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ATA DA 67a SESSAO DA CONGREGAgAO DA FACULDADE DE DIREITO DE RIBEIRAO

PRETO DA UNIVERSIDADE DE SAO PAULO. Aos dez dias do m6s de novembro de dois mil e

dezesseis, is quatorze horas e trinta minutos, na Sala da Congregagao da Faculdade de Direito

de Ribeir3o Preto da Universidade de Sio Paulo, re6ne-se a Congregagao da Faculdade de

Direito de Ribeir3o Preto - FDRP, sob a Presid6ncia do Prof. Associado Umberto Celli Junior,

Diretor da Unidade, com a presenga dos Professores Amfncio Jorge Silva Nunes de Oliveira,

Cain Gracco Pinheiro Dias, Camino Zufelato, Fabiana Cristina Seven, Giselda Maria Fernandes

Novaes Hironaka, Gustavo Assed Ferreira, Ignacio Maria Poveda Velasco, Jair Aparecido

Cardoso, Jose Lino Oliveira Bueno e Victor Gabriel de Oliveira Rodriguez; dos Representantes

Discentes Andre Luis Gomes Antonietto (P6s-Gradual:ao), Renato Grespan Ferrari CGraduagao)

e do Representante dos Servidores T6cnico-Administrativos Rodolfo Cesar Ambr6sio de

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

T6cnica Acad6mica, para secretariar a reuniio. Justificaram suas aus6ncias, os Professores

Nelson Mannrich e Rubens Begak. Havendo n6mero legal, o Sr. Diretor inicia a Sessao,

convidando os funcionirios da FDRP a entrarem na Sala da Congregagao para uma

homenagem, em nome do Colegiado, e os mais sinceros agradecimentos a Prop Titular Giselda

Maria Fernandes Novaes Hironaka, pda inestimfvel colaboragao a esta Faculdade. Desde a

gestao do Prof. Titular Ignacio Maria Poveda Velasco, ja estava aqui, forme e atuante, e tamb6m

ao bongo de toda sua gestao foi um apoio, um esteio, nio somente pronissional como tamb6m

pessoal. Diz que todos sempre souberam das suas diversas atividades e viagens, no entanto,

houve todo esse empenho e comprometimento com a Faculdade de Direito de Ribeirio Preto,

de modo que Ihe 6 muito grato por tudo que representa para a Faculdade e representou

durante a sua tio breve gestao. AHirma que nesse momento todos os professores, funcionirios

e alunos gostariam de Ihe prestar uma singela homenagem, o reconhecimento por tudo aquino

que a professora fez para essa querida Faculdade de Direito de Ribeirio Preto. Nesse moments

o Prof. Umberto Celli entrega a plata comemorativa a homenageada. A Profs Titular Giselda

Maria Fernandes Novaes Hironaka agradece a homenagem e diz que foi uma honra

conviver com todos que comp6e esta Faculdade. Agradece muito a primeira confianS:a que foi

posta na sua pessoa pelo Prof. Titular Ignacio Maria Poveda Velasco que Ihe trouxe para ser a

primeira vice-diretora dessa Faculdade, sendo imposta ao Diretor seguinte. Reitera seus

agradecimentos aos que trabalharam sempre tio perto dela, por tudo o que fizeram. Afirma

que certamente foram os quatro anos mais gostosos de sua vida. Comenta que teve, em sua
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carreira acad6mica, outros anos que foram muito bons e emocionantes, mas esses aqui foram

soberanamente gostosos e tinha grande prazer em vir para a Faculdade. Em seguida, o Sr.

Diretor agradece a presenga dos funcionfrios e inicia a Parte 1. EXPEDIENTE. 1. Discussio e

votagao da Ata da 66a Sessio Ordingria da Congregaq:ao realizada em 7.10.2016. Nio

havendo manifestaS:6es contrarias, a ata 6 aprovada por unanimidade. 2. Comunicag6es do Sr

Diretor: a) Recebemos oficio do Departamento de Direito Pdblico reconduzindo os Profs. Drs.

Raul Miguel Freitas de Oliveira e Sebasti3o Sergio da Silveira, como membros titular e suplente,

respectivamente, da Comissio de Gradual:ao. b) No dia 08.11, na reuniio do Conselho

Universitgrio foi aprovado o Regimento da Comiss5o Permanente de Avaliagao e o Estatuto

Docente. c) Aconteceu no dia 9.11 a palestra Introducci6n a La teroia de 16s sistemas: derecho

y sociedad, proferida pda Prop Dra Carolina Busco (Chile), is 14h30, na Sala C-33. d) Hoje,

10.11 a Palestra Seguridad, violencia, ciudadanfa y sociedad em America Latina, is 9 horas, na

Sala C-33. Evento organizado pelo Prof. Dr. Eduardo Saad-Diniz CFDRP/USP), Prof. Assoc.

Victor Gabriel Rodriguez (FDRP/USP) e Leticia Granjeia (FDRP/USP). e) Nos dias 9 e 10.11 o

Seminfrio Racismo e as Instituig6es, organizado pele Coletivo Negro da FDRP. O evento

acontece no AnHiteatro da Faculdade. Comenta que todos devem se lembrar do lamentivel

epis6dio que ocorreu cerca de um ano na Faculdade com a inscrigao de dizeres racistas em um

dos banheiros da Unidade. Lembra que foi instaurada uma comissio sindicante para a

apuraS:ao dos trabalhos e que foram feitos todos os esforgos. Essa comissio ja este por concluir

os trabalhos, o Coletivo Negro participou do andamento das atividades e n5o tiveram a

possibilidade de obter um laudo pericial da policia que pudesse ser conclusivo, apesar da

insist6ncia. Diz que tentaram verificar a possibilidade de obtenS:ao de um laudo de um perito,

mas seriam necessfrios alguns elementos para poderem trabalhar, dos quais n3o disp6e, pois

as imagens registradas n5o permitia a identificagao de pessoas que pudessem ser investigadas.

Nio obstante, consultaram os peritos que apresentaram propostas de honoririos que variavam

entre R$15.000,00 (quinze mil reais) e R$45.000,00 (quarenta mil reals), o que nas

circunstfncias atuais da Faculdade constitui em taxas de honorgrios proibitivas. f) Aconteceu

em 7.11 o VI Workshop Estfgio Curricular Obrigat6rio, organizado pda Comissio de Estagios

da FDRP, das 9h is 12h, no Anfiteatro da FDRP. g) Aconteceu em 09/11 a palestra Migragao

Internacional - Present:a de Trabalhadores Brasileiros no Japan, proferida pelo Prof. Dr.

Masato Ninomiya, da FD/USP, advogado militante em S5o Paulo, Professor Doutor do

Departamento de Direito Internacional e Comparado da Faculdade de Direito e do
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Departamento de Linguas Orientais CCurso de P6s-Graduagao em Teoria do Processo Politico

Japon6s), da Faculdade de FilosoHia, Letras e Ci6ncias Humanas da Universidade de Sio Paulo,

tradutor p6blico juramentado das Ifnguas japonesa e inglesa, registrado na Junta Comercial de

S5o Paulo e membro do Conselho Fiscal de USIMINAS - Usinas Sideriirgicas de Minas Gerais

Cdesde 2000). LOCAL: Saba da Congregagao FDRP. h) A Faculdade de Direito de Ribeir5o Preto

da USP participou do I Simulado do Conselho de Direitos Humanos da ONU, representada pda

equipe formada pelts alunos Adriane Montenegro, Andre Amato, Cletus Vinfcius, Lucas Galassi

e Mayumi Martins, todos membros do Grupo de Estudos sobre o Sistema Interamericano de

Direitos Humanos, que integra as atividades do Laborat6rio de Prgtica Jurfdica Simulada da

FDRP-USP, coordenado pelo Prof. Caio Gracco Pinheiro Dias, do Departamento de Direito

Pablico, que tamb6m orientou a equipe. O evento foi promovido pda ONU Brasil em parceria

com o n6cleo de simulagao de negociaS:6es internacionais da Universidade Cat61ica de Brasilia

(UCB), o observat6rio de direitos humanos do Instituto de Ensino Superior de Brasilia (IESB) e

a Faculdade de Direito e Instituto de Relax:6es Internacionais da Universidade de Brasilia

CUnB). O Simulado integrou as comemorag6es do Dia das Nag6es Unidas, celebrado no dia 24

de outubro, e foi realizado em Brasilia-DF. 3. Palavra aos Senhores Presidentes de
Comiss6es: P6s-Graduagao: O Prof. Associado Gustavo Assed Ferreira comenta que estio

realizando as bancas da primeira turma de mestrado. Esclarece que as bancas t6m transcorrido

normalmente e tem possibilitado, nio s6 a formagao dos primeiros mestres, mas tamb6m

convidar colegas docentes doutores de outras instituig6es de ensino. Considera que tem side

bastante salutar para o desenvolvimento das suas pesquisas no programa. Cultura e Extensio

Universitgria: A Prop Dra Fabiana Cristina Seven esclarece que neste m6s ainda se

dedicaram a adequagao dos procedimentos internos das novas normativas da Reitoria, e

basicamente esse foio grande trabalho da Comiss5o de Cultura e Extens5o Universitfria.

