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ATA DA 71a SESS.A0 0RDINARIA DA CONGREGAGAO DA FACULDADE DE DIREITO DE

RIBEIRAO PRETO DA UNIVERSIDADE DE sAo PAULO. Aos dois dias do m6s de junho de dois

mil e dezessete, is quatorze horas, na Sala da Congregagao da Faculdade de Direito de Ribeir3o

Preto da Universidade de S5o Paulo, em la convocagao, re6ne-se a Congregagao da Faculdade

de Direito de Ribeir5o Preto - FDRP, sob a Presid6ncia do Prof. Titular Umberto Celli Junior,

Diretor da Unidade, com a presenga dos Professores Alessandro Hirata, AmAncio Jorge Silva

Nunes de Oliveira, Caio Gracco Pinheiro Dias, Camilo Zufelato, Cfntia Rosa Pereira de Lima,

Fabiana Cristina Seven, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Gustavo Assed Ferreira, Ignacio

Maria Poveda Velasco, Jair Aparecido Cardoso, Jose Lino Oliveira Bueno, Nelson Mannrich,

Nuno Manuel Morgadinho dos Santos Coelho, Rubens Begak, Thiago Marrara de Matos e Victor

Gabriel de Oliveira Rodriguez. Representantes Discentes de Graduagao Lucas Vieira Carvalho e

Yan Bogado Funck. Representante discente de P6s-Graduagao: Raphael Andrade Silva.

Representante dos servidores t6cnico-acad6micos Daniela Verfssimo Gomes. Presente,

tamb6m, a Sra. Marcia Aparecida Cruz de Oliveira Bianco, Assistente T6cnica Acad6mica, para

secretariar a reuniio. Justificou sua aus6ncia, a Professora Giselda Fernandes Hironaka.

Havendo ndmero legal, o Sr. Diretor inicia a Parte 1. EXPEDIENTE. 1. Discussio e votagao da

Ata da 70a Sessio Ordingria da Congregagao realizada em 12.05.2017. N5o havendo

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

Diretor: a) comunica a aprovagao da Prop Dra Fabiana Cristina Seven no concurso de Livre-

Doc6ncia - Edital FDRP 25/2016, pelo Departamento de Direito Pablico, area de Direitos

Humanos, realizado no perfodo de 16 a 19.5. Parabeniza a professora pda conquista, que teve

a banca brilhantemente presidida pelo Prof. Associado Rubens Begak. b) comunica que o Dr.

Rog6rio Duarte Fernandes dos Passos, candidato inscrito no concurso de Livre-Doc6ncia, na

area de Direito Internacional, Edital 35/2016, ap6s realizar as provas escritas, diditica e

arguigao de memorial, desistiu do referido concurso. O concurso estava previsto para

acontecer nos dias 14 e 20 a 22/06/2017. c) foi realizada de 29 a 31.5 a Semana da

Diversidade na FDRP que contou com a presenga dos palestrantes Marcella Rosa, Jana Viscardi,

Amara Moira e Renan Quinalha, Marina de Almeida Borges, Ana Simone Viana Cota Lima,

Victor Siqueira Serra e Mario Augusto Tombolato, a16m da Exibigao do Filme "Moonlight

(2016)". d) esta ocorrendo desde ontem, 11.5, o Seminfrio Direito e SaQde Suplementar:

perspectivas para o Brasil, o qual teve a honra de participar da abertura, sob a coordenagao do

Prof. Associado Gustavo Assed Ferreira e da Mestre Patricia da Silva Vardasca Gomes,
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organizada pda Comiss5o de P6s-Graduagao da Faculdade de Direito de Ribeirio Preto e do

Instituto Brasileiro de Estudos em Direito e Desenvolvimento. O Semingrio tem por objetivo

proporcionar ao ouvinte a aprendizagem de aspectos te6ricos e praticos do mercado da saQde

suplementar no Brasil e da sua com a Ag6ncia Nacional de SaQde Suplementar. Ademais, sera

analisada a intrincada questao do ressarcimento ao SUS pele atendimento de beneficiirios das

operadoras de saQde suplementar. Cumprimenta o Prof. Associado Gustavo Assed Ferreira pda

iniciativa que coloca a FDRP no centro de uma discussio muito importante que 6 o direito a

sa6de e a saQde complementar, e a questao da judicializaS:ao da saQde. e) comunica que houve

duas votag6es principais no Conselho Universitgrio com relax:ao ao novo regime de diminuiS:ao

de jornada de trabalho, as quais foram aprovadas pele Co. Lembra que a adesio ao primeiro

plano de redux:ao nio foi muito significativo, e a expectativa da USP 6 de que haja um n6mero

major de adesio a esse novo plano de diminuigao de jornada de trabalho. Acatando um parecer

da COP, tendo em vista os dados relatados por seu presidente, e a queda da arrecadagao do

ICMS, portanto uma receita menor que a aprovada no ano passado, n3o sera possfvel concessio

de reajustes salariais neste ano para servidores docentes e n3o docentes, acompanhando a

proposta do Cruesp. f) registra que na segunda-feira retrasada tiveram a honra de receber, na

Faculdade, a visita do Magnffico Reitor, que n3o somente veio conversar com o Diretor, como

tamb6m pediu uma reuni3o com os professores associados, pois este preocupado com a

Faculdade, e deseja conhecer as discuss6es sabre o processo sucess6rio. Como todos sabem o

mandato do Sr. Diretor termina no dia 15.9 deste ano, portanto haverg eleig6es por chapas e o

Magnifico Reitor quis se inteirar das discuss6es e incentivou os professores associados, que sio

potenciais candidatos a realizar debates com apresentagao de projetos acad6micos. Diz que o

Magnifico Reiter lembrou que isso 6 uma exig6ncia da CPA e tamb6m do novo estatuto docente,

a16m dos departamentos e os professores dever3o apresentar seus respectivos projetos

acad6micos. Comenta que esse foio incentivo do Magnifico Reitor para que houvesse

discuss6es na Faculdade com base em projetos acad6micos da Unidade. lialgo bastante salutar,

que os professores, funcion6rios e alunos participem desse debate que determinarf os

caminhos dessa Faculdade. Em fungao dessa conversa importante, decidiram alongar a data

para a realizagao da eleigao que sera realizada no dia 25/08/2017 atrav6s de portaria que serf

baixada pelo Diretor. Esclarece que optaram pelo sistema de vota5:ao eletr6nica, com uma

mesa receptora de votos e vio respeitar todos os prazos para inscrigao das chapas que

comegarao em julho. Serf possfvel fazer a votagao convencional, de acordo com a Resolugao ng
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7140. Comenta que a portaria estipularg o lg turno, bem coma o 2Q turno, caso haja

necessidade do mesmo. O processo eleitoral ficarg a cargo de uma comissio eleitoral que serf

sugerida, ap6s consulta pda Diretoria. 3. Palavra aos Senhores Presidentes de Comiss6es.

Comissio de Gradual:ao. O Prof. Associado Nuno Manuel Morgadinho dos Santos Coelho

diz que fang uma pequena nota em relagao aos horgrios de 2e semestre da Graduagao.

Agradece o empenho dos Chefes do Departamento por enviar as informag6es a tempo, mas o

Servigo de Graduagao realizou um estudo a partir da composigao do quadro dos 5 (cinco) anos,

a partir da disponibilidade dos professores e tiveram que recolher a grade que n3o foi

apresentada pda Comiss5o de Gradual:ao, pois nesse caso houve o problema de uma

concentragao exagerada de professores com aulas nos mesmos dias, especialmente is

segundas e sextas-feiras. Esclarece que, especialmente para as disciplinas eletivas, n5o seria

possivel o aluno cumprir a exig6ncia de cr6ditos se oferecerem todas as disciplinas nos

mesmos dias. Comenta que retomaram esse trabalho e estio conversando com os professores e

pedindo um pouco mais de esforS:o e compreensao para que possam diversificar as datas e

ofertas de disciplinas optativas eletivas para que a grade possa ser feita com mais

racionalidade. Comissio de P6s-Graduagao: O Prof. Associado Gustavo Assed Ferreira

comenta que as normas do programa de P6s-Graduagao Strfcto Sense em Direito, aprovadas

pda Congregagao, acabaram de ser aprovadas peta Comissio Normas da Pr6-Reitora de P6s-

