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ATA DA 69a SESSAO DA CONGREGAgAO DA FACULDADE DE DIREITO DE RIBEIRAO

PRETO DA UNIVERSIDADE DE sAo PAULO. Aos dez dias do m6s de margo de dais mil e

dezessete, as quatorze horas, na Sale da Congregafao da Faculdade de Direito de Ribeirio

Preto da Universidade de S3o Paulo, em la convocagao, reine-se a Congregagao da Faculdade

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

Diretor da Unidade, com a present:a dos Professores Alessandro Hirata, Amfncio Jorge Silva

Nunes de Oliveira, Caio Gracco Pinheiro Dias, Camino Zufelato, Fabiana Cristina Seven,

Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Gustavo Assed Ferreira, Ignacio Maria Poveda Velasco,

Jair Aparecido Cardoso, Mgrcio Henrique Pereira Ponzilacqua, Nelson Mannrich e Nuno Manuel

Morgadinho dos Santos Coelho e dos Representantes Discentes Lucas Vieira Carvalho e Yan

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

T6cnica Acad6mica, para secretarial a reuniao, bem como a Assistente Financeira Gisele

Cristina dos Santos que farc uma apresentaS:ao sobre a execuS:ao orgamentaria da Unidade.

Justificaram suas aus6ncias, os Professores Giselda Fernandes Hironaka, Jose Lino Oliveira

Bueno, Victor Gabriel de Oliveira Rodriguez. Havendo nQmero legal, o Sr. Diretor, comenta que

todo comego de ano realiza um prestagao de contas e apresenta o orgamento da Faculdade de

Direito de Ribeir5o Preto para o ano de 2017. Enaltece o primoroso trabalho realizado pda

Assistente Financeira Gisele Cristina dos Santos, que ao bongo do tempo aperfeigoou de

maneira impressionante a transpar6ncia da execugao orgamentaria. Esclarece que, hoje, a

Faculdade tem todas as despesas executadas no pr6prio site, hg tamb6m todas as receitas

auferidas pda Faculdade, inclusive aquilo que foi uma reivindicagao dos membros da

representagao discente, em relagao is receitas auferidas pelos cursos de especializagao.

Considera que a servidora merece todos seus enc6mios e elogios por esse trabalho primoroso.

Pede a servidora que apresente um relat6rio. A Assistente Acad6mica Gisele Cristina dos

Santos inicia sua apresentagao conforme anexo I desta Ata. O Prof. Titular Nelson Mannrich

observa que o item treinamento aparece como despesas, e considera isso um absurdo, pois

deveria ser classi6icado com investimento, a16m de que o valor destinado 6 o menor de todos,

diz que 6 algo que n3o consegue entender. Pergunta qual o valor dado ao servidor se reservam

a menor verba, e devolvem metade. Diz que sua preocupagao, na area de Direito do Trabalho, 6

a formagao do trabalho, investir no capital humano, e v6 que a Universidade n3o da valor

algum para esse assunto e comenta que mica preocupado com isso. O Sr. Diretor esclarece que

destinaram R$50.000,00 (cinquenta mil reais) para o mestrado, onde havia em torno de
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R$15.000,00 Cquinze mil reais) em caixa. Esclarece, ainda, que nio foram realocados recursos

para a Comissio de Graduagao, nio foram totalmente gastos, e devem examinar exatamente

quais servo as necessidades da Graduagao. A Profs Dra Fabiana Cristina Seven considera

que todos acompanharam como a Comiss3o de Cultura e Extens3o Universitfria foi impactada

por todo o debate dos cursos de especializagao e desde agosto do ano passado colocou a esta

Congregagao a sugestao de votar a possibilidade da destinagao de 1% dos valores dos cursos

para que a comiss3o possa ter recurso para um palestrante, ajudas com transporte. Comenta

que a Comissio de Cultura e Extens5o Universitgria n5o tem recursos pr6prios, e reitera que

fizeram a solicitagao para que fosse obtido esse recurso no ano passado, e os oito curses de

especializagao foram aprovados sem essa previsao de 1%, os departamento nio fizeram

alocagao de recursos para a Comiss3o de Cultura e Extens5o Universitgria, das cotas que

recebem dos cursos. Pede que seja considerado esse recurso para a comiss3o para que possam,

esse ano, desempenhar as atividades de implantagao do novo Projeto Politico Pedag6gico. O Sr.

Diretor diz que vio considera esse assunto, pois ter5o que discutir ainda o montante a ser

repassado para a Comiss3o de Graduagao. O Prof. Associado Thiago Marrara de Matos diz

que gostaria que a Faculdade investisse n5o somente na safda de docentes e discentes, mas

tamb6m na entrada de docentes e discentes estrangeiros. Comenta que a Faculdade tem usado

quase que a integralidade de seus recursos para envio de professores a eventos com custos

altfssimos, coma o Conpedi, que, muitas vezes, nio tem trazido resultados mais generalizados

para a Unidade. Sugere que no repasse dessas verbas se fizesse ao menos um condicionamento

de algum evento internacional na Faculdade. Considera que est3o carentes de eventos

internacionais e de pesquisa na Faculdade. O Prof. Dr. Camilo Zufelato comenta, na linha do

que o Prof. Associado Thiago Marrara de Matos disse, que no imbito do Departamento de

Direito Privado e de Processo Civil aprovaram uma normativa de utilizagao do resultado

financeiro da primeira edigao do seu curso de especializagao. Esclarece que bloquearam os

percentuais que dever3o ser utilizados para eventos na Unidade e eventos fora. Esclarece,

ainda, que de toda mobilidade e eventos, ja existe uma verba especffica para os que s5o

realizados na Unidade. Sugere a estas duas comiss6es que dividam esses valores para que

tenham um percentual fixo para eventos na Unidade. O Prof. Associado Gustavo Assed

Ferreira considera que as interveng6es feitas em boa hora pelo Prof. Associado Thiago

Marrara de Matos e pelo Prof. Dr. Camilo Zufelato, em alguns pontos se fazem importantes.

Comenta que, de fato, tentam atrair a major quantidade de docentes brasileiros e estrangeiros,
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pois nio ha uma vinculagao absoluta de qualidade do docente de acordo com sua
nacionalidade. Considera que essa interagao no campo do direito, com docentes de outras

sistemas jurfdicos 6 muito salutar. Pontua bem para a Capes, mas devem levar em conta,

tamb6m que esses docentes vem, em grande medida, para trocar experi6ncias com a

comunidade acad6mica da Faculdade. Considera que o ponte principal 6 trazer docentes de

qualidade, o que tem sido feito nesses quase tr6s anos de experi6ncia da Comiss5o de P6s-

Graduagao. Considera que o Conpedi continua sendo o principal foro de debates de p6s-

graduagao no Brasil. Esclarece que n3o se trata de um evento de area, e at6 por isso pontua de

maneira exclusiva, com trinta pontos, na linha de eventos da Capes, 6 muito bem administrado

e coordenado pelos Professores Juliano e Eurides, e tem servido aos docentes da casa para que

possam realizar trocas de experi6ncias e contatos bastante relevantes no cenfrio nacional

brasileiro do Direito. Lembra que tiveram muito docentes trazendo colegas para as bancas de

mestrado da Faculdade em contatos realizados, especificamente, nesses eventos. Comenta que

este, nesse momento, em uma esp6cie de voo Hlnal como presidente da Comissio de P6s-

Graduagao, e a deixarf no m6s de setembro, mas gostaria de deixar um pedido pablico ao

colega que, porventura, venha a ser eleito como presidente dessa comissao, que continua

apoiando o Conselho Nacional de Pesquisa em Direito. Considera muito importante que a

Faculdade de Direito de Ribeir5o Preto continue se associando ao evento de maneira incisiva

ao principal foro de debates em P6s-Graduagao em Direito no Brasil. O Prof. Dr. Guilherme

Adolfo dos Santos Mendes diz que gostaria de reforgar as palavras do Prof. Associado

Gustavo Assed Ferreira. Comenta que v5o frequ6ncia aos eventos do Conpedi, e haven uma

reuniio muito importante esse ano, pris 6 o ano da avaliaS:ao e toda a Capes estarg la.

Considera muito interessante que fossem em peso, sobretudo, nesse events no memo do ano em

Brasilia. Comenta, com relagao aos eventos, que precisam conversar, pris isso serve para todos,

pois tem batido muito nessa tecla, todos publicam muito em revistas, e gostam de it em

eventos, mas a Capes tem o seu modelo pr6prio. Considera que devem criar uma rotina de

eventos, pois estes s6 comegam a pontua depots de dais ands, e precisam seguir os crit6rios da

Capes. Lembra que no ano passado tiveram oito eventos organizados por professores do

programa de mestrado, com participagao de professores externos. Comenta que existe um

quadro para que informem isso, e ata que realizaram esses eventos, mas na parte de

pontuaS:ao objetiva, nenhum desses eventos contou para nada. Considera que precisam

organizar os eventos dessa forma, assim como o Prof. Associado Thiago Marrara de Matos que
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tem se preocupado com sua revista e conseguiu seu classificagao na Capes. Reforga que

precisam ter maid revistas, e este trabalhando para langar um de Direito Tributfrio. A Prop

Dra Fabiana Cristina Seven considera que, em relagao aos eventos, sio coisas ricas, pois um

evento para ter ands de edigao e pontuar tem que comegar. Lembra que o ano passado teve um

evento realizados com recursos do Fundo Brasil de Direitos Humanos e um pouco da verba do

PET, coma o Seminfrio Internacional de G6nero, Raga e Justiga. Lembra que foram realizadas

duas edig6es, e precisam investir na criaS:ao desses eventos, seguiu todas as regras necessfrias

para que o evento pontuasse, mas n5o obteve recursos suficientes, e o evento aconteceu em

Brasilia. Esclarece que essa mesma rede que montaram realizaram o evento la. Comenta que

precisam desse apoio tamb6m, e outros eventos a16m do Conpedi tamb6m s5o evento que ja

tem mais de cinco anos. Reitera que devem ser apoiados outros eventos, pois precisam apoiar

os eventos internos. O Prof. Associado Nuno Manuel Morgadinho dos Santos Coelho

considera que essa previsao orgamentaria mostra uma distorgao e certa injustiga distributiva

entre a Graduagao e a P6s-Graduagao. Comenta que em muitas faculdades que existem

Graduagao e P6s-Graduagao consolidadas, existe uma contenda entre os dots, defendendo que

6 a melhor, e essa discussao, felizmente, nunca aconteceu nessa Faculdade. Diz que ha uma

certa tradigao na forma de distribuigao dos recursos, que se repete aqui, e que espelha uma

distorgao para qual gostaria de chamar atengao de todos para isso. Comenta que na Comissio

de Gradual:ao, diante dos an6ncios da grave restrigao orgamentgria, se dedicaram a gastar o

mfnimo possivel, e fizeram o major esforgo para n3o gastar, a16m do esforgo de restringir seus

gastos para atividades que pudessem atingir o maior n6mero de alunos. Considera que a

estrat6gia para isso 6 de privilegiar atividades que se desenvolvam na sala de aula, para que

diversifiquem suas atividades, para que outras atividades com custos tenham prioridade dos

recursos da Comiss3o de Graduagao. Comenta que o resultado dessa polftica foi uma que

fecharam as torneiras aos alunos, e n3o puderam fazer nenhuma viagem no passado, e

continuario sem poder fazer, pois os recursos s5o pequenos. Chama a atengao para o tamanho

da Graduagao e o n6mero de professores e alunos que tem em comparagao com a P6s-

Graduagao. Acredita que se essa divisio ja fosse equanime ja significaria um proporcional

reconhecimento da maior necessidade individual P6s-Graduagao. Diz que esse assunto merece

ser repensado de modo fraterno, tendo em vista a necessidade dos alunos de graduagao que

tamb6m s3o pesquisadores, que destaca a importancia da Faculdade. Esclarece que o

professores que est5o somente na graduagao tamb6m pesquisam, e tamb6m precisam de
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dinheiro para isso, e quase n3o hf recurse para isso. Sugere que revisem isso, principalmente,

porque o novo Projeto Politico Pedag6gico preve que as aulas n3o sejam somente expositivas,

quer novos m6todos, que os alunos v5o para a cidade, e que a cidade venha para dentro da

Faculdade. O Sr. Diretor lembra que ha uma previsao inicialcom base no que foi efetivamente

gasto no ano passado. Diz que quando anunciou a distribuigao dos recursos, o Prof. Associado

Nuno Manuel Morgadinho dos Santos Coelho defendeu a Comiss5o de Graduagao e pleiteou

mats recursos, e foram aumentados. No entanto, esclarece que a comissio gastou pouco, pois

considerou que a verba era pequena, e na realidade quando avaliaram a situagao, ponderou

com a Assistente Financeira, se alocassem mais recursos, mas sabiam se iriam gastar.

Considera que 6 preciso verificar a questao sob dois angulos, pois disse que havia uma previsao

initial com base no que foi gasto efetivamente e que o definitive era para a P6s-Graduagao.

Comenta que isso replete a preocupagao dessa gestao em prover, com todos os recursos, que

possam atingir uma meta que 6 a obtengao da nota 4 (quatro) para o curso de mestrado.

Comenta, ainda, que estio com uma situaS:ao na Graduagao, relativamente bem consolidada,

ainda mais com o novo Projeto Politico Pedag6gico. Diz que a preocupagao da diregao em

investir na P6s-Graduagao nio significa que n5o houve a preocupagao com a graduagao.

Agradece os comentgrios do Prof. Associado Nunn Manuel Morgadinho dos Santos Coelho, mas

considera necessgrio fazer essay ressalvas. O Sr. Diretor salienta que, com relagao a casa 4 do

campus de Ribeirio Preto, lutou bastante para a obtengao de recursos junto a Reitoria para que

pudessem reformar a casa e transforms-la no Centro de Priticas Jurfdicas da Faculdade.

