando com as faculdades maior nQmero de vagas. Esclarece que esse 6 um edital de

vagas que possibilita aos alunos que receberam essas vagas de intercimbio a candidatarem-se

is bolsas da Aucani para realizar o intercfmbio. 5 - Palavra aos Senhores Membros. O Prof.

Associado Thiago Marrara de Matos informa que a Revista de Administrativo da Faculdade

publicou um n6mero especial sobre direito e desigualdades que 6 exatamente o tema do NAP

(Nacleo de Apoio a Pesquisa) sobre Direito e Desigualdades, e este 6 um volume especial e

podem acessar digitalmente. Comunica que a revista foi qualinicada pda primeira vez, ainda
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com uma nota baixa, B4 , mas peso menos agora gera alguma pontuagao e espera que no futuro

ampliem a nota, sobretudo com a melhoria da exogenia, pois havia muitos autores do Estado

de Sio Paulo, e para fins de exogenia nio poderiam ter pessoas de um mesmo Estado, mas em

todos os outros quesitos a revista foi bem avaliada. O Sr. Diretor parabeniza o Prof. Associado

Thiago Marrara de Matos e considera essa uma excelente notfcia. O Prof. Dr. Guilherme

Adolfo dos Santos Mendes cumprimenta o Prof. Associado Thiago Marrara de Matos que

esb nesta luta ha anos. Diz que gostaria de fomentar todos os professores que produzam

revistas. Aproveita a oportunidade para falar ao Diretor e a medida que forem criando essas

revistas que tamb6m sejam fomentados pda diregao nesse sentido. O Sr. Diretor inicia a

Parte ll - ORDEM DO DIA. 1. PARA REFERENDAR. 1.1. PROCESS0 2016.1.147.89.0

DEPARTAMENTO DE DIREITO PRIVADO E DE PROCESSO CIVIL. Proposta de criagao do

curso de especializagao em Direito e Processo do Trabalho. Aprovada ad referendum do

Conselho do Departamento de Direito Privado e de Processo Civil em 23.2.2016, com base no

parecer favorgvel da Prof. Dra Flavia Trentini. Aprovada pda Comissio de Cultura e Extens5o

Universit6ria em 18.5.2016, com base no parecer favorfvel da Prop Dr: Cristina Godoy

Bernardo de Oliveira. Aprovada ad reHererldum da Congregagao em l0.6.2016, com base no

parecer favorgvel do relator Prof. Associado Gustavo Assed Ferreira. O Representante

Discente da P6s-Graduagao Andre Luis Gomes Antonietto diz que gostaria de saber mais

sobre a planilha financeira dos cursos de especializagao. O Sr. Diretor esclarece que no item

seis dessa pauta seri discutida algumas quest6es em relagao a essa planilha, apontadas pda

Profs Dra Fabiana Cristina Seven em outros pareceres. Comenta que a professora at6 mandou

um materialo que Hicou deliberado na 61tima CongregaS:ao, sobre um dos aspectos da utilizagao

da estrutura da Faculdade. Considera que possam fazed a discuss3o nesse momento. O

Representante Discente da P6s-Graduagao Andre Luis Gomes Antonietto diz que sentiu

malta, na instrugao do projeto, da especificagao das atribuig6es do coordenador do curso, para

entender melhor como funciona a questao da coordenagao. Diz que se trata de um inc6modo

que discutiu, tanto com os alunos do Mestrado, quanto da Graduagao, de que 6 um valor alto e

n5o h3 descrigao da quantidade de horas, nem da atribuigao da coordenagao na execugao de

curso. Reitera que gostaria de entender melhor o paper da coordenagao e um pouco do que este

lustinlcando essa atribuigao, a16m da definigao do overhead, que notou, nesses dois cursos, 6 de

10%. Comenta que segundo o que estudou existe uma normativa que peeve um overhead de

10% a 50%, e nio encontrou, na instrugao dos dois processos, a justinlcativa para que esse
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valor sega estabelecido no mfnimo. O Sr. Diretor lembra que essa 6 uma discuss3o antiga na

Faculdade, e estabeleceram 10% para a Unidade e 5% para a Reitoria, e isso foi uma decisio

desse Colegiado, com base naquilo que prev6 a Resolugao especifica da USP. Comenta que

houve discuss6es sobre a oportunidade de se aumentar o percentual desse overhead, mas isso

foi materia deliberada. Diz que ha outro aspecto com relagao a coordenagao de que n5o ha um

crit6rio especinico de atividades da coordenagao. Esclarece que um professor apresenta um

projeto de curso e se prop6e a coordenf-lo, e nio ha em nenhuma diretriz da USP algo que

preveja isso especificamente. A Profs Associada Cintia Rosa Pereira de Lima destaca que

existem alguns mitos em relag5o aos cursos de especializagao e nessa 6poca de crise em que

houve um corte de repasse da Universidade, os alunos devem se atentar que R$400.000,00

Cquatrocentos milreais) do curso do Prof. Dr. Camino Zufelato estio sendo destinados a compra

de livros. Considera que se melhorarem a Biblioteca da Faculdade vio atrair p6s-doutorandos,

e ter3o outdo tipo de atrativo, a16m desse beneficio reverter para a Faculdade de outras formas.

Considera, tamb6m, em relagao a coordenagao, o professor tem um perfil de se dedicar a

Graduagao, pris ela pr6pria 6 vice-coordenadora de um curso e nio houve prejufzo, em relagao

a preocupagao de alguns alunos, com as atividades de Graduagao. Esclarece que a sua carla

horfria em nenhum momento diminuiu. Considera que esses cursos d3o um retorno, e agora

com a fundaS:5o tem outros projetos para poder utilizar esses recursos para colge break de

eventos, se ja tivesse essa fundagao existiria a possibilidade de usar esses recursos para outros

eventos. O Sr. Diretor considera que ha d6vidas que precisam ser esclarecidas e a Profs

Associada Cintia Rosa Pereira de Lima esclareceu muito bem agora, como houve d6vidas

levantadas pda representagao dos servidores nio docentes com relagao a execugao

orgamentaria e a arrecadagao desses cursos e a destinagao dos seus recursos. Comenta que,

hoje, foram esclarecidos alguns desses pontos na reuniio do Conselho T6cnico Administrativo,

como se da a previsao de receita desses cursos, e tem colocado no site a execuS:ao

orgamentiria, ou seja, aquilo que ja foi gasto pecos curses. Comenta, ainda, que houve a

solicitagao de que se incluisse tamb6m a previsao de receitas dos cursos. Entende isso como

uma possibilidade de se colocar as informag6es com maior clareza no site e afastar alguns

mitos. E poder explicar tamb6m que os cursos que vierem a ser propostos sob a 6gide da

deliberagao em vigor, resultario na possibilidade, ou perspectiva de uma alocagao de 50% do

saldo desses cursos para a Unidade, a16m do overhead aos quais se referiu na resposta do

Representante Discente da P6s-Gradual:ao Andre Luis Gomes Antonietto. Considera que a
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expressao utilizada pda Prop Associada Cfntia Rosa Pereira de Lima nio poderia ter sido maid

feliz, e realmente 6 preciso esclarecer para que sejam eliminados alguns mitos. O

Representante dos Servidores T6cnicos e Administrativos Lucas Brandolin Ferreira

pergunta se esses 50% referem ao saldo restante do curso. O Sr. Diretor esclarece que sim, 6

por isso que disse que era uma expectativa de receita, os cursos na sua planilha Hinanceira

possui uma expectativa que n5o 6 o saldo, assim como prev6 despesas com professores e

passagens. Esclarece que essa receita, hoje, como no caso da primeira edigao do curso do Prof.