Graduagao e acredita que no pr6ximo Conselho de P6s-Graduagao essas normas sejam

aprovadas tamb6m. Considera isso muito importante, pois essas normas, a partir das

experi6ncias que tiveram nesses 3 Ctr6s) anos de exist6ncia do programa, refletem, em grande

medida, o resultado e a reentrada dos feedbacks sobre as falhas que o regulamento anterior

possufa em relagao a realidade da Faculdade. Comissio de Cultura e Extensio Universitgria:

a Prop Dra Fabiana Cristina Seven diz que gostaria de convidar todos os docentes e

discentes para a avaliagao sobre os resultados e a pratica das disciplinas de Laborat6rio 1, pois

considera que seria muito importante que a comunidade participe junto com os responsaveis

pdas disciplinas. O evento serf nos dia 12 e 13.6 das 14h is 18h. Comunica que estio com um

projeto aprovado pda Comiss3o de Cultura e Extens5o Universitgria e segue para tentativa de

parceria com a Comissio P6s-Graduagao, de um curso semestral aos moldes do curso para a 3a

idade, voltado para alunos de ensino m6dio. Esclarece que se a Comissio de P6s-Graduagao

concordar, esse concurso deverg acontecer em cargter permanente oferecido pda Unidade no

mesmo esquema de rodfzio de docentes e discentes de P6s-Graduagao, voltado,
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preferencialmente, para estudantes de escolas pablicas do ensino m6dio da regiao. Comunica

ainda, que foi aprovada na Comiss3o de Cultura e Extens3o Universitgria a realizagao de uma

feira de economia e trocas solidgrias para o 2e semestre em parceria com o USP Recicla e a

Comissio de Meir Ambiente da Unidade, que sera realizado em agosto ou setembro, para que

possam discutir temgticas de Direito e Meio Ambiente. Economia Solidgria 6 um tema que tem

aparecido em algumas pesquisas de extensio. Comenta que a Prop Dra Emanuelle Urbano

MafHloletti tamb6m atua nessa area de pesquisa, e a ideia 6 de que fagam uma feira ampla

aberta a comunidade de campus nessa perspectiva. Informa que este em vias de realizagao de

uma demanda que foi encaminhada em reuni3o anterior da Congregagao para que a Comiss5o

de Cultura e Extensio Universitiria tivesse, no orS:amento da Unidade, uma verba pr6pria,

ainda, que muito pequena, para que pudessem realizar e apoiar atividades de extens3o e

discente que v5o a congressos e outras atividades que tem o perfil de extensio para que possa

ter um mfnimo de recursos para pensar em suas polfticas. Comenta que na pr6xima reuni3o da

Comissio de Cultura e Extensio Universitgria fad um regulamento interno seguindo o padrao

da Unidade para uso de verbas. Agradece a disposigao em considerar que a Comiss3o de

Cultura e Extensio Universitaria, nos 61timos anos, tem desenvolvido um volume muito grande

de trabalho que tem gerado recursos para a Unidade via cursos de especializagao, sem o

pessoal mfnimo razofvel para que todas as suas atividades pudessem ocorrer de modo

satisfat6rio. Considera que seria uma forma de valorizagao da Comiss3o tamb6m. Informa que,

seguindo o compromisso que tem debatido nessas 61timas semanas, de modo aut6nomo, em

termos de organizagao docente, discente e funcionarios, de ampliar o ambiente democritico

com relagao is pr6ximas eleig6es que terio em todas as chefias, presid6ncias e comiss6es a

partir da eleigao da nova diregao em agosto. Comenta que no Hlnal de julho a Comiss3o de

Cultura e Extensio Universitgria vai entregar um relat6rio de prestagao de contas de todas as

atividades que foram realizadas no perfodo do mandato atual, deixarf disponivel para todos e

a apresentagao do relat6rio serf feita na la reuniio da Congregagao do 2e semestre, como

compromisso de uma vinculagao que tentam construir de forma aut6noma na Unidade.

Comissio de Pesquisa: o Prof. Associado Thiago Marrara de Matos informa que tiveram

uma boa evolugao em relax:ao ao registro dos professores no Goog/e Soho/ar, e com a ajudar do

Servidor Eder Gongalves de Padua aumentaram sua base de docentes cadastrados. Comunica

que hoje houve uma reuni5o da Comissio de Pesquisa, e a comiss5o se disp6s a ajudar os

docentes com outta plataforma chamada Academia, pols tem percebido impactos positives dos
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docentes que t6m usado a plataforma, e o secretfrio da comiss3o vai ajudar os professores que

desejem utilize-la. Comenta que hoje a comissio analisou um p6s-doutorado pda normativa da

Faculdade e o parecer foi favorfvel, agora o processo vai para o departamento. Diz que durante

a apresentagao desse processo surgiram algumas d6vidas que, talvez, leve a uma adaptagao da

normativa aprovada pda Congregagao. Considers que precisam rever a questao do tramite do

encaminhamento ao departamento, e tamb6m o tempo do pedido, pris nesse caso a candidata

precisa da manifestagao da comissio para solicitar bolsa Fapesp, e a normativa da Faculdade

vai no sentido contririo. Esclarece que foi aprovado este que 6 o segundo p6s-doutorado da

Faculdade. Diz que gostaria de aproveitar para estimular os professores a trazerem candidatos

para o p6s-doutorado. Jf ha na pggina de pesquisa do sf te da Faculdade todos os formulirios e

instrug6es. Considera ser muito fgcil fazer inscrigao para o programa e reitera o pedido de

contribuigao para trazer novos candidatos. Comenta que estio organizando o Siicusp no dia

22.9.2017, e pede a todos que guardem essa data, que aceitarf inscrig6es at6 14.8.2017. Reitera

o pedido para que todos os orientadores de projetos Pibic e Fapesp participem do evento.

Lembra que os orientadores devem colaborar na avaliagao dos projetos inscritos no Siicusp

como avaliadores. Comunica ainda, que conseguiram terminar o livro de comemoragao aos lO

anos da Faculdade. Esclarece que esse projeto foi iniciado na gestao da Prop Associada Cintia

Rosa Pereira de Lima, o material foi organizado, houve dificuldades com a Editora Almedina

para aprovagao da obra, e sera publicado nesse m6s. O Sr. Diretor manifesta a sua satisfagao

ao receber esse noticia hoje pda manh5. Agradece aos professores envolvidos na coordenagao

dessa publicagao que considera muito importante para a Faculdade. O Prof. Associado Thiago

Marrara de Matos observa que o novo Projeto Poll tico Pedag6gico solicitou is comiss6es que

elaborassem, em 90 (noventa) dias, novas normativas e a Comiss5o de Pesquisa aprovou hoje

um esbogo de normativa que altera o reconhecimento de atividades de pesquisa. A Comiss3o

fez uma proposta, que foi aprovada, que reconhece, a16m da iniciagao cientfnica, as prfticas de

publicagao de artigos cientificos e as atividades de organiza5:ao de eventos cientificos.

Esclarece que v5o enviar esse esboS:o de normativa para a Comissio de Graduagao, e depois

chegara at6 a Congregagao para discutirem. O Prof. Titular Amfncio jorge Silva Nunes de

Oliveira comenta que o Programa de Jovem Pesquisador da Fapesp tamb6m faz parte do

incentivo da USP no campo do p6s-doutorado. Pergunta se o cato da Faculdade n5o ter o

programa de doutorado cria dificuldades para o programa de p6s-doutorado. Comenta que o

Prof. Associado Thiago Marrara de Matos nio mencionou a Biblioteca Virtual da Fapesp junto

pagina 5 l38 Av. Bandeirantes , 3900 Campus da USP
14040-906 Ribeirio Preto-SP

T I F 55 Ci6) 3315-4954



UNIVERSIDADEDESAOPAULO
FACULDADEDEDIREITO
DERIBEljiAOPRETO
.AssistZncia qZcnica .Acad8mica

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

ao Goog/e Soho/ar como uma ferramenta de busca importante. Considera ser muito
interessante como a Fapesp organiza os indicadores de fator de impacto. O Prof. Associado

Thiago Marrara de Matos esclarece que a Pr6-Reitoria, at6 na P6s-Graduagao, recomendou

que os docentes fizessem 2 (dois) controles de impactos, o Scopus e o C;ooy/e Soho/ar, a Fapesp,

at6 onde sabe, usa o Goog/e Soho/ar, pois se entrarem na pagina de docente na Fapesp ter3o os

dados do Goog/e Soho/ar do professor. Comenta que nio conhece a biblioteca citada pele Prof.

Titular Amfncio Jorge Silva Nunes de Oliveira, mas por indicagao do professor, veriHicarf se

podem agrega-la. Considera que o Goog/e Soho/ar 6 imperfeito, mas muitos docentes que o

preencheram ja verificaram a importancia para direcionamento das produg6es cientiHicas, e o

fndice dos professores da Faculdade aumentou muito, pois, provavelmente, mais de 50% dos

docentes da Unidade jg tem e a meta 6 ter 100% cadastrado. Lembra que hoje surgiu uma

discussio na reuniio da Comiss5o de Pesquisa, sobre a Fapesp. Esclarece que o secretirio da

Comiss5o de Pesquisa, desde a gestao da Prop Associada Cfntia Rosa Pereira de Lima, tamb6m

6 o setor de apoio a pesquisa, e toda a perda de auxflio financeiro, em relagao a prestagao de

contas o servidor oder Gongalves de Padua presta apoio oficial aos docentes. Esclarece, quando

ao p6s-doutorado, na 6poca do esbogo da normative, os envolvidos n3o viram nenhuma

incompatibilidade devido ao cato de n3o haven programa de doutorado na Faculdade.