Esclarece que conseguiram os recursos suficientes para reformat a casa, para onde sera

transferido o Cejusc e o Najurp. Ressalta que s6 estio aguardando a aprovagao do edital para a

realizagao da licitagao. O Sr. Diretor inicia a Parte 1. EXPEDIENTE. 1. Discussio e votagao da

Ata da 68a Sessio Ordinfria da Congregagao realizada em 2.12.2016. Nio havendo

manifestag6es contrarias, a ata 6 aprovada por unanimidade. 2. Comunicag6es do Sr

Diretor: a) comunica com muita alegria que a Faculdade recebeu mengao honrosa, um pr6mio

concedido pelo Conselho Nacional de Justiga, intitulado "Conciliar 6 legal". Um reconhecimento

do Conselho Nacional de Justiga aos esforgos relativos a medigao e conciliagao. Destaca que

apenas duas Faculdades de Direito em todo o Brasil receberam essa mengao, que foram a

Faculdade de Direito do Largo Sio Francisco e a Faculdade de Direito de Ribeir5o Preto.

Considera ser motivo de muito orgulho para essa Faculdade, o recebimento desse pr6mio.

Lembra que n5o pode it a Brasilia receb6-1o, pois havia reuni3o de dirigentes, no entanto a
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Faculdade esteve representada pelo Prof. Dr. Paulo Eduardo Alves da Silva que inscreveu o

projeto da Faculdade para avaliagao do CNJ. Cumprimenta todos aqueles que colaboraram na

apresentagao do projeto e os fez receber mais esse pr6mio, o que acrescenta sobre maneira a ja

consolidada credibilidade e visibilidade nacional da Faculdade. b) outro fato bastante

celebrado foia assinatura pelo Reitor da Universidade de Camerino do conv6nio de duplo

diploma. O conv6nio havia sido assinado no Brasil e remetido para a Universidade de Camerino

e foi assinado no dia 23 de janeiro de 2017. c) registra sua satisfagao com a vinda da Dra

Renata Buena, que 6 do Parlamento Italiano, representante dos italianos que estio no Brasil,

acompanhada pelo Prof. Dr. Camilo Zufelato. Comenta que ela 6 uma pessoa extremamente

encantadora, e que se disp6s a colaborar com o estreitamento da parceria entre a Faculdade de

Direito de Ribeir3o Preto e as Universidades ltalianas. Agradece ao Prof. Dr. Camino Zufelato

por trazer essa pessoa que pode ser representante da Faculdade no parlamento italiano. d) foi

designada a Profa. Dra. Maria Hemilia Fonseca, atrav6s da portaria Interna D.FDRP/004, como

Presidente da Comissio de Biblioteca, em raz3o do pedido de desligamento como membro do

Prof. Dr. Camilo Zufelato. Agradece ao professor pelos excelentes servigos prestados a

biblioteca, e o apoio fundamental a elaboragao da lista de aquisigao de livros que vai

engrandecer o acervo da Faculdade de Direito de Ribeirio Preto. e) ap6s consulta ao Prof.

Associado Thiago Marrara de Matos, sera baixada a Portaria que criarg a Comiss5o para

Estudos e Alterafao do Regimento da FDRP. Membros docentes: Prof. Associado Thiago

Marrara (presidente), Prof. Dr. Alexandre Naoki Nishioka, Prof. Dr. Cain Gracco Pinheiro Dias,

Prof. Associado Gustavo Saad Diniz, Profa. Dra. Maria Hemilia Fonseca, Prof. Dr. Sergio Nojiri.

Os servidores Barbara Sant'Anna Consiglieri Val Magalhaes e Marcia Aparecida Cruz de

Oliveira Bianco. Estamos aguardando a indicagao de um representante discente de graduagao.

f) foi baixada a Portaria Interna D.FDRP 1/2017 para Eleigao de um representante dos

servidores t6cnicos-administrativos e seu respectivo suplente junto iCongregagao da

FDRP/USP. Como n5o houve inscritos, foi reaberta a eleigao atrav6s da Portaria Interna

D.FDRP 006/2017. As inscrig6es v5o at6 o dia 13.3. At6 o momento temos uma candidatura:

Ariadne Pereira Gongalves e Daniela Verfssimo Gomes. g) hoje esb acontecendo a eleigao para

representantes discentes de P6s-Graduagao Str/ctu Sense junto a Congregagao e

Comiss6es/Conselhos da FDRP disposta na Portaria Interna D.FDRP 2/2017. h) no dia 2.3

aconteceu a la fase da Eleigao de representante dos antigos alunos da Universidade de Sio

Paulo junta ao Conselho Universitfrio, disposta na Portaria GR Ne 6822. i) comunica que a a
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Faculdade ja conta Deliberagao FDRP 7/2015, que disp6e sobre P6s-Doutorado, de forma que o

pr6ximo passo sera implantar o programa. Convida todos os docentes a colaborar com a efetiva

implantagao do programa, inclusive, conforme sugerido pele Prof. Associado Thiago Marrara

de Matos, com a possibilidade da participagao de professores externos. Esclarece que a ideia 6

fazer a chamada no sf te da Faculdade, inclusive em ing16s, para que professores de fora possam

fazer o p6s-doutoramento aqui na Faculdade. Considera muito salutar a presenga de

professores de outras faculdades do pals e estrangeiras. j) a FDRP recebeu I(um) cargo efetivo

para professor doutor MS-3, em RDIDP, para o referente a priorizagao solicitada apela Reitoria

atrav6s do offcio GR/CIRC/285, de 30.6.2016. Esclarece que receberam um cargo de professor

doutor, o assunto sera objeto dessa Congregagao, pois o edital jg foi aprovado no

Departamento de Direito P6blico. k) comunica, tamb6m, que o Projeto "Direito da infancia e

juventude" de autoria do Prof. Dr. Claudio do Prado Amaral, foi contemplado junto ao

Programa de Incentivo a Produgao de Livros Didgticos p/ o Ensino da Graduagao, na categoria

Projeto. De acordo com o edital, foi autorizada a contratagao, por tempo determinado, de um

professor, navel 111, junto a FDRP, em jornada de trabalho de 12 horas semanais, pelo puzo de

seis meses. O processo foi enviado ao Departamento de Direito P6blico e estio aguardando o

envio do programa para ser elaborado o edital. 1) na semana retrasada foi enviado offcio a CAA

reiterando a solicitagao da Faculdade para mats dois cargos de Professor Titular. Esclarece que

o projeto encaminha na primeira vez n3o satisfez as condig6es estipuladas nas diretrizes da

USP. Comenta que elaboraram um novo projeto de perHil do Professor Titular que acredita ter

atendido as necessidades e as diretrizes estabelecidas pda legislagao pertinente. Comenta,

ainda, que conversou com o Professor No1asco na semana passada, que o pediu que

aguardasse, pois a eleigao dos novos membros da CAA ainda nio havia acontecido. Diz que na

hip6tese de reconduS:ao dos membros anteriores voltar a carga para enfatizar a importancia

desse assunto para esta Faculdade. m) no perfodo de 06 a l0/03, acontece a Semana de

Recepgao aos Calouros 2017. Diz ter noticia de que tem sido um efetivo sucesso. n) registra

que at6 o momento 77 matriculados pda FUVEST e 19 matriculados pelo SISU. Registra,

tamb6m, ao receber os calouros em sua sala para uma conversa, a sua satisfagao em ter uma

gama muito maior de alunos de regimes externa a Ribeir3o Preto. Esclarece que ha um

percentual grande de alunos de Ribeirio Preto e regiao, mas um percentual expressivo de

alunos de cidades de todo o estado de S3o Paulo, a16m dos estados de Goias, Bahia e Minas

Gerais. Considera isso uma notfcia muita boa e vai de encontro com a miss5o da Faculdade. o)
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receberam a Circular CODAGE l0/2017, com esclarecimentos referentes a Resolugao

7290/2016, que traz esclarecimento sobre taxa de promogao da pesquisa, ensino, cultura e

extensio na Universidade de S3o Paulo (overhead). Solicita aos membros de todas as

comiss6es que elaborassem, at6 um pouco antes do m6s de junho, um relat6rio de atividades.

Esclarece que ter5o eleig6es para a nova Diretoria da Faculdade de Direito de Ribeir5o Preto

dia 23.6.2017, e como todos sabem as chapas que se inscreverem para a sucessio dessa

Diretoria teri que apresentar um programa. Reitera que essa 6 uma previs3o muito

importante, pois a16m da Diregao, os presidentes de todas as comiss6es servo renovados a

partir da eleigao do novo Diretor. Considera que seria muito importante um documento base

aqueles que vierem a se candidatar as novas eleig6es, pols as chapa deverio ter um programa.

Esclarece que a Secretaria Gerd ja encaminhou um modelo e com base nessa portaria

realizario as eleig6es no dia 23.6,e de acordo com os termos da portaria os candidatos a Direito

e Vice-Diretor deverio protocolar, na Assist6ncia T6cnica Acad6mica, no puzo de 22 a 31.5 o

pedido de inscrigao em chapas, mediante requerimento assinado por ambos e dirigido a

Comiss5o Eleitoral, acompanhado do programa de gestao a ser implementado. Esclarece que

depois de encerrado o puzo referido no artigo 4e, nio havendo pelo menos duas chapas

inscritas, haven um novo puzo de inscrigao de 5 a 14.6.2017. p) comunica que o Conselho

Universitfrio, na iltima terra-feira, aprovou o documento intitulado "Pargmetros de

sustentabilidade econ6mico-financeira da Universidade". Esclarece que o documents foi

aprovado com alguns destaques que servo apreciados pdas comiss6es competentes, e servo

apresentados em nova sessio do Conselho Universitfrio. 3. Eleigao. 3.1. Eleig6es para Vice-

Presidente da Comissio de Graduagao, conforme do artigo 48-A do Estatuto da USP.

Candidates indicados pda Comissio de Graduagao: Professores Caio Gracco Pinheiro Dias, lara

Pereira Ribeiro e Maria Paula Costa Bertran Munoz. O Prof. Associado Nuno Manuel

Morgadinho dos Santos Coelho esclarece que a 6nica interessada a ser vice-presidente da

Comiss3o de Graduagao foia Prop Associada Maria Paula Costa Bertran Mufioz, e os demais

nome se ofereceram somente para compor a lista triplice. O Prof. Titular Ignacio Maria

Poveda Velasco esclarece que devido a eleigao do novo Diretor, servo alteradas as

presid6ncias das Comiss6es Permanentes, n5o as chefias de departamentos. Esclarece, ainda,

que os mandatos dos novos presidentes e vice-presidentes servo de 2Cdois) anos, e ao Hlm

desses mandatos se faz uma nova eleigao para recondugao ou substituigao. Esclarece, tamb6m,

que pda nova sistematica, os candidatos a presidente e vice-presidente nio precisam ser
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membros do colegiado, sendo a Congregagao que elege com base na candidatura por chapa. Em

votagao: apurados os votos obt6m-se o seguinte resultado: 10 Cdez) votos para a Prop

Associada Maria Paula Costa Bertran Mufioz, 6 Cseis) para o Prof. Dr. Caio Gracco Pinheiro Dias

e I(um) voto em bianco. E eleita, portanto a Prop Associada Maria Paula Costa Bertran Mufioz,

como Vice-Presidente da Comiss5o de Graduagao da Faculdade de Direito de Ribeirio Preto,
com mandato at6 15.9.2017. 4. Palavra aos Senhores Presidentes de Comiss6es. O Prof.

Associado Nuno Manuel Morgadinho dos Santos Coelho comenta que o mais importante

dos acontecimentos na Graduagao 6 o infcio da execugao do novo Projeto Politico Pedag6gico,

que tem as suas novidades que ja impactarao a Faculdade toda. Esclarece que o curso sera um

pouco mais prftico, com atividades metodologicamente pensadas. Diz que para isso convida a

todos para participar da disciplina laborat6rio. Considera que a disciplina laborat6rio

compreende um conjunto de atividades de planejamento em que se pensam estrat6gias

eficazes de ensino e aprendizagem. Reitera o convite a todos para as oficinas e reunites de

trabalho de planejamento desta disciplina que tem 6(seis ) professores responsaveis hoje, mas

6 aberta a todos os professores interessado e acontecerg na pr6xima teri:a-keira a tarde com os

professores do laborat6rio e o Prof. Dr. Jose Garcez Ghirardi da Fundagao Getulio Vargas, que 6

uma instituigao parceira da Faculdade de Direito de Ribeir3o Preto na reflex5o sobre a

educagao juridica ha bastante tempo. Comenta que das 16h is 18h estarao, especificamente,

falando sobre m6todos dia16gicos e participativos da educagao jurfdica. Considera que outro

aspecto que tem impacto em todos os docentes da Faculdade 6 o fato das suas disciplinas

passarem a ser, muitas vezes, oferecidas em semestre diferentes do que eram no semestre

anterior. Esclarece que, eventualmente, podera haver um espaS:o em que a disciplina n3o serf

oferecida, como Direito Previdencigrio que era oferecida no 2g semestre e agora serf oferecida

no 9P. Considera que o professor de Direito Previdencifrio vaisentir que n3o vaiser convocado

a lecionar, e ao mesmo tempo pode acontecer de estarem lecionando uma disciplina no

curricula velho em seu ordinfrio semestre de oferecimento e o novo Projeto Politico

Pedag6gico requerer a oferta no semestre atual, aumentando a carga desse docente. Pede a

contribuigao e a compreensao de todos nesses aspectos. Considera, ainda, que devem cuidar

muito bem dos alunos que vivem situa5:6es de transigao, sejam os transferidos, seja qualquer

aluno da Faculdade que seja reprovado em uma disciplina do antigo Projeto Politico

Pedag6gico. Esclarece que o aluno reprovado, no ano passado, em Direito Previdenciario, n5o

teri essa disciplina oferecida no pr6ximo ano, mas somente ap6s 3Ctr6s) anos. Reitera que
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deverio estar dispostos a oferecer essay disciplinas nesses casos, para que esses alunos

possam viver a experi6ncia da mudanga do Projeto Politico Pedag6gico sem atrasar seus cursos

e sem causar grandes transtornos para des. O Representante Discente da Graduagao Lucas

Vieira Carvalho pergunta, considerando o papel que os alunos tiveram na construgao, tanto

do Projeto Politico Pedag6gico, quanto da pr6pria figura da disciplina de laborat6rio, se existe

a possibilidade de alguns alunos que se interessem participem dessa reuni3o de terra-feira

para a construgao do laborat6rio, pois imagina que alguns podem se interessar ja que ajudaram

na pr6pria construgao. O Prof. Associado Nuno Manuel Morgadinho dos Santos Coelho

consulta o Prof. Dr. Caio Gracco Pinheiro Dias e a Prop Dra Fabiana Cristina Seven que

concordam com a demanda do aluno. Diz que este tudo bem, e seri um prazer receb6-1os na

reuniio. O Prof. Associado Gustavo Assed Ferreira comenta que a Comiss5o de P6s-

Graduagao entra em mais uma fase aguda de selegao de alunos regulares para o seu programa

de mestrado. Esclarece que tiveram a pouch, tamb6m o Edital para o processo seletivo de

alunos especiais, o qual contou com 66(sessenta e seis) inscritos para 17(dezessete vagas),

todas preenchidas em seis disciplinas distintas. Anuncia, com imensa alegria, que novamente

houve um crescimento na inscrig6es para aluno regular no programa de mestrado da

Faculdade. Esclarece que tiveram 266 (duzentas e sessenta e seis) inscrig6es homologadas em

2014, 318 (trezentas e dezoito) em 2015, 342 (trezentas e quarenta e duas) em 2016 e 358

Ctrezentas e cinquenta e otto) inscriS:6es homologadas em 2017 para 39 Ctrinta e nove) vagas.