Dr. Camino Zufelato, cuja contabilidade foi recentemente conclufda, o Departamento de Direito

Privado e de Processo Civil tem um regulamento que prev6 as formas de distribuigao desses

recursos. Comenta que esses recursos est5o locados no departamento e foram estabelecidas

regras de como utilizar esses recursos, e com base nesse regulamento o departamento decidiu

destinar um volume razoivel de recursos para a aquisigao de livros. Esclarece que os novos

cursos que servo propostos sob a vig6ncia dessa nova deliberagao preveem 50% desse saldo

final para a Unidade e 50% para os departamentos, a16m do ot/erhead para Unidade e a

Reitoria. O Representante dos Servidores T6cnicos e Administrativos Lucas Brandolin

Ferreira diz que sua preocupagao s3o os recursos humanos na Segao de Apoio Academics, que

agora perdeu um funcionirio, que foi para atender as demandas do novo Projeto Politico

Pedag6gico no Servigo de Graduagao, que tamb6m estava desfalcado. Comenta que os cursos

preveem contratagao de estagigrios, o que nem sempre acontece, pois alguns cursos contratam.

outros n3o. O Prof. Dr. Camilo Zufelato comenta que possuem um curso encerrado e a verba

foi destinada ao departamento, pois o curso foi proposto antes da atual deliberagao. Lembra

que a normativa diz que sio 50% para a Unidade, e essa normativa foi criada antes da

exist6ncia da fundagao. Esclarece que a fundagao 6 importante, n5o somente durante a

execugao do curso, para que aliviem problemas de recursos humanos, mas tamb6m para o

momento seguinte, que 6 para a gestao desses valores. Comenta que quando haviam previsto

que esses 50% seriam destinados a unidade, nio tinha uma dUndaS:ao e agora com esse escopo

de 50 % para a unidade sendo operacionalizado pda fundagao. Exemplinica a compra de livros,

pois se transferem todd esse dinheiro para a unidade, v5o enfrentar os mesmo problemas que

hoje enfrentam na gestao desses recursos. Considera que daqui para frente, como a ideia 6

oferecer os cursos via fundagao, 6 que na proposta Hinanceira esses 50% la esteja respeito, mais

que n3o transfiram isso para os cofres da USP, senio vio enfrentar todos esses problemas. O

Sr. Diretor considera que essa 6 uma questao que deva ser discutida em uma sess5o desta
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Congregagao, pols se trata de uma nova realidade, pols quando a deliberagao foi aprovada a

fundagao ainda era um assunto relativamente distance, embora, houve virias discuss6es a

respeito. Considera, ainda, que talvez nio coubesse discutir isso agora. A Prop Dra Fabiana

Cristina Seven esclarece que a primeira coisa, com relagao is solicitag6es da reuniio com os

coordenadores e vice-coordenadores, foi feito um questionamento a Pr6-Reitoria se era

possivel a transposigao de todos os cursos para a fundagao, obteve a reposta de que os cursos

que estio em tramitagao, como 6 o caso do dois que estio na pauta hoje, 6 possivel. Os cursos

que ja estio em andamento e execugao nao, pois os trimites dos cursos ocorrem em sistemas

totalmente diferentes, entio para fazed essa tramitag3o geraria um transtorno que at6 a

finalizagao do curso nio seria resolvido. Diz que pediu para a secretiria da Comiss3o de

Cultura e Extens5o Universitfria, Ariadne Pereira Gongalves, enviar um compilado do que foi

discutido na reuni5o. Pondera que o calendfrio do curso deveria ser fornecido previamente,

por semestre, das atividades, para o melhor andamento do fluxo de trabalho da segao, para

diminuir o impacto que 6 para Comissio de Cultura e Extens3o Universitgria administrar esses

cursos. Diz que colocou na reuniio o impacto disso que tem gerado muito servigo, pois tem

pouch recurso humano, e esse foio dilema. Comenta que a fundag3o vem como uma

possibilidade desses cursos serem administrados. Lembra que colocou alguns pontos para

apreciagao da Congregagao nesses dois processos da pauta de hoje, mas um deles foi com

aprovagao ad referendum para a Pr6-Reitoria, que 6 o curso de Direito do Trabalho. Considera

que seria a oportunidade para terem frito esse debate antes da pr6pria reuni3o com os

coordenadores. Esclarece que foi colocado no parecer da Comissio de Cultura e Extens5o

Universitgria que hoje o cilculo que 6 feito, quando se considerou os 15% do superavit, esse

valor seria uma estrat6gia para poderem pagar os custos da Unidade, peso uso do espago ffsico,

para ser uma compensagao disso. Considera que era um compromisso dos propositores da

pr6pria Congregagao que todo curso pudesse ter uma expectativa de lucro. Por6m o que

ocorre, coma conversou com o financeiro da Faculdade e a Pr6-Reitoria, 6 que formalmente

n5o pode se colocar expectativa de superavit, pois estariam realizando uma atividade lucrativa

pda USP. Esclarece que pediram para a Assist6ncia T6cnica Administrativa fazed uma

expectativa de custo de uma saba de aula e a di6ria do anfiteatro, pois isso seria o custo e

quando o curso 6 administrado pda fundagao, esta n5o precisa ter a previsao desses 15% para

pagar esse custo, pois a fundaS:ao pode, por exemplo, fazed um boleto, e pagar para a Unidade o

cusco dessa saba. Comenta que o Assistente T6cnico Administrative calculou o cusco dia que mica
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em R$468,31 (quatrocentos e sessenta e oito reals e trinta e um centavos). Para

aproximadamente 72 dias, que serra um curso que usa doin dias por semana, dada

aproximadamente R$34.000,00 (trinta e quatro mil reais). Sugere que esse ja seria um valor

que, quando um curso administrado pda fundagao, fosse recolhido os 5% da Reitoria, os 10%

da Unidade, e tamb6m, nos custos que a fundagao pagaria esse valor flxo que a fundagao

pagaria pele uso do espago. Esclarece que, em relagao aos 10% da Unidade, este sendo

proposto um aumento para que seja repassado uma porcentagem a Comissio de Cultura e

Extens5o Universitgria. Comenta que nas manifestag6es constantes nos cursos em pauta hoje ja

existe essa observagao, mas ainda nio contavam com esse valor, e agora existe essa

expectativa. Em relagao aos livros, tamb6m houve esse debate na reuniao; esclarece que existe

o livro que compram para as atividades de pesquisa, as atividades acad6micas da Faculdade,

que atraem pesquisadores de outras Unidades e parses, mas existe o livro da refer6ncia

bibliogranica bfsica do pr6prio curso de especializagao e fizeram essa distingao. Esclarece,

ainda, que se nio fizerem essa distingao o livro que 6 bibliografia bfsica para a Graduagao

passa a servir para dois pablicos e ent3o passam a ouvir reclamagao do aluno de Graduagao

que nio tem determinado livro que 6 bibliogrania bgsica dele. Considera que na proposta do

curso 6 importante que o livro venha com custo e n3o coma ganho ao final. Considera, ainda,

que o ganho Hind 6 o dinheiro que vem depois, na sobra, quando o dinheiro vai para o

departamento e o departamento pode deliberar para a compra de livros ou da pr6pria