Comenta sobre a alegria de realizar o evento de cinco anos do Najurp, que aconteceu nesse

Qltimo mes, com o langamento do relat6rio de comemoragao desses cinco anos. Diz que houve

a participagao de vgrios docentes e muitos discentes, a16m de pessoas externas, e teve apoio da

Diregao, um apoio financeiro para impressao dos exemplares e a vers5o tamb6m este na

internet, com acesso gratuito para a comunidade em gerd. Comenta que a Faculdade sediou o

evento de abertura dos trabalhos da Comiss3o de G6nero do Campus da USP, na semana

retrasada. Lembra que foram tr6s dias de evento, e a abertura foi com uma palestra da Prop

Titular Eva Alterman Blay, que 6 docente da FFCLH, e 6 a responsavel pelo escrit6rio USP
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Mulheres. Lembra, ainda, que no segundo dia houve um diflogo com a comunidade discente e

docentes envolvidos com as CGs e Comiss6es de Recepgao aos Calouros e no terceiro dia, uma

conversa com as At16ticas, Centros Acad6micos e Entidades Estudantis. Esclarece que a ideia

da comissio 6 criar uma s6rie de estrat6gias de enfretamento a vio16ncia de g6nero no campus

e, quando falam em enfretamento, est5o falando em prevengao, reparaS:ao, investigagao e

sans5o. Considera que se este em uma Universidade, a questao da prevengao se torna mais

importante, n5o dispensando as outras provid6ncias. Comenta que a ideia foi fazer uma

discuss3o com a comunidade, pois um dos pontos estrat6gicos 6 a Semana de Recepgao aos

Calouros e Calouras, ent3o a intengao da comissio da Faculdade e do campus 6 de concentrar

esforgos para que possam mudar o padrao de atividades de recepgao. A16m de conscientizar a

comunidade estudantil e entidades acad6micas das responsabilidades jurfdicas e sociais

durante essa atividade. O Sr. Diretor diz que ficou bastante satisfeito com a realizagao do

evento, que contou com a presenga da Prop Titular Eva Alterman Bray. 4 - Palavra aos

Senhores Membros. O Prof. Titular Ignacio Maria Poveda Velasco comenta sua satisfagao

em retornar a Congregagao desta Faculdade, justamente no dia dessa homenagem merecida a

Profs Titular Giselda Maria Fernandes Novaes Hironaka, que 6 uma companheira de muitos

anos. Agradece por toda a colaboragao que a Prop Titular Giselda Maria Fernandes Novaes

Hironaka prestou a esta Unidade. Considera que o papel da Vice-Diretora nada mais 6 que um

servigo pelo interesse maior da Faculdade, e pessoalmente, enquanto foi Diretor por ter o

privi16gio de contar com a colaboragao dela, o que foi motivo de grande satisfagao. Externa sua

alegria de tamb6m poder falar dos cinco anos do Najurp, pois 6 uma semente que tem dado

bons frutos. Diz que gostaria de parabenizar a Faculdade em particular a Prop Dra Fabiana

Cristina Seven. Comenta sobre a importancia da Faculdade de Direito de Ribeir5o Preto se

fazer representar nas reunites dos Conselhos Centrais. Lamenta que nem sempre isso tem

acontecido e considera muito importante que se o membro titular, por alguma razao, nio possa

comparecer, exatamente para isso existe a 6lgura do suplente. O Representante dos

Servidores T6cnicos e Administrativos Rodolfo Cesar Ambr6sio de Andrade diz que os

servidores gostariam de saber hf maiores informag6es sobre o que foi discutido na 61tima

reuniio do Co, referente a suspensao ou diminuigao dos beneficios alimentagao e refeigao. O

Sr. Diretor esclarece que n5o ha previsao de suspensao ou diminuigao desses beneffcios

nesse memento. Lembra que a mica informagao aos servidores nio docentes 6 de que foi

aprovada uma etapa do plano de demiss5o voluntaria, para contemplar aqueles inscritos, em
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torno de um mil e quatrocentos inscritos. Primeiramente foram aceitos trezentos e noventa e

oito, e o Conselho Universitfrio deliberou por possibilitar aos restantes, se mantiverem sua

posigao de deixar a Universidade, que assim o fagam. O Prof. Titular Ignacio Maria Poveda

Velasco esclarece que em momento algum foi colocada essa questao por parte da

AdministraS:ao Central da Universidade, houve uma fda de um dos conselheiros, que expressou

sua opiniao, e tem se manifestado reiteradamente nessas quest6es econ6micas, que 6 o

representante da Congregagao da Polit6cnica, mas foi apenas uma manifestagao isolada.

Considera que do ponto de vista jurfdico essa medida nio 6 vigvel. O Sr. Diretor inicia a Parte

11 - 0RDEM DO DIA. 1 - PARA REFERENDAR. 1.1 - PROCESS0 2010.1.330.89.4 - CiNTiA

ROSA PEREIRA LIMA. Solicitagao de credenciamento junto a CERT - Comiss5o Especial de

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

Departamento de Direito Privado e de Processo Civil em 18.10.2016, com base no parecer

favorfvel do relator Prof. Dr. Camilo Zufelato. Aprovada ad referendum da Congregagao em

3.11.2016, com base no parecer favorgvel do relator Prof. Dr. Guilherme Adolfo dos Santos

Mendes. A Congregagao referenda, por unanimidade, o despacho do Sr. Diretor is fls.

198, que aprovou o pedido de recredenciamento junto a CERT apresentado pda

interessada. . 2.1 - PROCESS0 2009.1.383.89.9 - FERNANDO DA FONSECA GAJARDONI.

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

2014/2016. Aprovado ad referendum do Conselho do Departamento de Direito Privado e de

Processo Civil em 13.9.2016, com base no parecer favorivel da relatora Prop Associada Maria

Paula Costa Bertran Mufioz. Parecer do relator, Prof. Associado Victor Gabriel de Oliveira

Rodriguez, pda Congregagao, opinando pda aprovagao do relat6rio bienal de atividades

docentes, apresentado pelo interessado, referente ao perfodo de 2014/2016. A Congregagao

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

Atividades Docentes, apresentado pelo interessado, referente ao periodo de 2014/2016.
2.2 - PROCESS0 2014.1.128.89.4 - LARA PEREIRA RIBEIRO. Relat6rio Bienal de Atividades

Docentes, apresentado pda interessada, referente ao perfodo de 2014/2016. Aprovado ad

referendum do Conselho do Departamento de Direito Privado e de Processo Civil em 5.7.2016,

com base no parecer favorfvel da relatora Prop Dra Juliana Oliveira Domingues. Parecer do

relator, Prof. Dr. Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, pda CongregaS:ao, 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,
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favorivel ao Relat6rio Bienal de Atividades Docentes, apresentado pda interessada,

referente ao periodo de 2014/2016. 3 - CARGOS PARA PROFESSOR TITULAR. 3.1 -
PROCESS0 2015.1.584.89.0 - FACULDADE DE DIREITO DE RIBEIRAO PRETO. Plano de

agro para ampliagao de professores com pernil compatfvel ao cargo de professor titular.

Manifestagao da Comiss5o para Elaborar Crit6rios para Cargos de Professor Titular em

25.10.2016. O Sr. Diretor considera essa tema de extrema relevgncia para a Faculdade de

Direito de Ribeir3o Preto. Lembra que na Qltima Congregagao havia salientado o forme

compromisso da Diregao em levar adiante novas solicitaS:6es de cargos para Professor Titular.

Comenta que ja havia sido apresentada a CAA solicitagao de tr6s cargos de titulares um pouco

antes de entrarem em vigor as novas diretrizes aplicaveis ao assunto. Relembra que a FDRP

obteve um cargo, o qual teve a honra de poder preench6-1o. Comenta, ainda, que, ap6s a

entrada em vigor das diretrizes, foram reiterados os pedidos com base em perHll de professor

titular estabelecido pda Egr6gia Congregagao e o processo foi devolvido a Faculdade porque,

no entender da Comissio de Assuntos Acad6micos, faltaram o estabelecimento de crit6rios

objetivos para o pernil de Professor Titular que a Faculdade gostaria de ter, bem coma os

objetivos para que a Faculdade possa ter a pretensao de solicitar mais cargos de titularidade.