Considera um nQmero altfssimo de quase lO (dez) candidatos por vaga, o que honra esse corps

docente, essa Unidade que se esforS:a em ter como espelho a Graduagao e chegar nos nfveis que

a Graduagao atingiu rapidamente. Comenta que esse 6 um esforgo que a Comissio de P6s-

Graduagao faz e que o corpo docente acompanha e isso s6 os deixa muito felizes. Comenta,

ainda, que as disciplina seguem sendo oferecidas aos alunos e tamb6m seguem os apoios

institucionais e financeiros que a Comissio de P6s-Graduagao vem concedendo a importantes

eventos na area do direito. Cita que esse m6s seri realizado o evento trazido pda Prop Dra

Cynthia Soares Carneiro, com o apoio da Comissio de P6s-Graduagao, entitulado de "Festival

Sul-americano de Cultura .Arabe" que, n5o s6 pda sua importancia, mas tamb6m por ser um

evento que integra o grupo de pesquisa e extens5o Gente, de Direitos Imigrat6rios e Direita

Estrangeiros, um evento importantfssimo para essa area e mais uma vez sera sediado na

Faculdade. Comenta, tamb6m, sabre o events trazido pda Prop Dra Fabiana Cristina Seven

relacionada a determinantes da decisio judicial, com uma anilise quantitativa de sentenS:as em
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6rgaos do Tribunal de Justiga de S5o Paulo, que trata a Faculdade um especialista not6rio na

area, o Prof. Dr. Jose Jesus Filho. Comunica que esses dois eventos terio assento ainda nesse

m6s. O evento trazido pda Profs Dra Fabiana Cristina Seven seri realizados nos dias 30 e 31.3

e o evento trazido pda Prop Dra Cynthia Soares Carneiro, no dia 21.3 as 19h na Faculdade de

Direito de Ribeir5o Preto. Convida a todos para prestigiar esses evento. Lembra que este

semana 6 muito importante para Comissio de P6s-Graduagao, pris haven uma reuniio

ordinfria, e tendo em vista o incremento orgamentfrio que, desde jg, agradecem a Diretoria,

dado o esforgo que realizaram para a P6s-Graduagao possa atingir notas e nfveis de qualdiade

mais altos. Diz que nessa reuniio pretendem tratar do orgamento da Comissio de P6s-

Graduagao para esse ano, n5o s6 o apoio aos docentes, mas tamb6m o apoio aos discentes, para

que os professores possam trazer docentes para ca e tamb6m os alunos possam sair em busca

de novos desafios. Reitera seus agradecimentos a Diretoria pelo apoio e esclarece que a

Comissio de P6s-Graduagao, nessa semana, farc os melhores esforgos para que o orgamento do

ano possa ser aprovado a contento e seja um orS:amento novamente equilibrado e coerente. A

Profs Dra Fabiana Cristina Seven comunica que houve o primeiro edital USP/FUSP

Santander de Polfticas P6blicas com previsao de recursos de R$5.000,00 (cinco mil reais) para

cada um dos projetos aprovados. Comenta que houve um projeto aprovada da Faculdade,

proposto pda Prop Dra lara Pereira Ribeiro, com o titulo "Acolhimento e prevengao ao

endividamento da populagao". Parabeniza a professora pelo projeto que teri o infcio da sua

execugao esse ano. Comunica que este aberto um segundo edita], tamb6m com previsao do

mesmo valor, as categorias s5o Direitos Fundamentals e Polfticas P6blicas, com perfodo de

inscrigao vilido de I at6 24.3.2017. Esclarece que o primeiro edital USP/FUSP Santander que

fomenta iniciativas de cultura e extensao, e aprova projetos com um valor um pouco maior,

R$10.000,00 (dez mil reais), as inscrig6es servo de 3 a 25.4.2017. Destaca o dia internacional

da mulher, 8.3, quarta-feira dessa semana. Esclarece que a Comiss3o de Cultura e Extens5o

Universitfria e a Comiss5o de Genera nio estabeleceu nenhuma atividade especifica no dia,

pois consideram que o campus, at6 por conta da semana de recepS:ao, que tematizou tamb6m a

questao de g6nero e vio16ncia contra as mulheres, e ocorreria uma sobreposigao de atividades.

Destaca que seguirao com atividades ao longo do m6s sobre as temiticas. Lembra que na

quarta-keira, 8.3, as IOh fizeram uma parada simb61ica, na qual participaram professoras,

funciongrias e alunos em uma roda de conversa, realizada perto da fonte. Comenta que ali

problematizaram algumas quest6es relacionadas as assimetrias as mulheres no fmbito da USP.
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Considera que assim n5o marcaram o dia como uma parabenizagao porque sio mulheres, mas

porque 6 um dia hist6rico de luta das mulheres desde o s6culo XIX, em defesa de direitos

iguais. Diz que a CAV-Mulheres que 6 uma comiss5o do campus, vinculada a Prefeitura, nesse

m6s tem duas atividades nas pr6ximas quartas-feiras, dias 15 e 22, tamb6m tematizando o dia

e o m6s da mulher. No dia 15 haverf a exibigao do filme "Nise - O Coragao da Loucura", que

contribui com a exposigao cientiHica que da a questao da psiquiatria no pats e no mundo.

Haverg um debate mediado pda Prop Dra Annie Schmaltz Hsiou da FFCLRP/USP, e depois

acad6mica da Faculdade e de outras unidades fargo um debate nesse dia. Comunica que no dia

22 haverg um show com convidados, chamado Todas as Mulheres da Masica, com a

participagao de Alessandra Freire. Esclarece que haverf vfrias mQsicas com nomes de

mulheres no show, para que possam fazer um debate sobre essas representag6es na mQsica

popular brasileira, e sera realizado no Bloco Didgtico da FMRP/USP. Comenta que ontem

houve a 169a Sess5o do Conselho de Cultura e Extens5o Universitgria. Considera uma questao

importante, que deve trazer, 6 a aprovaS:ao de uma medida de tr5nsito para a 61tima resolu5:ao

relativa aos curses de especializagao. Esclarece que os cursos estio parados por ordem da Pr6-

Reitoria de Cultura e Extens5o para a adequa5:ao as novas regras dos percentuais. Com isso a

pr6pria cgmara de curses teria que interromper o seu trabalho de apreciagao desses projetos

que estavam chegando e esses projetos est5o acumulados em um nQmero aproximado de 350

(trezentos e cinquenta) projetos. Comenta que foi aprovada uma medida ontem, que se trata da

liberagao para que a cfmara de cursos possa fazer a anilise do m6rito acad6mico desses

projetos, e quem tem projeto nessa Unidade que estava dependendo dessa apreciagao, vai ter o

projeto avaliado. Esclarece que o projeto voltarg para a Unidade, e haverf a adequagao a nova

caracterizagao financeira no sistema. Diz que foi enfatizada muitas vezes a necessidade de

nenhum curse comegar sem todas essas aprovag6es, tanto acad6mica, quanto financeira.

Informa que foram aprovados mais 2Cdois) cursos de extens5o da Unidade, que est3o seguindo

para a cfmara de cursos, somente para a homologagao. Esclarece que um se trata de curso de

difusao, oferecido pelo Prof. Dr. Gabriel Loretto Lochagin, sobre finangas publica, um curso

gratuito que sera oferecido em maio. Esclarece que haven tamb6m um curso de

aperfeigoamento para graduados, em direito humanos das mulheres, do qual ela 6
coordenadora e tamb6m 6 gratuito. Lembra que nesses 61timos meses o volume de cursos de

especializagao acabou emperrando os trabalhos da Comissio de Cultura e Extensio

Universitaria, mas uma das coisas que vio tentar estimular os docentes a fazer sio esses cursos
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curtos e gratuitos, pois, apesar de nem todo docente saber, 6 que o curso pode contar na carga

diditica do professor, como se fosse a carga da Graduagao, da atividade que faz parte do

regime. Esclarece que esses cursos de difus5o tem um mfnimo de 8(oito) horas de carga e o

impacto disso para o meio externo da comunidade 6 muito grande. Comenta que esse ano

pensarao em formas de estimulo a essas atividades mais curtas. Considera que esse n6mero de

19 (dezenove) inscritos para o SISU 6 argo que devem comemorar, mas tamb6m para olhar de

perto, para que possam pensar em uma polftica de acompanhamento desses alunos, pois o ano

passado houve relatos de alunos que ingressaram na Faculdade e n5o tiveram as polfticas de

perman6ncia totalmente contempladas e alguns alunos trancaram ou tiveram dificuldades para

continuar no curso. Considera ser urgente que as tr6s comiss6es pensem em uma polftica de

acompanhamento. Informa que comegarao o semestre agora, e, pda Comissio de G6nero,

relata que o ano passado foi um ano de implantagao e houve muitas d6vidas de qual seria o

papel da comissio sobre vio16ncia de g6nero. Considera que esse ano, esse papel, talvez fique

mais clara para todos, e um desses papeis que gostaria de enfatizar 6 o papel preventivo de

epis6dios de vio16ncia, mas tamb6m de informal:ao para que todos docentes possam olhar seus

conteddos curriculares e suas estrat6gias didftico-pedag6gicas em uma perspectiva de g6nero

e uma perspectiva racial. Comenta que o empenho dessa comissio para esse ano 6 tentar criar

uma s6rie de estrat6gias de conversas com docentes. Pede o empenho dos docentes ao elaborar

pianos de ensino, por exemplo, pensar se a bibliografia do curso s6 ha nomes de homens.

Considera que o principalpapelda comissio 6 a prevengao de epis6dios de vio16ncia de g6nero

e raga. O Prof. Associado Thiago Marrara de Matos comunica que nesse ano ainda n5o

aconteceu nenhuma reuniio do Conselho de Pesquisa e da Comiss5o de Pesquisa houve apenas

uma ordinfria para aprovagao de relat6rios parciais de pesquisa, em que foram aprovados

praticamente todos. Informa que aprovaram um pequeno conjunto de metas, tendo em vista o

que ja conversou informalmente com a Diregao, assim como conversou com a Prof. Dr.

Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, e foram aprovados, basicamente 3(tr6s) projetos para

esse ano. O Primeiro seria estruturar a monitoria de pesquisa, assam como ja hf a monitoria de

Graduagao, com alunos que trabalhem com os professores em elaboraS:ao de pesquisa com

reconhecimento de cr6ditos. Considera que isso 6 tio Qtil para os alunos, quanto para os

professores. Um segundo projeto seria, a16m desse fluxo contfnuo do p6s-doutorado, um edital

especffico com Hinanciamento interno para pesquisadores estrangeiros, pensando na

internacionalizagao da Faculdade. Um terceiro projeto seria um ciclo de palestras voltadas a
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pesquisa e internacionalizagao. Nesse aspecto, diz que gostaria de pedir um apoio especial do

Prof. Titular Amfncio Jorge Silva Nunes de Oliveira, pois o IRI/USP tem um grau altissimo de

internacionalizagao e polfticas muito bem sucedidas nessa area. Considera a presenga do Prof.