Esclarece, ainda, que o p6s-doutorado nio 6 um tftulo, mas sim um estfgio de pesquisa p6s-

doutoral. Considera que n3o dio titulo algum, mas simplesmente adotando um docente que

deseja fazer um estagio de pesquisa e por isso nio viram nenhuma incompatibilidade.

Considera, ainda, que o p6s-doutorado 6 importante para proporcionar forma e corpo para

conseguirem um doutorado, u,a vez que ainda nio possuem uma estrutura forte em pesquisa e

o aluno de p6s-doutorado pode contribuir com isso. Comenta que muitos dos candidatos que

aparecem n5o querem fazer o doutorado em dedicaS:ao integral, se afastar de sua atividade,

realizando o p6s-doutorado ao mesmo tempo em que estio trabalhando como advogados ou

magistrados. Esclarece que proibem isso na normativa. O Prof. Titular Amfncio Jorge Silva

Nunes de Oliveira considera que o 6nico meio de se resolver isso 6 a concess3o de bolsas que

regula o nQmero de horas que se pode complementar, fora ipso n5o ha outro controle que

funcione. O Prof. Associado Thiago Marrara de Matos esclarece que 6 exigido que o aluno

tenha uma bolsa, e n5o que realize seus estudos com a remuneragao da atividade funcional.

Esclarece, ainda, que muitos t6m deixado de fazer o p6s-doutorado aqui por conta de nio

poder se ausentar de seu trabalho por um tempo mais longo. Considera este o maior desafio e,
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talvez, possam rediscutir isso. Diz que conversou com um professor da FMRP, que tem alunos

de p6s-doutorado com atividades profissionais m6dicas com resultados satisfat6rios. Revela

que tem certo receio sobre isso e precisariam discutir. Comissio de Relag6es Internacionais:

o Prof. Associado Alessandro Hirata comenta a fda do Prof. Associado Thiago Marrara de

Matos, pois quando foi feita a normativa tinha a ideia de nio possibilitar a atividade simultfnea

para evitar um aluno sem dedicagao acad6mica, mas considera uma questao que pode ser

rediscutida, o quanto seria vigvel abrir essa possibilidade para aqueles que exercem outra

atividade professional ao mesmo tempo, sem que haja prejufzo a colaboragao junto a

Universidade. Considera que o cengrio ideal 6 de algu6m que venha com uma bolsa e exerga a

atividade do p6s-doutorado por um perfodo longs, sega estrangeiro ou brasileiro. Comunica

que este aberto o edital de duplo diploma com a Universidade de Camerino, coordenado pda

Profs Associada Cfntia Rosa Pereira de Lima e ele. Podem se inscrever os alunos do 3e, 4P anos,

nesse primeiro edital. Esclarece que para os pr6ximos editais servo aceitas inscrig6es apenas

de alunos do 3g ano, de acordo com decis5o em conjunto com a Universidade de Camerino. As

Faculdades entendem que, nesse primeiro edital, teriam que abrir a possibilidade de

participaS:ao para o maior nQmero possivel de candidatos, apesar de contar com apenas 5

(cinco) vagas. Comenta que, dentro desse programa, ele e a Prop Associada Cfntia Rosa Pereira

de Lima organizaram um evento de divulgagao para esclarecimentos na semana passada pda

CRlnt, e a16m disso realizaram um evento com o Gecari, que coordena as atividades de relag6es

internacionais do campus de Ribeir3o Preto, chamado Get togehter que contou com a presenga

de todos os intercambifrios estrangeiros desse campus. Esclarece que nesse ano foram 14

(quatorze) nag6es presentes, a16m do Brasil, o que possibilitou essa apresentagao da cultura

desses parses dos alunos intercambifrios e apesar da Faculdade, nesse semestre, n5o possuir

alunos estrangeiros, colaborou com o evento. O Sr. Diretor acrescenta que receberam com

satisfaS:ao a noticia de que 6 (seis) alunos da Faculdade foram convidados peso Prof. Dr. Masato

Ninomiya para acompanha-lo em visita a Universidade de Hiroxima no Japao. Comenta que

servo 6 (seis) alunos da FDRP e 5 Ccinco) da FD. Diz que mandou um email agradecendo, e o

Prof. Dr. Masato Ninomiya afirmou que o alunos da FDRP foram muito bem ao processo

seletivo. O Prof. Associado Alessandro Hirata esclarece que eram ll (onze) vagas e que no

ano passado foi apenas um aluno da Faculdade e esse ano o Prof. Dr. Masato Ninomiya aceitou

7 (sete) inscrig6es da Faculdade, das quais 6 (seis) foram selecionadas. 4 - Palavra aos

Senhores Membros. O Prof. Dr. Camilo Zufelato comunica que recebera na 61tima segunda-
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feira o Professor Catedritico de Salamanca, Lourenzo Mateo Bujosa Vadell, para um evento do

mestrado, que ministrou uma palestra sobre as contribuig6es do direito processual para o

desenvolvimento no Estado Democritico de Direito. Diz que foi encarregado de fazer o convite

e estava no evento. Informa que provavelmente a maioria dos alunos, docentes e servidores ja

tiveram acesso a uma carta idealizada por alguns professores e que ja conta com a adesio de

quase a totalidade dos professores da Unidade. Esclarece que essa carta diz respeito a uma

ampla discuss3o acerca desta necessidade de confecgao de projetos. Esclarece que essa carta

tenta ampliar o debate em torno desse tema. Comenta que, em fungao da adesao, essa carta

conta com uma primeira reuniio que ja este marcada para quarta-keira da pr6xima semana, dia

07/06, is 19h, para que possam de forma conjunta construir uma agenda para os debates e a

mais ampla participagao de todos. Esclarece que ja foi enviado um email e acredita que todos jf

estio cientes, mas gostaria de registrar nesse momento para que, efetivamente, todos

participassem. Considera que esta discuss3o ampliada nesse f6rum mats extenso do que

normalmente se v6 em discuss6es de eleig6es, pode ser um momento muito importante nesse

ano eleitoral. Como ja disse a Prop Dra Fabiana Cristina Seven, estario elegendo todas as

atribuig6es, todas as chefias, presid6ncias e a pr6pria diretoria. O Prof. Titular Ignacio Maria

Poveda Velasco esclarece que acaba de consultar os Pr6-Reitores de Pesquisa e de Graduagao

em relagao a questao do programa de p6s-doutorado em uma Unidade que nio possui

programa de doutorado e ambos disseram que nio hg problemas. O Pr6-Reitor de Pesquisa

afirmou que incentiva o p6s-doutorado e nio ha problemas com essa situagao. A Profs

Associada Cintia Rosa Pereira de Lima comenta sobre sua participagao na Cfmara dos

Deputados, pois foi uma satisfagao muito grande para ela. Diz que a sua participagao foi sobre o

tema de Direito e Tecnologia, debates que s3o mats marcados pda participag3o de homens, e

nessa mesa de 5 Ccinco) participantes, 3 (tr6s) eram mulheres. Diz, ainda, que foi muito

importante verificar a participagao do p6blico feminino nesse tema, e levar para a sociedade a

sua pesquisa de Livre-Doc6ncia que foi sabre o tema da efetiva necessidade de um 6rgio

competente para protegao dos dados pessoais. Comenta que este preparando um parecer

t6cnico sobre isso que irg auxiliar na elaboragao final da redaS:ao de um projeto de lei.

Considera ser um impacts social da pesquisa realizada na Faculdade de Direito de Ribeir3o

Preto, o que fez questao de destacar. Agradece o apoio de todos os colegas. O Sr. Diretor diz

que est5o todos na torcida para que a Profs Associada Cfntia Rosa Pereira de Lima os

represente no Supremo Tribunal Federal, no dia 12.06, quando falar6 sobre o pesquisa que tem
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feito, "Direito, Internet e Protegao de Dados", tratando o assunto do Direito do Esquecimento

que 6 um Direito Fundamental. Parabeniza a professora pda iniciativa, que 6 importante para a

sua pesquisa e para a Faculdade. O Representante Discente da Graduagao Lucas Vieira

Carvalho diz n5o saber qual o andamento da CoC, que foi aprovado ha algumas reunites atrgs.

O Prof. Associado Nuno Manuel Morgadinho dos Santos Coelho esclarece que a

Congregagao encaminhou a proposta de criagao para a Pr6-Reitoria de Graduagao. O Sr.