Esclarece que esse parecer foi da lavra do ex-presidente da Comissio de Assuntos Acad6micos,

o Professor Titular Carlos Gilberto Carlotti Junior, e em face disso, nessa Congregagao, pediu a

colaboragao do Colegiado para poder nomear uma Comiss5o que pudesse se dispor par:a a

elabora$ao e apresentargao de uma proposta de minuta para essa Hlnalidade. Esclarece que

recebeu, no dia 25.10.2016, a minuta feita por essa Comiss5o composta pecos Professores

Alessandro Hirata, Cain Gracco Pinheiro Dias, Gustavo Assed Ferreira, Guilherme Adolfo dos

Santos Mendes, Victor Gabriel de Oliveira Rodriguez e o Representante Discente Andre Luis

Gomes Antonietto. Esclarece, ainda, que esse plano de agro foi disponibilizado no Sistema

Nereu e coloca, portanto. a manifestagao do Colegiado quanto a sua viabilidade de

encaminhamento; se aprovado, o processo deverg ser enviado a Comiss5o de Assuntos

Acad6micos. Diz que ha algumas observag6es que gostaria de fazer. Na parte do perfil do

Professor Titular, quando se diz: ... "6 recomendgvel o professor ter sido, regularmente,

membro titular em bancas examinadoras, trabalhos de conclus3o de curso, monograHla,

especializagao, resid6ncia". Considera que o termo "resid6ncia" nio se aplica ao curso de

direito. Sugere que essa refer6ncia seja eliminada: Outra observagao, tamb6m de forma segue

no texto: ..."com relagao is atividades administrativas e de polftica cientiHica, 6 recomendfvel
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ter participagao como membro ou coordenador do comity de utica em pesquisa, comity de utica

no uso e animais ou centro de apoio a pesquisa.". Diz n5o ter certeza se a refer6ncia ao comity

de utica no uso de animais pode ser considerada, apesar de ser possfvel, pois na USP tem esse

comity. Diz que esses seriam seus comentarios, apenas formais. O Prof. Titular Amfncio

Jorge Silva Nunes de Oliveira considera que um crit6rio fundamental seja a quantidade de

livre-docentes nas subireas solicitadas. Diz ter a impressao de que esse pedido esb inspirado

na Faculdade de Medicina. O Prof. Associado Gustavo Asked Ferreira esclarece que a

Comissio se baseou numa visio pragmatica do, tendo seguido o que tem funcionado em S5o

Paulo, e que, portanto. a minuta 6 parecida com a que foi proposta pda Escola de Educagao

Fisica. Esclarece, ainda, que o crit6rio de considerar os professores associados,

independentemente de se inserir nesse documento ou nao, 6 primfrio para a concessio de

claros., sendo quase como uma premissa. O Sr. Diretor esclarece que existe, nas agnes de

curto puzo, o plano de se fortalecer a massa de professores associados por meir de concursos

de livre-doc6ncia e incentivar os docentes a candidatarem-se, pelo menos dois por anos.

Reitera que isso aparece no primeiro item de agnes de curto puzo da Faculdade. O Prof.

Associado Gustavo Assed Ferreira esclarece que se preocuparam com isso, pris nio hf

coma conseguir uma vaga, se nio houver isso. Considera que o Prof. Titular Amgncio Jorge

Silva Nunes de Oliveira este coberto de raz5o. O Prof. Titular Ignacio Maria Poveda Velasco

esclarece que, na verdade, s3o duas situaS:6es diferentes, que se comunicam e decorrem das

diretrizes gerais aprovadas peso Co para a solicitagao de cargos de Professor Titular.

Especificamente, em relagao a Faculdade de Direito de Ribeirio Preto, por ser uma Unidade

nova, existe essa indicagao, que este no item seis das diretrizes que todas as Unidades

receberam, solicitando, dessas unidades o perfil de Professor Titular e o plano de agro para

ampliar a curto, m6dio e longo puzo os professores com pernil compatfvel. Esclarece que, no

faso especffico da Faculdade de Direito de Ribeir3o Preto. est3o nesse ponte, e a16m..dissQ a

cada ano a Comiss5o de Assuntos Acad6micos lanka esse edital para que todas as Unidades que

tenham demandas para cargos novos o fagam de acordo com as regras que est3o estabelecidas.

Esclarece que, apesar de ser uma demanda por cargos novos, a FDRP ainda n5o este nessa fase

de uma Unidade estabelecida que tem cargos de titular que eventualmente poderao ficar vagos

e pleitear a sua reposigao. Esclarece, ainda, que a16m dos cargos existentes, podem solicitar

cargos novos para uma area nova, ou para um departamento com um n6mero elevado de

professores associados com alta produgao, e ha uma demanda reprimida. Reitera que nesse
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caso est5o em um primeiro degrau que 6 definir para a Comissio de Assuntos Acad6micos esse

perfil de Professor Titular e o plano de agro da unidade para desenvolver a titulagao do corpo

docente. O Sr. Diretor esclarece que esse documento sera uma resposta a uma demanda da

Secretiria Gerd e tem um puzo at6 dezembro desse ano, e como se trata de assunto da maior

relevancia, pede a Secretaria Gerd que o apoie, para que isso tramite o mais rapidamente

possivel. Assim como disse o Prof. Associado Gustavo Assed Ferreira, esclarece que se

basearam no exemplo da Escola de Educagao Fisica de Ribeirio Preto, que 6 um pouco mais

nova e jg conseguiu essas vagas. O Prof. Dr. Cato Gracco Pinheiro Dias comenta que em

relagao a uma questao colocada nas reunites da comiss5o que elaborou esse documento, Hicou

uma divida que n5o foi respondida e talvez o Prof. Titular Ignacio Maria Poveda Velasco possa

responder. Pergunta qual 6 a influ6ncia da definigao de um perfil de Professor Titular, tends

em vista que o m6todo de contratagao do professor seri por concurso, e este vem pr6-

determinado no Estatuto da Universidade em relagao is exig6ncias e basicamente o professor

tem que ser livre-docente e ser aprovado com sua tese. Reitera que estio apresentando o

documents solicitado, maid ainda restou esse d6vida. O Prof. Titular Ignacio Maria Poveda

Velasco esclarece que nessa questao, como em outras a Secretaria Gerd nio tem nenhum

papel, pols apenas processa essas informag6es, e, em 61tima analise, que poderia dar essas

explicag6es seria a pr6pria Comiss5o de Assuntos Acad6micos. A Prop Dra Fabiana Cristina

Seven comenta uma questao de nomenclatura em algum momento onde se diz: ... "ter

orientagao regular de discipulos".... Considera que o termo discfpulos nio 6 adequado. Diz que

em relagao a Cultura e Extensgo Universitgria tem uma pergunta, pois na sua leitura, boa parte

dos itens que estio como Cultura e Extensao, tanto no necessario, como no recomendavel, sio

atividades de pesquisa e n3o de ensino. Considera que na pesquisa 6icaram tr6s itens e na

extens5o tem itens que n3o cabem. Pergunta qual foio parametro utilizado na composigao

desses itens. Diz que compreende que isso tudo is vezes parece meir confuso, pois pesquisa

tem t3o poucos itens e extensio ficou com muito, e sio itens que, talvez, n3o seriam

compativeis. O Prof. Associado Gustavo Assed Ferreira considera que se julgarem que isso

seja fundamental, terio que retornar a Comiss3o. O Sr. Diretor considera que foi apenas uma

pergunta, e a Faculdade tem o interesse de encaminhar o documents o mais rapido possfvel. O

Prof. Dr. Cato Gracco Pinheiro Dias comenta que ja fez dois pareceres de relat6rios de

atividades, onde tamb6m partia da premissa que participagao em bancas de mestrado e

doutorado era de pesquisa, quando regimentalmente eram consideradas atividades de
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extens5o e s5o assim entendidas. Esclarece que essas atividades efetivamente contain como

atividades de extens5o. O Prof. Titular Amfncio Jorge Silva Nunes de Oliveira considera

que, sem prejufzo do encaminhamento do documento, seria fundamental entender da

Comiss3o de Avaliagao a pergunta a Prop Dra Fabiana Cristina Seven. Considera, ainda, que

essa 6 uma questao central, pois em caso contrgrio, n5o teri sentido formular o perfil, que ao

final serf o regimental da Universidade de Sio Paulo. O Sr. Diretor considera que est3o sendo

pragmfticos, pois devem cumprir o regimento pele interesse que hf pda Faculdade, mas

tamb6m considera uma questao que possa ser colocada para Comiss3o de Assuntos

Acad6micos. A Congregagao deliberou por suprimir a palavra resid6ncia constante no

Perfil do Professor Titular (fls. 20-verso e 21) e aprovou, por unanimidade, o parecer do

relator, favorfvel ao Plano de Agro para Ampliagao de Professores com Perfil
Compativel ao Cargo de Professor Titular, bem como o Perfil do Professor Titular. 4 -

NORMAS DE P6S-CKADUAgAO. 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 CongregaS:ao, 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 reuni3o do Colegiado. A Congregagao, em Sessio realizada em 2 de setembro de

2016, ap6s ampla discussao, deliberou retirar o item de pauta e devolver a Comissio de P6s-

Graduagao para os ajustes apontados pele relator, retornando na pr6xima reuni5o do

Colegiado. Manifestagao da Comiss5o de P6s-Graduagao em relagao aos ajustes apontados pelo

relator. O Prof. Associado Gustavo Assed Ferreira comenta que este assunto, no imbito da

Comiss3o de P6s-Graduagao, foi relatado pelo Prof. Dr. Guilherme Adolfo dos Santos Mendes,

que n5o esb presente no momento. O relator coloca que adequou a proposta de alteragao do

regimento da Comiss5o de P6s-Graduagao, prestou as informag6es devidas com relag3o aos

aspectos formais e estruturais apontados no parecer, contextualizou a realidade do cotidiano

da Comiss3o de P6s-Graduagao com o que foiproposto pelo Prof. Associado Thiago Marrara de