Titular Amfncio Jorge Silva Nunes de Oliveira nessa Congregagao 6 extremamente oportuna e

poderia ajudar no desenvolvimento nesse ciclo de palestra. O Prof. Titular AmAncio Jorge

Silva Nunes de Oliveira agradece a mengao e se coloca a disposigao para contribuir nesse

processo. Esclarece que boa parte desse financiamento vem de verbas do tipo Fu/bright, da

Catedra Ge Money da Comissio Europeia, mesmo do Santander, que s5o financiamentos

externos a Universidade que d3o suporte a esse grau de internacionalizagao. O Representante

Discente Yan Bogado Funck comenta que na disciplina Metodologia Cientffica, a Profs

Associada Maria Paula Costa Bertran Mufioz implantou em 2(dois) anos seguidos um sistema

de monitoria de pesquisa, pois no ano em que cursou a disciplina participou de palestra sobre

o tema em que, principalmente por Skype, alguns professores contribufram. Outro aparte, em

relagao ao que a Prop Dra Fabiana Cristina Seven falou, com relagao aos alunos do SISU

admitidos na Faculdade, terra uma dQvida sobre como se deu a segunda chamada, e se haverf

outras chamadas, pois ano passado houve o problema dos alunos que entraram pelo SISU em

outras chamadas tiveram que it para Sio Paulo para fazer a matrfcula, para depois vir para a

Faculdade, e poder ter aura. O Sr. Diretor pede ao aluno que considere isso na palavra aos

membros, em vez de fazer a observagao como aparte. O Representante Discente Yan Bogado

Funck concorda. O Prof. Associado Alessandro Hirata comunica, conforme ja noticiado

pelo Sr. Diretor, sobre o conv6nio de duplo diploma com a Universidade de Camerino, que foi

assinado em 23.1.2017, por parte da Universidade de Camerino, dando infcio a esse primeiro

programa de duplo diploma entre as 2 (duas) Faculdade de Direito que proporcionara a 5

(cinco) alunos por aluno de cada Faculdade, a possibilidade de frequentar 3 Ctr6s) semestre na

instituigao parceira, e obtendo todos os requisitos, teri direito ao diploma pda Faculdade de

Direito de Ribeir3o Preto e pda Universidade de Camerino. Considera que esse diploma abre

uma s6rie de possibilidades, tanto profissionais, quanto acad6micas para os participantes

desses programas e tamb6m as Faculdades, uma vez que para a implementagao desse

programa 6 fundamental a participagao de todos, sendo um passo enorme para o processo de

internacionalizagao da Faculdade. Comunica que estgo com edital interno de intercgmbio

aberto para os alunos, que conta com 23 (vinte e tr6s) vagas. Comunica que no edital passado

foram ll (onze) vagas, e pda sua previsao ter5o mais vagas que candidatos, o que atenderg
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todas as necessidades da Unidade. ConHirma que hoje 6 a data de encerramento do edital, pois

possibilita aos que receberem essas vagas se candidatarem para as bolsa que servo dadas pda

Aucani em seu pr6ximo edital e a Faculdade teri somente duas bolsas de intercfmbio para

estudantes da Graduagao. Aproveita para falar da Semana de Recepgao aos Calouros. Como

Presidente da Comiss5o agradece todos os membros que fizeram parte da comissao,

principalmente, da servidora Claudia Sarkis, e os funciongrios que trabalharam no evento.

Considera que todos foram fundamentals para o sucesso do events que teve uma enorme

aceitaS:ao dentre aqueles qual 6 destinada essa semana, e pelo fato do dia 8.3 fazer parte da

semana, o events tamb6m foi voltado is mulheres e quest6es de g6nero. Lembra que houve

uma palestra no campus com a temftica voltada para a mulher. Comenta que, nio por acaso,

teve a presenga da Prop Associada Patricia Faga lglecias Lemos como professora da aula

inaugural, que 6 Superintendente de Gestio Ambiental da USP, e professora da Faculdade de

Direito do Largo S3o Francisco. Comenta, ainda, que houve visitas ao forum, palestras sobre

profiss6es com professores da casa, que participaram efetivamente da recepgao, juntamente

com alunos jf formados pda Faculdade. Esclarece que tiveram a preocupagao de aproximar os

alunos egressos, por exemplo, no jan simulado do po16mico caso Carandiru, que foi realizado

nessa quinta-feira a tarde com a participagao dos alunos egressos, tanto na defesa, quanto na

acusagao, tendo os ingressantes coma jurados e a Prop Dra Marta Rodrigues Maffeis Moreira

com jufza. Considera ser uma grande satisfagao ter esse infcio do ano letivo com a participagao

dos ingressantes e de todos os envolvidos no events. 5 - Palavra aos Senhores Membros. O

Prof. Associado Rubens Begak comunica a iniciativa da Pr6-Reitoria de Cultura e Extens3o

Universitfria e do N6cleos dos Direitos que coordena, em sediar o 2g Congresso Mundial de

Acesso e Educagao P6s-Secundaria. A USP sediarg nos dias 1, 2 e 3.11.2017 o evento GAPS

(G/oba/ .access to Posfsecondaiy Educat/on), que 6 uma das iniciativas mais importantes nessa

seara da educagao e a tempo e modo farc a divulgagao aqui para que a comunidade discente,

docentes e funcionfrios possam participar, pois considera essa uma temitica das maid

importantes. Diz que gostaria de abordar duas quest6es que julga das mais importantes. A

primeira degas 6 em relagao aos claros docentes. Parabeniza o Sr. Diretor que conduziu a

obtenS:ao de uma vaga que veio para a reposiS:ao da transfer6ncia da Prop Associada Ana Carla

Bliacheriene para a EACH/SP. Reitera que no CTA ja disse isso e aproveita a presenga do seu

ilustre sucessor na Secretaria Gerd, Prof. Titular Ignacio Maria Poveda Velasco. Considera que

a Faculdade fica um pouco defasada em relagao as suas cong6neres, pois des t6m uma
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Faculdade que ja no momento de pedirem as vagas ao Magnffico Reitor, pda pedido que na

6poca foi encaminhado pda Comissio e Secretaria Gerd, procuraram deixar claro que

precisavam para o necessidade de crescimento daquelas atividades pr6prias da Faculdade,

mais vagas que os quarenta e dois claris. Comenta que os deficits que a Faculdade teria nio

poderiam entrar no computo. Esclarece que havia vagas decorrentes de falecimento,

transfer6ncia, aposentadoria e outras vagas, que em decorr6ncia de processos disciplinares

possam aparecer. Considera que a Faculdade esb no rumo certo, sendo das mais exemplares

na USP, e nio querem que esse sumo sofra qualquer solugao de continuidade. Diz temer que

ficar, em um futuro, em um deficit muito grande de professores, e isso vai acarretar em

problema em todas as atividades que a Faculdade deve contemplar. Diz saber que o Sr. Diretor

partilha dessa posigao mas gostaria de socializar com os colegas essas preocupaS:ao, essa

angastia com a vinda de somente um claro docente. O Prof. Titular Ignacio Maria Poveda

Velasco esclarece que a solicitagao de cargos docentes de infcio de carreira n5o paisa pda

Secretaria Gerd, vai direto para a Comiss3o de Claris Docentes e tem o seu regime de

tramitaS:ao pr6prio. O Prof. Associado Rubens BeS:ak comenta que uma segunda questao 6

em relagao aos cargos de Professor Titular, pris tiveram agora, brilhantemente preenchido, na

area de Direito Internacional, pelo Prof. Titular Umberto Celli Junior. Diz que ha colegas aqui

que ja sio livre-docentes ha nove ands. Considera que pdas necessidades dadas pecos

departamentos, como presidente do Departamento de Direito Pablico, a nio ser pda area de

Direito Internacional, n3o ha nenhuma perspectiva de vinda de um cargo. Reitera que hg virios

colegas associados com a justa pretensao de em um futuro vir a postular isso. O Sr. Diretor

comenta que em sua fda initial manifestou a sua preocupagao, reiterou que jf encaminhou 2

(dots) offcios para o Professor No1asco e tem conversado com ele. O Prof. Associado Rubens

Begak diz que por ser presidente do Departamento de Direito P6blico percebeu uma

preocupagao dos conselheiros do departamento nesse sentido, e esb preocupado com a

sensibilizagao disto por parte da Reitoria da Universidade em u futuro nio muito distante. O

Sr. Diretor considera isso muito importante, e n3o 6 demasiado repisar, pois 6 importante

que a Reitoria esteja atenta com a Faculdade, com a necessidade de designagao dos claros que

pleitearam. Pede encarecidamente ao Secretario Gerd, na qualidade de membro dessa

Congregagao, que intervenha junta ao Reitor, que de fato necessitam dos cargos de Titulares na

Unidade. Diz que faz coro ao que disse o Prof. Associado Rubens Begak e a preocupagao com os

claros de professores que ja pleitearam a bastante tempo. O Sr. Diretor diz que tem algumas
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informag6es, que n5o verificou, de que outras unidades do porte da Faculdade de Direito de

Ribeirio Preto ja obtiveram mais de um claro para professor, e isso deveria ser levado na

devida conta pda Reitoria, muito peso sucesso dessa Faculdade. Agradece ao Prof. Associado

Rubens Begak e endossa o que o professor vem dimensionar. O Prof. Dr. lair Aparecido

Cardoso diz que gostaria de reiterar, embora consciente da preocupagao da Diregao, que o

Departamento de Direito Privado e de Processo Civil passou pelo falecimento do Prof.

Associado Luciano de Camargo Penteado, pda aposentadoria da Prop Dra Lydia Neves Bastos

Telles Nunes. Diz, ainda, que concorda com o Prof. Associado Rubens Begak, nesse particular,

pris passaram o ano fechando a prioridade dos concursos imaginando que isso fosse resultar

em claros logo de infcio, mas at6 agora receberam uma vaga para o Departamento de Direito

P6blico e n3o ha notfcias para os demais. Reitera que precisam caminhar com essa questao,

pois precisam continuar no caminho certs, para isso necessitam de uma certa folga, pois estes

professores fazem muita falta. Agradece o apoio que o Sr. Diretor tem dado ao departamento. O

Representante Discente Yan Bogado Funck comenta que no ano passado os alunos que

passaram a partir da segunda chamada do SISU tiveram que it para S5o Paulo fazer a matrfcula

e depois vir para a Faculdade. Considera que para um aluno morador de outta cidade ida ter

que it para S3o Paulo e voltar para ca, fazendo duas viagens, quando deveria ser necessgria

somente uma. Diz que gostaria de saber com foi este ano e se continuou da mesma forma

reitera que futuramente isso deve ser alterado, pensando nesses alunos que passaram pelo

SISU e vem de escolas p6blicas. A Assistente Acad6mica Marcia Aparecida Cruz de Oliveira

Bianco esclarece que o ano passado, por ser o primeiro programa do SISU na Universidade, a

matrfcula foi realizada la na Pr6-Reitoria de Graduagao. Este ano as matrfculas jg foram

realizadas nas Unidades, e na Faculdade ja foram realizadas 3 (tr6s) etapas que transcorreram

normalmente. Esclarece, ainda, que ja est3o com 19 Cdezenove) alunos inscritos, faltando

somente uma vagas para 2 (duas) possfveis etapas de matrfcula para o SISU. O Representante

Discente da Graduagao Lucas Vieira Carvalho comunica que nos dias 22 e 23.3 o CAAJA vai

realizar um evento com politicos de Ribeirio Preto. Considera ser interessante para a

Faculdade, pois grande parte dos alunos nio s3o de Ribeirio Preto, e embora isso tenha um

vids positive, tamb6m traz um negativo, devido a grande parte desses alunos ficarem apgticos a

situagao da cidade. Considera, ainda, interessante que prestigiem essa iniciativa do CAAIA em

tentar fazer com que o corpo discente adquira maior conhecimento sobre os acontecimentos

da cidade. Comenta que os resultados do Cursinho Popular da Faculdade de Direito de Ribeir3o
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Preto o agrada muito, no ano passado era Diretor desse curso, e pode veriflcar que houve

aprovagao de alunos da UNESP e em universidades federais, a16m de 4 (quatro) aprovaS:ao na

USP, o que os deixa muito feliz e estimular a continuagao do projeto nesse 4g ano em que estio

trabalhando nisso. O Sr. Diretor agradece o trabalho dos alunos nesse curso e considera

muito importante para comunidade externa. O Prof. Dr. Camilo Zufelato sugere uma inversio

de pauta, pois 6 relator do item 1.4., que tem por interessado o Departamento de Direito

P6blico, que se trata da anflise da inscrig3o e Banca Examinadora do concurso para Livre-

Doc6ncia, junto ao Departamento de Direito Pablico, Area de Direitos Humanos, nos termos do

Edital FDRP ng 42/2016. Justifica que um dos membros indicados peso Departamento de

Direito Pablico, e que o manteve como sugestao, nio terra o tftulo de Livre-Docente ou Titular,

e a CongregaS:ao pode deliberar por isso, desde que haja quorum necessario, reconhecendo o

not6rio saber do professor na area. Esclarece que se trata do Prof. Dr. Jose Geraldo de Souza

Junior que 6 ex-Reitor da Universidade de Brasilia, e gozaria desse atributo, e como esta

votagao necessita de quorum especffico gostaria que fosse realizada a invers3o de pauta. O

Prof. Associado Rubens Begak endossa que a posigao da chefia 6 a mesma, e essa posigao ja

apareceu na indicagao da banca. Lembra que havia uma dQvida se ele havia sido titulado, mas

pelo not6rio saber, pois foi Reitor da UnB, se trata de um indivfduo extremamente reconhecido

pdas suas obras no Brasil e no exterior. Considera que s6 resta a d6vida de se haveria o

quorum qualificado. O Sr. Diretor consulta o Colegiado quanto a invers3o de pauta solicitada

pelo Prof. Dr. Camino Zufelato. A Congregagao aprova a inversio do item 1.4. da pauta. O Sr.