Diretor comunica que a Assistente T6cnica Acad6mica acaba de informal que recebeu hoje a

resposta positiva sobre a proposta de criagao da CoC. O Representante Discente da

Gradual:ao Lucas Vieira Carvalho pergunta sobre a questao da porcentagem de participagao

da representagao discente. O Sr. Diretor solicita ao representante que ap6s a reuniao, procure

pda Assistente T6cnica Acad6mica para esclarecimentos, pois o processo acabou de chegar. O

Representante Discente da Gradual;ao Lucas Vieira Carvalho sugere uma maior

publicidade das Atas de Colegiados e Comiss6es no site da Faculdade, pois as paginas estio

desatualizadas. Considera importante fomentarem o processo de atualizagao das atas de todos

os colegiados, como acontece com as atas da Congregagao e CTA que s5o atualizadas com

regularidade, para que se d6 a devida publicidade a tudo que se discute na Faculdade. O Sr.

Diretor inicia a Parte ll - ORDEM DO DIA - 1. PARA REFERENDAR. 1.1. PROCESSO

2016.1.703.89.0 - DEPARTAMENTO DE DIREITO PRIVADO E DE PROCESSO CIVIL.

Homologagao do Relat6rio Final e Resultado do Concurso para Livre-Docente do Departamento

de Direito Privado e de Processo Civil - Area de Direito Civil Patrimonial e Existencial - Edital

FDRP n ' 29/2016. Candidatos aprovados: Leonardo Estevam de Assis Zaninie Marta

Rodrigues Maffeis Moreira. A Congregagao referenda, por unanimidade, o despacho do Sr.

Diretor is fls.140, que homologou o Relat6rio Final e Resultado do Concurso para Livre-

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

Patrimonial e Existencial - Edital FDRP n ' 29/2016. Candidatos aprovados: Leonardo

Estevam de Assis Zaninie Marta Rodrigues Maffeis Moreira. 1.2. PROCESSO

2016.1.705.89.0 - DEPARTAMENTO DE DIREITO PUBLICO. Homologagao do Relat6rio Final

e Resultado do Concurso para Livre-Docente do Departamento de Direito PQblico - Area de

Direitos Humanos - Edital FDRP n ' 42/2016. Candidata aprovada: Fabiana Cristina Seven. A

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

homologou o Relat6rio Final e Resultado do Concurso para Livre-Docente do
Departamento de Direito PQblico - Area de Direitos Humanos - Edital FDRP n ' 42/2016.
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Candidata aprovada: Fabiana Cristina Seven. 2. RECREDENCIAMENTO JUNTO A CERT.

2.1. PROCESS0 2009.1.183.89.0 - MARIA HEMILIA FONSECA. Solicitagao de

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

interessada. Aprovada ad rlqHerendum do Conselho do Departamento do Direito Privado e de

Processo Civil em 8.5.2017, com base no parecer favorgvel da Prop Associada Cintia Rosa

Pereira de Lima. Parecer do relator: Prof. Dr. Camilo Zufelato, pda Congregagao, opinando

favoravelmente a solicitagao de recredenciamento junta a CERT - Comiss3o Especial de

Regimes de Trabalho, formulada pda interessada. A Congregagao aprova, por unanimidade,

o parecer do relator, favorgvel a solicitagao de recredenciamento junto a CERT -
Comissio Especial de Regimes de Trabalho, formulada pda interessada. 2.2. PROCESSO

2013.1.423.89.5 - CAIO GRACCO PINHEIRO DIAS. Solicitagao de recredenciamento junto a

CERT - Comissio Especial de Regimes de Trabalho, formulada peso interessado. Aprovada ad

ri;Here/7dum do Conselho do Departamento do Direito P6blico em 19.5.2017. Parecer do

relator: Prof. Dr. Camilo Zufelato, pda Congregagao, opinando favoravelmente a solicitagao de

recredenciamento junto a CERT - Comiss3o Especial de Regimes de Trabalho, formulada peso

interessado. O Prof. Dr. Caio Gracco Pinheiro Dias esclarece que n3o este pedindo o

recredenciamento amplo, mas especffico para uma atividade que foi convidado a participar,

sendo este credenciamento vinculado a essa atividade. A Congregagao aprova, por

unanimidade, o parecer do relator, favorfvel a solicitagao de recredenciamento junto a

CERT - Comissio Especial de Regimes de Trabalho, formulada pelo interessado, que

requer credenciamento especifico para o exercicio simultfneo de atividades, nos termos

dos arts. 18, iltima parte e 23 do Estatuto Docente da Universidade de Sio Paulo

(Resolu;ao 7271 de 23.11.2016), para o fim especifico de ministrar aulas em curso de

p6s-graduagao /ato sense organizado pelo Centro Universitirio de Amazonas - CIESA.

2.3. PROCESS0 2009.1.33.89.0 - ALESSANDRO HIRATA. Solicitagao de recredenciamento

junto a CERT - Comissio Especial de Regimes de Trabalho, formulada pelo interessado.

Aprovada ad r({Herendum do Conselho do Departamento de Filosofia do Direito e Disciplinas

Bfsicas em 25.5.2017. Parecer do relator: Prof. Associado Gustavo Assed Ferreira, pda

Congregagao, opinando favoravelmente a Solicitagao de recredenciamento junto a CERT -

Comissio Especial de Regimes de Trabalho, formulada pele interessado. A Congregagao

aprova, por unanimidade, o parecer do relator, favorgvel a solicitagao de
recredenciamento junto a CERT - Comissio Especial de Regimes de Trabalho,
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formulada pelo interessado. 2.4. PROCESS0 2009.1.161.89.6 - GUSTAVO ASSED

FERREIRA. Solicitagao de recredenciamento junto a CERT - Comissio Especial de Regimes de

Trabalho, formulada pelo interessado. Aprovada ad referendum do Conselho do Departamento

do Direito P$blico em 25.5.2017. Parecer do relator: Prof. Dr. Jair Aparecido Cardoso, pda

Congregagao, opinando favoravelmente a solicitagao de recredenciamento junto a CERT -

Comiss5o Especial de Regimes de Trabalho, formulada peso interessado. A Congregagao

aprova, por unanimidade, o parecer do relator, favorgvel a solicitaS:ao de
recredenciamento junto a CERT - Comissio Especial de Regimes de Trabalho,

formulada pelo interessado. O Prof. Titular Ignacio Maria Poveda Velasco comenta que

Ihe chamou atengao o fato de que nos 4 (quatro) casos, a aprovagao, no imbito do Conselho de

Departamento foram todas ad referendum. Diz saber que is vezes n5o hf outra maneira.

Considera que, na medida do possfvel, essas quest6es devem tramitar dentro do calendgrio

ordingrio dos diferentes 6rgaos da Unidade. 3. ATIVIDADES SILMUTANEAS. 3.1. PROCESSO

2011.1.533.89.3 - CAMILO ZUFELATO. Pedido de autorizaS:ao para realizagao de atividades

simultfneas para emissio de parecer jurfdico sobre questao de direito processual coletivo

apresentado pelo interessado. Aprovado pelo Chefe do Departamento de Direito Privado e de

Processo Civil em 25.5.2017. Parecer do relator: Prof. Dr. Guilherme Adolfo dos Santos

Mendes, opinando favoravelmente ao pedido de autorizagao para realizaS:ao de atividades

simultaneas, apresentado peso interessado. O Prof. Titular Ignacio Maria Poveda Velasco

adianta seu voto como favorfvel. Ressalta a importancia de que um professor da Faculdade

deja chamado para emitir parecer juridico em quest6es importantes que envolvem interesse

pablico. Considera louvgvel e encoraja os demais professores, pris se trata de um perfil de

exce16ncia e lideranga que sempre buscam. A Congregaq:ao aprova, por unanimidade, o

parecer do relator, favorfvel ao pedido de autorizaq:ao para realizagao de atividades

simultfneas para emissio de parecer jurfdico sobre questao de direito processual

coletivo apresentado peso interessado. 4. CARGO PARA PROFESSOR TITULAR. 4.1.

PROCESS0 2015.1.584.89.0 - FACULDADE DE DIREITO DE RIBEIRAO PRETO. Discussgo e

deliberagao sobre a distribuigao de cargos de Professor Titular com base nos crit6rios

aprovados pda Unidade, indicagao do Departamento, bem como especinlcagao do regime de

trabalho. O Sr. Diretor esclarece que em reuni3o anterior, trouxeram para o Colegiado a

discuss5o da questao de distribuigao de cargos para professor titular. Diz que houve a

manifestagao de diversas posig6es sobre o assunto, sempre tendo em vista os crit6rios e perfil
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para o cargo de professor titular que foram apresentados em um documento enviado pda

Faculdade a Comissio de Assuntos Acad6micos. Comenta que receberam, da Comiss5o de

Assuntos Acad6micos, a manifestagao de que a Faculdade estaria apta a solicitar I (um) novo

cargo de professor titular, e para tanto, precisariam estabelecer, a partir de discuss6es na

Congregagao, qual seria o departamento escolhido para esse cargo. Diz que ao longo desse m6s,

seguindo o Regiments da USP, os departamentos preencheram formulgrios apresentando seus

dados e estatfsticas e agora como ha um puzo at6 14.8 p.f., para apresentar a decisio desses

Colegiados. Comenta que os departamentos apresentaram suas planilhas e considera que a

melhor maneira seria cada chefe de departamento expor os dados com base no que preparam

em suas planilhas dentro dos pr6prios departamentos. O Prof. Associado Thiago Marrara de

Matos diz que queria saber o que os departamentos foram solicitados a fornecer a

Congregagao como crit6rios para deninigao dessa polftica. O Sr. Diretor esclarece que sio os

dados dos professores que comp6e o departamento, publicag6es, atividades, ou seja, um

resumo das atividades dos professores no departamento. O Prof. Associado Thiago Marrara

de Matos pergunta se existe algum comparative estatfstico pronto para analisarem. O Sr.

