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ATA DA 70' SESSAO DA CONGREGAgAO DA FACULDADE DE DIREITO DE
RIBEIRA.o PRETO DA UNIVERSIDADE DE sAo PAULO. Aos doze dias do m6s de

maio de dois mi] e dezessete, as quatorze horns, na Sale da Congregagao da Faculdade de

Direito de Ribeido Preto da Universidade de Sio Paulo, em I ' convocagao, reQne-se a

Congregagao da Faculdade de Direito de Ribeir5o Preto - FDRP, sob a Presid6ncia do Prof.

Titular Umberto Cello Junior, Diretor da Unidade, com a presenga dos Professores .Alessandro

Hirata, Amfncio Jorge Silva Nunes de Oliveira, (bio Gracco Pinheiro Dias, Camilo Zufelato,

Fabiana Cristina Seven, Guihemle Adolfo dos Santos Mendes, Gustavo Assed Ferreira, Jair

Aparecido Cardoso, Jose Lino Oliveira Bueno, Nunn Manuel Morgadinho dos Santos Coelho,

Victor Gabriel de Oliveira Rodriguez, Thiago Marrara de Matos. Representantes Discentes de

Graduagao Yan Bogado Funck e Rodolfo Farias Gomes. Representante discente de P6s-

Graduagao: Raphael Andrade Silva. Representante dos servidores t6cnico-acad6micos Daniela

Vedssimo Gomes. Presente, tamb6m, a Sr ' Marcia Aparecida Cruz de Oliveira Bianco,

Assistente T6cnica Acad6mica, para secretariar a reuniio. Justin icaram suas aus&ncias, os

Professores Giselda Femandes Hironaka, Ignacio Maria Poveda Velasco e Nelson Mannrich.

Havendo ntimero legal, o Sr. Diretor inicia a Parte 1. EXPEDIENTE. 1. Discussio e

votagao da Ata da 69' Sessio Ordinfria da Congregagao realizada em l0.03.2017. Nio

havendo manifestag6es contdrias, a ata & aprovada por unanimidade. 2. Comunicag6es do Sr

Ditetor: a) aconteceu no peritxio de 08 a 11/05, o concurso de Livre-Doc6ncia em Direito

Civil Patrimonial e Existential, sendo habilitados os Professores Doutores Leonardo Estevam

de Assis Zaninie Marta Rodrigues Maffeis Moreira. Cumprimenta, especialmente, a Prof ' Dr '

Marta Rodriguez Maffeis Moreira, docente da casa, que pasha a integrar o grupo de professores

associados dessa Unidade. b) registra a divulgagao do Termo de Relacionamento celebrado

entre o Minist6rio P6blico do Estado de Sio Paulo, fundag6es de apoio iUniversidade de Sio

Paulo (USP) e a Universidade Estadual Paulista "Jtllio de Mesquita Filho" (UNESP), e as dual

Universidades. Offcio GR/ CIRC/209, de 13/03/201 7. Interessado: Universidade de Sio Paulo

Assunto: Termo de ]ielacionamento celebrado entre o Minist6rio P6blico do Estado de Sio

Paulo, fundag6es de apoio iUniversidade de Sio Paulo e a Universidade Estadual Paulista

'IJlUio de Mesquita Filho" (UNESP). c) no perikxlo de 16 a 19.05 aconteceH o (.bncurso de

Livre-Doc6ncia em Direitos Humanos. O presidente da banca examinadora sed o Prof.

Associado Rubens Began Diz que Ihe ocorreu argo, tendo em vista que nessa semana, e no
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pr6ximo m6s oconera outro concurso para o tftulo de Livre-Docente com docentes extemos a

USP. Prop6e uma reflexao, pols quando se trata de concurso de Livre-Doc&ncia de professores

da casa, parece fazer dodo o sentido que hajj a utilizagao de recursos ptiblicos. Pede para que

imaginem uma situagao em que hi um candidato de fom, haver6 coda uma mobilizagao de

recursos pablicos, pols gastado muito com passagens a6reas e difrias, para ao final beneficiar

uma pessoa que vai ter um titulo da USP. Comenta que des nio podem fazer nada, pols se de

alguma forma tem que realizar concursos. Esclarece que fez as contas da quantidade de recursos

pablicos que utilizam e considers que deveriam mudar esse sbtema. Considera ser 6bvio que

esses concursos dio visibihdade para a Faculdade, mas he preocupa a fato de estarem com

poucos recursos. O Prof. Titular Amfncio Jorge Silva Nunes de Oliveira pergunta se 6

cobrada taxa para a inscrigao nesses concursos e ressalta que a revalidag6es de diploma tcm

taxes bem altas. O Sr. Diretor esclarece que a taxa de inscrigao 6 de R$80,00 e por problemas

de bonomia nio poderiam cobrar mats de um candidato por ser extemo a USP. O Prof.

Associado Rubens Begak esclarece que para obtengao de revalidagio de diploma a USP nio

6 maid a tlnica Universidade estatal titulada a fazer, pois hoje vfrias realizam, e algumas privadas

tamb6m Escjarece que, no caso dos concursos de livre-docencia, 6 uma obrigagao estatutfria da

USP oferecer eases concursos. Consider interessante a proposta de reflexio do Sr. Diretor,

mas nio v& homo cobra-la. d) nos dias 17 e 18.05, acontecera o ll Simp6sio Cr6dito e

Endividamento, organizados pda Prof'Dr ' lara Pereim Ribeiro e a Prof'Associada Maria Paula

Bertran. Elsa edigao vem contando com mesas redondas e grupos temfticos que abordam o

cr6dito e o endividamento de fomla plural e interdisciplinar. e) no dia 29/05 acontecerg o

evento Contribuig6es do direito processual para o desenvolvimento no Estado Democrgtico de

Direito, palestrante Prof. Lorenzato Mateo Bujosa Vadell, professor catedrgtico da

Universidade de Direito da Salamanca, Espanha. Evento oqanizado pelo Programs de P6s-

Graduagao da FDRP. f) registry que na semana passada esteve junto com o Diretor da FEARP,

o Professor Titular Dante Pinheiro Martinelh, na Universidade de La Frontera, no Chile,

localizada na cidade de Temuco, que mica a 700(setecentos) qui16metros da cidade de Santiago.

Comenta que foi uma experi&ncia muito boa, a Diretora da Faculdade de Ci6ncias Juddicas e

Empresariais, que nio tem formagao juridica, pols se trata de uma Faculdade que une

Economic e Direito. Lembra a que a Diretora esteve na FDliP uma vez acompanhada de um

professor trazida peso Professor Associado Joio Luiz Passador da FEARP e shes falou da
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Universidade e seu encanto com o ru/z#)//.r de Ribeirio Preto, e com a FDRP. Comenta que a

Diretora da Faculdade do (]lile disse na ocasiio que era exatamente isso que ela estava

procurando, estabelecer parcerias, pois jf tinham parceria com a FEAJiP e gostaria dessa

parceira com a FDRP tamb6m. Comenta que foi feith o convite para que des fossem ao (-)ble e

a Diretora, com mandato de 3 (tr6s) anon, a dada ano tem que fazer uma apresentagio de contas

piblicas, prestando esse declaragao em uma solenidade em que esta Diretora colocou como

uma de suas pr6ximas realizag6es a assinatura de um conv6nio com a FDRP. Diz que ficou

muito impressionada com a infmestrutura dessa Universidade, Temuco 6 uma cidade que possui

300.000 (trezentos n-li]) Inbitantes, e 6 uma cidade universitfria, de forma que, com o apoio da

CRlnt/FDRP, a minuta de contrato jf foi aprovada pelo C.rA e este em via de ser aprovada

pe[os competentes da Universidade. ]Registra que o convite foi feito peta Universidade de La

Frontera que custeou todas as despesas. 3. Eleigao. 3.1. Elei$o de um membro docente titular

para integrar a Comissio Permanente de Publicag6es, tendo em vista o t6rmino do mandato do

Prof. Dr. Camilo Zufelato. Interessados: TTliago Marrara de Matos e Paulo Eduardo Alves da

Silva. O Prof. Associado Thiago Marrara de Matos diz que se afeigoa muito a essa

comissao, mas jf possui outras comiss6es, por isso afirma que gostaria de ser suplente, mas

coma nio hf esse possibilidade prefers indiciar o Prof. Dr. Paulo Eduardo .ives da Silva e

retire sua candidature. Por aclamagao 6 eleito o Prof. Dr. Paulo Eduardo .hives da Silva, como

membro da Comissio Permanente de Publicag6es. O Prof. Titular Amfncio Jorge Silva

Nunes de Oliveira pergunta qual o objetivo dessa comissio. O Prof. Dr. Guilherme Adolfo

dos Santos Mendes esclarece que hf algum tempo ele e o Prof. Associado Tlliago Marrara de

Matos tiveram a ideia de elaborar uma revista cientff ica e entenderam que hf uma s6rie de

procedimentos para fazer dos pontos de vista formal e material. Considers interessante para a

Faculdade fomentar esse iniciativa dos colegas. Esclarece que foi um longo processo e

chegaram a conclusio que serra interessante montar uma comissio para cumprir esse papel

institucional de fomentar a criagao de revistas. Comenta que hoje ha duas revistas, sendo uma

em Direito P6blico, e uma em Direito Administrativo, culo editor-chefe 6 o Prof. Associado

Thiago Marrara de Matos. O Prof. Associado Thiago Marrara de Matos comenta que, no

futuro, a ideia 6 ter um setor de revistas. Diz que o Prof. Dr. Guilhemle Adolfo dos Santos

Mendes tamb6m tem um projeto de revista de Direito Tributfrio e jf hf uma revista que este no

.2waA, e o intuito futuro 6 ter esse Comissio de Apoio para as revistas, com areas operacionais,
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como existem em outras faculdades. Comenta, ainda, que o Deparumento de Direito P6blico

aprovou recentemente, por iniciativa do Prof. Associado Rubens Begak, com parecer do Prof.