Matos, coloca que esse documento foi elaborado segundo o formato do antigo regimento em

vigor. Destaca que verificaram este ponto longamente durante essas Qltimas semanas, por

amostragem, e a Pr6-Reitoria de P6s-Gradual:ao, em especial, a Cfmara de Normas, tem um

formato a ser seguido, e tem o cuidado de padronizar os modelos de Regimento e Regulamento
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que utilizam. Comenta que o Prof. Dr. Guilherme Adolfo dos Santos Mendes destaca tamb6m,

que as normas expedidas pelos demais programas da USP apontam para a necessidade de

manter o formato no qual colocaram sua proposta. Acredita, quanto aos aspectos formais,

como o Prof. Dr. Guilherme Adolfo dos Santos Mendes aponta, que a opgao foia de apenas

seguir o modelo emanado pelo 6rgao universitfrio. Diz que concorda nio ser o melhor modelo,

nem o melhor formato, e que em termos t6cnicos do direito poderiam ter uma construgao mais

consentfnea com o que fazem aqui. Considera que a grande questao que se faz 6 se n3o seria

melhor, em um moments que precisam aprovar o regulamento e regimento, seguir os ditames

da Pr6-Reitoria. Desse modo, em nome da Comissio de P6s-Graduagao, e o Prof. Dr. Guilherme

Adolfo dos Santos Mendes pede isso, rogam a Congregagao que mantenham o formato das

propostas, pois ja foram aprovadas em sua primeira edigao, por esse Colegiado, e a 6poca n5o

discutiram o formato proposto, e gostariam de manter a proposta inicial. O Sr. Diretor

considera que poderiam tratar o regimento e regulamento de forma simultfnea. O Prof.

Associado Gustavo Assed Ferreira esclarece que os pontos s5o praticamente os mesmos. O

Sr. Diretor comenta que participou dessa etapa onde tiveram que aprovar o primeiro

regimento e regulamento a toque de caixa para que o curso pudesse ter infcio em 2014.

Considera que as ressalvas do Prof. Associado Gustavo Assed Ferreira sio absolutamente

pertinentes. Considera, ainda, que a manifestagao do professor sio comentfrios ao parecer do

Prof. Associado Thiago Marrara de Matos. O Prof. Associado Gustavo Assed Ferreira

considera que a mica questao dissonante s3o aos aspectos formais apresentado, mas insiste

que devem apresentar no modelo preconizado pda equipe do Professor Titular Carlos Gilberto

Carlotti Junior e sobretudo da Cfmara de Normas. Diz que, no mais, fizeram as alterag6es

solicitadas pelo Prof. Associado Thiago Marrara de Matos, conforme conversaram ele e o Prof.

Dr. Guilherme Adolfo dos Santos Mendes na Qltimas semana, insistiram na questao da

recondugao que tem sido uma tend6ncia preconizada, tamb6m, pda Pr6-Reitoria, por uma

questao t6cnica de se atuar nesses 6rgaos. Considera que se demorar muito para conseguir se

acercar de todo o universo da P6s-Gradual:ao, pois tem que trabalhar com normas Capes de um

lado e as normas da Pro-Reitoria de outro. Considera, ainda, que essa sistematizagao leva

alguns anos para que o membro consiga atuar de uma maneira coerente e correta, sabendo

discernir os assuntos. Considera, tamb6m, que n5o garantir a recondugao, ao que Ihe parece,

empobrece a pr6pria Comissio de P6s-Graduagao e a pr6pria Comissio Coordenadora do

Programa. Diz que gostaria de pedir por esse ponto, que foi conversado com o Prof. Associado
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Thiago Marrara de Matos, que n3o tem qualquer oposigao quanto a isso, e entendeu a posigao

da Comissio. Reitera que gostariam de manter o novo parecer do Prof. Dr. Guilherme Adolfo

dos Santos Mendes intacto. Destaca que alteraram as disciplinas obrigat6rias do curso, depots

de um bongo debate no fmbito da comissao, consideraram o ideal deixar apenas a disciplina de

Direito, Ci6ncia e M6todo como obrigat6ria, e permitir que o aluno tenha maior liberdade

dentro do programa, e possa atuar nas demais disciplinas de maneira mais livre, podendo

beneficiar sua pesquisa gerando uma maier sinergia entre o que deseja o programa e o que

deseja individualmente cada aluno. O Prof. Titular Ignacio Maria Poveda Velasco coloca

uma questao de ordem, pois este preocupado em relax:ao a questao do quorum. Esclarece que

para a instalagao e prosseguimento de uma reuni3o 6 necessfrio haver mais da metade dos

membros, e no momento, formalmente nio hf quorum. Ap6s apuragao do n6mero de membros

do Colegiado e recontagem dos presentes, a reunigo 6 reiniciada. A Congregagao aprova, por

unanimidade, o parecer do relator, favorfvel is alterag6es no Regimento da Comissio

de P6s-Graduagao da Faculdade de Direito de Ribeirio Preto da Universidade de Sio

Paulo. 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

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 Sess3o realizada em 2 de setembro de 2016, ap6s ampla discussao, deliberou

retirar o item de pauta e devolver a Comiss3o de P6s-Graduagao para os ajustes apontados peso

relator, retornando na pr6xima reuni5o do Colegiado. 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. Manifestagao

da Comiss3o de P6s-Graduagao em relagao aos ajustes apontados pele relator. A Congregagao

aprova, por unanimidade, o parecer do relator, favorgvel is alterag6es do regulamento

do Programa de P6s-Graduagao em Direito da Faculdade de Direito de Ribeirio Preto da

Universidade de Sio Paulo. 5 - CURSOS ESPECIALIZAgAO. 5.1 - PROCESSO

2014.1.571.89.5 - FACULDADE DE DIREITO DE RIBEIRAO PRETO. Propostas de

regulamentagao dos Cursos de Especializagao sugeridas pda Comiss3o de Cultura e Extens5o

Universitfria. O Sr. Diretor diz que todos sabem que este Colegiado tem trabalhado para

aprimorar as regras para os curses de especializagao. Na 61tima Sessio da Congregagao, um

curso proposto pelo Prof. Associado Nuno Manuel Morgadinho dos Santos Coelho veio
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pontilhado de inadequag6es em face das exig6ncias que tem sido aprovadas nesse Colegiado e

no CoCEx. O proponente readaptou seu curso e agora estio diante de um novo formato de

curso de especializagao. Esclarece que existem dois cursos novos em pauta que estio sendo

oferecidos em conv6nio com a Fadep, portanto dever3o aprovar, a16m dos cursos, o conv6nio

com a instituigao, que vem instrufdo por uma minuta padrao, com parecer exarado pele Prof.

Dr. Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, membro da Congregagao. Esclarece, ainda, que pelo

fate dos processos contarem com relator da Congregagao, os conv6nios que deveriam ser

apreciados no Conselho T6cnico Administrativo foram encaminhados para a Congregagao, na

reuni5o desta data, como Pauta Suplementar. Comenta, que antes de analisarem os dois

processos, existem algumas dQvidas que foram levantadas na 61tima reuniio deste Colegiado e

a pedido da Prop Dra Fabiana Cristina Seven deveriam ser discutidas pda Congregagao. A

primeira delas seria sobre a taxa administrativa a ser cobrado pda Fadep. A segunda seria a

percentual destinado a CCEx. A terceira seria o parametro para informagao de

horas/atividades para a coordenagao e vice-coordenagao dos cursor. O quarto sabre os livros

obrigat6rios do curso com custeio proprio. Considera que como ha, nos dois curses propostos

em parceria com a fundagao, a questao da taxa administrativa, o percentual da CCEx e o

parametro horas/atividades, gostaria de ouvir a Prop Dra Fabiana Cristina Seven antes que

possam prosseguir. A Prop Dra Fabiana Cristina Seven considera, com relagao a taxa

administrativa, que nio hg uma deliberaS:ao da Congregagao sobre o valor dessa taxa. Esclarece

que as normativas da USP estipulam um miximo de 10%, mas n3o hf uma deliberagao da

Congregagao. Considera, ainda, que, como o processo 6 apreciado pele financeiro, e o financeiro

trabalha com a verificagao desses valores, sempre procurando respaldar sua apreciagao com

base em alguma normativa, a ideia era de que essa Congregagao pudesse decidir sabre esse

percentual. Comenta que ja colocaram, desde agosto desse ano, a questao do percentual para a

Comiss3o de Cultura e Extensio Universitfria, sem deHinir um valor, mas solicitaram que

fossem considerados por esse Colegiado um percentual especffico para a Comissio de Cultura e

Extens3o Universitgria subsidiar as suas atividades. Comenta sobre outra questao que foi

levantada na Congregagao passada foi em relagao a algum tipo de parametrizagao para um

valor da coordenagao, pois hoje tem cursos variados com valor de coordenaS:ao diferentes.