Diretor diz que o formulgrio nio fornece isso, pols preencheram o formulirio que shes foi

enviado pda Secretaria Gerd. O Prof. Associado Thiago Marrara de Matos diz que tem essa

ddvida para poder visualizar facilmente, de maneira comparativa, os dados. O Prof. Titular

AmAncio Jorge Silva Nunes de Oliveira diz n5o saber se os sistemas s3o diferentes, mas

quando solicitaram essas informag6es para o IRI, essas informag6es s3o sempre atinentes aos

livre-docentes. O Sr. Diretor esclarece que seguem a mesma sistemitica nesse sentido. O

Prof. Associado Rubens Begak esclarece, em relagao a dQvida manifestada pelo Prof.

Associado Thiago Marrara de Matos e pelo Prof. Titular Amfncio Jorge Silva Nunes de Oliveira,

6 que a chefia do Departamento de Direito P6blico entendeu que o preenchimento dos

formulirios foi para a verificaS:ao dos requisitos em que se pode pedir as vagas. Esclarece que

se pode pedir informag6es com base naquilo que 6 fixado pdas diretrizes da Comiss3o de

Assuntos Acad6micos. No caso, sio estio publicadas, foram divulgadas pda Diretoria na

reuniio passada dessa Congregagao. Esclarece que, com a ajuda da secretgria de departamento

conseguiram reunir a produgao, que n3o 6 exatamente o que este fans:ado nos curriculos Lattes

dos professores. Mas, o que este no sistema Tycho da USP, 6 aproximadamente, uma referata

do que vai ao Lattes. Esclarece, ainda, que com base nisso tem uma tabela que pode ser

projetada, e mostra a produgao dos professores associados, que servo realmente aproveitados,
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mas na tabela tamb6m inclufram os professores doutores, os precarios, do Diretor. Diz que

ficou claro que o que deve ser visto 6 a produgao dos professores associados, os regimes de

trabalho, produgao acad6mica e cientffica, oriental:6es de graduagao e p6s-graduagao.

Considera que essa vaga de professor titular aproveitaria se fosse concedida ao Departamento

de Direito Pablico, a vista da massa critica que tem da sua produgao e da densidade de

professores associados. Dentro daquilo que foi colocado na Qltima Congregagao, aproveitando

o projeto da Faculdade, e ao fato de desejarem ter uma Faculdade cada vez mais densa em seus

programas e de maior aproveitamento. A Prop Associada Cintia Rosa Pereira de Lima

esclarece que nas planilhas do Departamento de Direito Privado e Processo Civil nio

colocaram a Prop Dra Marta Rodrigues Maffeis Moreira como livre-docente, pols o concurso

n5o havia sido homologado pda Congregagao, mas o nome da Prop Dra Fabiana Cristina Seven

consta na publicagao. O Prof. Dr. lair Aparecido Cardoso comenta que foihomologado hoje o

resultado da Profs Dra Marta Rodrigues Maffeis Moreira, e considera que podiam incluir o

nome a tempo, pois n5o colocaram anteriormente pelo fato de n5o terem a homologagao. O Sr.

Diretor considera que devem levar em consideragao os dados da Prop Dra Marta Rodrigues

Maffeis Moreira no Departamento de Direito Privado e de Processo Civil e tamb6m o da Prop

Dra Fabiana Cristina Seven do Departamento de Direito Pdblico. O Representante do

Servidores T6cnicos e Administrativos Daniela Verissimo Gomes esclarece que n3o

consta o name da Prop Dra Marta Rodrigues Maffeis Moreira devido ao fato de que quando foi

fazer a pesquisa com a Assistente T6cnica Acad6mica sobre a possibilidade de incluir a docente

rec6m aprovada no concurso, foi veriHicado que nao, pois ainda nio havia sido homologada.

Esclarece, ainda, que deveriam entregar essas planilhas at6 o dia 31.5, e como o Departamento

de Direito Privado e de Processo Civil cumpriu com esse puzo n3o incluiu a professora rec6m-

aprovada. O Sr. Diretor diz que pretende consultar o Colegiado se podem considerar a

produgao de professores cujo o concurso ainda nio teriam sido homologado por outras

instfncias da USP. Esclarece que o Departamento de Direito P6blico incluiu a Profs Dra Fabiana

Cristina Seven, e hoje a Congregagao homologou o concurso dela, por outro lado a Prop

Associada Cfntia Rosa Pereira de Lima levanta a questao de que o Departamento de Direito

Privado e de Processo Civil n5o incluiu o nome da Prop Dra Marta Rodrigues Maffeis Moreira

que tamb6m teve o seu concurso homologado hoje. Consulta o Colegiado se devem considerar

a inclus5o desses professores. O Prof. Dr. Camilo Zufelato considera que ha uma s6rie de

outras quest6es que podem ser levantadas, talvez em um momento de debate.
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Independentemente de essa questao poder ser definida agora, sugere que as apresentag6es

sejam feitas e ao final levantassem todas as quest6es, pois ele mesmo ja se v6 um pouco em

dificuldade de fazer esse quadro comparativo, independentemente de considerarem aqueles

aprovados internamente, mas n5o homologados pda Reitoria. Considera que a melhor

condigao seria que 6lzessem as apresenta5:6es e depois discutissem uma s6rie de outras

quest6es. A Prop Associada Cintia Rosa Pereira de Lima considera que o problema dessa

sugestao 6 justamente porque a apresentagao de um departamento nio estari totalmente

completa, pris nio apresentaria os dados da Prop Dra Marta Rodrigues Maffeis Moreira.

Considera, ainda, que pode resultar em uma anglise parcial do resultado, ou seja, vio comparar

os 3 (tr6s) departamentos, ent3o ja devem comparar todos os professores associados e

potencialmente aptos. O Prof. Dr. lair Aparecido Cardoso pondera que 6 uma Faculdade

nova, em crescimento, e na pr6xima semana ter3o um novo concurso de livre-doc6ncia com

mais dois professores do Departamento de Direito Privado e de Processo Civil. Esclarece que

hoje o departamento possui3 Ctr6s) professores associados, podendo chegar a 5 (cinco). Diz

que tem interesse que se contemple todos os professores do departamento, pois estio em

ascend6ncia. Como chefe de departamento, defende considerar o nome da Profs Dra Marta

Rodriguez Maffeis Moreira Moreira, e tamb6m, de acordo com o andamento dos concursos de

livre-doc6ncia da pr6xima semana, o colegiado deve acolher a inclus5o dos novos livres-

docentes. Esclarece que o Departamento de Direito Privado e de Processo Civil tem menos

professores hoje devido a falecimento e aposentadoria de professores, mas tamb6m tem a

densidade de produgao acad6mica, pois estio em igualdade nessa competigao entre os

departamentos. Solicita todas essas quest6es sejam consideradas. A Prop Dra Fabiana

Cristina Seven diz nio saber se este com o documento correto da CAA com as diretrizes

mfnimas a serem adotadas para anglise de concessio de cargo de professor titular, mas no item

4 este escrito: "... servo levados em conta para o m6rito de um departamento: 1) resultados da

avaliaS:ao pda CPA nos itens pesquisa, ensino e extens5o. 2) resultados das avaliag6es da

Capes. 3) desempenho acad6mico do departamento nos 61timos 5 (cinco) anos. 4) nQmero e

desempenho acad6mico dos professores associados". Pergunta se todos os departamentos t6m

esses dados para apresentar a Congregagao, quais sio os indicadores para desempenho

acad6mico que foram uniformizados nos 3 Ctr6s) departamentos para que tivessem dados

relativos ao desempenho acad6mico. Pergunta, ainda, se construfram esses indicadores.