Associado Victor Gabriel de Oliveira Rodriguez, uma normativa de distribuigao dos apezgeadi,

para que parte deles sejam direcionados as revistas dos professores do deparumento. Consider

que com esses recursos conseguirao concretizar a proposta de ter um setor mais operacional, e

talvez tenham que mexer na estrutura dessa comissio. 4. Palavra aos Senhores Presidentes

de Comiss6es. Comissio de Graduagao: O Prof. Associado Nuno Manuel Morgadinho

dos Santos Coelho infomia que o ponto de paula que foi retirado da deliberagio da

Congregagao a seu pedido, hoje, respeita a uniformizagao dos procedimentos de

reconhecimento e revalidagao do diploma estmngeiro pda FD e FDRP. Comenta que a Pr6-

Reitoria de Graduagao este em um empenho muito imporunte e muito atrasado de fazer com

que cursos que sio oferecidos por unidades diferentes tenham o mesmo procedimento de

revalida$o de diplomas. Lembra que foam feitas vfrias reunites com o presidente da (:(l;/FI)

e conseguiram chegar a um texto que aprovaram na CG/FDRP e que esb em deliberagao na

(IKl;/FD. Esclarece que a nova regra 6 muito parecida com a normativa da FDliP, pois jf este

de acodo com a pr6pria normativa da Universidade. Esclarece, ainda, que o sistema que

utilizam na FDRP hoje, de uma anfhse pr6via, e aplicagao obrigat6ria de provas poded

continuar como jf fazianl Esclarece, tamb6m, que pediu para retirar o ponto de pauta, pols nio

faz sentido aprovarem uma nova diretriz para uniformizar a normative sem saber se a (IK}/FD

vai aprovf-la. O Sr. Diretof elogia o trabalho que o Prof. Nuno tem feito, sendo esse trabalho

muito imponante em colaboragao com a CG/FD. Considers muito razofvel a proposta de

retirar a assunto de pauta para future deliberagao. Comissio de P6s-Graduagao: O Prof.

Associado Gustavo Assed Ferreira fegistfa que ocorreu a prove escrita no 4' processo

seletivo do Curio de P6s-Graduagao .f/ c/a SeP.r// em Direito, navel de Mestrado. Esclarece que

forum 199(canto e noventa e nove) candidatos habihtados para a realizagao da prova, os

resultados devem ser entregues pelos professores que corrigiram as provas at6 a pr6xima

segunda-keira. Diz que sua expectativa 6 de que consigam qualificar ao menos 50 (cinquenta)

vagus para a {iltima fase, com media 6 (seb) ou superior, para, na tlltima face, disputar as 33

(trinta e tras) vagas. Considers bom que denham um n6mero um pouco maior para a 61tima

ftse, para que possam conhecer um amplo ntlmero de pmjetos de pesquisa, analkar mellor os

currkulos dos candidatos e poder fazer uma base final com direito a escolha. O Sr. Diretor
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elogia o trabalho da Comissio de P6s-Graduagao e dos professores. Diz que viu e ficou

realmente muito impressionado, pois os professores fomlularam e corrigiram as provas de

profici6ncia em lingual, o que foi um esforgo adicional da comissio. Parabeniza a todos os

professores que colaboraram com esse processo. Comissio de Cultura e Extensio

Universitfria: A Prof ' DT ' Fabiana Cristina Seven comunica que o Programa Universidade

aberta a Terceira Idade da Unidade conseguiu, por meio das respostas dos docentes que ja

responderam ao questionamento da comissao, a abenura de vagus em 12 (doze) disciplines

regulares, sendo o maior ntimero de vagus de conseguiram at& hole. Comunica, tamb6m, que de

23 a 28.10.2017 seng realizada a Semana USP de Ci6ncia e Tecnologia, e o temp 6 "A

matemftica este em tudo". Esclarece que esse ano o evento 6 combinado com a Pt6-reitoria e

as Comiss6es de Pesquisa; jf houve uma reuniio conjunta em 09.05 para tratar sobre esse

evento e a ideia 6 ter uma programagio bastante rica, voltada ao ptiblico extemo i

Universidade, envolvendo sodas as Unidades do ramPxl, tendo homo eixo central o papel da

matemftica nas vfrias ci6ncias. Comenta que os docentes tamb6m estio convidados e podem

conversar com ela e com o Prof. Associado Thiago Maura de Matos, para sugestao de

propostas da Faculdade que denham esse eixo. Informs que no dia 09.05 houve a visits

monitorada de Ensino M6dio na Unidade, um evento que acontece anualmente, foio Prof. Dr.

Daniel Pacheco Ponies que recebeu os alunos. Considera uma atividade importance, pois 6 o

momento em que alunos da rede particular e publica da regiio conhecem a Faculdade.

Comunica que este m&s este ocorrendo o Curio de Finangas P6blicas, ofertado pelo Prof. Dr.

Gabriel Loretto Lochagin. Esclarece que 6 um curio gratuito e tiveram 56 (cinquenta e seis)

inscritos, ultrapassando as 50 (cinquenu) vagas iniciak. Diz que ipso enfatiza o sucesso da

atividade e da forma como tem sido conduzida, e hf um p6blico extemo majoritfrio em relagao

i Faculdade e ao cnmpxl, sendo da cidade mesmo, o que mostra uma satisfagao em relagio a

Faculdade com o ptlblico extemo. Comissio de Pesquisa: O Prof. Associado Thiago

Marrara de Matos comenta que pediu aos docentes fazer um cadastro no Google J'rBaZar que 6

uma ferramenta que a GoaKZe oferece para o mapeamento de citag6es. Considers que 6 uma

ferramenta bastante imperfeita kinda, mas serve tanto para a Comissio de Pesquisa verificar o

impacto da atuagao cientdica dos docentes, e tamb6m serve para os professores verif icarem

conde des devem publicar, pois a ferramenta df esse retomo acerca do impacto dos peri6dicos

e das leituras de cada artigo. Informs que os docentes Leno a ajuda do servidor oder Gongalves
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de Padua, que estarg a disposigao dos docentes, cadastrando o nome de todos os professores

que pediranb ji houve um aumento de cadastros e quase metade dos professores da Unidade ja

este cadastrado na plataforma. Agradece aos Professores Gustavo Said Diniz, Sebastiio Sergio

de Oliveira, Rubens Begak, e outros que se dirigiram ao servidor oder Gongalves de Padua para

fazer esse cadastro. Diz que ainda hf muitos professores sem cadastro. Reforga o pedido para

que os professores se cadastrem, alguns podem se sentir um pouco expostos, nio hf

necessidade de que o perfil seja p6blico, mas podem informar o servidor somente para que

denham um mapeamento do impacto da pesquisa na FDRP. Comenta que tiveram 6timas

surpresas com docentes que tiveram cadastros, pols nio imaginavam que tinham vfrios

docentes com impacto muito grande, com muitas citag6es e ele nio tinha a menor ideia sobre

ipso. Informa que estio no puzo de inscrig6es do Edital PIBIC at6 24.05, e quem quiver

mandar pmjetos de iniciagao estio aceitando. Diz que estio tentando fazer um ciclo de

palestras intemacionais, inicialmente mobilizando os professores da pr6pria comissio para

indicarem nomes de pa]estrantes intemacionais. ]l.embra que enviou um email ao Prof. Dr.