Diretor inicia a discuss5o do item 1.4. PROCESS0 2016.1.705.89.3 - DEPARTAMENTO DE

DIREITO PUBLICO. Anflise da inscrigao e Banca Examinadora do concurso para Livre-

Doc6ncia, junta ao Departamento de Direito Pablico, .Area de Direitos Humanos, nos termos da

Edital FDRP ng 42/2016. Candidata inscrita: Profs Dra Fabiana Cristina Seven. Sugestao de

Banca Examinadora aprovada peso Conselho do Departamento de Direito Pdblico em

14.2.2017. Titulares: Professor Associado Rubens BeS:ak CDDP-FDRP/USP), Professora Titular

Eva Alterman Blay (DS-FFLCH/USP), Professora Titular Sueli Gandolfi Dallari (HSP-FSP/USP),

Professor Associado Jose Geraldo de Souza Junior (UNB) e Professora Associada Gislene

Aparecida dos Santos (GPP-EACH/USP). Suplentes: Professor Associado Marcia Henrique

Pereira Ponzilacqua (DFB-FDRP/USP), Professora Associada Lilia Blima Schraiber (MPR-

FM/USP), Professora Associada Carmem Simone Grilo Diniz (HCV-FSP/USP), Professora

Associada Raquel Santos Sant'Ana (UNESP-Franca) e Professora Associada Eleonora Menicucci

pfginai8j36 Av. Bandeirantes , 3900 Campus da USP
t4o4o-go6 Ribeirgo Preto-SP

TjF 55 (i6)33t5-4954
www.direitorp.usp.for



UNIVERSIDADEDESAOPAULO
FACULDADEDEDIREITO
DERIBEIRAOPRETO

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

de Oliveira (UNIFESP). Parecer do relator, Prof. Dr. Camilo Zufelato, opinando pele deferimento

da inscrigao e considerando que dentre os nomes indicados a fls. 16 ha grande coer6ncia

temgtica e de pesquisa entre a tese depositada e a formal:ao dos examinadores, sejam os

titulares ou os suplentes, de maneira que n5o tenho nenhuma sugestao para a16m dos nomes

indicados pelo Departamento, instincia mais apropriada para tal indicagao. A 6nica observagao

que deixo registrada para discussio nesta CongregaS:ao 6 a possfvel substituigao da Professora

Titular SueliGandolHI Danlari, que 6 indiscutivelmente a maier autoridade no Brasilem polfticas

pablicas de sadde e brilhante professora e pesquisadora desta Universidade, pda Professora

Associada Carmem Simone Grilo Diniz, que foi indicada pelo Departamento como Suplente,

uma vez que essa tem maior ader6ncia de temas de pesquisa e atuagao com a temgtica da

questao de g6nero e tamb6m de vio16ncia. Banca Examinadora sugerida peso relator. Titulares:

Professor Associado Rubens Begak (DDP-FDRP/USP), Professora Titular Eva Alterman Blay

CDS-FFLCH/USP), Professora Associada Carmem Simone Grilo Diniz (HCV-FSP/USP), Professor

Associado Jose Geraldo Junior (UNB) e Professora Associada Gislene Aparecida dos Santos

(GPP-EACH/USP). Suplentes: Professor Associado Mgrcio Henrique Pereira Ponzilacqua (DFB-

FDRP/USP), Professora Associada Lilia Blima Schraiber CMPR-FM/USP), Professora Titular

Sueli Gandolfi Dallari (HSP-FSP/USP), Professora Associada Raquel Santos Sant'Ana (UNESP

Franca) e Professora Associada Eleonora Menicucci de Oliveira (UNIFESP). O Prof. Titular

Ignacio Maria Poveda Velasco diz que conhece o Prof. Dr. Jose Geraldo Junior, e Hizeram parte

da Comiss5o de Ensino Jurfdico da OAB h£ 2 (dois), e nio tem nada que o desabone. Pede a

Assistente T6cnica Acad6mica que checasse o dispositivo do regiments, para saber se o 2/3 s3o

dos membros do Colegiado ou dos presentes. O Prof. Dr. Camilo Zufelato 16 o artigo 190, $ 2

que diz: "Na composigao da comiss5o julgadora poderao ser indicados at6 dois especialistas de

reconhecido saber, nio pertencentes ao corpo docente da USP, a jufzo de, no mfnimo, dois

tergos dos membros da Congregagao, em votagao secreta." Diz que saber que ha membros que

tem outros compromisso, e essa 6 a razio do pedido de invers3o de pauta. Esclarece que, em

relagao, especificamente, a este item da pauta se trata do Edital nQ 42/2016, que teve coma

candidata inscrita na area de Direitos Humanos do Departamento de Direito Pablico, a Prop

Dra Fabiana Cristina Seven. Comenta que o processo passou pelo fmbito do departamento que

indicou membros titulares e suplentes. Diz que como membro da Congregagao analisou os

requisitos formais de inscrigao, e estavam todos preenchidos e de modo gerd

cumprimentando o chefe do Departamento de Direito P6blico, pda relatoria desse processo
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manteve os dez nomes indicados entres os titulares e suplentes com uma dmca observagao.

Comenta que o departamento havia aprovado o nome da Prop Titular Sueli GandolHi Dallari,

conhecida de todos, a ilustre professora da USP. Considera a professora uma grande

especialista em polfticas pablicas de saQde e o tema especffico da tese de Livre-Doc6ncia, mas

Ihe parece, que relacionada a questao de g6nero e vio16ncia teria mais ader6ncia ao assunto a

Prop Associada Carmem Simone Grilo Diniz que tamb6m 6 professora da Universidade, e tem

major 6nfase de pesquisa no campo da vio16ncia. Diz que mant6m as indicag6es do

departamento fazendo somente esta alteragao da sup16ncia da Prop Associada Carmem

Simone Grilo Diniz para a Titularidade no lugar da Prop Sueli Gandolfi Dallari. A Congregagao

aprova, por unanimidade, maioria qualificada, a indicagao do Prof. Dr. Jose Geraldo de

Souza Junior para compor a Banca Examinadora do Concurso para Livre-Docente Edital

FDRP 42/2016, de acordo com Art. 190 $ 2 do Regimento Gerd. A Congregagao aprovoa,

por maioria dos presentes, o parecer do relator, Prof. Dr. Camilo Zufelato, favorfvel a

inscrigao da candidata, bem como a composigao da Banca Examinadora, conforme

segue: Candidata: Profs Dra Fabiana Cristina Seven. Titulares: Professor Associado

Rubens Begak (DDP-FDRP/USP) - PRESIDENTE. Professora Titular Eva Alterman Blay

(DS-FFLCH/USP). Professora Associada Carmem Simone Grilo Diniz (HCV-FSP/USP).

Professor Doutor Jose Geraldo de Sousa Junior (UNB) (indicagao como especialista de

reconhecido saber aprovada por dois tergos dos membros da Congregagao). Professora

Associada Gislene Aparecida dos Santos (GPP-EACH/USP). Suplentes: Professor

Associado Mfrcio Henrique Pereira Ponzilacqua (DFB-FDRP/USP). Professora Associada

Lilia Blima Schraiber (MPR-FM/USP). Professora Titular Sueli Gandolfi Dallari (HSP-

FSP/USP). Professora Associada Raquel Santos Sant'Ana (UNESP-Franca). Professora

Associada Eleonora Menicucci de Oliveira (UNIFESP). O Sr. Diretor inicia a Parte ll -

ORDEM DO DIA - 1. CONCURSO PARA LIVRE-DOCENTE. 1.1. PROCESS0 2016.1.702.89.4 -

DEPARTAMENTO DE DIREITO PRIVADO E DE PROCESSO CIVIL. Anglise da inscrigao e

Banca Examinadora do concurso para Livre-Doc6ncia, junto ao Departamento de Direito

Privado e de Processo Civil, Area de Direito do Trabalho, nos termos do Edital FDRP ng

25/2016. Candidatas inscritas: Professoras Doutoras llnah Toledo Augusto e Maria Hemilia

Fonseca. Sugestao de Banca Examinadora aprovada pelo Conselho do Departamento de Direito

Privado e de Processo Civil em 2.2.2017. Titulares: Professor Titular Umberto Celli Junior

(DDP-FDRP/USP), Professor Associado Gustavo Saad Dinz (DPP-FDRP/USP), Professor
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Associado Antonio Rodrigues Freitas Junior (DTB-FD/USP), Professor Associado Guilherme

Guimar5es Feliciano (DTB-FD/USP) e Professor Titular Pedro Paulo Teixeira Manus (PUC-SP).

Suplentes: Professor Associado Gustavo Assed Ferreira (DDP-FDRP/USP), Professor Associado

Nuno Manuel Morgadinho dos Santos Coelho (DFB-FDRP/USP), Professor Associado Otivio

Pinto e Silva CDTB-FD/USP), Professor Agregado Mario Garmendia Arigon (Universidad de la

Rep6blica - Uruguai), Professor Titular Nelson Mannrich (DTB-FD/USP) e Professor Titular

Marco Antonio Cesar Villatore (PUC-PR). Parecer do relator, Prof. Associado Gustavo Assed

Ferreira, pda Congregagao, opinando favoravelmente is inscrig6es das candidatas, bem como a

banca examinadora sugerida pelo Departamento. O Prof. Associado Gustavo Assed Ferreira

diz que foi favorfvel a indicagao do departamento. Agradece desde ja o departamento pda sua

indicagao. Considera que essa indicagao foi feita mais pda amizade que me liga a esses

queridos colegas do Departamento de Direito Privado e de Processo Civil do que para estar

nessas bancas. Comenta que teve certa dificuldade em aprovar seu proprio nome como relator.

Diz que deixa o seu nome em holocausto para que discutam. Consigna em Ata o brilhantismo

das 2 (duas) teses apresentadas pda Professora Doutoras Maria Hemilia Fonseca e llnah

Toledo Augusto. Diz que teve a curiosidade de ler os trabalhos para poder analisar

materialmente o que foi escrito pdas docentes, que s5o trabalhos brilhantes que s6

engrandecem a pesquisa cientfHlca da Faculdade de Direito de Ribeir5o Preto. O Prof. Dr. lair

comenta que, na linha do que o Prof. Associado Thiago Marrara de Matos disse, em chamar

professores externos, optaram por chamar o Prof. Mario Garmendia Arigon, que tem feito

trabalhos conjuntos, possui um boa interagao com Brasil, inclusive participou de algumas

bancas de Livre-Doc6ncia na pr6pria USP. Esclarece que o colocaram como suplente, pols havia

outros nomes excelentes para serem contemplados, sendo essa 16gica que os inspirou a sugerir

o name do professor. O Prof. Titular Ignacio Maria Poveda Velasco considera que oProf.

Titular Nelson Mannrich deveria ocupar a posigao de membro titular da banca, e isso adensaria

a banca em qualidade sem prejufzo dos outros nomes. Comenta que, dos que est5o ai

sugeridos, v6 que, talvez o que tenha menos ader6ncia ao tema de Direito do Trabalho fosse o

Prof. Associado Gustavo Saad Diniz. Considera, em relagao a declaragao do Prof. Associado

Gustavo Assed Ferreira, que este na banca sugerida, como suplente, e pode vir a entregar como

titular, que nio 6 bom fazer um julgamento pr6vio das teses. O Prof. Dr. Guilherme Adolfo

dos Santos Mendes diz que faria a mesma sugestao do Prof. Titular Ignacio Maria Poveda

Velasco. Considera, ainda, que as bancas tem tido a orientagao de somente um professor da
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casa, e os demais externos e se o Prof. Titular Nelson Mannrich aceitar seriam 4 Cquatro)

professores externos, e isso proporcionaria um coer6ncia entre as bancas. O Prof. Dr. Jain

Aparecido Cardoso considera essa questao muito po16mica e foi muito discutido pelo

departamento, e agora com a colocagao do Prof. Titular Ignacio Maria Poveda Velasco v6 com

clareza que o Prof. Titular Nelson Mannrich 6 Professor Titular da casa, membro da

Congregagao que poderia configurar como titular e alterar com algu6m. Explica que o

departamento discutiu a necessidade de prestigiar os professores do departamento, pols nio

ha ningu6m, especificamente, na area trabalhista, e escolheram um especialista em contratos,

como o Prof. Associado Gustavo Saad Diniz, e essa foia 16gica dessa escolha. Diz que este

plenamente de acordo com a sugestao do name da forma como for colocada. O Sr. Diretor diz

ser totalmente favorgvel a que o Prof. Titular Nelson Mannrich integre a banca coma membro

titular, e talvez, ele mesmo nio precise fazer parte jg que ha um titular casa. Considera que se o

Prof. Associado Gustavo Saad Diniz tem uma intersecgao maior da area do que ele n3o teria

problema. O Prof. Dr. lair Aparecido Cardoso diz que nio v6 problema do Sr. Diretor integrar

a banca, porque um dos trabalhos tem envolvimento com a questao internacional, com a OIT, e

tem dais colegas, os Professores Associados Antonio Rodrigues Freitas Junior e Guilherme

Guimaries Feliciano e podemos, talvez pensar em um desses dois colegas para manter o Prof.

Associado Gustavo Saad Diniz. Diz que acabam de Ihe esclarecee que n3o pode haver mais 2

Cdois) professores da casa, ent3o mant6m a proposta do Prof. Titular Ignacio Maria Poveda

Velasco pelo nome do Prof. Titular Nelson Mannrich, que muito o honra nesse sentido no lugar

do Prof. Associado Gustavo Saad Diniz. O Prof. Dr. Guilherme Adolfo dos Santos Mendes

pergunta se pode haver tr6s suplentes da Unidade, pois na aus6ncia de um titular subiriam 3

(tr6s) professores da pr6pria Unidade para titular. Considera que isso n3o pode. O Prof.

Associado Gustavo Assed Ferreira sugere que se ficarem apenas um titular da casa, o que

considera o ideal procedimentalmente, at6 para a Assist6ncia T6cnica Acad6mica trabalhar a

montagem efetiva da banca. Diz que oferece o seu nome na sup16ncia para que seja substitufdo

por um docente externo a Faculdade de Direito de Ribeir5o Preto para que possam vicar com a

16gica de um membro titular da casa e um suplente da casa. O Prof. Associado Nuno Manuel

Morgadinho dos Santos Coelho diz que oferece seu nome tamb6m para substituigao. O Sr.

Diretor considera que ainda precisariam de um suplente externo. O Prof. Dr. Guilherme

Adolfo dos Santos Mendes diz que contou 6 Cseis) suplentes indicados pelo departamento

para esta banca. O Sr. Director esclarece que pdas sugest6es apresentadas os titulares
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seriam: Professor Titular Umberto Celli Junior, Professor Titular Nelson Mannrich (DTB-

FD/USP), Professor Associado Antonio Rodrigues Freitas Junior, Professor Associado

Guilherme Guimar5es Feliciano e Professor Titular Pedro Paulo Teixeira Manus. Os suplentes

seriam: Professor Associado Gustavo Saad Diniz, Professor Associado Otivio Pinto e Silva,

Professor Agregado Mario Garmendia Arigon, Professor Titular Marco Antonio Cesar Villatore.