Comenta, ainda, sobre a necessidade da previsao de um valor para a bibliografia obrigat6ria de

cada curso. Considera que isso ja foi aprovado por essa Congregagao, pris os pr6ximos cursos

ja estio prevendo o custeio do uso da infraestrutura da Faculdade, e para compra pr6via dos
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livros, ou ao longo dos cursos. Considera que essa questao foi colocada novamente, pois no

curso proposto pelo Prof. Dr. Camilo Zufelato, o coordenador diz que nessa edigao os livros n5o

servo comprados, pois ja fez a compra dos livros em vers3o anterior do curso. Comenta outdo

ponte que suscita o projeto dele, que diz respeito ao superdv/C obrigat6rio para a unidade. No

caso do projeto do Prof. Dr. Camino Zufelato que este em discussio agora, ele menciona que o

superdvf t vai ser administrado pda fundagao para o cumprimento da deliberagao do
Departamento de Direito Privado e de Processo Civil. Diz que nio conseguiu entender se o

dinheiro retorna para a unidade e ai segue a deliberagao do departamento, ou se fundagao

administra de acordo com a deliberagao do departamento. Considera que a questao da taxa de

administragao da fundagao 6 algo fundamental para o andamento desses pr6ximos cursos, pois

sem isso o financeiro se sente desconfortfvel em apreciar o processo para enviar para Sio

Paulo, e o sistema trava. Os outros sio pontos importantes que devem deliberar o quanto

antes. O Sr. Diretor considera que seria apenas uma questao de esclarecimento, pois a taxa

mixima serra de 10%. Considera, ainda, que o percentual para a Comiss5o de Cultura e

Extensio Universitfria pode ser algo entre 1% e 3%. Em relagao a questao da hora atividades

da coordenagao, pediria ao Prof. Dr. Caio Gracco Pinheiro Dias para ajuda-lo, pois ele fez um

parecer que sugeria uma certa homogeneidade no parametro hora/atividade de coordenagao.

O Prof. Dr. Cato Gracco Pinheiro Dias esclarece que o problema da proposta de curso que foi

analisado na 61tima reuni5o 6 que a maneira como a planilha financeira foi apresentada havia

uma transfer6ncia de recursos para os coordenadores de mais de 50% da renda bruta do curso

e isso parecia despropositado tendo em vista que o resultado para a unidade nio chegava a 6%

do curse. Considera que essa disparidade parecia exagerada. Comenta que fez uma proposta

para tentar equilibrar o retorno da Faculdade com o retorno dos coordenadores, esse foi o

fundamento do parecer na reuni3o passada, e diz que parece ser uma regra razogvel. Considera

que podem seguir essa regra na avaliagao dos cursos. Por outro ladd, considera que ha uma

limitagao ao trabalhar com esses valores, que 6 o fato de trabalhar a partir da expectativa de

recebimentos, que pode ser maior ou menor. Comenta que trabalham com uma taxa de 10% de

inadimp16ncia que nem sempre se comprovar. Esclarece que no curso de tributirio essa taxa

nio chega aos 10%, e se n5o chega a esse limite, no final das contas o resultado do curso

apurado sera maior do que o estimado com receita liquida na caracterizagao financeira.

Considera que devem buscar algum equilibrio entre o retorno para os professores

coordenadores e a unidade, que Ihe parece uma regra importante. A Prop Dra Fabiana
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Cristina Seven reitera que a questao da taxa 6 fundamental, pois pode bloquear todos os

cursos. Considera, em relagao aos coordenadores, que ja resolveria boa parte da questao se

pudessem estipular o preenchimento da quantidade de horas que 6 relativa ao trabalho de

cada um dos coordenadores. Esclarece que cada um tem a liberdade de colocar a quantidade de

horas que desejar, e com isso a determinagao dos valores mica mais facil, e encaminham a

resolugao da questao. O Prof. Dr. Caio Gracco Pinheiro Dias considera que com essa

especificagao se estabelece um equilibrio. O Prof. Titular Ignacio Maria Poveda Velasco

esclarece que veil at6 Ribeir5o Preto para participar e colaborar com essa reuni5o muito

importante. Observa que o Colegiado tem vinte e um membros, e mais da metade seriam onze

membros, e se contarem ficaram sem quorum t6cnico. Comenta que o Prof. Dr. Jair Aparecido

Cardoso, deverg sair de uma banca para poder permitir a continual:ao da reuni5o. Considera

que a reuniio da Congregagao 6 uma atividade central na vida da unidade e o pr6prio

regimento diz que tem precedencia sobre qualquer outra atividade acad6mica. Diz que estao,

neste momento, em um esforgo muito grande para que consigam salvar esse quorum e chegar

at6 o fim das votag6es. Considera que o problema nio 6 o fato de algu6m estar levantando essa

questao. Pondera que as pessoas estio na Congregagao, exceto os membros natos, porque se

candidataram, ou para ser chefe de departamento ou presidentes de comiss6es ou
representantes de categoria. Diz que 6 lamentfvel ter que falar isso, mas a sua preocupaS:ao 6

com argo fundamental. Considera que para ecoar os esforgos que o Sr. Diretor realiza para

levar a Faculdade para frente 6 preciso fazer ver a essas pessoas que devem estar presentes.

Comenta que a Profs Dra Fabiana Cristina Seven este saindo do recinto neste momento, mas jf

nos justificou que tem um compromisso m6dico. Comenta, ainda, que a reuni3o s6 foi instalada

porque os professores titulares vieram de Sio Paulo, sen5o tivessem vindo por qualquer raz3o

nio haveria instalagao da reuniao, nem prosseguimento. Considera que para o seguindo da

pauta, o pano de fundo 6 esse. O Sr. Diretor diz que concorda, mas todos sabem, e dodo m6s

tem falado e pedido para que os membros comparegam. O Prof. Titular Ignacio Maria

Poveda Velasco pergunta se seria o caso de tomar medidas mais efetivas. Esclarece que

quando uma pessoa se ausenta deve apresentar uma justificativa, e o simples fato de avisar que

nio vail uma aus6ncia justiHicada, e gabe a quem de direito acolher a justificativa. O Sr.

Diretor diz que a solicitagao de mudanga do dia da reuni5o foi feita por ele pr6prio tendo em

vista viagem ao exterior no dia seguinte, o que seria uma das-raz6es para a aus6ncia de

qu6rum. Como havia itens importantes na pauta fez essa solicitagao. Esclarece, ainda, que as
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reunites sempre apresentaram quorum, e que 6 a primeira vez que isso acontece em sua

gestao. O Prof. Associado Victor Gabriel de Oliveira Rodriguez manifesta sobre o quorum

nesta Congregagao dizendo ao Prof. Titular Ignacio Maria Poveda Velasco que tem um padrao

de comparagao que 6 muito diffcil, com outras unidades da Universidade de Sio Paulo e

principalmente a Faculdade de Direito do Largo Sio Francisco. Diz que participa do Comity de

Etica da Escola de Enfermagem de Ribeirio Preto que contam com cento e dez professores, ja

des est3o com quarenta. Esclarece que suas atividades s3o maltiplas. Pergunta quantos

professores tem a Faculdade de Direito do Largo S5o Francisco, por exemplo, s5o quase

duzentos. Comenta que os professores da FDRP est5o presentes e se desdobrando, tem

professor fazendo banca, e as bancas estavam marcadas, no seu pr6prio casa. Considera que se

vierem essas justificativas ao Diretor, deverio ser contadas, pois ningu6m aqui faltou dizendo

que nio vem sem motivo. Comenta que o Prof. Titular Ignacio Maria Poveda Velasco diz que o

Diretor deve tomar medidas efetivas, mas que ele poderia n5o estar aqui por algum motivo

como vfrios dos outros membros titulares podem nio estar. Pergunta se os professores da

Faculdade de Direito do Largo S3o Francisco apresentam justinlcativas plausfveis todas as

vezes que n3o comparecem, e quais seriam as medidas contras des. Considera que o Prof.

Titular Ignacio Maria Poveda Velasco este em uma reuni3o excepcional e garante que todos os

professores est5o se desdobrando muito mais, pois entram is 8h e saem as 22h., O Sr. Diretor

reitera que 6 a primeira vez que isso acontece, em todas as outras reuni6es houve quorum

normalmente, existe essa exig6ncia formal, e a aus6ncia deste hoje, se deve ao seu pedido de

alteragao da reuniio para uma quinta-feira, quando alguns professores ja tinham seus

compromissos marcados. Apes nova recontagem dos membros 6 reiniciada a Sess3o. O Sr.