Considera que nio s3o apenas num6ricos, mas tamb6m devem articular o que 6 quantitative e
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qualitativo para se pensar em desempenho. Considera que houve um esforgo muito grande dos

chefes de departamento em fazed uma organizagao dos dados. Reitera sua pergunta se hf uma

anflise desses dados, inclusive, comparativamente para que possam fazer essa reflexao, pois,

senate, diz que se sentiria muito insegura como participante dessa Congregagao, para decidir

argo t3o importante como esse sem que atendam esses crit6rios mfnimos. Sugere, se caso

negative, fagam esforgo para levantar esses dados e se re6nam extraordinariamente para

avaliarem os dados de modo completo e consistente. O Sr. Diretor esclarece que n3o ha dados

comparativos e acredita que os departamentos devem ter seguido os documentos enviados

para preenchimento quanto ao perfil do professor titular. Esclarece, ainda, que ali
estabeleceram os crit6rios da Faculdade do que seria recomendivel ao professor que

postulasse o cargo. Diz que os departamentos expuseram a sua produgao e levaram em

consideragao o perfil que a pr6pria Faculdade aprovou A Prop Dra Fabiana Cristina Seven

comenta que existem dados num6ricos, mas n3o consideraram o desempenho acad6mico do

ponto de vista das tematicas, qual o impacto das produg6es dos professores. Diz que n5o

participou da construe:ao de varigveis que poderiam analisar o desempenho de cada

departamento. O Sr. Diretor pede esclarecimento ao Secretgrio Gerd, Prof. Titular Ignacio

Maria Poveda Velasco, pols n5o foi deliberado nada na reuniio passada, e seguiram a

oriental:ao da Secretaria Gerd para o preenchimento dos formulfrios fornecidos pda referida

Secretaria. Comenta que a Prop Dra Fabiana Cristina Seven levanta que os departamentos

preencheram os formulfrios que pedem a produgao dos professores a quantidade de

professores associados entre outras informag6es. Comenta, ainda, que a Prop Dra Fabiana

Cristina Seven faz uma pergunta em relagao a anilise qualitativa, se os departamentos fizeram

essa anflise. A Prop Dra Fabiana Cristina Seven diz que os departamentos t6m n6meros

diversos de docentes, e se ficarem olhando a quantidade de produS:ao, entio o Departamento

de Direito P6blico ja ganhou, pois tem mais docente. Comenta que pode haver uma media

minima de docentes que determina que quando os professores se dedicam integralmente e

enfaticamente a pesquisa, e no gerd os docentes estio dentro dessa media. Reitera que tem

dificuldade em analisar esses n6meros e extrair o entendimento sobre qual 6 o norte. O Sr.

Diretor diz que pelo que leu nos relat6rios ter5o apenas esses dados organizados e diante

desses nimeros, imaginou que a Congregagao pudesse avaliar. Pede esclarecimentos ao Prof.

Titular Ignacio Maria Poveda Velasco, se ao preencher esses formularios, seria necessgrio que

essa anglise de m6rito proposta pda Prop Dra Fabiana Cristina Seven caberia a esses
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formulgrios. O Prof. Titular Ignacio Maria Poveda Velasco esclarece que a Comissio de

Assuntos Acad6micos em sua reuniio de 27.3.2017, analisando a documentagao encaminhada

pda Unidade, que era pr6-requisito formal dentro das diretrizes aprovadas pele Conselho

Universitgrio para concess5o de cargos de professor titular para a situagao muito particular

que se trata das Unidades novas. Comenta que nesses castes o olhar 6 outro, de uma Unidade

em formagao que este se desenvolvendo. Por conta disso o Conselho Universitfrio aprovou as

diretrizes gerais para a distribuiS:ao de cargos de professor titular, olhou de uma maneira

muito especffica a situagao dessas Unidades em formagao, como 6 o caso da Faculdade de

Direito de Ribeirio Preto. Esclarece que depois de recebida a documentaS:ao, que era o pr6-

requisito, a Comiss5o de Assuntos Acad6micos entendeu que a Unidade estaria apta a solicitar

um cargo. Esclarece, ainda, que o puzo de 30.6 6 para Unidades que ja tem cargos vagus. Seria

uma situagao de Unidades consolidadas que tem cargos de titular que vagaram, e no caso

especffico de Unidades que t6m uma quantidade de titular muito elevada em relagao ao

nQmero de docentes essa anflise das solicitaS:6es de permanencia de cargos vagos 6 feita

comparativamente com as outras Unidades que est3o nessa situaS:ao, pris pode acontecer de

ter um cargo vago em uma Unidade que la estava com muitos cargos de professor titular, n5o

fique na Unidade e possa ser aproveitado em outra Unidade que tenha uma relagao muito

baixa. Lembra que os cargos de professor titular sio numerus c/ausus que a CAA administra

cum grand sa/fs e a maneira de fazer com que Unidades novas venham a ter, no futuro, cargos

de professor titular, muitas vezes sera fazendo com que as mais velhas, que t6m muito cargo de

professor titular, e alguns desses cargos n5o ficario nessas Unidades e sejam aproveitados nas

Unidades novas. Esclarece que quando a CAA disse que a Faculdade de Direito de Ribeir5o

Preto este apta a solicitar um cargo de professor titular a parter do ano vigente, nio significa

que isso tem que ser feito hoje. Considera que deve ser feita toda uma avaliagao no imbito da

Unidade. Em relax:ao aos formularios, esclarece que sio ferramentas que possibilitam uma

anflise nio apenas quantitativa, pois a questao n5o 6 somente essa, mas tamb6m uma anilise

qualitativa. Comenta que existem essas planilhas para Ladas as Unidades da USP, que sio

preenchidas pelos departamentos. Considera que ha, no meio do caminho, uma decisis que a

Congregagao da Unidade, apes anflise e estudo dessa documenta5:5o, entenderg para qual

departamento deverf it o cargo. Essa anglise vai para a CAA que estudarg a conformidade dos

crit6rios. Considera que os formulirios demandam uma anilise por parte da Unidade para que

a Congregagao delibere. Esclarece que ngo ha puzo para fazerem isso, e que hg um caminho a
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percorrer ainda at6 se chegar ao amadurecimento dessa questao. O Sr. Diretor comenta que

os departamentos preencheram os formulfrios, mas diz n5o saber de que maneira isso pode

ser feith, ja que nio ha puzo Pergunta se, a16m dos formularios, os departamentos deveriam

fazed alguma anglise qualitativa e quantitativa. O Prof. Titular Ignacio Maria Poveda Velasco

diz que acredita que essa anflise qualitativa e quantitativa que 6 comparativa, na verdade

deveria ser feita no Ambito da Congregafao. Comenta que os departamentos encaminharam a

materia prima bruta, que sio essas tabelas e formulgrios. Sugere que no fmbito da

CongregaS:ao, o Sr. Diretor nomeie uma comissio que possibilite a ideia do desenvolvimento

integral da Unidade, para que isso possam chegar amadurecido a este Colegiado. O Sr. Diretor

diz que quando o assunto veio a ele, chegou a discutir com a Assistente T6cnica Acad6mica

Marcia Aparecida Cruz de Oliveira Bianco que nio caberia designar um relator pda

Congregagao. O Prof. Titular Ignacio Maria Poveda Velasco comenta que existem Unidades

que t6m uma comiss5o nomeada pda Diretoria para fazer esse trabalho. O Sr. Diretor

considera essa opgao muito boa. Considera que os 3 (tr6s) departamentos tem interesse, e

talvez possa ser uma comiss5o com professores externos. A Profs Associada Cintia Rosa

Pereira de Lima diz que gostaria de ressaltar que eases elementos qualitativos geram um

grande debate e n5o hg uma uniformidade sobre qual padrao a ser adotado. Comenta que

crit6rios de publicagao, quads seriam os parametros, Qualis ou Capes, como deHinir quais os

impactos das pesquisas na sociedade. No caso dos trabalhos dos professores, quantos

impactaram projetos de lei, polfticas p6blicas. Considera que esses crit6rios qualitativos s3o

diffceis de chegar a um senso comum. Sugere que seja possfvel indicar quais s5o os indicadores

que se pretende uniformizar, para que nio cheguem em uma reuni3o e cada departamento fez

sua anglise de uma maneira. O Prof. Dr. Camilo Zufelato considera, diante desse

esclarecimento do Prof. Titular Ignacio Maria Poveda Velasco des t6m mais tranquilidade para

pensar nessas quest6es. Dianne de um quadro como este, considera que est5o confundindo qual

6 a avaliagao que desejam para escolha de um professor titular com um somat6rio da produS:ao

acad6mica dos docentes. Diz que se n5o entenderam como a tradugao desses indices

constroem o pernil do professor titular. Considera que estio partindo de um raciocfnio

completamente equivocado partindo desses crit6rios. Comenta que, depois que ouviu o Prof.