Unidade, como o dinheiro do ot/erhead, fazed a compra do livro. Esclarece que quando oferece

um curso esse aluno tem direito a usar a biblioteca, e ha um impacto, pois hoje existe quase o

mesmo n6mero de alunos de especializagao e de graduagao. Diz que a Comissio de Cultura e

Extens3o Universitfria sugere que quando o curso for administrado pda dundas:ao, na planilha

da proposta haha uma previsao do custo para a Unidade, que se trata de bibliografia, mais o uso

do espago, sendo que a bibliografia de cada curso sera calculada por cada um de seus

coordenadores. Comenta que quando o curso 6 administrado pda Comiss3o de Cultura e

Extens3o Universitiria, e nio pda fundagao, 6 importante uma sobra ao final, uma vez que a

pr6pria Unidade nio pode se pagar pelo uso, e 6 por isso que sempre ha uma sobra de argo em

torno de R$34.000,00 (trinta e quatro mil reais), para gasto do espago ffsico peso curse.

Comenta, em relagao aos coordenadores, que foi solicitada essa previsao do que se contemplar

uma atividade de coordenaS:ao, e h6 uma sugestao para que, tamb6m existisse isso nas

planilhas, pois a Pr6-Reitoria vai fazer uma modificagao no formulgrio do sistema, e haverg um
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campo que receberf as horas que o coordenador vai colocar que correspondera a sua

coordenagao. Esclarece que como cada um poderg colocar horas distintas para atividades

semelhantes, antecipara as discrepancias nesse caso. Esclarece, ainda, que quando mandaram a

aprovaS:ao desses cursos para a Congregagao deveriam discutir esses custos, e agora a situagao

este mais clara. Quando o curso for oferecido pda fundagao 6 s6 a fundagao pagar o boleto dos

custos relativos ao uso do espago fisico. Quando for oferecido pda Comiss3o de Cultura e

Extensio Universit6ria esse valor dever6 estar ao final e no momento de apurar o saldo do

curso, esse valor referente ao uso do espago deveri voltar para a Unidade, para poder

compensar os gastos, n5o 6 overhead. O Prof. Associado Thiago Marrara de Matos esclarece

que ha uma diferenga entre receita e ingresso, devem deixar claro o que 6 receita e o que 6 uma

compensagao de custo. O Prof. Dr. Guilherme Adolfo dos Santos Mendes esclarece que

super6vit 6 saldo e pode ser, inclusive, negativo, corresponde ao lucro, e em uma instituig5o

sem fins lucrativos denomina-se superfvit, uma vez que custos e despesas s3o itens

necessgrios, pois uma empresa trabalha com zero de superfvit, mas tem que pagan

funcionfrios e outras costas. A questao da remuneragao das salas seri um custo/despesa e n5o

um superfvit ou um saldo ao final. O Sr. Diretor esclarece que ambos os processos dos itens

1.1e 6.lpara pauta tem as mesmas demandas da Comiss3o de Cultura e Extensio Universitiria

em suas aprovag6es, e sugere que os itens sejam analisadas conjuntamente. A Prop Dra

Fabiana Cristina Seven esclarece que os dois cursos foram aprovados na Comissio de

Cultura e Extensio Universitaria, e tiveram d6vidas com relagao a esses apontamentos.

Considera que diante da necessidade da Congregagao tamb6m apreciar esses cursos, fizeram

esses apontamentos para que na reuniio da Congregagao isso fosse levado em consideragao,

nio s6 para esses cursos, mas tamb6m para os demais que vierem a ser apreciados

futuramente. Uma das quest6es 6 a insergao, nas planilhas, explicitando esses custos. Lembra

que esses dois cursos, pelo menos um, nio estio adequados a Deliberagao da Congrega5:ao,

pois houve uma discuss3o sobre se o processo 6 anterior ou n5o a normativa. O Sr. Diretor

esclarece que no caso do curso do Prof. Dr. lair Aparecido Cardoso, essa discuss5o n5o foi

proposta pois 6 posterior a deliberaS:ao. Ja a outta proposta de criagao de curso suscitou uma

questao de problema de entendimento se a curso teria sido proposto antes ou depois da

deliberagao. Justifica que n5o foi aprovado de plano, houve uma s6rie de recursos, e ao final

veio com esclarecimento, em reuni5o de departamento, onde foi aprovado, pois ja se conhecia

o tear da deliberagao, mais a proposta foi anterior. A Profs Dra Fabiana Cristina Seven
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esclarece que o processo foi apreciado pelo departamento que considerou que o curso foi

proposto antes, a Comissio de Cultura e Extens5o Universit6ria acompanhou o que o

departamento votou. Agora sob anilise na Congregagao, com parecer do Prof. Associado Nuno

Manuel Morgadinho dos Santos Coelho manifestando-se favoravelmente ao curso, devendo a

Congregagao deliberar sobre as quest6es postas pda Comissio de Cultura e Extensio

Universitgria. A Prop Dra Fabiana Cristina Seven esclarece que no parecer da Comissio de

Cultura e Extens3o Universitgria n3o havia as especificag6es de custos feitas pda Assist6ncia

T6cnica Administrativa, e se faz necess6rio especificar isso nas planilhas. A Comiss5o de

Cultura e Extens5o Universitiria prop6e outdo debate sobre os percentuais de overhead, mas se

trata de outta questao, que n5o impediria a tramitagao desses processos. Considera que a

questao seria aprovar esses processos como est3o ou s6 fazer a solicitagao para os

coordenadores inserirem estes custos na planilha, considerando que o curso de ci6ncias

criminais foi proposto antes da deliberagao. Considera, ainda, que devem atentar para a

questao que estio trazendo a resposta hoje, da possibilidade desses cursos serem

administrados pda fundagao, sendo a minuta do conv6nio analisada pelo departamento, pda

Comissio de Cultura e Extensio Universitiria e peso Conselho T6cnico Administrativo.

Considera, tamb6m, que a Congregagao pode fazer algum apontamento nesse sentido, pois nio

tinha conhecimento dessa possibilidade antes da reuniio. Esclarece que a Pr6-Reitoria

devolveu o curso proposta pelo Prof. Dr. Jair Aparecido Cardoso peta terceira vez para pedir

readequag6es. O Sr. Diretor considera que seria o caso, como existe a possibilidade do curso

ser oferecido pda fundagao, de consultar os coordenadores para que esse curso sejam

propostos pda fundaS:ao. Considera, ainda, que o Colegiado poderia deliberar que esses dois

processos voltassem para os coordenadores para adequagao. Comenta que, uma vez adequado,

teriam a possibilidade de escolher a proposigao do curso via faculdade ou via fundagao, sem

que esse Colegiado tome a decis3o por des. O Prof. Dr. Camilo Zufelato considera que ha o

risco de o curso n3o sendo via fundagao, nio terio como aprovar, pois hi relatos de que os

recursos humanos da Faculdade n3o comportam mais a manutengao dos cursos via Faculdade

O Sr. Diretor esclarece que, de qualquer forma, como apontado pda Prop Dr4 Fabiana

Cristina Seven, os cursos deveriam voltar para o departamento para a adequagao das planilhas

pelos coordenadores. O Sr. Diretor pondera que, devido a demanda oriunda da aprovagao do

Projeto Politico Pedag6gico, foinecess6rio transferir um servidor da Segao de Apoio Acad6mico

para o Servigo de Graduagao. A segao, em reuniio com a Assistente Acad6mica, decidiu

paginalzl a4 Av. Bandeirantes , 3900 Cantpus da USP
t4o4o-go6 Ribeirio Preto-SP

T I F 55 (16) 33i5-4954
wlvw.direitorp.usp.for



UNIVERSIDADEDESAOPAULO
FACULDADEDEDIREITO
DE RIBEljtAO PRETO

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

4o6

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

transferir o servidor Rafael Souza de Marchi, dividindo suas atribuig6es entres os demais

funciongrios. Considera, ainda, que essa nova estrutura reorganizada suporte esses dois

cursos, com a expectativa que os demais cursos, quando forem propostos, sejam via fundagao.