Guilherme Adolfo dos Santos Mendes que este ajudando a acoplar esses palestrantes a P6s-

Graduagao S/#c/a .re#lx, pois 6 muito importance para a pontuagao do programa. Diz aos

professores que denham interesse de colaborar com esse ciclo que a ideia 6 divulgar um

calendfrio anual dessas palestras, com a ajuda e patrocinio do Sr. Diretor. Cita o Seminfrio da

USP de Ci6ncia e Tecnologia com o fema Matemftica em tudo. Diz que pensamm no que fazer

com a matemftica no Direito, e uma primeira ideia foi valorizar um projeto de extensio que

tem muito impacto social, que 6 o projeto das Professoras Maria Paula Costa Bertran Mufioz e

lara Pereira Ribeiro sobre superendividamento. Comenta que as professoras jf tem oferecido

consultoria a populagao nesse fema e pensaram em consuls-las pam que, em uma ideia inicial, a

Faculdade participe dessa Semana de Cultura e Ci6ncia. Diz que estio abertos a outras

propostas, e quem tiver propostas envolvendo Direito e Matemftica digam a Comissio de

Pesquisa. O Sr. Diretor reitera que o projeto tem todo o apoio da Diretoria e tamb6m salienta

a relevfncia desse projeto da Prof ' Dr ' lara Pereira Ribeiro, do superendividamento. Diz que

espera que esse projeto encontre, fisicamente, abrigo na Casa 4. Infomu ao Colegiado que

dispunham de um valor de R$598.000,00 (quinhentos e noventa e oito mil reals) que havia sido

repassado pda -Reitoria para reforma da Casa 4. Esclarece que na semana passada realizaram a

tomada de pregos e vfrias empresas de Ribeirfo Prego e da regiao participarant(]omenta que
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forum 22 (vinte e dual) empresas e o prego de refer6ncia era o valor que dispunham e o valor

oferecido foi bem inferior. Esclarece que o menor valor oferecido foi de R$398.000,00

(trezentos e noventa e oito mil regis), e uma vez que a casa fique pronta, vai shes pemlitir

utilizar esse recurso para o mobihfrio e toda a parte de infraestrutura intema de informftica. A

parte extema jf esd em tratativa com a prefeitura do cu/Wxi. .,'ls cases 1, 2 e 3 seko

aproveitadas homo novo centro de recursos humanos. A estrutura extema seri feita em

conjunto com a prefeitura. Esclarece que essas atividades, a16m do Najurp, Cejusc e o Centro de

Pdticas Juridicas servo transferidas para a Casa 4 e estio trabalhando para conseguir um

advogado que possa ajudar os alunos em seu trabalhos de estfgio na pr6pria Faculdade.

Comissio de Relag6es Internacionais: O Prof. Associado Alessandro Hirata comunica

que na semana passada a CRlnt organizou a 3' edigao do Evento ''Mundo em 90 minutos" que

conta com a participagao dos alunos da Faculdade que passaram peso menos um semestre nos

programs de intemacionalizagao da Faculdade. Considers que esses alunos podem passer esse

experi6ncia com muito sucesso para os demais alunos. Informa que em virtude dos conv&nios

que possuem com a Faculdade, conseguimm que todos os alunos inscritos em vagus para

intercimbios fossem contemplados, e no pr6ximo semestre cursar5o disciplinas no exterior.

Como ja relatado peso Sr. Diretor, comenta que o conv&nio com a Universidade de La Frontera

do Chile 6 uma iniciativa bastante interessante, pois a16m de 2umcnt&r o n6mero de conv6nios

da Faculdade na America do Sul, que tem recebido procura constance dos alunos, tem a

caracterfstica de ter fido trazido pda FEARP, com o Professor Associado Joao Luiz Passador,

que jf tinha esse conv6nio, e muito provavelmente resultarf em projetos nio somente deles

com a Universidade de La Frontera, mas conjuntamente com a FEARP tamb6m. Esclarece que

o conv6nio nio p6de ser assinado porque des mudaram o nome do representante na hora, mas

agora jf mandaram o nome de quem seri o coordenador do conv6nio por parte na

Universidade Oiilena, foi aprovado hole no (JI'A e nas pr6ximas semanas jf deverg ser assinado

pdas instincias superiores. Clomunica que na semana ele e a Prof'Associada (bltia Rosa Pereira

de Lima langar5o, pda CRlnt e pda coordenagao do conv6nio com a Universidade de

(hmerino, o Edital para o programs de Duplo Diploma que possibihtarg que os primeiios 5

(cinco) alunos da Faculdade participem desse prograrna. Nesse primeiro semestre, que sed

aberto para os alunos do 3' e 4' antes, excepcionalmente, pois 6 a primeira vez que abrem esse

Edital podendo escolher esse alunos que vio cursor 3 (tres) semestre na Universidade de
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Camerino. O Sr. Diretor informa que, em relagao ao conv6nio com a Urlversidade de La

Frontera, e ideia 6 de que, uma vez assinado o conv6nio com des, em uma etapa posterior,

assinario um conv6nio tripartite, incluindo a FEAjiP. 5 - Palavra aos Senhores Membros. O

Representante Discente Yan Bogado Funck solicita a inclusio de I (um) item na pauta

para delibemr, sobre a possibihdade da perman6ncia dos representantes discentes suplentes nas

reunites da Congregagao. O Sr. Diretor pergunta ao Colegiado se incluem o assunto na

Ordem do Dia. Ap6s algumas manifesug6es favorgveis por parte dos professores Tlliago

Marram, Gustavo Assed Ferreira, G.io Gracco Pinheiro Dias, Alessandro Hirata e Nuno

Manuel M S. Coelho, a Congregagao delibera, por unanimidade, pda inclusio do

referido item na Ordem do Dia. O Prof. Associado Nuno Manuel Morgadinho dos

Santos Coelho registra o falecimento do Prof. Em6rito Antonio Candido. Considers o

professor de importancia absolute para a hist6ria desta IJniversidade, e pam a hist6ria da

Cultum Paulbta e Brasileira. Solicits que aprovem uma nota de condo16ncias em nome da

Unidade, que fosse encaminhada para a FFL(=H, e para o Departamento de Teoria Litedria e

Literature Comparada e igualmente para o Instituto Hist6rico e Geogdfico Brasileiro. O Sr.

Diretor diz que laments profundamente o falecimento desse grande intelectual brasileiro, e

consults o Colegiado se podem aprovar o envio dessa nota. A Congregagao aprova, por

unanimidade, o envio da note de condo16ncias ao Professor Em&rito Antonio Candido

confomie sugerido pelo Prof. Associado Nuno Manuel Morgadinho dos Santos Coelho.

O Prof. Titular Jos& Lino Oliveira Bueno diz estar chocado com a noticia do falecimento do

professor, e solidariza-se com a iniciativa da Congregagao. Considers que o professor foi um

marco na hist6ria da cultura do pensamento e da condigao brasileira. Comenta que este muito

preocupado com a situagio conf litante em que os alunos da Universidade estio sendo

colocados, e de modo especial os alunos da area de direito. Considera que hf uma situagao em

que o pak tem uma hist6ria de exce16ncia na fomngao juridica e isto que, especialmente, os

docentes passam para os alunos, as instituig6es tem passado e o aluno escolhe fazer Direito

tendo em vista esse ideal e a visio da contribuigao que poder3 dar para o pr6prio pab. Por

outro dado, comenta que estio enfrentando uma realidade em que todos os dias tem uma notkia

no jomal dizendo que algu6m da area jurfdica transgride normas jurdicas, at6 nomlas da pr6pria

constituigao. Diz que esses comentfrios nio se tratam de situag6es de interpretagao, mas um

debate que este sendo colocado publicamente. Diz que sua preocupagao 6 com a dissonincia
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cogritiva que isso criar na cabega do aluno, diante de uma situagao, um ideal, um ensinamento,

uma proposta de agro em fungal da sociedade e dele mesmo, em uma realidade que vem

contHria a fomlagao do aluno e das consequ6ncias que ipso pode frazer pam a sua formagao.

Diz, ainda, que fda a tftulo de registro e nao, necessariamente, de proposta, que nio tem nem

condig6es de o fazer. O Sr. Ditetor agradece ao Prof. Titular Jose Lino Oliveira Bueno.

Considers ser uma reflexio muito imporunte que de rata chia conflitos, principalmente nos

Jovens alunos, e aqueles que kinda vio ingressar em uma Faculdade de Direito, dianne da

postura utica de alguns profissionais que sio fom)ados pdas faculdades. Considera, ainda, que

talvez, ningu6m tenha uma solugao imediata, mas a reflexio 6 muito bem vinda e a questio utica

sempre 6 muito importante, assim como 6 muito importance ter a opiniao de algu6m extemo a

area de direito, pois endquece kinda mais o debate. O Sr. Diretor inicia a Parte ll -- ORDEM
DO DIA - 1 - RECREDENCI.AMENTO CERT. 1.1 - PROCESS0 20B.1.303.89.0 -

JI.JLIANA DE OLIVEIRA DOMINGUES. Solicitagio de recredenciamento junto iCERT

-- Comissio Especial de Regimes de Trabalho, formulada pda interessada. Aprovada aZ

ien dz/pz do Conselho do Departamento do Direito P6blico em 7.4.2017. Parecer do relator:

Prof. Associado .Alessandro Hirata, opinando favoravelmente a solicitagao de recredenciamento

junto a CERT Comissio Especia] de ]legimes de Trabalho, formulada pda interessada. A

Congtegagao apt ova, por unanimidade, o parecer do relator, favorfvel a solicitagao de

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

formulada pda interessada. 2 - RELATORIO BIENAL DE ATIVIDADES
DOCENTES. 2.1 - PROCESS0 2010.1.311.89.0 - ROGERIO .BLESS.ANDRE DE

OLIVIEIRA CASTRO. Relat6rio Bienal de Atividades Docentes, apresentado pelo

interessado, referente ao perfodo de 2015/2016. Aprovado ad /r@#/r//d#m do Departamento de

Direito Privado e de Processo Civil em l0.3.2017, como base no parecer favoHvel do relator,

Prof. Dr. Jonathan Hemandes Marcantonio. Parecer do relator, Prof. Associado Gustavo

Assed Ferreira, pda Congregagao, opinando favoravelmente ao Relat6rio Bienal de Atividades

Docentes, apresentado pelo interessado, referente ao periodo de 2015/2016. A Congregagao

aprova, por unanimidade, o parecer do relatot, favorivel ao Relat6rio Bienal de

Atividades Docentes, apresentado pelo interessado, referente ao periodo de 2015/2016.