Titular Ignacio Maria Poveda Velasco, ficou muito claro que esses crit6rios sio muito mais 6teis

para Unidades com hist6rico de vagas para professor titular. Como est5o inovando em relagao

a isso, considera que devem pensar nio s6 no que ha hoje, mas naquilo que desejam. Pondera
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sobre quais s3o as linhas de cada departamento atrav6s dos seus projetos, como estes se

amarram ao projeto institucional. Reitera que n5o deve ser considerado um questiongrio como

esse que olha para trfs, mas sim para frente. Coma hg esse tempo a mais, diz que ja fica aqui

uma primeira sinalizagao de um elemento importante dessas discuss6es das eleig6es desse

ano. Pondera como esses candidatos a todos esses cargos enfrentariam essa temftica na

construgao desses crit6rios. Reitera que se possuem tempo seria o caso de postergarem essa

discussio com a sugestao de uma comiss5o composta por alguns membros da forma mais

variada possfvel para pensar nesses crit6rios. O Sr. Diretor diz que estio caminhando para a

postergagao do assunto e n3o deliberar3o nada hoje. Devem discutir a ideia de se criar uma

comiss3o que discuta esse assunto, e leve em consideragao o projeto acad6mico da Unidade e

demais parametros. O Prof. Dr. lair Aparecido Cardoso considera que as palavras do Prof.

Titular Ignacio Maria Poveda Velasco foram extremamente importantes. Comenta que

trabalhavam com a 6tica da urg6ncia do formulfrio e esta nio 6 a melhor 16gica para orientar

um assunto dessa magnitude. Considera que devem retomar o material para preencher com

mais cdma, ver outros detalhes e dar segments. Considera que devem veriHicar quest6es coma

o Prof. Titular Ignacio Maria Poveda Velasco colocou. Entende que todos os professores que

sio livres-docentes tem perfil compatfvel ao cargo, e n5o podem partir de outra premissa.

Comenta que por ser uma escola nova, tem um tratamento diferenciado. Considera que, a16m

desses crit6rios pedag6gicos colocados pda Prop Dra Fabiana Cristina Seven, devem levar em

conta as caracteristicas da Faculdade que possui3 (tr6s) departamentos com professores de

perfis diferentes e de fato seria necessgrio congregar essas situag6es. Considera, ainda, que

dentro dos crit6rios objetivos devem criar um sistema de rodfzio, pois a primeira vaga de

professor titular veio para o Departamento de Direito Pablico, de forma justa e merecida.

Comenta que com a vinda de um segundo cargo devem se pautar por prioridades, e esse cargo

poderia vir para o Departamento de Direito Privado e de Processo Civil, considerando os

crit6rios objetivos e depois o pr6ximo para o Departamento de Filosofia do Direito e

Disciplinas Bgsicas. Comenta que se forem levar em consideragao a quantidade de professores

do departamento e sua produgao, correr3o o risco de beneficiar apenas um departamento e os

demais poderao ser prejudicados. Diz ser o responsfvel peso Departamento de Direito Privado

e de Processo Civil e precisa pensar nisso; este defendendo seus colegas que ja s5o livres-

docentes e os que ainda servo. Considera, tamb6m, que deveria ser pensada, por essa comissio

proposta, a criagao de um sistema de rodfzio. Diz ser um pouco estranha essa fda, pris, senao,

pagina 18j38 Av. Bandeirantes , 3900 Campus da USP
14040-906 Ribeirio Preto-SP

Tjr 55 (16)331s-49s4



UNIVERSIDADEDESAOPAULO
FACULDADEDEDIREITO
DERIBEIRAOPRETO
.Assist2ncia q8cnica .Acad8mka

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

corre-se o risco de beneficiar somente um departamento. O Prof. Dr. Camino Zufelato

considera que est5o discutindo exatamente o contrgrio, pois estio tentando estabelecer

crit6rios para que diante desses projetos que se entendem como necessidade de professor

titular, as pessoas possam concorrer da forma mais livre possfvel e n5o um sistema de rodizio

entre departamentos. Considera, ainda, que uma distribuigao segundo um rodfzio de

departamentos estarf quebrando essa 16gica e criando um sistema incompativel. Diz que nio

tem sentido levar em consideraS:ao a questao dos departamentos para distribuigao de vagas de

professor titular, ainda mais em uma instituigao que tem 40 (quarenta) docentes em 3 (tr6s)

departamentos. Diz, ainda, que respeita a opiniao do chefe do seu departamento, defendendo

os professores do departamento, mas considera que isto 6 incompativel com a Unidade e com

aquilo que devem eleger como crit6rio. O Prof. Associado Gustavo Assed Ferreira considera

que quando tratam do tema titularidade, estio lidando com carreira acad6mica de todos os

docentes, portanto, nio 6 um assunto que interessa apenas aos livres-docentes dessa escola,

mas interessa bastante aos professores doutores, pris, evidentemente, dependendo de onde

abu a efetiva cadeira de titular vai impactar uma carreira inteira de um colega que ainda n3o 6

associado. Considera, ainda, que antes de formarem uma comissao, por uma questao

democr6tica, deveriam devolver esse debate aos departamentos, pelo menos por uma reuni5o.

Diz que os departamentos precisam opinar, pois disso depende o futuro da Unidade, sem

prejufzo de reafirmar uma bandeira que tem defendido pessoalmente, desde que esse assunto

surgiu, respeitando os esforgos realizados pelo Sr. Diretor para que tivessem um nQmero maior

de vagas, de que a pr6xima gestao envide um esforgo para um n6mero maior de vagas.

Comenta que, em sua opiniao, n5o tem cabimento, comparando as demais Unidades da USP,

terem apenas a segunda vaga nesse momento, mesmo falando de Unidades em implantagao,

lembra que ja saas lO (dez) anos. Considera que devem ouvir seus colegas de departamento

antes de tomar uma decisao, antes de encaminhar a uma comissio e definir quais sio os

crit6rios. O Prof. Associado Alessandro Hirata diz que corrobora com as palavras dos

professores Jair Aparecido Cardoso e Gustavo Assed Ferreira em relagao a importancia da

discuss5o nos departamentos e da figura do departamento, mesmo que em momento posterior

venha a discuss5o da pr6pria fungao dos departamentos na Unidade como um todo. Diz que

montaram e aprovaram o perfil de professor titular, que foi aprovado pda CAA e precisa ser

observado nesse momento, assim como o crit6rio de concess5o de cargos da pr6pria CAA que

tamb6m este no material. Considera que a Higura dos departamentos 6 notfvel, a distribuigao
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equilibrada dentre os departamentos também é um critério apontado pela CAA. Diz que é 609 

propícia a discussão apontada pelo Prof. Associado Gustavo Assed Ferreira, de que os 610 

departamentos se manifestem com calma sobre o tema. Lembra que tiveram um tempo 611 

extremamente restrito para preencher essas tabelas, em virtude do calendário que se pensava. 612 

Acredita que essa possibilidade de discussão no âmbito dos departamentos é bastante salutar. 613 

A Profª Drª Fabiana Cristina Severi diz que concorda com a necessidade do assunto voltar ao 614 

departamento. Considera que a titularidade está associada à carreira acadêmica, mas é um 615 

concurso aberto, inclusive para membros externos, pois, além disso, está associado ao 616 

desenvolvimento dos projetos de Graduação e Pós-Graduação da Unidade. Considera, ainda, 617 

ser uma vaga que vem para ajudar na realização dos objetivos que estão descritos nesses 618 

projetos, além dos projetos dos próprios departamentos. Diz que esse é o ponto e devem 619 

amadurecer sem medo, ter projetos departamentais que tenham diretrizes mínimas para o 620 

cumprimento dos projetos da Unidade. Reitera que o departamento deve se manifestar. 621 

Considera que ainda não há nem uma análise quantitativa, e sim um banco de dados que pode 622 

servir para tanto, e podem incorrer nos riscos que o Prof. Dr. Jair Aparecido Cardoso colocou. 623 

Diz não saber se atribuir uma vaga de professor titular a um departamento, porque nele há 624 

mais de algo que nem sabem o que é, seja um critério adequado para o desenvolvimento dos 625 

projetos que há na Unidade. Pode até ser que o fato de um departamento estar deficitário, 626 

eventualmente, seja relevante receber a vaga, mas não há indicadores, nem um debate 627 

amadurecido entre os docentes no departamento, nem na Congregação. Considera que 628 

precisam enfrentar isso para que possam construir um mínimo. Sugere que o processo volte ao 629 

departamento, seja criada uma comissão que crie esses indicadores, e estas duas sugestões 630 

podem ocorrer de forma paralela, para a construção de alguns indicadores para a questão 631 

avançar. Depois disso poderão aplicar esses indicadores e analisar o que vem do 632 

departamento. O Prof. Associado Alessandro Hirata esclarece que alguns critérios já estão 633 

estabelecidos pelas diretrizes gerais de concessão dos cargos de professor titular definidas 634 

pela CAA. Esclarece, ainda, que precisam ser analisados os dados da Faculdade, mas alguns 635 

critérios já estão definidos. A Profª Associada Cíntia Rosa Pereira de Lima diz que gostaria 636 

de destacar a necessidade da divisão desses cargos entres os departamentos, pois isso tem uma 637 

importância institucional. Considera que o fato de um departamento ter menos associados, que 638 

não possa ser considerado, até em razão da tutela da democracia e das minorias. O Prof. 639 

Associado Rubens Beçak considera a discussão importante se estivessem em uma situação 640 
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normal, mas em uma Faculdade como essa, jg indo para lO (dez) anos, veil apenas um 6nico

cargo. A vista disso, diz que gostaria de relembrar o debate que foi muito bom na 61tima

reuni5o da Congregagao, as manifestag6es dos colegas no sentido dessa situagao diferente que

vivem nessa Faculdade. Considera que a atribuigao, talvez, nio devesse vicar vinculada a uma

situagao de terem departamentos, que seria em uma Unidade normal, se estivessem recebendo

os cargos com esperavam que recebessem, e na verdade receberam s6 I (um), ent3o essa

distribuigao deveria ser feita com base no projeto daquilo que pretendem para a Faculdade.