O Sr. Diretor reitera que ainda falta a indicagao de mais um professor externo para compor a

sup16ncia da banca. A Prop Dra Fabiana Cristina Seven sugere o nome do Professor

Associado Gustavo Filipe Barbosa Garcia, que tamb6m 6 da area trabalhista. A Congregagao

aprova, por maioria dos presentes, o parecer favorfvel do relator, as inscrig6es das

candidatas, e, considerando que os Professores Associados Gustavo Assed Ferreira e

Nuno Manuel Morgadinho dos Santos Coelho declinaram da indicagao, aprovou ainda a

indicagao do Prof. Titular Nelson Mannrich como membro titular e o Prof. Associado

Gustavo Saad Diniz, como membro suplente, bem como a indicagao do Prof. Titular

Gustavo Filipe Barbosa Garcia do UDF Centro Universitgrio e Livre Docente da FD/USP,

como membro suplente. A composigao da Banca Examinadora ficou assam constituida:

Titulares: Professor Titular Umberto Celli Junior (DDP-FDRP/USP), Professor Titular

Nelson Mannrich (DTB-FD/USP), Professor Associado Antonio Rodrigues Freitas Junior

(DTB-FD/USP), Professor Associado Guilherme Guimaries Feliciano (DTB-FD/USP) e

Professor Titular Pedro Paulo Teixeira Manus (PUC-SP), Suplentes: Professor Associado

Gustavo Saad Diniz (DPP-FDRP/USP), Professor Associado Gustavo Felipe Barbosa

Garcia (FD/USP), Professor Associado Otivio Pinto e Silva (DTB-FD/USP), Professor

Agregado Mario Garmendia Arigon (Universidad de la Repablica - Uruguai) e Professor

Titular Marco Antonio Cesar Villatore (PUC-PR). 1.2. PROCESS0 2016.1.703.89.0

DEPARTAMENTO DE DIREITO PRIVADO E DE PROCESSO CIVIL. Anilise da inscrigao e

Banca Examinadora do concurso para Livre-Doc6ncia, junto ao Departamento de Direito

Privado e de Processo Civil, Area de Direito Civil, Patrimonial e Existencial, nos termos do

Edital FDRP ng 29/2016. Candidatos inscritos: Professores Doutores Leonardo Estevam de

Assis Zaninie Marta Rodrigues Maffeis Moreira. Sugestao de Banca Examinadora aprovada

pele Conselho do Departamento de Direito Privado e de Processo Civil em 2.2.2017. Titulares:

Professora Associada Cfntia Rosa Pereira de Lima (DPP-FDRP/USP), Professora Titular Teresa

Ancona Lopes (Aposentada-FD/USP), Professora Associada Rosa Maria Barreto Borriello de

Andrade Nerd (PUC/USP), Professora Titular Giselda Maria Fernandes Novaes Hironaka (DCV-
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FD/USP) e Professor Titular Newton de Lucca (DCO-FD/USP). Suplentes: Professora Associada

Maria Paula Costa Bertran Mufioz CDFB-FDRP/USP), Professora Associada Patricia Faga

lglecias Lemos (DCV-FD/USP), Professor Titular Carlos Alberto Dabus Maluf (DCV-FD/USP),

Professor Titular Rui Geraldo Camargo Viana (Aposentado-FD/USP) e Professor Titular

Gustavo Jose Mendes Tepedino (UERJ). Parecer do relator, Prof. Associado Victor Gabriel de

Oliveira Rodriguez, pda Congregagao, opinando favoravelmente is inscriS:6es dos candidatos,

bem como a banca examinadora sugerida pelo Departamento.

A Congregagao aprova, por unanimidade, o parecer do relator, Prof. Associado Victor

Gabriel de Oliveira Rodriguez, favorfvel a inscrigao dos candidatos, bem como a

composigao da Banca Examinadora, conforme segue: Titulares: Professora Titular

Giselda Maria Fernandes Novaes Hironaka (DCV-FD/USP), Professora Associada Cintia

Rosa Pereira da Lima (DPP-FDRP/USP), Professora Titular Teresa Ancona Lopes

(Aposentada-FD/USP), Professora Associada Rosa Maria Barreto Borriello de Andrade

Nery (PUC/USP) e Professor Titular Newton de Lucca (DCO-FD/USP). Suplentes:

Professora Associada Maria Paula Costa Bertran Mufioz (DFB-FDRP/USP), Professora

Associada Patricia Faga lglecias Lemos (DCV-FD/USP), Professor Titular Carlos Alberto

Dabus Maluf (DCV-FD/USP), Professor Titular Rui Geraldo Camargo Viana (Aposentado-

FD/USP) e Professor Titular Gustavo Jose Mendes Tepedino (UERJ). 1.3. PROCESSO

2016.1.704.89.7 - DEPARTAMENTO DE DIREITO PUBLICO. Anglise da inscrigao e Banca

Examinadora do concurso para Livre-Doc6ncia, junta ao Departamento de Direito Pablico, Area

de Direito Internacional, nos termos do Edital FDRP ng 35/2016. Candidato inscrito: Prof. Dr.

Rog6rio Duarte Fernandes dos Passos. Sugestao de Banca Examinadora aprovada pelo

Conselho do Departamento de Direito P6blico em 14.2.2017. Titulares: Professor Titular

Umberto Celli Junior (DDP-FDRP/USP), Professor Associado Gustavo Assed Ferreira (DDP-

FDRP/USP), Professor Associado Andre Lucirton Costa (RAD-FEARP/USP), Professor

Associado Alberto do Amaral Junior (DIN-FD/USP) e Professora Associada Deisy de Freitas

Lima Ventura (IRI/USP). Suplentes: Professor Associado Victor Gabriel de Oliveira Rodriguez

CDDP-FDRP/USP), Professor Associado Gustavo Saad Diniz (DPP-FDRP/USP), Professor

Associado Vidal Serrano Nunez Junior (FD-PUC/SP), Professor Associado Gustavo Ferraz de

Campos Monaco ODIN-FD/USP) e Professor Titular Pedro Bohomoletz de Abreu Dallari

JIRI/USP). Parecer do relator, Prof. Associado Alessandro Hirata, pda Congregagao, opinando
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pelo deferimento da inscrigao, bem como da banca sugerida pelo Departamento. A
Congregagao aprova, por maioria dos presentes, o parecer do relator, Prof. Associado

Alessandro Hirata, favorivel a inscrigao do candidato, bem como a composigao da Banca

Examinadora, conforme segue: Titulares: Professor Titular Umberto Cello Junior - (DDP-

FDRP/USP), Professor Associado Gustavo Assed Ferreira (DDP-FDRP/USP), Professor

Associado Andre Lucirton Costa (RAD-FEARP/USP), Professor Associado Alberto do

Amaral Junior (DIN-FD/USP), Professora Associada Deisy de Freitas Lima Ventura

(IRI/USP). Suplentes: Professor Associado Victor Gabriel de Oliveira Rodriguez (DDP-

FDRP/USP), Professor Associado Gustavo Saad Diniz (DPP-FDRP/USP), Professor

Associado Vidal Serrano Nunes Junior (FD-PUC/SP), Professor Associado Gustavo Ferraz

de Campos Monaco (DIN-FD/USP) e Professor Titular Pedro Bohomoletz de Abreu

Dallari (IRI/USP). 2. CREDENCIAMENTO CERT. 2.1. PROCESS0 2017.1.35.89.9 - CYNTHIA

SOARES CARNEIRO. Solicitagao de recredenciamento junto a CERT - Comissio Especial de

Regimes de Trabalho, formulada pda interessada. Aprovada pelo Conselho do Departamento

de Direito Piblico em 14.2.2017, com base no parecer favorivel do relator Prof. Dr. Guilherme

Adolfo dos Santos Mendes. Parecer do relator, Prof. Associado Nuno Manuel Morgadinho dos

Santos Coelho, pda Congregagao, opinando favoravelmente a solicitagao de recredenciamento

junto a CERT - Comiss3o Especial de Regimes de Trabalho, formulada pda interessada. A

Congrega;ao aprova, por unanimidade, o parecer do relator, favorgvel a solicitagao de

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

pda interessada. 3. ATIVIDADES SIMULTANEAS. 3.1. PROCESS0 2016.1.614.89.8 - PAULO

EDUARDO ALVES DA SILVA. Pedido de autorizagao para a realizagao de atividades

simult9neas (consultoria), apresentado pelo interessado, para a fungao de consultor t6cnico do

Programa das Nag6es Unidas para o Desenvolvimento (PNUD, Programa BRA 12/013), junto

ao Minist6rio da Justiga, Secretaria Nacional de Justiga, para desenvolver atividades voltadas no

fmbito da "Estrat6gia Nacional de Nio Judicializagao" (ENAJUD). Aprovado pelo Chefe do

Departamento de Direito Pdblico e de Processo Civil em 21.12.2016. Parecer do relator: Prof.

Associado Gustavo Assed Ferreira, pda Congregagao, opinando favoravelmente ao pedido de

autorizagao para a realizagao de atividades simultaneas, apresentado peso interessado. A

Congregagao aprova, por unanimidade, o parecer do relator, favorfvel ao pedido de
autorizagao para a realizagao de atividades simultineas (consultoria), apresentado pelo

interessado. 3.2. PROCESS0 2012.1.362.89.5 - MARIA HEMiLIA FONSECA. Pedido de
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autorizagao para a elaboragao de um de estudo junto g Organizagao Internacional do Trabalho

(OIT), durante o perfodo de janeiro a maio de 2017, intitulado "Productive, trarzsHormac/on,

industrial policy, employment and industrial relations trends in tthe chemical and

pharmaceutfca/ fndustrfes fn Brazf/." Aprovado pele Chefe do Departamento de Direito Privado

e de Processo Civil em 25.01.2017. Parecer do Relator: Prof. Dr. Caio Gracco Pinheiro Dias,

pda Congregagao, opinando favoravelmente ao pedido de autorizagao para a realizagao de

atividades simultaneas, apresentado peso interessado. A Congregagao aprova, por

unanimidade, o parecer do relator, favorgvel ao pedido de autorizagao para a realizagao

de atividades simultineas apresentado pda interessada. 4. RELAT6RIO BIENAL DE

ATIVIDADES DOCENTES. 4.1. PROCESS0 2012.1.388.89. 4 - JULIANA OLIVEIRA

DOMINGUES. Relat6rio Bienal de Atividades Docentes, apresentado pda interessada, referente

ao perfodo de 2014/2016. Aprovado ad referendum do Departamento de Direito Pdblico em

13.1.2017, como base no parecer favorfvel da Prop Dra Eliana Franco Neme. Parecer do

relator: Prof. Dr. Jair Aparecido Cardoso, pda Congregagao, opinando pda aprovagao do

Relat6rio Bienal de Atividades Docentes, apresentado pda interessada, referente ao perfodo de

2014/2016. O Prof. Dr. Caio Gracco Pinheiro Dias pede desculpas por apresentar o parecer

somente hoje pda manhi. Esclarece que o parecer 6 favorgvel, e se trata de um pedido de

consultoria de uma organizaS:ao internacional, ag6ncia especializada da ONU, dentro da area de

especialidade da docente, a docente este credenciada e nio nada a se opor na atividade.

Cumprimenta a docente que at6 colabora com o processo de internacionalizagao da Faculdade.

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. 5. COMISSAO C00RDENADORA DE CURSO - CoC. 5.1. PROCESSO

2016.1.603.89.6 - FACULDADE DE DIREITO DE RIBEIRAO PRETO. Minuta da criagao da

Comissio Coordenadora do Curso de Direito da FDRP/USP. Aprovada pda Comissio de

Graduagao em 23.11.2016, com base no documento elaborado pelo Prof. Dr. Caio Gracco

Pinheiro Dias. Parecer do relator: Prof. Associado Thiago Marrara de Matos, pda

Congregagao, opinando favoravelmente a sugestao da criagao da CoC, com algumas

observag6es. O Prof. Associado Thiago Marrara de Matos diz que recebeu o processo da

Diretoria e fez algumas observag6es diante da Resolugao CoG 5500. Diz que, no m6rito gerd 6

totalmente favorgvel a Comissio de CoordenaS:ao de Curso, e at6 como ex-presidente da

Comiss5o de Graduagao, Ihe parece muito oportuna a criagao da comissao, tanto por esse
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momento de implantagao de um novo Projeto Politico Pedag6gico, quanto peso fato de que as

Comiss6es de Graduagao tem assumido um nimero extremamente elevado de atividades que

impedem os presidentes de comissio de efetivamente dedicar mais tempo e atengao ao

andamento do curso a quest6es do dia a dia. Reitera que a COC seri extremamente importante,

embora s6 tenha um curso de Graduagao. Diz que fez uma anflise da minuta elaborada pda

Comiss5o de Graduagao a luz desse Resolugao CoG 5500, e Ihe parece que alguns pontos

precisam ser examinado por des. Considera que uma primeira questao 6 que a resolugao

solicita que na COC haha representagao docente de outras unidades que ministrem disciplinas

no curso, e no esbogo do regimento nio ha elsa previsao. Pergunta se o Projeto Politico

Pedag6gico que esb entrado em vigor tem uma presenga alta de membros de outra unidade,

pols ent3o terio que incluir uma representagao externa. Considera que outra questao 6 do

mandato dos docentes, que se trata de uma adaptagao do artigo IQ, paragrafo 6nico da minuta,

que generaliza o mandato de 3 (tr6s) anos. Esclarece que os mandatos de 3 (tr6s) anos s5o dos

docentes e dos discentes apenas de I (um) ano. Diz que se trata de uma observagao bem

simples. Uma segunda questao tamb6m relativa ao mandato 6 de que a resolugao exige que os

mandatos n3o sejam coincidentes. Diz, ainda, n5o saber com podem prever isso, pois devem

compor a comiss5o com representantes dos departamentos tamb6m. Considera que isso 6 uma

questao de mem6ria interna do Colegiado, pois se todos os membros saem de uma vez,

perderao a mem6ria hist6rica do que estava sendo feito, por isso 6 importante uma renovagao

gradual dos membros. Outro ponto serra a confus5o que existe entre suplente e vice, pois faz-se

muito essa confus3o na Universidade. Esclarece que a Resolugao CoG n3o faz, indevidamente, a

mengao a suplentes, pois toda comissio na Universidade deve ter suplente que 6 uma

decorr6ncia do principio da continuidade. Assim seria adequado incluir a previsao de

suplentes, pois se n5o ha suplentes, quando um membro falta a comiss5o para. Um quinto

ponto, seria a respeito do vice-coordenador, onde o Regimento propos que coordenador seri

substituido, em seu impedimento, pelo seu suplente. Considera que isso gerar uma confusao,

pois o coordenador sera substitufdo em suas fung6es fins, pelo vice-coordenandor, a na sua

participagao na reuniio pelo suplente. Exemplinica que se o presidente da Comissio de