2.2 - PROCESS0 2011.1.29.89.3 - FABIANA CRISTINA SEVERI. Relat6rio Bienal de

Atividades Docentes, apresentado pda interessada, reference ao pedodo de 2015/2016.
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Aprovado pelo Deparumento de Direito Ptlblico em 30.3.2017, como base no parecer

favorfvel do relator, Prof. Dr. Clio Gracco Pinheiro Dias. Parecer do relator, Prof. Dr.

Camilo Zufelato, pda Congregagio, opinando favoravelmente ao Relat6rio Bienal de Atividades

Docentes, apresentado pda interessada, reference ao perikxlo de 2015/2016. A Congregagao

aprova, por unanimidade, o parecer do relatot, favor ivel ao Relat6rio Bienal de

Atividades Docentes, apresentado pda interessada, referente ao pedodo de 2015/2016. 3

- CARGO P.A.RA PROFESSOR TITU.LAR. 3.1 - PROCESS0 2015.1.584.89.0 -

FACULDAIDE DE DIREITO DE RIBEIRAO PjiETO. Discussio sobre os requisito para

so[icitagao de(].rgo de Professor Titu]ar nos termos do item 6 das Diretrizes Gerais para

distribuigao de carlos de Professor Titular com base nos crit6rios aprovados pda Unidade. O

Sr. Diretor diz que tem sido um pleito antigo, o da Faculdade, o envio de carlos de Professor

Titular. Comenta que no ano passado a Congregagao aprovou a politica e o perfil de Professor

Titular, bem como o plano de agro para a ampliagao de professores com perfil compatR'el com

o cargo de Professor Titular. Lembra que no dia 16.02.2017 encaminhou um offcio ao

presidente da Comissio de Assuntos Acad6micos que foi reconduzido recentemente homo

presidente, em que reitera o pedido dessa Faculdade com relagao aos cargos de Titularidade. O

pedido parece ter surtido efeito e receberam c6pia do parecer que foi feito pda (llomissio de

Atividades Acad6micas, com relagao ao perfil de Professor Titular. Esclarece que o parecer

favorfvel, tanto para o perfil, como para o plano de agro para ampliagao de professores com o

perfil compatfvel ao cargo de Professor Titular forum aprovados. L6 o {iltimo trecho do parecer

da CAA que diz: "..O plano de agro para ampliagao dos professores compatfvel ao cargo de

Professor Titular tamb6m es6 dividido em tr6s panes: Agnes de curto, m6dio e longo puzo.

Vale ressaltar que a Unidade tem, hoje, 37 (trinta e sete) docentes divididos em Eras

departamentos, sendo 16 (dezesseis) do DPP, 8 (tito) no DFB e 13 no DDP. Destes 30% sio

professores associados, sendo 5 (cinco) no DDP, 4 (quatro) no DFB e 2 (dots) no DPP....".

Afimia que no relat6rio diz tamb6m que: "...esse homogeneidade deve ser trabalhada. Com base

no exposto recomendamos a aprovagao de amboy documentos...". Esclarece que com base

nesse parecer a CAA aprovou como crit6rios acad&micos, nos termos do item 6 das Diretrizes

gerais para distribuigao e concessio de caqos de Professor Titular, os documentos

encaminhados pda Unidade, para que a Faculdade tenha a possibilidade de atingir uma relagio

adequada entrc o ntimero de professores titulares e o total de docentes, estando apta a solicitar
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I (um) cargo de Professor Titular a partir do ano vigente. Portanto a Faculdade esb apta a

solicitor esse cargo. Esclarece, kinda, que estar apto nio signif ica que jf denham esse cargo, o

cargo nio veio ainda para a Faculdade. Para tanto cada um dos departamentos terio que

apresentar tabelas preenchidas com a relagao dos seus professores e subs publicag6es. Esclarece

que sio tabelas muito parecidas com o que jf fizemm no passado, que descreve a situagao de

coda departamento. Infomla que na pr6xima semana encaminhar5o um offcio para os

departamentos com base nos formulfrios que recebemm da Secretfria Gerd para que os

departamentos preencham esses formulfrios, e na pr6xima reurHao, dianne do preenchimento

desses relat6rios, estargo aptos a deliberar sobre esse cargo. A Congregagao examinarg esses

relat6rios e i6 deliberar para qual departamento a Unidade deve pedir esse cargo. Diz que na

primeira pauta que foi colocada no Sistema Nereu, como nio havia ainda a compreensao disso,

foi alterado o item com uma discussio que considers saudivel e salutar para que possam iniciar

agora sobre esse imporunte assunto para a Faculdade que certamente contribuid para a

deliberagao da Congregagao que poder6 ocorrer no m6s seguinte. O Prof. Associado Rubens

Begak parabeniza a iniciativa do Sr. Diretor em colocar a discussio. Comenta que, na

qualidade de Chefe de Departamento, em um primeiro momento, nio estava entendendo

porque o assunto ja estava em um ato maid definitivo e nio uma discussio. O Sr. Diretor diz

que precisou lugar ao Prof. Titular Ignacio Maria Poveda Velasco para esclarecer os datos. O

Prof. Associado Rubens Begak considera ser 6timo que jf tenham a estrutura para ter um

segundo professor titular, depois de lO (dez) anos, mas 6 muito pouco. Considers, ainda, que

elsa 6 uma discussio de todd a Faculdade, que jf este no seu d6cimo ano e tem indicadores de

pesquisa, graduagao, p6s-graduagao e cultura e extensio que sio notfveis e muito arima da

media da pr6pria USP. Diz que causa estranheza a deliberagao da CAA, pois realmente a

Unidade, em sua maneira de ver, fica aqu6m daquilo que seria necessirio para uma

implementagio efetiva do seu PPP reelabomdo e em face de implementagao. Comenta que esb

preocupado com uma unidade com 42(quarenta e dois) claros formais e fique com a

perspective de um Qnico cargo de Professor Titular, pris isso faz parte da carreira acad6mica.

Muito mais do que ambig6es pessoais e quereres que sio naturais na progressao da vida

acad&mica para a pr6pria implantagao do que a Faculdade deseja ser no cenfrio uspiano e

nacional. Considera que fica para o Sr. Diretor, que encerra seu mandato nos pr6ximos meses,

ou para o pr6ximo, asta necessidade de uma discussio assertiva com a CAA e seu presidente em
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um navel reitoral das necessidades existentes aqui. Trata-se de uma pequena Unidade, mas pode

compaq-la ao IRI, que 6 uma Unidade pequena, mas com um ntlmero de professores titulares

maior, bem como a EEFERP, EEFE e a EACH. Diz que estio por ter recebido o cargo mas,

descontente pelo nQmero de cargo que veio. Em uma segunda questao, considers que, muito

antes disso, o DDP jf fez um levantamento, pols imaginava que ipso vida, e jf tem algumas

planilhas preenchidas com base do sistema TWho, que apesar de se dizer que passa por

atualizag6es difrias, nio 6 verdade, pols existem casos em que nio hf atualizagao de alguns

docentes no Lattes. Comenta que existe uma pr6-descrigao e depois vio transformar isso

naquilo que a Assist6ncia Acad6mica precisa, segundo as palavras do Sr. Diretor. Diz que

gostaria de propor que a discussio fosse mats ampla possivel, pam que mesmo sendo um cargo

s6 elsa distribuigao se fizesse dentro daquilo que aproveita ao PPP e ao crescimento dessa

Faculdade. Diz ter certeza que suas palavras servo complementadas pelo colegas presences, pois

senio estar5o, simplesmente, distribuindo claros para necessidades pessoais deste ou daquele

departamento, e dentro dos departamentos as necessidades de progressao individual que coda

pessoa possa tcr na sua vontade de progredir academicamente. Entende que a delibera$o da

(]ongregagao, que pode ser feita nessa sessao, como em sess6es futures, deve ser a mais ampla

possfvel, no sentido de pensar institucionalmente aquilo que aproveitaria melhor a Uhidade. O

Prof. Associado Victor Gabriel de Oliveira Rodriguez elogia o Sr. Diretor e mant6m as

ideias iniciais para que possum pensar. Diz que conversou ontem com o Prof. Associado

Rubens Begak, como chefe do seu departamento, e deixou clara a sua posigao. Considers que

houve um consenso de que o Prof. Associado Rubens Begak falou e reitera que estio em uma

situagao muito diffcil, de ficarem com essa atribuigao de escolher o departamento. Diz que pdas

suas regras ja tem uma opiniao formada, em qual deparumento voltaria nesse momento, pelo

n6mero de livre-docentes e pda antiguidade. Diz, ainda, que isso vai ficar para uma pr6xima

reuniio. Considera muito dificil, mas sugere a possibilidade de oficiar a Reitoria de que se frazer

apenas um cargo para a Faculdade cria uma situagao de absoluta falta de crit6rios objetivos, pols

acabario contemplando um s6 departamento e dentro desse departamento, uma s6 area.