Diretor esclarece que, antes de votar as propostas e conv6nios de cursos, devergo deliberar

sobre as quest6es apontadas pda Prop Dra Fabiana Cristina Seven. A Congregagao aprova,

por unanimidade a taxa de 10% de overhead para a Fadep administrar cursos em

conv6nio com a Faculdade de Direito de Ribeirio Preto. O Sr. Diretor diz que ha uma

questao que n3o 6 objeto de deliberagao, mais foi sugestao do Prof. Dr. Cato Gracco Pinheiro

Dias, pois precisam analisar nos dois processos, se a solicitagao de uma remuneragao mais

homog6nea dos coordenadores este contemplada nos dois processo. Diz que hf uma outra

coisa, que tamb6m nio 6 materia de deliberagao, 6 a especificagao do n6mero de horas/aula

semanais dos professores. 5.2 - PROCESS0 2016.1.550.89.0 - FACULDADE DE RIBEIRAO

PRETO - PAUTA SUPLEMENTAR. Proposta de criagao de curso de especializagao em Direito
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Processual Civil - 4a Edigao. Aprovada pelo Conselho do Departamento de Direito Privado e de

Processo Civil em 7.10.2016, com base no parecer favorgvel do Prof. Dr. Benedito Cerezzo

Pereira Filho. Aprovado pda Comiss5o de Cultura e Extens3o Universitfria em 4.11.2016, com

base no parecer favorivel do relator, Prof. Dr. Daniel Pacheco Pontes. Parecer do relator, Prof.

Dr. Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, pda Congregagao. O Sr. Diretor esclarece que n3o

puderam aprovar a minuta de conv6nio no Conselho T6cnico Administrativo pois n5o havia

parecer. Esclarece, ainda, que retirou os assuntos de pauta e este trazendo o assunto a

Congregagao, para apreciagao posterior a aprovagao do m6rito dos cursos. Diz que o processo

do curso proposto peso Prof. Dr. Camino Zufelato, curse de especializagao em Direito Processual

Civil, que entra na sua 4a edigao, ngo sera mais proposto via Faculdade, e sim em parceria com

a fundaS:ao. L6 o parecer do Prof. Dr. Guilherme Adolfo dos Santos Mendes que diz: "Relat6rio.O

presente parecer tem por objeto a analise, no imbito da Congregagao, da submiss5o de projeto

da quarta edigao do curso de especializaS:ao de Direito Processual Civil sob a coordenagao dos

Professores Doutores Camilo Zufelato e Fernando da Fonseca Gajardoni. A caracterizagao

acad6mica e a caracterizagao financeira foram apresentadas, respectivamente, is fls, 04-14 e

16-17. Tamb6m foi apresentada minuta de conv6nio com a da Fundagao para o
Desenvolvimento do Ensino e da Pesquisa em Direito (FADEP) is fls. 20-22. O projeto foi

aprovado, com algumas sugest6es de modinicagao de nomenclaturas, peso Departamento de

Direito Pablico, conforme parecer (fls. 25) e folha de informagao (fl. 34). Ao ser submetido a

apreciagao da Comissio de Cultura e Extensao, o feito foi submetido a minuciosa verificagao de

atendimento aos crit6rios estabelecidos pda Universidade e pda Faculdade. A Comissio de

Cultura e Extens5o aprovou o projeto, conforme parecer (fls. 68) e folha de informagao (f1. 69).

E a sfntese .do feito. Anglise. O nosso trabalho de anflise foi extremamente facilitado por duds

raz6es. Primeira, trata-se de reedigao de curso; alias, ja na sua quarta edigao. O curso de

especializagao em Direito Processual Civil foio pioneiro da nossa Faculdade, com os

professores proponentes a frente desde o seu infcio. O sucesso, desde a sua primeira edigao,

seja do ponto de vista acad6mico, seja sob o crit6rio financeiro, 6 de conhecimento not6rio na

Faculdade. Alias, foio enorme 6xito dessa empreitada que estimulou o oferecimento de novos

cursos por outros professores. Sob o ponto de vista acad6mico, o curso tem repercutido

positivamente, em gmbito nacional, para a imagem da Faculdade e da Universidade. No tocante

ao aspecto financeiro, o curso tem obtido superavits significativos e, para esta edigao, este

previsto o saldo de um expressivo montante de mais de R$ 460.000,00 Cquatrocentos e
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sessenta mil reais). Conclus5o. Destarte, por todas essas raz6es, somos favorgveis a aprovagao

sem qualquer ressalva. E o parecer." O Sr. Diretor pergunta ao Prof. Dr. Camino Zufelato se na

sua planilha financeira consta que a taxa de administragao da fundaS:ao 6 de 10%. Pergunta,

tamb6m, ao Prof. Dr. Camilo Zufelato sobre a questao dos valores da coordenagao. Pergunta,

kinda, se o requisito da normativa da CoCEx quanto a distribuigao dos honorfrios dos

professores este previsto na planilha. O Prof. Dr. Camilo Zufelato esclarece que essa

proposta ja contempla os 10% para a fundagao, pois ja haviam consultado, e sabiam que esse

era o valor padrao. Quanto ao valor de cada docentes, o que se tem 6 uma atribuigao de valores

por coordenagao e um outros valor pro hora aula, ent3o n5o existe nesse atual momento uma

rubrica especffica dizendo quanto cada professor receberi ao Hind do curso. Considera que

esse valor 6 facilmente obtido dividindo a gratificagao de coordenador pdas horas/aura que

Ihe forem atribufdas. Considera, ainda, que o problema maior da atribuigao de horas/aula 6

que tem-se nessa planilha uma estimativa, e a questao do numerfrio page por hora/aula, pode

acontecer do professor ter problemas para ministrar as auras e um outro professor ter que dar

aulas e por uma raz3o impossivel de se prever sera alterada essa previsao financeira. Comenta

que esta refer6ncia parece bastante ffcil de conseguir, um mero cglculo de divis3o. Esclarece

que da mesma maneira que a planilha acad6mica ja prev6 a carga horaria, o que foi inovado em

fungao disso, foio formulirio disponibilidade pda Comiss5o de Cultura e Extens5o

Universitgria que faz um rastreamento do processos. Considera que ja foi respondido que jf

existe nos autos todas as informag6es, nio somente ao numergrio percebido por cada docente,

como tamb6m pda carga horaria, tanto de disciplina ministrada, quanto de coordenagao. A

Prop Titular Giselda Maria Fernandes Novaes Hironaka pergunta ao Prof. Dr. Camilo

Zufelato, diante de suas justificativas, se o curso que este propondo este completamente de

acordo com toda a normativa de reg6ncia. O Prof. Dr. Camilo Zufelato diz que a ele parece

que sim, e em abono a isto ata o parecer o Prof. Dr. Guilherme Adolfo dos Santos Mendes pda

Congregagao que segue no mesmo sentido. O Sr. Diretor comenta que solicitou esses

esclarecimento aos Prof. Dr. Camino Zufelato, pois se trata de uma nova fase para estes cursos,

armando conv6nios a Fadep, o que Ihe traz muita preocupagao Considera que devem tomar

todo o cuidado com isso e apesar do pouch tempo, pois ha necessidade de aprovagao para que

o curso comece no pr6ximo ano, mas quem tem um cargo de gestao, com essas mudangas, rica

muito preocupado. Diz saber que ha problemas sendo discutidos pda Universidade em relagao

a esses cursos, e reitera sua preocupagao com isso. Comenta que este esclarecido, e os cflculos
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fazem sentido, e talvez, se o Colegiado aprovar esse curso, fosse cauteloso fazer essa

observagao. O Prof. Titular AmAncio Jorge Silva Nunes de Oliveira pergunta se o

recolhimento se da via fundagao ou unidade. Diz isso, pris essa sugestao de repassar metade

do valor para unidade, eventualmente, pode parecer ben6Hico colocar recursos na unidade, mas

engessa a utilizagao desse recurso. Diz, ainda, ter a impressao de que n5o se pode fazer o

caminho inverso. O Sr. Diretor diz que essa ja foi uma discuss3o que tiveram na Congregagao,

e foi trazido mais de uma vez. O Prof. Dr. Caio Gracco Pinheiro Dias diz que enfrentam o

problema da novidade do assunto e ter que entender a melhor maneira de Ihe dar com o que

pode ser frito legalmente atrav6s do mecanismo da fundagao. Comenta que conversando com

outras instituig6es que operam a fundagao a ideia que tiveram 6 que no momento da

apresentagao dos cursos de especializaS:ao, na hora da decis5o de quais cursos servo

oferecidos, e quando se tem uma expectativa de qual vai ser a arrecadagao desses cursos e o

superavit desses cursos, a Diregao deve passar para a Fadep quais servo as necessidades e

demandas da unidade e que essas necessidades sejam previstas em conjunto, nas planilhas dos

cursos, coma investimento nas rubricas em que est5o previstas. Esclarece que aproveitarao

melhor o mecanismo de agilidade da dundas:ao para contas de livros, equipamentos de

informitica para a unidade. Considera que o problema, como ainda nio tiveram esse infcio

dessas tratativas, as planilhas estio sends implementadas com esse investimento em branco.

Considera, ainda, que nada impede que at6 o Him da execugao do curse, definido que vai ser

necessirios um determinado investimento, que seja colocado na planilha dos cursos em

revisio da caracterizagao financeira para atendimento das necessidades da unidade. Diz que a

fundagao sempre se colocou disposta para tanto e isso vai coloca-los, em alguma medida, para

que rediscutam as normativas previstas na unidade e engessam esse investimento. O Sr.