Graduagao n5o pode comparecer ao CoG, quem o substitui6 o vice. Comenta que com as

normativas novas, uma vez eleito o Diretor e o Vice-Diretor da Unidade, todas os presidente e

vice das comiss6es tem que ser reeleitos em ato subsequente. Diz ter a divida se a COC deveria

seguir esse modelo. O Prof. Dr. Caio Gracco Pinheiro Dias esclarece que o presidente da COC
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n5o teri assento na CongregaS:ao, e a COC n5o 6 uma comiss3o estatutfria, portanto nio haverf

essa necessidade. O Representante Discente Yan Bogado Funck diz que os discente tem uma

questao para propor, que foi pauta deles, que 6 a proporgao de 7 (sete) docentes por 3 (tr6s)

discentes nas comiss6es. A LDB prev6 essa proporgao no artigo 56, paragrafo anico, mas a USP,

como um todo se considera supra legal e n3o adota essa proporgao. Comenta que por ser uma

comissio decorrente do novo Projeto Politico Pedag6gico, e que vai acompanhar sua

implantagao, pedem para que a proporgao nessa comiss3o seja de 30%, acrescentando uma

representante discente na comiss3o. O Prof. Titular Ignacio Maria Poveda Velasco diz que

gostaria de fazer uma consideragao de canter gerd e, talvez, responder a indaga5:ao do

Representante Discente Yan Bogado Funck Em relax:ao a criagao da COC, considera, que em um

primeiro momento, questionou a necessidade da comissao, se seria um bis fn iden, mas, depois

de ler o parecer do Prof. Associado Thiago Marrara de Matos, considera que pode se pensar na

sua implantagao. Diz que vai se abster nessa votagao. Esclarece que, em relagao ao comentfrio

do Representante Discente Yan Bogado Funck, apenas dando uma resposta t6cnica, n5o se trata

da Universidade de Sio Paulo se sentir supralegal, existe uma s6rie de quest6es jurfdicas, como

a autonomia universitfria. Considera que essa questao da representagao discente 6 recorrente,

6 legitima, mas a Universidade tem regimentos pr6prios, e a opgao que o Prof. Dr. Caio Gracco

Pinheiro Dias colocou em sua proposta 6 aquela que esta em acordo com a normativa da

Universidade. O Prof. Dr. Camilo Zufelato diz que, sobre esse fema especffico da

representagao discente, se lembra que ja enfrentou, desde o inicio dos primeiros trabalhos

dessa Faculdade, essa discussio. Considera que esse argumento da autonomia universitfria

sempre foi tratado, efetivamente, como definitive para que n5o utilizassem o percentual que 6

da legislagao federal. Assim coma tamb6m ja discutiram, nesta mesma Congregagao, outros

assuntos, como por exemplo, a transmissio on-line das reunites de Colegiados, que sempre foi

considerado um tema de que eram reunites fechadas. Comenta que ja defendia que dessem

outro cargter de publicidade a essas reunites. Considera que perderam a oportunidade,

naquele momento, de ser, pelo menos, uma das primeiras experi6ncias que fossem nesse

sentido. Considera, ainda, que estio diante de mais uma oportunidade da Faculdade de Direito

de Ribeir3o Preto rever um assunto bastante delicado em toda a Universidade de Sio Paulo.

Diz que sabem que isto 6 pouch perto do a representaS:ao discente tem nos outros colegiados

da Universidade. Mas uma discussio um pouco mais syria sobre at6 onde a autonomia

universitgria 6 efetivamente um impeditivo para que as unidades reflitam sobre a aplicagao do
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percentual da LDB, sera uma contribuigao que uma Faculdade de Direito poderia dar para toda

a Universidade de S3o Paulo. Diz que concorda com esse pleito dos alunos, especificamente no

que diz respeito a COC, inclusive porque isso 6 uma esp6cie de reconhecimento do trabalho que

os alunos tiveram no processo de discuss5o interna do novo Projeto Politico Pedag6gico.

Sugere que esse tema fosse vislumbrado com um pouco mais de profundidade, talvez at6 por

uma comissio designada nessa Faculdade para que discutissem essa questao, pois inclusive,

seja um dos temas que, talvez, a Universidade precisasse rever. O Prof. Titular Ignacio Maria

Poveda Velasco diz que concorda com o Prof. Dr. Camilo Zufelato em g6nero, n6mero e caso, e

lembra que deu uma resposta t6cnica, sem entrar no m6rito. Pontua que no conceito do

paralelo que o professor fez com as transmiss6es das reunites do Colegiado 6 valido, mas

juridicamente falando, naquela 6poca nio tinham um permissivo autorizando, que agora existe,

e essa reuni5o este sendo transmitida. Considera que no momento em que a pr6pria Faculdade

possa fazer uma proposta e ser encaminhada a CLR, isso 6 muito bom e valido, mas nesse

momento em que ha uma normativa vglida seria mais adequado respeitf-la. Diz que manter

uma alteragao que nio tem acolhida no Regimento da Universidade pode Ihes causar

problemas futuros. Considera que 6 melhor comegarem certo e depois prop6em que a

Universidade repense suas regras. No tema na autonomia, diz que 6 realmente um assunto que

se aplica a uma porgao de coisas, e n3o somente a percentuais da LDB, mas tamb6m se aplica a

exig6ncias, por exemplo, que o MEC este fazendo no tocante a diplomas e reconhecimento.

Considera que nesse particular podem entender que 6 bom seguir essa orientagao, mas em

outras coisas n3o. Reitera que o tema da autonomia interfere em muitas coisas e protegem a

Universidade de normativas que, muitas vezes, s5o constantemente mutantes no fmbito

federal e enquanto n5o fazem parte do sistema de ensino superior federal, existe controversio

sobre o que os afeta. A Prop Dra Fabiana Cristina Seven manifesta sua concordAncia total

com a representagao discente, pois precisam deles para poder tocar a COC. Comenta que foram

os alunos, em percentual maior do que 70% que elaboraram toda a discuss5o e o processo de

reda5:ao e criagao do Projeto Politico Pedag6gico que este em vig6ncia. Comenta, tamb6m, que

houve o empenho de muitos docentes da Faculdade tamb6m, mas reitera que precisam dos

alunos, pois 6 6tico e principio16gico. Considera que 6 juste e salutar para o andamento da COC.

O Sr. Diretor considera que ha um parecer do Prof. Associado Thiago Marrara de Matos

favorivel a implantagao da COC, desde que atendidas algumas das observag6es que fez.

Considera, ainda, outra questao 6 verificar a oportunidade desse Colegiado aprovar a
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realizagao de um estudo que possa resultar em uma proposta que possa ser encaminhada a

CLR aumentando o percentual de participagao da representa5:ao discente. O Prof. Dr. Caio

Gracco Pinheiro Dias comenta que para discutirem essa questao, quando foi elaborada a

minuta, em relagao a composigao da COC n5o havia a previsao de suplentes. Esclarece que a

ideia foi justamente evitar uma comiss5o muito grande, pois ja existe um ac6mulo de fung6es

para os docentes da casa. Diz que concorda com o Prof. Associado Thiago Marrara de Matos de

que a presenga de suplentes 6 necessgria para evitar soluS:6es de continuidade. Reconhece que,

em relagao ao termo suplente da presid6ncia, houve um errs na formulagao da proposta, e o

correto e falar do vice-coordenador. Diz que este editando a minuta para atender essas

sugest6es. Quanto a presenga dos representantes discentes, tamb6m 6 favorgvel a proposta.

Esclarece que sua 6nica preocupagao 6 de que a criagao da COC 6 regulada pda Resolugao CoG

5500 de 2009 que estabelece em 20% o percentual de representagao discente. Esclarece,

ainda, que a COC nio 6 criada pda Unidade, nem pda Comissio de Graduagao, mas pelo

Conselho de Graduagao, e deliberaram no Projeto Politico Pedag6gico por ter uma COC.

Considers que isso significa que o novo Projeto Politico Pedag6gico obriga a Comiss3o de

Graduagao propor ao Conselho de Graduagao a criagao da COC, mas que a criar 6 o Conselho

com base em uma proposta elaborada pda Unidade, bem como a na Resolugao. Reitera que n5o

v6 problemas em mandar uma proposta para o CoG contendo dois alunos. Esclarece que hoje a

composigao da COC prev6 4 (membros) docentes, sendo I (um) de cada departamento, a16m de

um membros da Comissio de Graduagao e I (um) representante discente, o que corresponde

aos 20% exigidos pda Resolugao 5500. Considera que se ampliarem a participagao com dois

discentes, teriam um composigao de 6 Cseis) membros no total a o representagao discente

equivaleria a 1/3 (um tergo - 33%) do total. Reitera que n5o v6 problemas com isso, mas diz

nio saber se isso, quando chegar no CoG, vai ser alterado depois. Em relagao aos professores

externos, considera que seria interessantes, mas, efetivamente, a participafao dos docentes

externos no programa da Faculdade n5o Ihe parece tio ampla a panto de justificar um docente

externo. Esclarece que, basicamente, o que tem de docente externo s3o os docentes da FEARP,

que ministram 2 (duas) disciplinas optativas, I (uma) disciplina da FMRP, I (uma) disciplinas

da FFCLR, tamb6m optativa. Reitera que dentro do quadro a proporgao 6 pequena para

justiflcar uma representagao de docente externo. O Sr. Diretor consulta o Colegiado quanto a

inclusio de I(um) representante discente na minuta de criagao da Comissio Coordenadora de

Curso. O Prof. Dr. Caio Gracco Pinheiro Dias diz que seguindo as sugest6es do Prof.
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Associado Thiago Marrara de Matos, incluiu a previsao de um suplente para cada membro da

comiss3o. Alterou a quantidade de representantes discentes de I (um) para 2 (dais). Para

atender a renovagao do Colegiado pelo tergo foi inserida a previsao, no memento de instalagao

da COC, os mandatos dos membros servo de I(um), 2 (dois) e 3 anos, determinada por sorteio

a duragao do mandato de cada um. Esclarece que foi inclufda a previsao do coordenador e vice-

coordernador serem eleitos nos termo do artigo 6g da Resolugao CoG 5500. Houve tamb6m

uma alteragao no paragrafo primeiro para estabelecer que nos impedimentos do coordenador

o vice assume. A Congregagao aprova , por maioria dos presentes, o parecer do relator,

favorgvel a Minuta da criagao da Comissio Coordenadora do Curso de Direito da
FDRP/USP, com algumas observag6es, as quais foram incorporadas peso relator durante

a sessio. 6. CONCESSAO DE CARGO DOCENTS. 6.1.PROTOCOLAD0 2017.5.40.89.0 -

FACULDADE DE DIREITO DE RIBEIRAO PRETO. Programa para abertura de concurso para

provimento de um cargo de Professor Doutor, MS-3, RDIDP, junto ao Departamento de Direito

P6blico, na Area de Direito Econ6mico e Financeiro. Aprovado ad rlgHerendum do Conselho do

Departamento de Direito P6blico, com base no parecer favorfvel da Prop Dra Juliana Oliveira

Domingues. Parecer do relator: Prof. Associado Thiago Marrara de Matos, pda Congregagao,

manifestando-se favoravelmente a aprovagao do programa proposto pelo Departamento. O

Prof. Associado Thiago Marrara de Matos diz que analisando o artigo 125 $ 1P do

Regimento, o departamento deve fazer a indicagao inicial dos pontos para confecgao do Edital,

entio est5o aprovando a materia-prima do Edital. Esclarece que a Prop Dra Juliana Oliveira

Domingues apresentou 20 (vinte) pontos divididos em sua metade com assuntos de Direito

Econ6mico e Direito Financeiro. Considera bastante adequado, n5o se op6e a aprovagao. Diz

que a sua divida 6 que des t6m a tradigao de indicar os conteddos de disciplinas ou ja indicam

os pontos para o Edital. Diz nio saber se estio aprovando algo contrgrio a tradigao de Editais

da Faculdade. O Prof. Associado Gustavo Assed Ferreira diz que isso vai contra a tradigao da

Faculdade. Considera que isso 6 bom, pois sua tradigao era equivocada e generalista ao

extremo, a16m de deixar os candidatos em uma situagao que n5o 6 normal na USP. Esclarece

que o normal 6 que se tenha 20 Cvinte) ou 30 Ctrinta) pontos. Considera, ainda, que essa

mudanga de rumo 6 salutar. Reitera que vio contra uma tradigao, mas que em boa hora vem

ser alterada. O Prof. Associado Thiago Marrara de Matos diz que sua dQvida juridica 6 de

que, como base no programa, o presidente da Banca selecionarg os pontos, e teme que

futuramente um professor possa dizer que a disciplina n3o era programa do concurso, e nio 6
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obrigado a ministrar essas aula. Considera que quando inserem no Edital a ementa completa da

disciplina como ela este cadastrada no Jupiter pode determinar que o professor ministre todas

aquelas disciplinas, sends responsabilidade definir os pontos. Diz que gostou da maneira como

este, mas Hicou com essa dQvida. O Prof. Associado Gustavo Assed Ferreira considera que o

que vincula o docente as disciplina da sua cadeira 6 o que este no Jupiter e o docente n5o

poderg dizer que n3o estava no Edital. Diz que a dQvida do Prof. Associado Thiago Marrara de