Lembra que o Prof. Dr. lair Aparecido comentou que gostaria de continuar com seu curso

oferecido pda Faculdade. O Prof. Associado Thiago Marrara de Matos considera que basta

se fazer uma retificagao de planilha, e acredita que nio ha nenhuma oposigao a isso. Considera,

ainda, que deve ser avaliado se a Faculdade tem condigao de fazed o curso, pois se a fundagao

este pronta, 6 melhor oferecer o curso por esse meir, pode ser uma decis3o da Congregagao.

Considera, tamb6m, que podem at6 consultar o coordenador do curso, mas se a capacidade da

Faculdade este esgotada podem deliberar assim. O Prof. Dr. Camilo Zufelato considera que

n5o 6 simplesmente convene o modo de oferecimento do curso, mas deixar claro que ha um

esgotamento dos recursos da Faculdade, e para resolver isso temos a fundagao, pois 6 uma

entidade de apoio a Faculdade. Considera, ainda, muito importante que ja comecem o curso por

la, para as coisas ganharem compo. Considera, tamb6m, que no limite, a decisio 6 dos

coordenadores, mas em um segundo momento, o Colegiado pode justiflcar que

academicamente o curse este aprovado, mas n3o ha estrutura para atender as demandas

desses cursos pda Faculdade. Diz nio ver como os coordenadores podem se opor a isso se uma

das fung6es dessa fundagao 6 exatamente a gestao desses cursos, e mesmo que os

coordenadores estejam propondo h3 algum tempo, esses cursos vio sadr somente em fevereiro

ou margo do pr6ximo ano. Considera, entao, que a proposta de retirar os processos de pauta

para que os coordenadores retifiquem a planilha financeira, como dito e tamb6m aprovar um

conv6nio, n3o haver6 prejuizo algum para o oferecimento do curso no pr6ximo semestre. A

Prop Dra Fabiana Cristina Seven esclarece que, na Resolugao da Pr6-Reitoria, o curso de

especializagao tem que chegar com quatro meses de anteced6ncia da abertura, ji aprovado

pda Faculdade, assim como os cursos de difusio e outras modalidades. Reitera que, apesar de

muitos docentes reclamarem que a tramitagao dos processes demora, a Faculdade esb entre

as mais rapidas da USP. O Sr. Diretor diz entender o raciocinio dos professores, mas considera

que o Colegiado nio pode decidir em nome dos coordenadores. Mesmo que o Colegiado diga

que h6 um esgotamento da capacidade administrativa e, portanto, nio ha mais condig6es

desses cursos serem propostos via Faculdade. Diz que lembra que na Deliberagao FDRP

1/2015 esb prevista que a Congregagao poderia avaliar a viabilidade do curso segundo das

demandas estruturais da Faculdade. Considera que o Colegiado tem a competencia, se entende
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que nio seria oportuno propor esses cursos via Faculdade, em face da possibilidade de nio

haver espago fisico ou problemas com a infraestrutura. A Prop Dra Fabiana Cristina Seven

considera que devem definir quais os crit6rios para que possam dizer nio a uma proposta de

curso, s3o elementos que a Comissio de Cultura e Extensio Universitiria trouxe, mas a

Congregagao deve deixar clara quais crit6rios s3o para aprovar ou n3o. A Congregagao, ap6s

ampla discussao, deliberou, por unanimidade, retirar o item de pauta e encaminhar os

autos a coordenagao do curso para revisio da planilha ninanceira, incluindo os valores

de custos da FDRP, conforme tabela is fls. 176. Deliberou, ainda, que a coordenaq:ao se

manifeste quanto ao oferecimento desse curso pda Fundagao para o Desenvolvimento

do Ensino e da Pesquisa do Direito - FADEP. 2. RELATORIO BIENAL DE ATIVIDADES

DOCENTES. 2.1. PROCESS0 2003.1.312.2.3 - THIAGO MARRARA DE MATOS. Relat6rio

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

2014/2016. Aprovado peso Conselho do Departamento de Direito P6blico em 17.6.2016, com

base no parecer favorfvel do relator Prof. Associado Victor Gabriel de Oliveira Rodriguez.

Parecer do relator, Prof. Dr. Camilo Zufelato, pda Congregagao, opinando pda aprovagao do

relat6rio bienal de atividades docentes, apresentado peso interessado, referente ao perfodo de

2014/2016. A Congregagao, em Sessio realizada em 5 de agosto de 2016, devido ao adiantado

da hora deliberou, por unanimidade, suspender a sessao, retirar o assunto de pauta, incluindo-

o na pr6xima reuni3o do Colegiado. A Congregagao aprova, por unanimidade, o parecer do

relator, favorfvel ao Relat6rio Bienal de Atividades Docentes, apresentado pelo

interessado, referente ao periodo de 2014/2016. 2.2. PROCESS0 2016.1.307.89.8

CYNTHIA SOARES CARNEIRO. Relat6rio Bienal de Atividades Docentes, apresentado pda

interessada, referente ao perfodo de 2014/2016. Aprovado pelo Conselho do Departamento de

Direito Piblico em 12.6.2016, com base no parecer favorivel do relator Prof. Associado

Alessandro Hirata. Parecer do relator, Prof. Dr. Camilo Zufelato, pda CongregaS:ao, opinando

pda aprovagao do relat6rio bienal de atividades docentes, apresentado peso interessado,

referente ao perfodo de 20114/2016. A Congregagao aprova, por unanimidade, o parecer do

relator, favorivel ao Relat6rio Bienal de Atividades Docentes, apresentado pda
interessada, referente ao periodo de 2014/2016. 2.3. PROCESS0 2011.1.120.89.0

EMANUELLE URBANO MAFFIOLETTI. Relat6rio Bienal de Atividades Docentes, apresentado

pda interessada, referente ao periodo de 2014/2016. Aprovado pelo Conselho do

Departamento de Direito Privado e de Processo Civil em 7.6.2016, com base no parecer
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favorgvel do relator Prof. Dr. Eduardo Saad Diniz. Parecer da relatora, Prop Dra Fabiana

Cristina Seven, pda Congregagao, opinando pda aprovagao do relat6rio bienal de atividades

docentes, apresentado pda interessada, referente ao perfodo de 2014/2016. A Congregagao

aprova, por unanimidade, o parecer do relator, favorgvel ao Relat6rio Bienal de

Atividades Docentes, apresentado pda interessada, referente ao periodo de 2014/2016.
3. CREDENCIAMENTO CERT. 3.1. PROCESS0 2016.1.335.89.1 - MARIA PAULA COSTA