(-lonsidera que 6 um nQmero insuficiente para as pretens6es da Faculdade. Diz que na FD saem

2 (dubs) a 3 (tr6s) vagas por departamento, quando hf aposentadoria sempre 6 reposto, e os

docentes aqui ficam com o sentimento de ester o dia inteiro s6 na academia, concursos de hvre-

doc6ncia sendo realizados, e todos se esforgando com subs teses e de repente v6m uma vaga.
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Diz saber que estio em uma urHdade em formagao, mas chega um momento em que se sentem

muito mats diminuidos do que jf sio. Considers que 6 o momento de refletir, nio hoje, nos

crit6rios, mas se nio mereceriam uma atengao maior por terem um ntlmero de professores

reduzido. Considers, kinda, que o futuro seria aumentar o n6mero de cargos gerais de docentes,

pois todos estio trabalhando loucamente, sem excegao. Diz que em outras unidades hf lantos

professores podendo pesquisar muito mats, participar do govemo, viajar, e os docentes daqui

em um sem fim de trabalho, sem nem a perspective do cargo de Professor Titular existir.

Considers isso decepcionante demab, mesmo sabendo que isso faz parte dos pianos da

Faculdade. O Prof. Associado Nuno Manuel Morgadinho dos Santos Coelho acredita que

devam compreender este ftse da implementagao da Faculdade come uma oportunidade, um

momento em que a Faculdade poded se torn&r maior, maid competence, maid importante do

ponto de vista cultural, na cidade, no estado e no Brasil. Diz que a sua primeira preocupagao 6

de divisem este processo da contratagao dos professores titulares da perspectiva da instituigao,

da forma tio radical quanto sejam capaz de fazer. Considers que perspectivas deles movidos

pda pr6pria dinfmica da Faculdade nio 6 esta, pois vem muitas vezes o cargo de professor

titular como um momento da vida individual do professor. Prop6e que pensem na contratagio

desse compo de titulares que hf de vir como um momento da instituigao, da FDRP, e que ipso

possa os colocar em outro lugar. Diz que uma segundo questao diz respeito a dif iculdade de

fazerem isto em um contexto institucional com regras que dificilmente permitam que esse

distribuigao de vagas deja feita de acordo com estas perspectivas. Considers que o modo homo

as vegas sio distribuidas para as unidades, depois como as unidades distribuem para os

departamentos, depois como os departamentos distribuem entre as areas tende a ser sempre

pensando e adequando ao logo politico que caracteriza aquela Unidade, aquele departamento.

Considera, kinda, que se gastarem esse momento em que a titularidade vai ser implantada na

Faculdade simplesmente atendendo um logo politico com o qual estio acostumados. Acredita

que se a Faculdade passer pda face de adquirir os professores titulares dessa forma estarg,

depots, do mesmo tamanho em que entrou e nio ganhar5o nada com o processo. Considers

que precisam mudar o modo homo a construgao da titularidade vai acontecer, nio aceitando o

modo homo ela pode, naturalmente, vir a acontecer, especialmente se observarem a tradigao da

FI), por exemplo. Diz que aqui estio naturalmente inclinados, pois muitos sio formados if e

agem da mesma maneira. Acredita ser importante repensarem a construgao da titularidade na
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Faculdade. Esclarece que na FD a vaga vai para um deparumento em uma area, e ipso 6

definido por uma dispute cntre associados poderosos e estio em uma fih, pede que o corrijam

se estiver endo, pols como estudante ouvia falar do funcionamento das coisas. Consider que

6 esse jogo politico que define para qual departamento e area vail vega de professor titular, o

que contribui para etemizar esse estrutura que tem percebido nessa Faculdade, que 6 contdria

ao fortalecimento acad6mico da instit:uigao. Diz que perceberam, quando criaram o programa

de P6s-Graduagao, que a estrutura departamental da Faculdade nio tem nada a ver. Considers

que o programa de Mestrado da Faculdade nio recede nenhuma contribuigao do faso de serem

deparumentais, ao contdrio, atrapalha a nucleagao em projetos de pesquisa, por exemplo.

Comenta, dianne da reforms do Projeto Politico Pedag6gico, e a perspectiva coda, que foi

consensual sobre a intedisciplinaridade e transdisciplinaridade, e hoje o Projeto Politico

Pedag6gico tem dificuldades em ser implantado na cstrutura departmental O que prejudica

que denham uma graduagio que entenda as necessidades contempor$neas. Considers que,

talvez, o fema da tituhridade sega o ensejo para repensarem a Faculdade de modo a fazer com

que seja melhor, inclusive no que diz respeito a esse estrutur& departamental, se realmente

precisam de departamentos. Faz homenagens ao Prof. Dr. Camilo Zufelato que por anos critics

esse cstrutur& e custou muito a ficar claro para ele. Acredita que nio devem ter uma vega hole,

outra amanda, outra depois de amanha, pols se ela vier pingando, necessariamente vai ser

distribuda na 16gica dos interesses individuals em que estio envolvidos. Diz nio estar falando

mal de algu6m, pols tamb6m participa dessa 16gica, assim homo todos desde quando trabalham

na Faculdade. Comenta que se nio tivessem departamentos poderiam ser cargos pam a

Faculdade, como a EACH, EEFERP e outras fazem. Considers que se vencessem a

deparumentalidade, os carlos poderiam ser oferecidos na perspectiva da interdisciplinaridade

da possibiiidade da construgao de diflogos muito mats amplos do que aqueles que fazem hoje.

Exemplif ica que a EACH faz concurso para artes e humanidades, os candidatos a Professor

Titular sio convidados a fazer um debate em um concurso que lada sempre com o diflogo com

outras areas. Considers que se seguissem um exemplo assim poderiam ter melhores condig6es

no futuro de uma Graduagao e P6s-Graduagao mais forte tendendo a prince)ios mais

contempodneos, promovido e incentivado por uma titularidade reputada com esta perspectiva.

A Prof ' Associada Cintia Rosa Pereira de Lima diz que concorda com os professores que

he antecederam no sentido de que o pmjeto da distribuigao desses carlos devs ser um projeto
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com caractedsticas institucionais e verif icando os crit6rios para anflise a estrutura de

departamentos da Unidade 6 uma realidade, e nesses crit6rios, o artigo 2' diz: ''...Os

Departamento, com o n6mero regimental mfnimo de docentes e o m6rito acad6mico requerido,

terao, pelo menos 2 (dois) cargos de Professor Titular...". Diz que os pr6pdos crit6rios

demonstram uma preocupagao nessa distribuigao democratica, quando a estrutura de

departamentos existe. Considers que exkte a necessidade de atuar na Reitoria para que

pudessem tcr essas vagas para os departamentos e ai sim uma distribuigao democrgtica desses

cargos para que atender a estrutura atual Diz que Ihe preocupa a exist6ncia de se pensar em

uma estrutura nio departamental para depots ter esse anflise. Diz que entendeu que os

departamentos devem apresentar os formulfrios de imediato, para que na pr6xima reuniio

deliberem. Considera que hoje nio podem fugir da estrutura que existe na Unidade, que 6

departamental, e diz ser necessfria a distribuigao democrgtica desses carlos. Manifesta-se o

Prof. Dr. Camilo Zufelato cumprimentando o Sr. Diretor por jf ter iniciado discussao, que

Ihe parece ser um dos pontos maid sense'eis que ido enfrentar ao longo desse ano, pois se trata

de um ano imporunte em vfrios aspectos Considers que devem discutir os crit6rios e todos

sio consciences de que esse 6 um dilema que se pauta de alguma fomu, sempre em uma

deliberagao dos pr6prios interessados, pois sio interessados diretos nessas vegas. Consider,

ainda, que isto pode contaminar, de alguma forma, esse discussio. De outro lido, devem pensar

nos grandes objetivos, nas grandes linhas mestras da Faculdade, de um projeto que 6 novo em

sodas suas dimens6es, nio s6 o da Graduagao, como tamb6m o do Mestrado. Considera,

tamb6m, que um projeto de Graduagao que tem uma comunicagao com extensio e com

pesquisa, ou sega, tudo 6 novo, o contexto 6 novo. Diz que estio levando em consideragio o

ntlmero atual de livres-docentes por departamento e como esses concursos forum definidos.