Matos 6 pertinente, mas nio se mant6m. Reitera que o docente nio pode dizer que s6 fez a

prova para esses 20 (vinte) pontos, e nio podera questionar, pois ele fez a prova conhecendo o

conte6do da cadeira pda qual ele concorreu ao cargo pablico. Considera que foi cobrado dele

no Edital os 20 (vinte) pontos, e as duas quest6es s3o de natureza distintas. Comenta que 6

uma tradigao da USP criar um arcabougo de pontos para depois tirar os 20 (vinte) pontos para

prova escrita e didatica, ou coma ja fizeram em outros momentos, escolher ll (onze) pontos,

sendo lO (dez) utilizados na prova escrita, e o sorteado 6 substituido. Comenta, ainda, que n3o

6 uma tradiS:ao deles, mas de boa parte da USP, e 6 salutar a lembranga da Prop Dra Juliana

Oliveira Domingues. O Prof. Titular Ignacio Maria Poveda Velasco diz que gostaria de

levantar uma questao meramente formal de que, na verdade, nio est5o falando de concurso

p6blico para preenchimento de cargo. Esclarece que ha dois tipos de cargos na Universidade,

sendo o cargo de Professor Doutor e o cargo de Professor Titular. Esclarece, ainda, que a

Comissio de Claros Docentes tem esse nome e manteve esse name, e houve um tempo que na

Faculdade se confundia cargo com clara. Esclarece, tamb6m, que o termo claro 6 utilizagao para

designar o numerfrio, a verba que 6 necessgria para voc6 colocar um cargo em concurso e

poder supri-lo. Comenta que na Comiss3o de Claros Docentes avaliaram que como tamb6m

deliberar sobre contrataS:6es temporarias que nio sio cargo optaram por manter a

denominagao. Em relafao a questao levantada peso Prof. Associado Thiago Marrara de Matos,

considera verdade que o professor 6 obrigado a lecionar todo o conteQdo que Higura no Jupiter,

relativo aquela area para qual ele prestou o concurso, mas tem visio na Universidade docentes

que tem entrado na justiga para dizer que no programa do concurso que prestaram nio

estavam as disciplinas que Ihe atribufram aulas. Considera, ainda, que essa ideia de colocar o

programa todo das disciplinas 6 mais uma cautela, pois baseado no programa, coma disse o

Prof. Associado Thiago Marrara de Matos, a Banca extrairg uma lista de pontos. Considera,

tamb6m, que n3o ha mal em colocar todo o conte6do no programa do Edital. Diz isso baseado

em sua experi6ncia, naquilo que tem visto acontecer em termos de judicializagao na Faculdade.
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O Prof. Associado Gustavo Assed Ferreira diz ter um pouco de dificuldade com regras

quando os realiza para quem nio cumpre o seu mister. Considera que, normalmente, a regra 6

feita para quem a cumpri, e a sans5o para quem n5o a cumpri. Ainda que concorde com o Prof.

Titular Ignacio Maria Poveda Velasco que se trata de uma cautela, partem do pressuposto e que

o nosso futuro docente ingressara na justiga. Considera que o Edital fica muito mais clara se o

docente sabe o que foi pins:ado dentro do conjunto de disciplinas que eventualmente pode carr

na prova. Considera, ainda, que o n6mero de 20 (vinte) pontos Ihe parece ser um n6mero

adequado para que um candidato em uma vaga para uma area tio vasta como econ6mico e

financeiro possa se preparar dignamente. Comenta que as vezes ouvem dos candidatos que n5o

sabiam nem como estudar para o seu concurso, pois o conjunto de disciplinas que abarcava era

t3o extenso, e decidiu nio estudar para nada. Considera que, talvez, isso trouxesse um

adensamento de preparagao para o candidato, para que ele possa ser cobrado

condizentemente, de uma maneira dura. Reitera ser mais adequado manter a proposta da Prop

Dra Juliana Oliveira Domingues, e a preocupagao do Prof. Titular Ignacio Maria Poveda Velasco

de uma eventual agro judicial 6 real, mas o Edital n3o vincula de modo algum, tecnicamente

falando, o que o professor vai lecionar. Esclarece que isso pode ser alterado no tempo, desde

que, meramente, se crie uma disciplina, ou mude seu conteQdo. O Sr. Diretor pondera que hf

uma proposta de aprovar integralmente o parecer do Prof. Associado Thiago Marrara de

Matos, que segue o parecer da Prop. Dra Juliana Oliveira Domingues. O Prof. Titular Ignacio

Maria Poveda Velasco diz que nio se importa com o que escolherem, n3o 6 essa questao, mas

o que Ihe preocupou foi um comentfrio feito pelo Prof. Associado Gustavo Assed Ferreira.

Lembra que o professor falou em adensamento de preparagao do candidate para o concurso.

Considera que se haver uma vista de pontos pode ser at6 mais ficilde se preparer, mas uma vez

professor, ele vai ter que lecionar todd o conteddo programftico e sinceramente, nio v6 qual o

problema em por o conte6do todo no Edital. Comenta que gostariam de ter um professor que

mostre conhecimento em todo o programa para o qual este concorrendo, pois vai ter que

lecionar aquilo. O Prof. Dr. Guilherme Adolfo dos Santos Mendes diz que a Prop Dra Juliana

de Oliveira Domingues tem uma preocupagao com a qual ele comunga que s3o os concursos de

Livre-Doc6ncia. Comenta que nos concursos de Livre-Doc6ncia algumas areas t6m um

problema mais tranquilo e outras muito mais extensos. Pondera se nio seria salutar

padronizar os concursos de Livre-Doc6ncia e definir uma quantidade de pontos para todos. Diz

que estaria de acordo. Considera que para o concurso de Professor Doutor, talvez nio seja a
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mesma 16gica e n3o precise disso, pols hg uma concorr6ncia somente na area, e somente um vai

passar. Considera, ainda, que parecer da Prop Dra Juliana Oliveira Domingues vem com essa

questao da Livre-Doc6ncia, e defende nessa Congregagao que seja padronizagao. Reitera que

nos concursos para Professor Doutor n3o v6 mal em manter o conte6do, pois o professor teri

que ministrar o programa todo. A Congregagao aprova, por unanimidade, o parecer do

relator, no que tange ao apontamento base do concurso. Com relagao ao programa para

abertura de concurso para provimento de um cargo de Professor Doutor, MS-3, RDIDP,

junto ao Departamento de Direito Pablico, na Area de Direito Econ6mico e Financeiro

deliberou por maioria dos presentes, constar em edital o conte6do completo das

disciplinas base do referido concurso, conforme segue: Disciplina: DDP4201 - Direito
Econ6mico. 1. Teorias do Direito Econ6mico. Conceitos Bgsicos. 2. Direito Econ6mico e

sua relagao com a Macroeconomia e Microeconomia. 3. Polftica Econ6mica e Direito

Econ6mico. 4. Regimes de Mercado. 5. Constituigao Dirigente, Constituigao Econ6mica e

Ordem Econ6mica. 6. A Protegao Constitucional a Livre Iniciativa. 7. A relagao entre a

livre iniciativa e a livre concorr6ncia. 8. Economia Monetiria e Economia Internacional.

9. Desenvolvimento Econ6mico. 10. 0 Direito de Propriedade e a Fungao Social da
Propriedade. 11. Regulagao da Atividade Econ6mica. Disciplina: DDP6261 - Teoria da

Regulagao Econ6mica e Organizagao Industrial. I. Origem e fundamentos da regulagao.

2. Objetivos e formas da regulagao. 3. Regulagao das macro-externalidades. 4. Principios

regulat6rios. 4.1. Redistributivo. 4.2. Concorrencial. 4.3. Cooperativo - auto-regulagao. 5.

A regulagao do poder econ6mico. 6. O poder e suas virias manifestag6es juridicas. 7.

Regulagao dos monop61ios. 8. Regulagao preventiva de monop61ios. 9. Setores

regulados. 9.1. Telecomunicag6es. 9.2. Energia e16trica. 9.3. Ggs e Petr61eo. 9.4.

Saneamento bisico. 9.5. Outros. 10. Disciplina juridica da concorr6ncia. 11. Mercado

relevante. 11.1. Posigao dominante. 12. Acordos verticals e horizontais. 13.

Concentrag6es. 14. Regulagao, intervengao e bem-estar social. Disciplina: DDP7201 -

Direito Concorrencial. 1. Princfpios e Regras Constitucionais Estruturantes do Direito

Antitruste. 1.1 Principios da ordem econ6mica. 1.2 A relagao entre os principios da

livre-iniciativa e da livre concorr6ncia. 2. Breve Hist6ria e Evolugao do Direito

Concorrencial (Antitruste). 2.1 Antecedentes 2.2 Formagao de normas concorr6ncias no

Brasil. 2.3 0 controle antitruste na teoria juridica e na teoria econ6mica. 2.3.1 A Escola

de Harvard. 2.3.2 Escola de Chicago. 2.3.3 A Escola de Freiburg. 2.3.4 Regra per se e a
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regra da razio. 3. Etapas da Anilise Antitruste. 3.1 Mercado relevante. 3.2 Parcela

substancial do mercado, poder de mercado e posigao dominante. 3.3 Probabilidade de

exercicio de poder de mercado. 3.4 Barreiras a entrada. 3.5 Rivalidade 3.6 Efici6ncias

econ6micas. 4. Controle de Estruturas. 4.1 Hip6teses legais. 4.2 Sang6es por infrag6es a

normas especificas. 4.3 Enganosidade, recusa, omissio ou retardamento injustificado de

informag6es. 4.4 Atos de concentragao econ6mica. 4.5 Crit6rios de incid6ncia. 4.6

Procedimentos de anilise de atos de concentragao. 4.7 Intervengao de terceiros

interessados e impugnag6es. 4.8 Decis6es e Acordos em Atos de Concentragao (ACCs). 5.

Controle de Condutas. 5.1 As hip6teses legais de infrag6es antitruste. 5.2

Responsabilidade na Lei Antitruste. 5.3 Abuso de posigao dominante. 5.4 0s acordos

entre concorrentes. 5.5 Cart6is. 5.6 Paralelismo de conduta e o plus bator. 5.7 Acordos de

leni6ncia. 5.8 Reparagao de Danos por Prfticas Anticoncorrenciais no Brasil. 6. A

Promogao Internacional do Antitruste. 6.1 Plano Internacional Multilateral. 6.2 Plano

Bilateral e Regional. 7. Estudo de Casos. Disciplina: DDP7263 - Mercado de Capitals I.

Companhias abertas e fechadas. 1.1. Companhias abertas e Mercado de Capitais. 2.

Mercado de Capitais: origem, evolug:ao e fungao econ6mica. 3. Mercado de Capitais:

principios informadores. 3.1. Informagao completa e livre formagao de prego. 4.

Mercado de Capitais: estrutura regulat6ria. 4.1. Regulagao: CMN, BACEN, CVM e

Sociedades Corretoras. 5. Mercado de Capitais: estrutura regulat6ria. 5.1. Entidades

Auto-reguladoras: Bolsas e Companhias de Liquidagao. 6. Mercado de Capitals e Direito

Societirio. 7. Informagao e mercado. 7.1. Insider Trading. 7.2. Transpar6ncia nas

companhias abertas. 7.3. Conceito de informagao relevante e suas exceg6es. 8. Valores

mobiliirios: conceitos e esp6cies. 9. Valores mobiligrios. 9.1. Derivativos. lO.
Securitizagao e Fundos de Investimento. 11. Abertura de Capital. 12. Prospecto. 12.11.

Requisitos formais e outras quest6es econ6mico-jurfdicas. 12.2. Poder de controle no

mercado. Pr6mio, Alienagao e Oferta Publica. 13. Poder de controle. 13.1. Controle

minoritgrio e capital pulverizado. 13.2. Consequ6ncias e mecanismos de protegao contra

tomadas hostis (poison pills). 14. Fechamento de capital. 14.1. Fungao econ6mica e base

normativa. 15. Novas perspectivas. 15.1. Novo mercado, interesse ptlblico e privado,

globalizagao dos mercados. Disciplina: DDP8261 - Finangas P6blicas do Orgamento. 1. A

Atividade Financeira do Estado. Ci6ncias das Finangas e Direito Financeiro. Hist6ria e

Evolugao do Direito Financeiro. 2. Politica Financeira: Teorias, Finalidades e
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Instrumentos. 3. Receita Publica. Conceito e Classificag6es. 4. Federalismo Fiscal e Pacto

Federativo. Discriminagao de Rendas. Os Fundos Constitucionais. 5. Despesa Publica.

Conceito. Caracterfsticas e Classificag6es. Execugao da Despesa Publica. 6. Cr6dito

Piblico. Empr6stimos P6blicos. Divida Publica Interna e Externa. Tftulos PQblicos. 7.

Orgamento: Conceito, Natureza Juridica e Fung6es. 8. Os Principios Constitucionais

Orgamentarios. 9. Normas Gerais de direito Financeiro. A Lei 4.320/1964 e a Lei de

Responsabilidade Fiscal (LC IO1/2000). 10. O Ciclo Orgamentario: Elaboragao do

Orgamento. Orgamento participativo. O Processo Legislativo Orgamentario. A Execugao

Orgamentaria. ll. Orgamento e Planejamento: o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes

Orgamentarias e o Orgamento Anual. 12. A Fiscalizagao Financeira e OrS:amentgria.

Controle Interno. Controle Externo. Os Tribunais de Contas. Responsabilizagao dos

Agentes PabliFosq. Controle Social do Orgamento. Nada mais havendo a tratar, o Sr.

Presidente afjrldeX#s3fEg£gBa de todos e da por encerrada a reuniio is 17h10. Do que, para
constar, eu, PK )ll:lgi$#ifP '"":' irda Aparecida Cruz de Oliveira Bianco, Assistente T6cnica

Acad6mica, la+deiidigitei esta Ata, que sera examinada pelts senhores Conselheiros presences

a sess3o em que for discutida e aprovada, e por mim assinada. Ribeirio Preto, 10 de mars:o

2017
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