BERTRAN MUNOZ. Solicitagao de credenciamento junto a CERT - Comiss3o Especial de

Regimes de Trabalho, formulada pda interessada. Aprovada ad referendum do Conselho do

Departamento de Filosofia do Direito e Disciplinas Bgsicas em 17.5.2016, com base no parecer

favorfvel do relator Prof. Dr. Jonathan Hernandes Marcantonio. Parecer da relatora, Prop Dra

Cintia Rosa Pereira de Lima, pda Congregagao, opinando favoravelmente a solicitagao de

credenciamento junto a CERT, formulada pda interessada. A Congregagao, em Sess5o realizada

em 5 de agosto de 2016, devido ao adiantado da hora deliberou, por unanimidade, suspender a

sessao, retirar o assunto de pauta, incluindo-o na pr6xima reuniio do Colegiado. A
Congregagao aprova, por unanimidade, o parecer do relator, favorfvel a solicitagao de

credenciamento junto a CERT - Comissio Especial de Regimes de Trabalho, formulada

pda interessada. 4. NORMAS DE POS-GRADUAGAO. 4.1. PROTOCOLAD0 2016.5.152.89.1

- FACULDADE DE DIREITO DE RIBEIRAO PRETO. Alteragao do Regimento da Comissio de

P6s-Graduagao. Aprovada pda Comissio de P6s-Graduagao em 18.4.2016. Parecer do relator,

Prof. Associado Thiago Marrara de Matos, pda Congregagao, solicitando esclarecimentos e

apresentando sugest6es. A Congregagao, em Sessio realizada em 5 de agosto de 2016, devido

ao adiantado da hora deliberou, por unanimidade, suspender a sessao, retirar o assunto de

pauta, incluindo-o na pr6xima reuni5o do Colegiado. O Prof. Associado Thiago Marrara de

Matos considera que a ideia de um regimento 6 um ato normativo de finalidade

organizacional, o importante 6 que o regimento traga as competencias da comissao, normas

sobre reunites, sobre impedimentos dos membros. Diz que entendeu tamb6m que se trata de

uma minuta, e nio entrou em detalhes a respeito da minuta, mas fez algumas observag6es

formais. Observe que a apresentagao das normas do regimento n5o segue a estrutura de atos

normativos, por exemplo, o item Ingo tem indicagao de artigos e tem algumas fuses que estio

soltas e no final tem parggrafos, e outros itens trazem paragrafos, mas nio trazer n6meros

romanos. Comenta que fez uma sugestao de formatagao, pois ha uma lei complementar do

Estado de Sio Paulo que trata de formatagao de atos normativos da administragao que poderia

paginai51 z4 Av. Bandeirantes , 3900 Campus da USP
i4o4o-go6 Ribeir3o Preto-SP

T I F 55 (16) 33i5-4954
www .direitorp.usp.for



UNIVERSIDADEDESAOPAULO
FACULDADEDEDIREITO
DE R:BEIRAO PROTORp.

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

5 o7

5o8

509

510

511

512

servir de modelo. Considera importante que esse 6 o principal documento da P6s-Graduagao e

teri muito efeito externo, as pessoas de fora da unidade consultar3o frequentemente, a16m dos

alunos e docentes, por isso devem tomas esse cuidado formal. Considera ser algo simples e ficil

de readaptar. Esclarece que o regimento traz itens sobre procedimento de defesa e n6mero de

membros de comiss6es julgadoras. Diz que fez uma observagao nesse sentido, pois Ihe parece

que esses assuntos de banca e de comissio julgadora seriam para o regulamento da P6s-

Graduagao e n5o do regimento da Comiss5o de P6s-Graduag5o. Esclarece que uma coisa 6 a

Comissio de P6s-Graduagao e outra 6 o programa, e quando falam em membros de banca est3o

falando em programa e n5o da comissio. Esclarece, ainda, que a Comissio de P6s-Graduagao

esb sobre todos os programas, pois em Faculdades em que h6 muitos programas a comiss3o se

responsabiliza por todos. Diz que 6 importance nio confundir o regimento da comissio com as

normas regulamentares de cada programa, pois pode ser que futuramente tenham outros

programas. Diz, ainda, que retiraria esses itens do regimento, por n3o serem itens regimentais.

Considera que o regimento deveria conter as compet6ncias da comissao, mas n3o traz esses

aspectos, que 6 o n6cleo de todo o regimento, o qual deve dizer o que faz esse 6rgao na

administragao. O Prof. Associado Gustavo Assed Ferreira esclarece que, como a maioria das

Faculdades tem mais de um programa, a c6mara de normas pede que conste do regimento a

composiS:ao de banca para que cada programa n3o crie seu pr6prio modelo e fornece um

temp/aCe de regimento. Considera que o Prof. Associado Thiago Marrara de Matos esb certo,

por6m as compet6ncias da Comissio de P6s-Graduagao constam do Regimento da Pr6-Reitoria

de P6s-Graduagao e a orientagao 6 para que n5o haja repetigao. O Prof. Associado Thiago

Marrara de Matos diz que concorda com a justificativa do Prof. Associado Gustavo Assed

Ferreira, pois ter5o normas n3o regimentais, mas mant6m sua sugestao, pois deveria haven a

competencia da comissio e da coordenagao. O Sr. Diretor pondera que em outros artigos do

regimento la utiliza-se o recurso da remissio. O Prof. Associado Thiago Marrara de Matos

diz que, em relagao ao m6rito, tem algumas quest6es ainda. sobre o regimento. Esclarece que o

atual regimento permite apenas uma recondugao dos membros da comissao, a proposta

extingue o limite de recondugao, e ent3o poderiam ter uma comiss3o reconduzida

indenlnidamente, com excel:ao da presidencia e vice-presidencia. Considera que hg pr6s e

contras nessa questao, pois nio limitar a recondugao tem ganho no caso de membros o bem

sucedidos, muito preparados e isso 6 6timo para a comissao, mas o ponte crfticos contrfrio 6 a

questao republicana, pois 6 sempre bom que haha, em um estado republicano, renovagao e
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oxigenagao, que 6 uma regra gerd em todos os mandatos, nio permitir que este se repita

eternamente. Considera, ainda, que ha outro ponto a favor da recondugao, pois s5o poucos

professores e ha uma s6rie de coisa que devem interpretar em um contexto em que est5o.