Considera que estio brando uma fotografia deste momento, e pensando na abertura de vagus

para algo que, por natureza, tende a ser muito estfvel. Clomenta que se deve tomar muito

cuidado com algo que hf hoje em relagio a distribuigao de livres-docentes, para que ipso nio

deja o 6nico indicador para as vagus de professor titular que venham. Considera que precbam

levar em consideragao nessa discussio que 6 muito artie icial tratarem uma Faculdade com

quarenta docentes em tr6s departamentos. Considers, kinda, que a 16gica das normativas da

USP 6, aproximadamente, um departamento como sin6nimo de Faculdade, e dentro desse

departamento des tem, em algumas situag6es, 200 (duzentos), 250 (duzentos e cinquenta), 100
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(cemD ou 80 (oitenu) docentes. Esse ntimero de 40 (docentes) se loma uma artificialidade que

mais prejudica que ajuda. Comenta que a discipline de Processo Civil esb no Departamento de

Direito Privado e de Processo Civil, 6 o maior exemplo dessa artif icialidade, pols deveria

penencer ao Departamento de Direito P6blico. Comenta, ainda, que o proprio Processo do

Tmbalho tamb6m esb alocado no Departamento de Direito Privado e de Processo Civil, assim

homo today as areas setoriais de coda departamento, muitas vezes tem uma distincia enomle

entres das. Comenta, tamb6m, que dentro do Departamento de Direito Ptiblico 6 muito difitil

imaginar Direito Tributfrio com tanta proximidade em relagao a outras disciplines do mesmo

departamento, em que pese, sejam todas de uma principiologia de Direito Ptibhco. Diz que nio

sabe se redo f61ego para esse discussao, e jf vem sustentando que se conseguissem transfomlar

3 (tr6s) departamentos em I (um). Considers que seria um bom ponto de partida para pensarem

em crit6rios que fossem no sentido de unir todos os professores em relagao a temps comuns,

para onde aponta o futuro, com base nesses novos projetos que tem na Faculdade. Diz que Ihe

parece que serif a melhor fomla de discutir esse fema. O Sr. Diretor diz que jf aprovaram os

crit6rios na proposta para CAA com essa divisio de departamentos. O Prof. Dr. Camilo

Zufelato considera que experi&ncias poderiam ser trazidas por unidades como o IRI e

poderiam ajudar. O Prof. Associado Alessandro Hirata corrobora o que foi dino pelos

Professores Associado Rubens Begak e Victor Gabriel de Oliveira Rodriguez e diz que se trata

de uma situagao que precisam de um aumento desse ntlmero de carlos oferecidos. Comenta

que 6 um pleito antigo dessa Faculdade, e diz que 6 fundamental que esse ntlmero aumente. Fi

necessfrio que a Reitoria reconhega o trabalho que vem sendo feito na Faculdade, com a

concessio de maior ntlmero de carlos para Professor Titular. Considers que a Faculdade devs

ser premiada pdas caracter6ticas que apresenta, inclusive o n6mero reduzido de docentes, que

permita, tamb6m, dentro dessa criticada estrutura departamental, um equilibro maior desse

desequilibrio no que for possivel. Lembra que nesse Lipo de envolvimento o Departamento de

Filosofia do Direito e Disciplinas Bfsicas fez a primeira solicitagao de cargo para Professor

Titular no ano de 2010, e jf estio em 2017. Comenta que ele e o Prof. Associado Nuno Manuel

Morgadinho dos Santos Coelho sio professores associados desde 2008 e 2010 respectivamente.

Considera ser uma longs espera, mesmo que saibam que ha uma s6rie de conting6ncias com a

crise que enfrentam, que replete a necessidade de ser contemplados mats carlos para que

consigam esse desenvolvimento pleno da Unidade, pols isso faz parte da consohdagao da
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Faculdade, sem desmerecer nenhum dos professores titulares extemos da Congregagao, mas se

a Congregagao prev6 5 (cinco) professores titulares em sua composigao como minimo, a ideia e

de que tenham esses carlos na Unidade. A Prof ' Df Fabiana Cristina Seven considers que

o debate ficou maid rico do que imaginava diante das ponderag6es que foam colocadas.

Considers que as discuss6es do Projeto Politico Pedag6gico da Faculdade atual, por incrfvel que

parega, conseguiu impactar tamb6m na discussio sobre o Projeto Politico Pedag6gico em

outros curios de direito do Estado. Comenta que a pr6pria Faculdade de Direito do Largo Sio

Francisco, por meio de contato de muitos alunos e docentes, teve homo inspiragao o processo

de discussio e aprovagao o Projeto Politico Pedag6gico da Faculdade, bem homo o texto para

aprovagao de projetos recentes. Diz que a Unesp, senio comegou, vai comegar um ciclo de

discussio de seu Projeto Portico Pedag6gico com muita inf lu6ncia do que se passou nessa

Unidade, um debate ampliado, e uma s6rie de discuss6es para dizer que nesses lO (dez) anos la

foi mostrado o potencial da Faculdade de Direito de Ribeirgo Preto, na regiao e no Estado.

Lembra que o Prof. Titular Jose Lino Oliveira Bueno colocou a questao da desconexio entre o

ensino jurfdico e a pritica professional pohtica e juridica fora dos curios direito, na vida real.

(llonsidera que 6 uma questao que devem se preocupar e estio em um momento muito

complicado do pab, e sio muitos os docentes da Congregagao que participaram ativamente de

vfrios debates p6blicos, apontando a s6rie de rkcos que o estado democdtico de direito tem

passado recentemente. Comenta que os cursos de direito tem relagao com judo isso e des

podem impactar de alguma forma nesse cenfrio. Se pegarem a lists de muitas das

personalidades envolvidas em escfndalos ou grandes movimentag6es pohticas nos tiltimos

meses, envolvem ex-professores ou professor de direito e muitos deles eram da Faculdade de

Direito do Laqo Sio Francisco. Diz que o curso realizado aqua, subs prgticas, o que

aprenderam e produziram, esb, tamb6m, impactando de uma fomla positive ou negativa nos

arranjos politicos extemos. Diz, ainda, que a velha pohtica este aos olhos de todos mostrando

que esb em crise. Muitos sabem dos efeitos da realidade da velma pohtica, mas a partir das

transcrig6es das conversas telef6nicas das grandes personalidades pokticas do pals, nos espagos

de deliberagao onde estas pessoas deveriam construir as decis6es que definem o rumo da

populagao em gerd. Considera que na velma politico as decis6es mais importantes nio sio

tomadas no espago central e sim em uma rede fora desse espago, a rede das relag6es privadas,

afetivas, amizades e outras. Diz ester falando tudo isso, pois essa vega de Professor Titular 6 um
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ponto, mas tamb6m estio em um momento de redefinigao de uma s6rie de outros cargos, de

outras representag6es na pr6pria Unidade, em que podem avangar na construgao de outras

prgticas politicos para definigao dessas representag6es. Com relagao a esse total, jf tinha

conversado com o Sr. Diretor, que colocou a (2) dual sess6es atrgs uma ideia de comegarem um

debate ampliado, com base nos relat6rios de gestao de cada um dos membros de combsio, de

chefias de departamento com a comunidade mats amplas da Faculdade de Direito de Ribeirio

Preto, pam que os pr6ximos candidatos e candidatas possam, tamb6m, estabelecer propostas

com base nesses relat6rios e possum fazer um debate ampliado dessas quest6es. Considers,

nesse caso da vaga, que 6 para um docente que atuar5 dentro de curso que passou por um

processo de redefinigao de suas diretrizes politicos muito recentemente e teve participagao de

quake 80% de discentes, e a sua sugestao pontual quando esse questao 6 que a definigao do perfil

e do departamento escolhido seja um debate ampliado com a participagao dos outros 2 (dois)

segmentos, discente e servidores nio docentes. O Prof. Dr. Caio Gracco Pinheiro Dias

considera que esse 6 uma das poucas vezes em que a Congregagao efetivamente transcende

apenas a mere tarefa burocdtica e passe a discutir algo que 6 central para o futuro da Unidade.