Diretor esclarece que a normativa estabelece, em seu artigo 6e, paragrafo anico, que o

coordenador pode prever at6 50% do supergvit com gastos para aquisig3o de obras, apoio a

organizagao de eventos, apoio a participagao de eventos, pagamento de diarias, sendo que 50%

servo direcionados a unidade. O Prof. Titular Ignacio Maria Poveda Velasco diz que,

corroborando o que o Sr. Diretor esb dizendo, de fato nio seria legalmente possfvel transferir

dinheiro da unidade para a fundagao, somente ao contrfrio. Esclarece que quando esse

dinheiro entra, 6 registrado com receita pr6pria, e pode ser utilizado para manutengao da

Faculdade, assim como a la edigao dos cursos do Prof. Dr. Camilo Zufelato rendeu

R$600.000,00Cseiscentos mil reais ) para a Biblioteca. Considera que o sentido do conv6nio
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entre a Faculdade de Direito de Ribeir3o Preto da Universidade de S5o Paulo e uma pessoa

jurfdica de direito privado, que 6 a Fadep, 6 justamente possibilitar o que curso oferecido tenha

o selo USP, mas a vantagem de se fazer isso atrav6s da Fadep 6 que todos os procedimentos e

gerenciamentos s5o simplificados. Esclarece que esse valor que jg este previsto nos termos do

conv6nio entram com receita pr6pria da unidade. O Sr. Diretor esclarece que a fundagao tem

mats facilidades para executar essas despesas que podem reverter em favor da Faculdade,

como aquisigao de livros e passagens a6reas, por exemplo. Mas considera prudente, nesse

momento, aterem-se a Deliberagao FDRP 1/2015, e depois poderem discutir isso em uma

pr6xima Congregagao. A Congregagao aprovou, por unanimidade, o parecer do relator,

favorgvel a proposta de criagao do curio de especializagao em Direito Processual Civil-

4a Edigao. 5.3 - PROCESS0 2016.1.531.89.5 - FACULDADE DE DIREITO DE RIBEIRAO

PRETO - PAUTA SUPLEMENTAR. Proposta de criagao de curso de especializagao em Direito

Constitucional e Eleitoral. Aprovado peso Conselho do Departamento de Direito P$blico em

16.9.2016, com base no parecer favorgvel do Prof. Associado Victor Gabriel de Oliveira

Rodriguez. Aprovado pda Comiss5o de Cultura e Extens5o Universitgria em 4.11.2016, com

base no parecer favorgvel do relator, Prof. Dr. Daniel Pacheco Pontes. Parecer do relator, Prof.

Dr. Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, pda Congregagao. A Prop Titular Giselda Maria

Fernandes Novaes Hironaka 16 o parecer do relator: "Relat6rio. O presente parecer tem por

objeto a anflise, no imbito da Congregag3o, da submiss5o de projeto de curso de

especializagao de Direito Constitucional e Eleitoral sob a Coordenagao do Professor Associado

Rubens Begak e da Professora Doutora Cristina Godoy Bernardo de Oliveira. A caracterizagao

acad6mica e a caracterizaS:ao financeira foram apresentadas, respectivamente, is fls. 04-16 e

17-21. Tamb6m foi apresentada minuta de conv6nio com a da Fundagao para o

Desenvolvimento do Ensino e da Pesquisa em Direito (FADEP) is fls. 23-25. Posteriormente,

foram apresentadas novas vers6es desses documentos para atender a requisig6es da Comissio

de Cultura e Extens3o da Faculdade. O projeto foiaprovado, sem restrig6es, pelo Departamento

de Direito P6blico, conforme parecer (fls. 27-28) e folha de informal:ao (fl. 29). Ao ser

submetido a apreciagao da Comiss5o de Cultura e Extensao, o feito foi submetido a minuciosa

verificagao, em duas rodadas, de atendimento aos crit6rios estabelecidos pda Universidade e

pda Faculdade. Consta ainda, is fls. 168, informagao por meio da qual a ATAF atesta a

regularidade financeira da proposta. A Comiss3o de Cultura e Extens5o aprovou o projeto,

conforme parecer (fls. 169) e folha de informagao (f1. 171). f a sfntese do feito. Anglise. Quanto
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ao m6rito do curse, ou seja, no que se refere ao conteddo das disciplinas e a habilitagao dos

professores, n5o hg qualquer reparo a fazer. Acompanho, pois, plenamente a decis5o do

Departamento. No que toca is demais considerag6es, a despeito do minucioso trabalho

realizado pdas instfncias anteriores - aqui vale destacar a zelosa anglise empreendida pda

servidora Ariadne, entendo que devem ser feitas algumas considerag6es. Apesar de n3o

constar o credenciamento CERT de um dos coordenadores (Prof. Rubens Begak), deve ser

acatada a justificativa para a sua nio apresentagao neste momento processual, qual sega, a de

que ja pediu tempestivamente o referido credenciamento e que, por motivos alheios a sua

vontade, ainda n3o teve atendido formalmente o seu pleito pda CERT. Nio vejo 6bices a que se

delibere pda aprovagao da proposta no Ambito da CongregaS:ao, sob a condigao de que esta

autorizagao seja juntada no momento oportuno. Afinal, o credenciamento s6 6 essencial por

ocasiio do efetivo oferecimento do curso, crit6rio que deve ser nio s6 verificado pda Comissio

de Cultura e Extens3o numa data especfnica, mas tamb6m continuamente ao longo do

desenvolver da atividade. Todos os cglculos da caracterizagao financeira foram realizados com

base no n6mero mgximo de alunos (sessenta no total, cinquenta e quatro pagantes), os quais

resultaram nos seguintes montantes: Receitas Previstas = R$ 855.360,00; Despesas correntes =

R$ 615.966,48; Overhead Reitoria = R$ 42.768,00; Overhead Unidade = R$ 59.040,00; Saldo

previsto = R$ 137.585,52. No entanto, nem sempre os curses iniciam com o ndmero mgximo

previsto de alunos. Assim, 6 relevance verificar, ainda que por apreciagao sumaria, se o curso 6

vifvel com o nQmero minima, o qual foi estabelecido em 25 (vinte e cinco). Este valor diverge

signinlcativamente daqueles que constam em propostas equivalentes. Em gerd, esse n6mero

tem sido fixado em 50 (cinquenta). Sio de duas ordens as raz6es para a fixagao de um valor

mais conservador. Primeira, nio seria conveniente o oferecimento de um curso, com sodas os

esforgos acad6micos e administrativos envolvidos, para um pequeno p6blico. Segunda, o

n6mero de pagantes nio sustenta o curso. Dos vinte e cinco alunos, apenas 19 (dezenove) sio

pagantes. Destes devem ser subtraidos dois em Fazio da previsao de 10% de inadimp16ncia.

Assim, haveria apenas 17 (dezessete) pagantes. A receita prevista corresponderia, pois, a R$

302.940,00 (17 x 18 x R$ 990,00), ou sega, menos da metade das despesas correntes, as quais,

diferentemente dos overheads, s3o fixas. No tocante ainda a questao financeira, a remuneragao

dos coordenadores supera signinicativamente aquela que usualmente tem sido prevista para

cursos equivalentes e que s3o estipuladas em equiparagao com o superavit previsto para a

Faculdade. O valor mensal de remuneragao previsto para cada coordenador foi fixado em R$
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8.000,00, num total de R$ 288.000,00, que corresponde a 33,67% das receitas previstas. Para

mantel a paridade com o superavit da Unidade e similaridade com os cursos anteriormente

aprovados, consideramos R$ 6.400,00, o valor mais adequado. Ainda quanto a parte financeira,

hf previsao de que metade do supergvit seja destinado a Fundagao. Consideramos que n5o ha

previsao normativa para essa previsao e que todo o superavit seja destinado a 6rgaos da

Universidade. Como ja hf previsao de destinaS:ao de metade para a Faculdade, propomos que a

segunda metade seja destinada ao Departamento proponente. Quanto a questao acad6mica,

apesar de nio termos qualquer reparo material a fazer em relagao a proposta, hg alguns

problemas relativos a forma. O curso foi dividido em cinco m6dulos, os quais foram segregados

em disciplinas, cada qual com 12 (doze) horas de aula. No entanto, a avaliagao esb prevista por

m6dulo e n5o por disciplina, o que viola o art. 10, inciso 1, da Resolugao CoCEx nQ 6667, 19 de

dezembro de 2013, que regulamenta e estabelece normas sobre os Cursos de Extens5o

Universitgria da Universidade de Sio Paulo: .4rf£go :Za - Os critdrf os de aprovafdo servo

definidos pdas Unidades ou Orgdos, obedecidas as seguintes diretrizes: 1 - No curse de

especializagdo: a - a frequertcia minima ndo deve ser inferior a 85% (oitenta e cinco por cents)

em coda uma das disciplines e atividades; b- os alunos deverdo ter nora minima de 7 (sese) em

coda uma das disciplines ou atividades, numb escala de 0 a lO (zero a dez); a16m da monogra/ia

que deve ser aplicada Rota de, no minima, 7 (sete) puma escala de 0 a lO (zero a dez), avaliada

por banca examfnadora. Tudo nos leva a cher, por6m, que o equfvoco este apenas no uso

vocabular. O que os proponentes intitularam por modulo deveria ter sido denominado

disciplina e vice-versa. Proponho, pols, o ajuste de nomenclatura na proposta para evitar

futuras ambiguidades. Mesmo apes este ajuste, temos que considerar tamb6m que ha

disciplinas (designadas por m6dulos na proposta), que possuem pequena carga horgria. E o

caso, por exemplo, da disciplina de "Metodologia do Ensino Superior" de 36 (trinta e seis)

horas. Como os encontros sio de 8 (oito) horas, uma 6nica falta de um aluno redundari na sua

reprovagao na disciplina e, conseguintemente, no curso inteiro, consequencia que n3o 6

razofvel. Cremos que os proponentes nio se aperceberam disso em face de um erro cometido

na proposta. La, consta como crit6rio de aprovagao o percentual de 85% de frequ6ncia global,

em desacordo com a legislagao acima reproduzida. Assim, propomos a corregao do citado errs

e o agrupamento de disciplinas para evitar que o crit6rio normativo de aprovagao de 85% sega,

na pratica em razio da estruturagao do curse, convertido no n5o razoivel patamar de 100%.