Lembra que fez essa sugestao, mas nio 6 inflexfvel em relagao a mesma. Esclarece que, no

tocante ao Presidente, a norma atualpreve a eleigao de presidente e vice-presidente pelos seus

membros, na atual sugerem a eleigao pda Congregagao de acordo com o estatuto. Esclarece

que a norma do estatuto nio foi transcrita corretamente, e ent3o faria uma remissio ou uma

transcrigao integral. Considera que hg divergencia no texto, quando se le os dois, e diz que

usaria a t6cnica da remiss3o ou copiaria integralmente. Comenta, em relagao a questao da

cobranga de taxa, de acordo com a proposta da comissio a primeira fuse diz: "Seri alterada

para prever a cobranga de taxa para ingresso no programs para aluno regular ou como aluno

especial", no entanto hi uma segunda fuse que afirma: "N3o haverg cobranga de taxa para

matriculas em disciplinas na qualidade de aluno especial". Sugere esclarecimentos no sentido

de qual fuse deve prevalecer. Pergunta se h6 fundamento legal para cobranga de taxa de aluno

especial, pois 6 uma d6vida juridica. Caso nio haja fundamento legal, sugere que a taxa seja

excluida. O Prof. Associado Gustavo Assed Ferreira esclarece, quanto a questao da

recondugao, que havia na Pr6-Reitoria, ao tempo do Prof. Vahan Agopyan, um dissabor muito

grande com o cato de que permitida uma Qnica recondugao, pois quando o docente aprendia os

trimites de determinada comissio seus mandates terminavam. Comenta que na Comiss3o de

Avaliagao h6 uma t6cnica de an61ise de determinadas searas que dependem de cerro tempo

para que se pegue o traquejo, e quando um o funcionfrio ou coordenador da comiss5o

conseguiam burilar um docentes, que nio tinha tanto traquejo com regras, e pareceres, para

que pudesse ser um parecerista mais rapido, acabava o segundo mandato. Diz que levando em

conta que ja ha um 6bice a recondug6es indeHinidas no que tange a presid6ncia e a vice-

presidencia da comissao, assim como na coordenagao e coordena5:ao adjunta de cursos, a Pr6-

Reitoria viu, em boa hora, nos indicar o caminho da recondugao indefinida dos membros.

Esclarece que na verdade o trabalho da Pr6-Reitoria de P6s-Graduagao 6 um trabalho que nio

supera tr6s mandatos, pois 6 extremamente cansativo, e as pautas da cimara de avaliagao e de

normas sio extremamente extensas, como cinquenta e cinco ou sessenta pontos. Comenta, s6

para terem uma ideia, s3o sempre quatorze itens de pauta, cada um multifacetado em virios

pedidos, sio reunites extremamente longas e que demandam pareceres muito t6cnicos. Assim

sendo, a Pr6-Reitoria de P6s-Graduagao viu, em borg hora, nos sugerir essa saida, que a
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Comissio de P6s-Graduagao dessa Faculdade procurou acolher em nome da t6cnica. Comenta,

kinda, que 6 bem verdade que ha tamb6m uma avaliagao quadrienal desses cursos feito pda

Capes, e uma comiss5o de cursos ou coordenagao de programa que n3o consiga obter um

resultado satisfat6rio, evidentemente, n3o sera reconduzida por esse casa. Comenta que n3o

teria nenhum receio em relagao a recondugao dos membros, pois estes passam por um duplo

crivo, o primeiro do tempo, extremamente cansativo que niquem se perpetuando nessas

comiss6es, e em segundo as avaliag6es quadrienais da Capes, as quais sempre apontam de uma

maneira muito clara para um resultado positivo ou negativo da P6s-Graduagao naquele

quadri6nio. Considera que se fosse possfvel, nessa seara, manter a indicaS:ao da Pr6-Reitoria

seria muito bom. O Prof. Dr. Guilherme Adolfo dos Santos Mendes pondera, com relagao as

recondug6es, que se trata de um conceito republicano, mas tamb6m 6 um princfpio

democrgtico o Colegiado ter a disposigao o conjunto de pessoas para que possa elegy-las. Cita

seu pr6prio exemplo, como representante da categoria de Professor Doutor na Congregag3o,

esb em seu terceiro mandato, e nio ha limites. Esclarece que ha um n6mero menor de vagas

para professor doutor e uma disposigao de vagas um pouco maior do que o n6mero de

professores credenciados a fazer parte da Comissio de P6s-Graduagao. Considera que

seguindo essa 16gica, talvez, nio devesse ter esse terceiro mandato. Assim que 6 posto pda

casa e seus pares o elegeram novamente. Ressalta que a Comiss3o de P6s-Graduagao era

composta por seis membros, e o conjunto de pessoas disponfveis para essa comissio 6

signinicativamente menor que as demais comiss6es, pois enquanto para as demais comiss6es

podem ser todos os professores, na P6s-Graduag3o sio somente os credenciados, cerca de

vinte professores. Diz que, por conga disso, acredita que existe a possibilidade da Congregagao

ter problemas para nomear uma comiss3o de seis membros, pois vai se autolimitar. Pondera,

em relax:ao a compet6ncia da coordena5:ao, que peta sua leitura e alguns atos que debateram na

Comissio de P6s-Graduagao, que em comiss6es que possuem apenas um programa, os dois

6rgaos se confundem e a presid6ncia tamb6m. Esclarece que o Regimento Gerd da USP foi

modificado, e mudaram as regras de eleigao das presidencias de comissao, mas o 6rgao

colegiado 6 exatamente o mesmo, e o 6rgao colegiado exerce as duas compet6ncias Considera

que s6 por essa questao n5o seria necessirio separar a fungao do colegiado, pois 6 exatamente

o mesmo. Esclarece, ainda, que quem prop6e as regras de um programa 6 a pr6pria

coordenag3o, e quem aprova 6 a Comiss3o de P6s-Graduagao. Imaginem se houver trinta

programas, ou seja, cada programa sugere o seu, vai para comissio que aprova e
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posteriormente para a Pr6-Reitoria de P6s-Graduagao sem passar pda Graduagao. Considera

que, tanto do ponto de vista substancial, quanto do formal, nio 6 o caso de segregarem essas

compet6ncias, pois se trata de um mesmo 6rgao e se for separar as compet6ncias de votagao

disso sio diferentes mesmo. Esclarece que o Prof. Associado Thiago Marrara de Matos n3o

tocou nesse assunto, mas consta do parecer. Esclarece, em relax:ao is taxas, a redagao traz:

'taxa ao processo seletivo para ingresso", entio a taxa 6 para a inscrigao no processo seletivo,

como na Fuvest. O Prof. Associado Gustavo Assed Ferreira considera fundamental a taxa

para o processo seletivo, para o bom andamento da Comiss3o de P6s-Graduagao e do curso,

uma vez que essas taxas ajudam a dar apoio ao corpo docente e ao compo discente da comissio.

Um eventual fim dessa taxa deixa a comissio a deriva para o pr6ximo ano. O Prof. Dr.

Guilherme Adolfo dos Santos Mendes destaca que n3o ha contradigao, pois a taxa nio 6 pra

ingresso no programa e sim para o processo seletivo. Considera que pode ser aperfeigoada a

redagao. O Prof. Associado Thiago Marrara de Matos reitera que se trata de um problema

redacional, pois o texto diz que seri cobrada taxa de inscrigao dos candidatos ao processo

seletivo para ingresso, e logo abaixo aparece que tamb6m nio sera cobrada taxa de inscrigao

ao processo seletivo, ou seja, s5o id6nticos, por6m uma negagao em uma das fuses. Considera

que esb errado. Insiste que sio documentos de visibilidade da comissao, e devem ser redigidos

com muito cuidado, pois se trata da imagem da Faculdade, e por isso que foi t5o exigente com

relagao a forma. Considera que esse texto Hicou pendente de uma revis3o pelos membros do

Conselho, pois ha muitos problemas redacionais e de forma. Considera, ainda, que as quest6es

de conte6do podem resolver, mas nio podem aprovar um regimento dessa forma. Diz que

passou alguns dias trabalhando em ama disso, v6rias horas e por isso este insistindo, depois de

ler e refer para que o documents Hicasse bom. Considera que o importante nessas discuss6es 6

se atentarem ao que este escrito, pois ha problemas redacionais. O Prof. Dr. Guilherme

Adolfo dos Santos Mendes esclarece que o texto diz que n3o servo cobradas taxas dos

discentes na qualidade de aluno especial de mestrado da Unesp e Unicamp, e quando houver

reciprocidade das demais universidades pablicas. O Prof. Associado Thiago Marrara de

Matos sugere que seria melhor incluir essa observagao ja na primeira fuse. O Prof. Dr.