Comenta que esse 6 uma discussio que jf deveriam ter feito antes quando, jf por 2 (duas) vezes,

a Unidade foi instada para apresentar pmjetos de desenvolvimento, e nas 2 (duds) o resultado

das discuss6es nio serviu de guia para resolver o problema atual Partindo do pressuposto que a

Universidade leva a s6rio crit6rios objetivos e p6blicos de atuagao, mesmo levando em conte

que polhica e articulagao sio imporuntes para conseguir um cargo de Professor Titular para

Unidade, diz parecer que a Unidade definisse melhor a necessidade que tem desses cargos do

que as necessidades que alguns dos professores t6m na vinda desses carlos. Considera que

assim teriam mais sucesso na quantidade cargos atribuidos a Unidade. Considers, ainda, que

seria uma tarefa do perfil de Professor Titular que enviaram, mas, participou da discussio desse

perfile se lembra de ter extemado a critica durante as conversas, de que o perfil apenas mostra

apenas algu6m que merece ser Professor Titular. Diz que, neste sentido, serve mats de barreim

para impedir que nio preenche perfil de concorrer a vega, do que definir qual o perfil de

Professor Titular que a Faculdade de Direito de Ribeirgo Prego precisa. (-bnsidera que esse

texto de perfil e projeto dos departamentos deveria contemplar ipso e teriam mats facilidade em

demonstrar porque precisam de um Professor Titular. Comenta que a Faculdade ganharia muito

com isso, se deixassem claro e cobrassem daqueles que vierem a ocupar a fungao de Professor
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Titular, qual a tarefa que se espera doles, a16m dos bonus que graz esse cargo, bonus politicos,

econ6micos, acad6micos, reputagao intema e cxtema. Esclarece que o cargo de Professor

Titular 6 um cargo p6blico que tamb6m corresponde a uma fungao publica. Ponders o motivo

pelo qual a FDRP precise de um Professor Titular, pols deve ser um lider de pesquisa, articular

a atuagao dos demais docentes. Em alguma medida, nessa Universidade que kinda se pressup6e

de modelo humboldtiano, o titulo deve ser um lider de pesquisa que saiba trabalhar com os

colegas, que saiba liderar pesquisas conjuntas, definir pautas de pesquisa e nesse sentido, superar

a realidade que vivem na Universidade de ser um rebanho de vacas desgamdas, coda uma indo

para um lado, today pastando de maneira desorganizada sem articulagao. Considers que na

origem do cargo de Professor Titular esse era a ideia, e em alguma medida, isso se perdeu, mas

talvez possum retomar a partir dessa discussio. Ressalta que esse 6 uma discussio que interessa

nio somente aos docentes, na medida em que 6 um cargo p6blico, interessa tamb6m ao restante

da comunidade da Unidade que deve ester inserida nessa discussio. O Prof. Titular Amfncio

Jorge Silva Nunes de Oliveira diz, pda experi6ncia que tem no IRI, que as falas dos

professores estio corretas, pois a Faculdade merece mais claros, e dove brigar por ipso.

Clomenta que a experi6ncia do IRI comegou com as areas, pois nio hf departamentos, e a 16gica

era a distribuigao de cargos de Professor Titular por areas. l-embra que houve uma

intensificagao dessa demanda, que comegou por direito, depois ci6ncia politico, e agora estio

refluindo para a ideia de nio hover atribuigao por areas, pois a Congregagao aprovou elsa ideia.

Considera que o equivalente aqui serif a ideia de nio haver concursos interdepartamentais.

Comenta que nio sabe se pode haver algo assim, mas no IRI estio caminhando com a ideia de

nio hover alocagao por area para permitir que todos tenham chance, a parter do perfil e do

m&rito. O Prof. Associado Gustavo Assed Ferreira cumprimenta o Prof. Dr. (-hio Gracco

Pinheiro Dias por suas palavras e diz que tem a mesma opiniio. Diz que dianne de um debate

tio franco e aberto ouviu atentamente as galas dos colegas e em todas as manifestag6es fifa

pensando na quantidade de cargo, o pedido foi feito em 2010. Diz saber do esforgo do Sr.

Diretor nessa gestao e acompanhou a lute do mesmo em pedir cargos e lembrou do ex-

presidente Janio Quadros que disse que ''fatwas ocultas o derrubaram da Ptesid8ncia da

Repablica". Diz que chega a tcr um pouco de mania de perseguigao com esse assunto, mas tem

certeza de que nio ha nenhuma forge oculta impedindo que os carlos venham a este Unidade.

Considers que 6 a hora, ap6s a eleigao do novo Reitor, do novo memento da Reitoria da USP,
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que a partir da fda do Prof. Dr. Clio Gracco Pinheiro Dias, se mobilizem tamb6m, nio s6 para

demonstrar a necessidade e o motivo desses carlos, mas tamb6m que fagam um esforgo

politico s6rio junto a Reitoria demonstrando que uma escola que em tio pouco jf consegue ter

um sucesso tio grande merece um nQmero maior de cargo. Pede desculpa se seu discurso 6

meramente quantitativo, mas tamb&m se trata de paridade e quantidade, pols cntrou nessa

Faculdade em 2009, e ouviu que esse Unidade era uma nova USP, e realmente realizaram uma

nova USP, de sucesso, homo a velma USP tamb6m o 6, mas por um caminho muito mats rgpido.

(:onsidera que esse reconhecimento deve vir. Ponders que o que vale para as outras unidades

em termos quantitativos tem que va]er para a FD]W ' tamb6m O Prof. Associado Nuno

Manuel Morgadinho dos Santos Coelho complementa que no sistema federal de ensino

superior existe uma prgtica largamente referendada e exigida pelos tribunals, de que as bancas

de admissio de livres-docentes tenham baremas que orientem o trabalho da banca no que diz

respeito a avaliagao do memorial Sugere que tamb6m discutam publicamente que todos os

concursos da Faculdade denham baremas que sejam objetivamente publicados no Difrio Oficial

para que a pessoa saiba o que precise fazer para corresponder ao perfil desejado pda instituigao

publica para candidatar aquele cargo. A Prof ' Associada Cintia Rosa Pereira de Lima

comenta que a 2 (dots) dias atrgs no julgamento de um memorial do concurso para livre-

Doc&ncia, uma das professoras da Banca perguntou ipso, se havia esse valutagio no Regimento

da USP para avaliar o memorial de um candidato. Diz que con'obora com a sugestao do Prof.

Associado Nuno Manuel Morgadinho dos Santos Coelho, para que haja mats transpar6ncia

nesses concursos, e a pessoa samba o que tem que fazer para concorrer aquele cargo. O Sr.

Diretor comenta que hf uma comissio para reformular o Regimento da Unidade, que 6

presidida pelo Prof. Associado Thago Marrara de Matos, e ipso talvez, posse ser objeto de

discussio, a medida que nio afronte o Regimento Gerd da USP. O Prof. Associado Thiago

Marrara de Matos comenta que fizeram um reuniio inaugural da Comissio de Reforma do

Regimento, e marcaram um cronograma de quatro reuri6es para tcnt2r oferecer uma proposta.

Dianne dessas discuss6es nnporuntissimas de estrutura departamental, solicita a todos que

fiquem muito a vontade para enviar sugest6es para a modif icagao ou aprimoramento do

regimento. Quem quiver participar, esd ao seu crit6rio participar das reuni6es e considera que

podem fazer isso abertamente, pob apesar de terem seus membros quem quiser participar da

discussio sed bem-vindo. Comenta que existe a possibilidade de rever esses recortes
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departamentais. Diz que, particularmente, tem algumas preocupag6es com a extingao de

deparumento, pols, isso gerd uma sobrecarga das comiss6es e diretoria, e devem realmente

pensar se vale a pena, mas a comissio es6 evoluindo. 4. REPRESENTAQAO DISCENTE.
4.1. - PERMAN£NCIA DOS REPRESENT.ANTES DISCENTES SUPLENTES DE

GRADUAgAO NA REI.JNIAO DA CONGREGAgAO. O Sr. Diretor esclarece que esse

assunto foi provocado pda representagao discente, e teve uma reuniio pr6via com des, sem

entrar no m6rito, apenas mencionou artigos do Regimento GerRI e Estatuto da USP que

estabelecem de uma fomla muito clara que a participagao cabe ao membro titular, e somente na

sua aus6ncia que poderia ser o suplente. Diz que existe um parecer da Procuradoria GerRI da

USP a esse respeito. Esclarece que a interessada, na ocasiao, foia FEARP, e em um dos

patigrafos do parecer diz: "...Gabe ressaltar que suplente de membto de colegiado nio 6

membro, portanto nio pode ser eleito coordenador...". Considers que existe uma manifestagao

nesse parecer que suplente de colegiado nio 6 membro. Considers, ainda, que na qualidade de

gestor encaminhou esse material aos alunos, e a questio este em aberto e concede a palavra a

representagao discente. O Representante Discente Yan Bogado Funck diz que vai ler um

parecer que ele e o seu suplente fizemm. Diz que gostariam de propor que os suplentes tamb6m

participassem da reuniio da Congregagao e levantaram esse questao, pois apesar do Sr. Diretor

concordar materialmente com a participagao dos suplentes, nio se sense confortfvel em

permitir esse participagao jf que hf parecer da Procuradoria Gerd que diz que membros do

colegiado entende-se apenas homo titulares e os suplentes na aus6ncia destes. Para tanto o Sr.