Conclusio. Nossas propostas sio assim consolidadas: a) Alteragao do nQmero mfnimo de
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alunos de 25 (vinte e cinco) para 50 (cinquenta); b) alteragao da remuneragao mensal dos

coordenadores de R$ 8.000,00 para R$ 6.400,00; c) alteragao da destinagao de metade do

supergvit da fundagao para o departamento; d) alteragao vocabular da estruturagao do curso.

O que 6 designado por m6dulo seja alterado para disciplina e vice-versa; e) corregao do crit6rio

de aprovagao para 85% de frequ6ncia em cada disciplina; e f) agrupamento das disciplinas de

menor carga horgria com o fido de possibilitar ao aluno, ao menos, uma aus6ncia sem a dristica

consequ6ncia da reprovagao no curso. Realizadas essas alterag6es, somos favorfveis a

aprovagao da proposta. E o parecer. ". O Prof. Dr. lair Aparecido Cardoso comenta que no

parecer o Prof. Dr. Guilherme Adolfo dos Santos Mendes listou seis sugest6es, mas no parecer

ele coloca um dado que considera estar equivocado, e talvez sejam sete sugest6es. Sugere que

seja discutida uma questao por vez, e nio globalmente. Diz que uma coisa que Ihe preocupa 6 a

questao da CERT. Esclarece que hf uma normativa que determina que ao entrar com o pedido

do curso 6 necessgrio haver o credenciamento CERT. Diz, ainda, que n5o saber dizer se o

entendimento do relator em relagao a essa questao 6 pessoal, ou tem amparo no regimento,

pois o sistema n3o admite seu cadastro se nio houver credenciamento CERT. O Prof. Dr.

Camilo Zufelato considera que est5o fazendo uma anflise da oportunidade e conveni6ncia

desse curse, os 6bices de sistema que a tramitagao encontrarg independe da anilise aqui.

Sugere que uma proposta conciliadora da situagao seria a anglise e ser for para aprovar, que

fique registrado que quando houver o credenciamento aprovado pda CERT, ent5o podera

haver tramitagao. Considera que essa questao n5o obsta a anilise de toda a proposta do curso

com um parecer dessa natureza. O Prof. Associado Gustavo Assed Ferreira diz que tem uma

informagao oHiciosa de que o parecer do Prof. Associado Rubens Begak apenas nio voltou at6 a

Unidade, mas ja foiaprovado pda CERT. O Prof. Dr. Caio Gracco Pinheiro Dias esclarece que

a 6nica razio para a exig6ncia do parecer 6 se n3o houver o seu ndmero com o perfodo de

autorizagao abrangendo o perfodo de oferecimento do curso, o sistema rejeita a inclusio do

nome do professor, e com essa rejeiS:ao o processo nio avanga nos sistemas de informagao.

Nada impede que aprovem, pois chegando esse informagao 6 apenas cadastri-la no sistema e ja

esb aprovado. O Prof. Titular Ignacio Maria Poveda Velasco diz que sob a utica da
oportunidade e conveni6ncia, considera a proposta do Prof. Dr. Camino Zufelato muito razoavel,

pris v3o analisar as seis pend6ncias, mas sob esse aspecto concreto, a Congregagao poderia

aprovar, mas com uma esp6cie de condigao de que o curso somente vai tramitar no momento

em que o credenciamento do professor for confirmado. O Sr. Diretor inicia a apreciagao dos
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sets itens enumerados pelo relator. 1. Alteragao do n6mero mfnimo de alunos de vinte e cinco

para cinquenta. Esclarece que se trata de uma questao prudencial, pris n5o ha um curso viivel

se houver apenas vinte e cinco alunos, ele n3o se paga. Considera que essa 6 uma posigao que

deve ser apreciada pele Colegiado. A Congregagao aprova a alteragao do nQmero mfnimo

de alunos de vinte e cinco para cinquenta alunos. 2) Alteragao da remuneragao mensal dos

coordenadores de R$8.000,00 para R$6.400,00. A Congregagao aprova a manutengao da

remuneragao mensal dos coordenadores em R$8.000,00. 3) Alteragao da destinagao da

metade do superavit da Fundagao para o Departamento. A Congregagao mant6m a

distribuigao do supergvit de acordo com o Artigo 6, parfgrafo inico da Deliberagao

FDRP 1/2015. 4) Alteragao vocabular da estruturagao do curso. O que 6 designado por

modulo seja alterado para disciplina e vice-versa. A Congregagao aprova a Alteragao

vocabular da estruturagao do curso. 5) Corregao do crit6rio de aprovagao para 85% de

frequ6ncia em cada disciplina. A Congregagao aprova a corregao do crit6rio de aprovagao

para 85% de frequ6ncia em cada disciplina. 6) Agrupamento das disciplinas de menor carga

horgria com o tito de possibilitar ao aluno, ao menos, uma aus6ncia sem a dristica

consequ6ncia de reprovagao no curso. A Congregagao aprova o agrupamento de disciplinas

de menor carga. A Congregagao aprova, por unanimidade, o parecer do relator,

favorgvel a proposta de criagao do curso de Especializagao em Direito Constitucional e

Eleitoral. O Sr. Diretor consulta o Colegiado sobre a insert:ao dos dois conv6nios com a Fadep

como pauta suplementar. A Congregagao aprova a insergao do assuntos como pauta

complementar dos itens 5.4 e 5.5. 5.4 - PROCESS0 2016.1.550.89.0 - FACULDADE DE

DIREITO DE RIBEIRAO PRETO. Conv6nio entre a FundaS:ao para Desenvolvimento de Ensino

e Pesquisa em Direito CFadep) e a Faculdade de Direito de Ribeirio Preto da Universidade de

Sio Paulo tendo por objetivo a colaboragao no gerenciamento administrativo e financeiro do

curso de especializagao em Direito Processual Civil - 4a Edigao. Aprovado pda Comissio de

Cultura e Extensio Universitgria em 4.11.2016, com base no parecer favorfvel do relator, Prof.

Dr. Daniel Pacheco Pontes. Parecer do relator, Prof. Dr. Guilherme Adolfo dos Santos Mendes,

pda Congregagao. A Congregagao aprovou o conv6nio entre a Fundagao para

Desenvolvimento de Ensino e Pesquisa (FADEP) e a Faculdade de Direito de Ribeirio

Preto, tendo por objetivo a colaboragao no gerenciamento administrativo e financeiro

do curso de especializagao em Direito Processual Civil - 4a edigao. 5.5 - PROCESSO

2016.1.531.89.5 - FACULDADE DE DIREITO DE RIBEIRAO PRETO - PAUTA
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SUPLEMENTAR. Conv6nio entre a Fundagao para Desenvolvimento de Ensino e Pesquisa em

Direito (Fadep) e a Faculdade de Direito de Ribeirio Preto da Universidade de Sio Paulo tendo

por objetivo a colaboraS:ao no gerenciamento administrativo e financeiro do curso de

especializagao em Direito Constitucional e Eleitoral. Aprovado pda Comissio de Cultura e

Extens5o Universitgria em 4.11.2016, com base no parecer favorgvel do relator, Prof. Dr. Daniel

Pacheco Pontes. Parecer do relator, Prof. Dr. Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, pda

Congregagao. A Congregagao aprova, por unanimidade, o conv6nio entre a Fundagao para

Desenvolvimento de Ensino e Pesquisa em Direito (Fadep) e a Faculdade de Direito de

Ribeirio Preto da Universidade de Sio Paulo tendo por objetivo a colaboragao no

gerenciamento administrativo e financeiro do curso de especializaS:ao em Direito

Constitucional e Eleitoral. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente agradece a

prgsengX dq,,.todo$ e dg por encerrada a reuniio is 17h50. Do que, para constar, eu,

kSlig:i#le$....:..........' Marcia Aparecida Cruz de Oliveira Bianco, Assistente T6cnica

Acad6mica, lavreie digitei esta Ata, que seri examinada pelts senhores Conselheiros presentes

a sessio em que for discutida e aprovada, e por mim assinada. Ribeirio Preto, 10 de novembro

2016
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