Guilherme Adolfo dos Santos Mendes esclarece que o segundo parfgrafo ressalva o

primeiro, e nio ao contrfrio. O Prof. Associado Thiago Marrara de Matos pondera sobre

onde o motivo de n5o cobrar de alunos de Unesp e Unicamp e cobra dos outros, Pergunta se

isso tem base normativa. O Prof. Dr. Guilherme Adolfo dos Santos Mendes esclarece que
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Unesp e Unicamp tamb6m nio cobram da USP. O Prof. Associado Thiago Marrara de Matos

insiste que deve haver base normativa para isso, senio se trata de discriminagao. O Prof.

Associado Gustavo Assed Ferreira esclarece que h6 um acordo entre Reitorias de nio se

cobras taxas de alunos que cursam universidades pablicas estaduais. O Prof. Associado

Thiago Marrara de Matos sugere uma diligencia em relagao a esse aspecto. Observa que o

processo veio para ele sem parecerista da Comissio de P6s-Graduagao. Considera um

documento muito importante para n3o ter nada escrito, tem uma explicagao muito bem feita,

com uma tabela comparativa, mas nio sabe quem foio professor relator, e nio ha nenhum

parecer no processo que foi aprovado pelos membros. O Prof. Associado Gustavo Assed

Ferreira considera que faltou um parecer de encaminhamento do temp/ate e do relat6rio

todo. O Prof. Associado Thiago Marrara de Matos considera que um parecer de quem

relatou o processo, talvez esclareceria suas davidas, e isso 6 importante. O Prof. Associado

Gustavo Assed Ferreira considera que deveriam ter um mero encaminhamento do temp/ate,

pois na verdade o ponto anterior que foi tocado, n5o havia um ergo material, na verdade

estavam excetuando os alunos da Unesp e Unicamp em relax;ao ao acordo ja Hirmado ha algum

tempo, estando toda a discussio registrada em atas. O Prof. Associado Thiago Marrara de

Matos reitera que para ele relatar corretamente 6 necessirio que certas coisas como esse

acordo fosse explicitada. Considera que podiam devolve-1o a comiss3o e pedir todos esses

esclarecimentos, e ent5o se disporia a refazer seu parecer. O Prof. Associado Gustavo Assed

Ferreira diz n5o ter nenhuma oposigao deste processo ser retirado de pauta, para que se raga

os esclarecimentos devido. Mas diz que gostaria de testemunhar o trabalho de meses da

relatoria do Prof. Dr. Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, e considera como a 6nica coisa que

pode ser apontada peso relator 6 a falta de um encaminhamento de duas ou tr6s linhas sobre a

aprovagao do relat6rio pda comiss3o a parter da anglise feita de um temp/ate, pois esse 6 o

modelo de Pr6-Reitoria. Considera, ainda, que, talvez, poderiam superar o 6bice de um mero

encaminhamento informando a relatoria do Prof. Dr. Guilherme Adolfo dos Santos Mendes,

mas sem prejufzo, dadas as d6vidas do Prof. Associado Thiago Marrara de Matos, de que seja

retirado de pauta para esclarecimentos. O Prof. Associado Thiago Marrara de Matos

considera que depende da urg6ncia da comiss5o. O Prof. Associado Gustavo Assed Ferreira

esclarece que a Comiss3o de P6s-Graduagao ja tinha essa urg6ncia ha algum tempo, mas agora

ja foi, e podem tirar de pauta, fazem a informagao nessas ditas tr6s linhas de que o relator foi o

Prof. Dr. Guilherme Adolfo dos Santos Mendes e o relat6rio foi aprovado. O Prof. Associado
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Thiago Marrara de Matos diz que quer ver o parecer, pois dizer quem foio parecerista nio

adianta nada. Diz, ainda, que quer saber que foio relator, como foia discussao, pois se nio tiver

isso, e s5o trazidos durante a reuniio elementos novos que n5o constam dos autos, fica muito

complicado a discuss3o. O Prof. Associado Gustavo Assed Ferreira ressalta que ha um plano

de trabalho da Pr6-Reitoria de P6s-Gradual:ao em ama de temp/cites com redag6es antigas e

redag6es novas, e o modelo de anilise 6 feito assim naquela Pr6-Reitoria, e 6 o que a
Congregagao vem solicitando e podem escrever isso de maneira cursiva. O Prof. Dr.

Guilherme Adolfo dos Santos Mendes diz estar aberto a definigao que a Congregagao

considerar melhor. Esclarece que muitas vezes colocar no paper tudo aquilo que este na mente

6 dificil, mas trabalham desta forma, e se submetem a essa situagao, tanto na Pr6-Reitoria,

quanto na Capes. Considera que todo processo pode ser aperfeigoado e se a Congregaq:ao

entende que merega ser aperfeigoado, nio esta mais com urgencia, mais um ou dois meses n5o

muda nada. O Sr. Diretor registra que est5o em uma discuss3o muita positiva, pois todos

querem um regimento que seja modelo para outras unidades, pois est5o perseguindo a mesma

finalidade. Registra, tamb6m, que se esses assuntos fossem aprovados hoje, deveria de alguma

maneira agradecer ao Prof. Titular Carlos Gilberto Carlotti Junior, pois quando havia aquela

urg6ncia para beneficiar a I turma, encaminhei oficio a ele solicitando uma anilise rapida, pois

n5o tinham aprovado o regimento e o regulamento, e aprovou rapidamente. Pede autorizagao

do Colegiado para que no momento da aprovagao desses assuntos que possa responder esse

oficio do Prof. Titular Carlos Gilberto CarlottiJunior como agradecimento. A Profs Dra Fabiana

Cristina Seven comenta que esse regimento este em discussio desde a 6poca em que estava

na Comissio de P6s-Graduagao, e de fato, a Pr6-Reitoria envia um modelo com algumas opg6es

de modificag6es e ja tem uma versio. Considera que essa versio tem uma s6rie de problemas, e

que n5o sabem, muitas vezes, a origem do problema, como por exemplo, a exigencia das bancas

serem somente por membros do programa. Diz que entende, porque fez parte da comissao, e a

metodologia para se buscar as proposta de modificag6es foia an61ise da versio original, e

existe essa outra coluna. Diz que agora com as ponderag6es do Prof. Associado Thiago Marrara

de Matos que esb dentro do que esperam e ajudam a sanar problemas que t6m com a

normativa anterior, que 6 o motivo pelo qual se tem essa mudanga. Diz que ha um temp/afe

explicando todas as mudangas e qual 6 o fundamento dela, e entende que 6 isso que este

faltando. Comenta que nas reunites da Comiss5o de P6s-Graduagao em que participou os

membros se perguntavam como surgiram aquelas regras. O Prof. Associado Thiago Marrara
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de Matos diz que o apontado por ele, de forma, 6 muito simples, pois no meio do documento

aparece par6grafo primeiro e paragrafo segundo, depois, no meio do nada vem um inciso, uma

s6rie de fuses soltas. Entende que sio temp/aZ:es, e ja teve experi6ncias na Pr6-Reitoria em

algumas comiss6es e at6 presidiu algumas comiss6es dentro da Pr6-Reitoria, e se lembra do

Prof. Titular Heleno Taveira Torres que deu essa explicagao ao Conselho de Graduagao, da

diferenga entre regimento e regulamento, pois n5o sabiam a diferenga. Considera que as Pr6-

Reitorias reputam como muito valiosa a ajuda das Faculdades de Direito e dessa colaboraS:ao.