Diretor os disponibilizou documentos onde estio compreendidas essay quest6es. Sio des o

Regimento Gerd da USP, Regimento Intemo da FDRP e uma parecer da Procumdoria Gerd

da USP que trataria sobre o tema. Em anflise a eases textos verif icaram que prescrevem que o

acesso ao 6rgao deve ser feito pelos seus membros, e nio especificam quem seriam. Nio hf

nenhuma legislagao que trata sobre esse ponto, assim o parecer disponibilizado foi um

questionamento realizado pda FEA sobre a possibilidade de ser o docents aposentado acerca

do mandato do coordenador eleito, enquanto mandato tampao- Neste parecer a procuradoria

trabalha a temftica da nomeagao de suplente como membro de forma marginal, e alusivo a

nomlativas referentes a (.bmissio Coordenadora de Programas e nio a Congregag6es. Assim

aquelas normativas especificam em sua redagao que os suplentes nio sio membros, portanto, o

parecer nio pods ser utilizado para o contexto almejado, por nio trut&r do 6rgao em voga, e
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tamb6m por nio fundamentar a parte que especdica o suplente como nio sendo membro do

Colegiado. Afinal, segundo a doutrina administrativa dodo ato deve ser fundamentado para que

nio seja nulo e o parecer trRZ simplesmente que suplente de membro de colegiado nio 6

membro, portanto nio pode ser eleito coordenador, ou seja, sem fundamentagao, e repetem

que esse 6 uma normativa nio aplicavel nesta Unidade. Tendo em consideragao dodo esse faso

legislativo realizaram as seguintes consideragao sobre participagao de suplentes nas reuni6es da

Congregagio. Primeiramente em relagao a Constituigao Federal que preconiza o Estado

Democdtico de Direito homo modelo admitido no pab, e a Lei de Diretrizes e Bases da

Educagao que em seu artigo 56 materializa este principio para instfncias de educagao superior

ao detemlinar que a gestio seri democ6tica. Tem a convicgao que a ampla participagao por

meio de representantes eleitos & a primeira e mais elementar garantia neste modelo de

sociedade, em seguida, salientar que nos demais colegiados e departamentos 6 fundamental que

os suplentes possum participar, uma vez que precisam saber o que esb sendo discutido. Em

relagao is reunites da Congregagao j£ 6 feith a tmnsmissio ao vivo, o que minimizaria esse

problema, contudo, ainda restam problemas nio solucionados que dificultam o devido

acompanhamento do suplente. Problemas de audio, cortes na transmissao, e atraso em relagao

ao tempo real acabam por dif icultar uma participagao efetiva junto ao titular. .A16m disso, o

acompanhamento das reuni6es pemlite que o suplente, muitas vezes inexperience em reunites

de colegiado ganha habihdade para um dia Lorna-se titular e, portanto o porta-voz leghimo dos

alunos. A participagao dos suplentes nos colegiados nio 6 apenas um direito democrgtico, mas

tamb6m uma atividade pedag6gica pam o discente de direito que em breve tempo ted homo

atribuigao profissional este fungao e nio encontra em sua fomlagao curricular o espago para

estas atividades, nem mesmo em cargter simulado. Dessa maneim a nio obstacularizagao desta

possibihdade de participagao e ato de verdadeiros educadores, tamb6m 6 de cxtrcrn2

importancia a participagao dos suplentes, uma vez que sio 4 (quatro) eleitos para

aproximadamente 500 (quinhentos) discentes da graduagao, devendo igualmente adicionar esse

n6mero pelo menos lO (dez) entidades estudantis que atuam na FDRP, ou seja, pode conversar

durante a reuniio colocando um maior ntlmero de demandas que atingem este grande ntimero

de discentes e entidades, ou cntr2r um contato com quem se fizer necessfrio enquanto o titular

segue o acompanhamento da reuriio. Por fim, podem debater qual serif o melhor

posicionamento que poderiam tomar que justifique os votos que representamos, ou sega, a
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dinfmica de participagio discente 6 maid complexa que a dos docentes e exide um trabalho

muito maid amplo do que a simpler exposigao de posicionamentos, atividade feita peso titular,

mas uma atividade intense de consults aos discentes e demands sed atividade desempenhada

pelo suplente. Por dodo o exposto entendem que o suplente, a despeito do posicionamento

equivocado da Procuradoria em considers-lo como nio membro, 6 interessado em todas as

reunites da (:bngregagao e poderia ser enquadrado no artigo 9' inciso 2' por prestar

esclarecimento aos discentes sobre os temas debatidos no referido colegiado. O Prof.

Associado Thiago Marrara de Matos diz que se manifesto favoravelmente ao pedido, pois,

como a Congregagao j£ 6 transmitida online para o mundo todo, e o cato do suplente ester na

reuniao, sem efeito de voz e voto e sem que isso sega um dever, gerd o efeito positivo desse

suplente obter as infomlag6es necessfria para interagir, caso o membro titular nio esteja

presents em determinada reuni3o. Considers que a proposta 6 bastante importante e nio tmz

efeito negativo. Diz que a Faculdade de Direito deve dar alguns exemplos, pois a Universidade

insiste em normas que nio fazem sentido. Reitera que nio dove ser um dever, o suplente

comparece se quiser. O Prof. Dr. Clio Gracco Pinheiro Dias diz que gostaria de discutir a

questio do parecer da Procuradoria Gera[ da USP, pols, ]he parece que o objeto daque]e parecer

era claramente a possibilidade de um suplente de um colegiado ser eleito homo um presidente

ou como suplente de presidente, ou se o suplente do presidents automaticamente serif o

suplente da presid6ncia de um colegiado. Considers que quando o parecer diz que o suplente

nio 6 membro esd se referindo a uma categoria diferente do que o membro como suplente dos

representantes discentes, ou seja, que nio 6 membro no sentido de nio ser elegfvel para uma

comissio formada pda Congregagao, mas ele 6 claramente membro no sentido de que tem que

ester atualizado das discuss6es. Considers muito salutar essa pdtica de permitir que o suplente

acompanhe as discuss6es para quando precisar exercer a suplencia, possa desempenhar sua

fungao adequadamente. Considers, ainda, que mesmo com base no parecer, poderia afastar esse

precedente, pois, Ihe parece que se revere a uma situagao diferente, nio a que estio discutindo

agora. Esclarece que os suplentes dos discentes nio estio pedindo para exercer um cargo em

uma comissao, ent3o ]he parece seguro e correto fazer a interpretagio do parecer, considerando

que o suplente nio 6 membro, mas nio no sentido em que querem dar para o suplente na

interpretagao da regra na presenga na Congregagao. (:onsidera que serif mellor se o parecer

dissesse que o membro nio 6 elegfvel para aquele cargo. O Prof. Associado Alessandro
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Hirata diz que manifesta-se nesse mesmo sentido de interpretagao do Prof. Dr. o.io Gracco

Pinheiro Dias, vendo que esse parecer 6 para um determinado caso de ser eleito para o

presidente de uma comissao, ja que acontece muito nos consehos das Pr6-Reitorias e ji passou

por virias dessas situag6es. Diz que na verdade tinha sempre a desculpa de nio ser membro que

nio ser eleito para algum tipo de cfmara ou comissio nesses casos. Comenta que na chefia de

departamento, nio s6 o suplente dos discentes participam das reuni6es, homo tamb6m tem

direito a voz, mas a voto nio devido a estrutura dos conselhos, e diz que ipso 6 extremamente

saudfvel A Representante dos Servidores T6cnicos e Administrativos Daniela Vedssimo

Gomes diz que gostaria de confirmar coda a solicitagao para a categoria de Servidores T6cnicos

e Adminktrativos, pols serra muito importance a presenga da suplente, que 6 a Servidora

Ariadne Pereira Gongalves, para participar das discuss6es e estar maid a par dos assuntos, pois

como bem disse o Prof. Associado Tlliago Marrara de Matos, des sio as categorias sub-

representadas nesse Colegiado. O Senior Diretor diz que sempre foi favor5vel a participagao,

que nio 6 compuk6ria, nio tem direito a voz e voto, pode participar. Trouxe a quesdo ao

Colegiado para aprovagao para que nio ocorra riscos com a novidade de participagao de

suplentes na reuniio. A Prof ' Cintia Rosa Pereira de Lima diz que 6 protagonista de maior

participagao discente. A FDRP jf foi exemplo na Pr6-JReitoria de Pesquisa, assim homo na

Comissio de Pesquisa e tamb&m no Departamento de Direito Privado e de Processo Civil,

porque nio na Congregagao tamb6nt Concorda com o pleito. Em seguida o Senior Diretor

coloca o item em votagao, sendo aprovado por unanimidade, a participagao dos representantes

suplentes discentes, bem como,dm-..gervidores t6cnico-administrativos. Nada mats havendo a

tratar, o Sr. Presidente agra#ecfl.:8$:$1g !S todos e df por encerrada a reuniio is 16h50.

Do que, para constar, eu, '>../E?lPi::l:J--'''""' Marcia Aparecida Cruz de Oliveira Bianco,

Assistente T6cnica Acad6micib'/lavreie digitei este Ata, que sed examinada pelos senhores

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

Prego, 12 de maio 2017.
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