Considera, ainda, que devem ajudar a Universidade, pois se esb fazendo algo incorreto, a

fungao da Faculdade 6 mostrar o que esb errado. Diz duvidar que mandem uma minuta porque

esb perfeitamente organizada em artigos, parfgrafos, incisos e alineas. Reitera que 6 algo

muito simples, basta renumerar e acabou, e diz esperar que a Pr6-Reitoria nio devolva

mandando extinguir a numeragao do ato normativo, pois isso 6 ilegal, uma vez que existe uma

lei no Estado de S3o Paulo que rege essa materia, e a Lei de processo administrativo 10177/98

tamb6m trata dessa materia. O Prof. Dr. Guilherme Adolfo dos Santos Mendes diz que ji

cansou de fazer norma federal, exatamente nesse modelo, e simplesmente seguiu o modelo do

E:emp/ate para n3o entrar em maiores discuss6es com a Pr6-Reitoria. Considera que a Prop Dra

Fabiana Cristina Seven colocou bem uma questao, um ponto que ida destaca, pois, mesmo que

esteja faltando um parecer, este n3o seria suniciente, pois fez um parecer pr6vio, e os debates o

modificaram e isso consta da Ata, e esse n3o 6 um procedimento da Comissio de P6s-

Graduagao, mas dos Colegiados da Faculdade. A Prop Dra Fabiana Cristina Seven considera

que est5o caminhando para uma coer6ncia e fiz a solicitagao como presidenta da Comiss3o de

Cultura e Extensio Universitaria, dessa regulamentagao que foi posta agora depois de levantar

dados e discutir com os membros desse Colegiado. Considera que devem zelar por essa

fundamentagao e deixar clara a motivagao. O Prof. Associado Thiago Marrara de Matos diz

ser muito importante o parecer, mas nio necessariamente seri seguido, por isso que as Atas

s5o um documento fundamental dos 6rgaos Colegiados, pois trazem a motivagao das decis6es

colegiadas. O Sr. Diretor considera que diante das discuss6es e aconselhgvel que os processos

venham acompanhados das transcrig6es das Atas para fundamental:5o, a16m de solicitar que

todos os colegiados procedam dessa forma. O Prof. Associado Thiago Marrara de Matos

sugere, uma vez que nio ha prejufzo temporal, que sejam devolvidos os processos, e se

compromete a ter uma conversa com o Prof. Dr. Guilherme Adolfo dos Santos Mendes para

discutir os detalhes. A Congregagao, ap6s ampla discussao, delibera retirar o item de
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pauta e devolver a Comissio de P6s-Gradual:ao para os ajustes apontados pelo relator,

retornando na pr6xima reuniio do colegiado. 4.2. PROTOCOLAD0 2016.5.153.89.8

FACULDADE DE DIREITO DE RIBEIRAo PRETO. Alteragao do Regulamento do Programa de

P6s-Graduagao em Direito. Aprovada pda Comiss5o de P6s-Graduagao em 18.4.2016. Parecer

do relator, Prof. Associado Thiago Marrara de Matos, pda Congregagao, solicitando

esclarecimentos e apresentando sugest6es. A Congregagao, em Sess3o realizada em 5 de agosto

de 2016, devido ao adiantado da hora deliberou, por unanimidade, suspender a sessao, retirar

o assunto de pauta, incluindo-o na pr6xima reuniio do Colegiado. A Congregaq:ao, ap6s ampla

discussao, delibera retirar o item de paula e devolved a Comissio de P6s-Graduagao

para os ajustes apontados pelo relator, retornando na pr6xima reuniio do colegiado. 5

REVAI.IDAgAO OE DIPLOMAS. 5.1. - PROCESS0 2015.1.15942.1. - CINTHYA JO

VILLALOBOS. Pedido de revalidagao do diploma estrangeiro, obtido na Pontificia Universidade

Cat61ica do Peru - Peru, apresentado pda interessada. A Comissio de Graduagao, em 29.6.2016,

indeferiu o pedido de revalidagao de diploma estrangeiro em concordfncia com a Resolugao

CoG nQ 7072/2015, art. 8 $ 1g - "Aus6ncia nio justinicada do interessado nos dias e horgrios das

provas designados pda Unidade equivalera a desist6ncia do pedido". A Congregagao, em

Sessio realizada em 5 de agosto de 2016, devido ao adiantado da hora deliberou, por

unanimidade, suspended a sessao, retirar o assunto de pauta, incluindo-o na pr6xima reuniio

do Colegiado. A Congregagao deliberou, por unanimidade dos presentes, acompanhar o

parecer da Comissio de Graduagao, indeferindo o pedido de revalida5:ao do diploma

estrangeiro, obtido na Pontificia Universidade Cat61ica do Peru - Peru, apresentado pda

interessada. 6. CURSO DE ESPECiALlzAgAo. 6.1 PROCESS0 2015.1.236.89.2

FACULDADE DE DIREITO DE RIBEIRAO PRETO - PAUTA SUPLEMENTAR. Proposta de

criagao de Curso de Especializagao de Ci6ncias Criminais: Direito Penal, Processual Penal,

Politica Criminal e Criminologia. Aprovada peso Conselho do Departamento de Direito P6blico

em 12.1.2016. Aprovada pda Comiss3o de Cultura e Extens3o Universit6ria em 31.5.2016.

Parecer do relator, Prof. Associado Nuno Manuel Morgadinho dos Santos Coelho, pda

Congregagao, manifestando-se pda aprovagao do curso proposto, devendo a Congregagao, no

entanto, deliberar sobre as quest6es postas pda Comissio de Cultura e Extens5o (fls. 134-135),

deslindando-as de sorte a permitir avance o processo em seu trfmite. A Congregagao, ap6s

ampla discussao, delibera, por unanimidade, retirar o item de pauta e encaminhar os

autos a coordenagao do curso para revisio da planilha financeira, incluindo os valores
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de custos da FDRP, conforme tabela is fls. 139. Delibera ainda, que a coordenagao se

manifeste quanto ao oferecimento desse curso pda Fundagao para o Desenvolvimento

do !!Dino e da Pesquisa do Direito - FADEP. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente

agtadefQ a #rgsenQa de todos e da por encerrada a reuni5o is 17h30. Do que, para constar, eu,

I)iie#gg;l#lliF:=!) Marcia Aparecida Cruz de Oliveira Bianco, Assistente T6cnica Acad6mica,

l:vreie digitei esta Ata, que sera examinada pecos senhores Conselheiros presentes a sess3o

em que for discutida e aprovada, e por mim assinada. Ribeirio Preto, 2 de setembro 2016.
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