Considera, ainda, que isso pode contemplar um departamento que seja menor, ou tenha menos

associados. Diz n5o ter d6vidas disso, mas relembra o debate em que o Prof. Associado Nunn

Manuel Morgadinho dos Santos Coelho foi muito enfgtico, pois est5o pretendendo uma

situagao que, talvez, fuja de uma forma tradicional de atribuigao de cargos a vista da

especialidade e da particularidade desta Unidade, que 6 nova. Considera, tamb6m, que as

manifestag6es t6m sido nesse sentido. Esclarece que fez a apresentagao quantitativa porque foi

solicitada pda Diregao. O Prof. Titular Nelson Mannrich diz que se sente um peixe fora da

ggua, pois essa questao envolve as particularidades de cada departamento, mas se sente a

vontade para falar. Comenta que quanto maior o departamento, mais professores titulares teri.

Comenta que o seu departamento perdeu um titular recentemente, pediram mais um, mais nio

sabem se terao, pois a Faculdade mudou os crit6rios, o que nio 6 o mesmo caso da Faculdade

de Direito de Ribeirio Preto, pois 6 uma Unidade que este em construgao. Considera que 6

muito dificil resolver isso, mas se conseguissem chegar a um crit6rio resolveriam o problema.

Dentro do que foi dito aqui, a Faculdade tem um projeto e a vinda de um professor titular serf

dentro da perspectiva de um projeto. Considera, ainda, que deve haver um consenso. Diz que se

lembra do seu departamento, contrariando uma tradigao de quase 200 (duzentos) anos,

colocaram um sistema de rodizio para participagao em banca de livre-doc6ncia, atribuigao de

aulas. Comenta que o dia em que foi votado isso cada professor tinha um voto, e como elam

apenas 3 (tr6s) titulares, era 6bvio que os professores titulares iriam perder, pois seus

interesses estavam fora de jogo. Comenta, ainda, que derrubaram isso na Congregagao, pois

n3o existe rodfzio, existe uma tradigao onde os professores mais antigos escolhem os dias que

quiserem e acabou, essa 6 a tradigao da Faculdade de Direito do Largo S5o Francisco. Considera

ser diffcil separar a parte emocional da institucional, mais 6 6bvio que em primeiro lugar deve

estar a institucional. Pondera sobre qual a solugao que vai ser dada, a Congregagao vai

escolher, parece ser o que estava acontecendo aqui. Considera que chegaram a um impasse,
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pois n3o chegam a um consenso quanto ao crit6rio, e ent5o ha 2 (dois) problemas. Como vio

ter um parametro, pois se vio participar de um concurso, por exemplo, em uma Universidade

Federal, nio ha possibilidade de algu6m ter uma nota 9 Cnove) em um concurso e em outro

nota 5 (cinco) quando avaliarem seus documentos. Lembra que houve um caso na Faculdade

de Direito do Largo Sio Francisco quando uma determinada professora, em um concurso, deu

nora 0 Czero) em todos os crit6rios para um determinado candidato, que hoje esb no Supremo-

Diz que nio deseja entrar no m6rito de julgar se a professora estava certa, mas este dizendo

que nio ha parametros, pois n5o pode se avaliar com nota 0 (zero) em um momento e nota lO

(dez) em outro. Considera que as Universidades Federais, nesse ponto, os ensinam. Pondera

sobre quantos pontos vale uma publicagao, e ai terio um parametro que n3o dependerf do

quanto cada professor avaliado produziu. Diz que deve haver um crit6rio objetivo para

poderem comparar os departamentos, e quem vai escolher, qual o Colegiado. Considera que

antes do Colegiado se manifestar deve haver uma comiss3o que proponha a Congregagao a

solufao, que podera ser acatada. Diz que se sente independente de uma politica mais

paroquiana e se coloca a disposigao para ajudar. Considera que se conseguissem montar uma

comiss3o de professores que n5o sio exatamente integrantes dessa Unidade, teriam um

colegiado que poderia apresentar para a Congregagao uma solugao. Considera que a pr6pria

Congregagao possa decidir por nio haver intermedigrios e ela pr6pria criaria seus crit6rios

objetivos e levariam para a votagao. O Prof. Associado Gustavo Assed Ferreira diz que

gostaria de fazer uma colocagao a partir do que a Profs Dra Fabiana Cristina Seven disse, para

que esses temas andem dentro da Unidade. Sugere que cada departamento indique 3 (tr6s)

membros, pois considera que, apesar de se criar uma comissio grande demais poderia ter um

n6mero maior de mentes trabalhando em conjunto para encontrar uma solugao. Considera que

seria mais amplo e democratico, a16m de envolver as forges de uma maneira menos subjetiva,

pois sempre teve essa preocupagao com a democracia na Universidade. Comenta que em uma

comissio um pouco estendida, talvez tenham um componente mais objetivo, e consigam

chegar a uma solugao em um empreendimento 6nico. Considera que um assunto tio grave

quanto esse tem que ser discutido internamente de uma maneira desarmada, por isso

propugnaria por uma comissio um pouco maior que 3 (tres) membros, ou em uma comiss3o

externa, nesse primeiro memento. Sugere, ainda, que a comiss5o envolva os membros dessa

Congregagao, mas tamb6m os membros dos departamentos, o que serra mats legitimado para

um assunto tio grave e s6rio. O Prof. Titular Amfncio Jorge Silva Nunes de Oliveira
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considera que pode se fazer algo combinado, com representante dos departamentos e

convidar I (um) professor externo. Comenta que as bancas de concurso sempre tem essa ideia

de membro externo que n5o estaria ligado a interesses especfficos. O Sr. Diretor considera

que o Colegiado ja deliberou sobre isso e ir3o devolver os processo para os departamentos. O

Prof. Associado Nuno Manuel Morgadinho dos Santos Coelho comenta que, tendo em vista

a clareza de que a questao precisa ser resolvida na perspectiva do interesse da Unidade e do

servigo p6blico que prestam, devem pedir manifestag6es das comiss6es estatutgrias da

Unidade tamb6m, para que indiquem qual 6 a necessidade que cada uma tem em relagao ao

professor titular. Considera que isso os ajudar6 a dimensionar a necessidade de recursos

humanos nesse momento na Unidade. O Representante Discente da Graduagao Lucas Vieira

Carvalho considera que, por mais que os representantes discentes n3o tenham a experi6ncia

que os professores t6m, teriam a questao de maier imparcialidade para lidar com esse assunto

e seria interessante que houvesse a permissao pda Congregagao e departamentos que os

discentes participassem dessa comissio. O Prof. Associado Rubens Begak esclarece que esse

assunto vai passat pda Congregagao onde a representagao discente este atuante, mas

considera um assunto especifico da categoria docente. O Sr. Diretor esclarece que a

representagao discente tomaria ci6ncia desses debates na pr6pria Congregagao, pois s5o

tomadas decis6es pda comissao, mas sim o estabelecimento de crit6rios e a representagao

discente participaria dessas discuss6es. O Representante Discente da P6s-Graduagao

Raphael Andrade Silva considera que se a ideia 6 avaliar qualitativamente a contribuigao de

dada departamento para o desenvolvimento do projeto pedag6gico, os discentes, talvez sejam

as pessoas em contato mais direito com isso. Diz que faz todo o sentido envolver, em alguma

medida, a participagao discente nas comiss6es. O Prof. Dr. Camilo Zufelato diz que, peso que

ouviu do Colegiado, essa comissio seria composta por 3 Ctr6s) professores de cada

departamento, mais os Professores Titulares Nelson Mannrich e Amgncio Jorge Silva Nunes de

Oliveira. Comenta que o ponto de discussio seria a participagao dos alunos. Considera que os

alunos poderiam participar dessas discuss6es, pois essa tem sido a t6nica utilizada por todos

os projetos da Faculdade, que vem sendo construfdos de baixo para ama, com a participagao

maciga dos alunos. O Prof. Dr. Caio Gracco Pinheiro Dias diz que concorda com a

necessidade de que se tenham crit6rios claros definidos; mats objetivos possfveis para

estabelecer as vagas de professor titular na Unidade, mas n3o podem esquecer que estio

tratando de um cargo pablico e nio de algo que interessa apenas aos docentes. Embora
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concorde com o Prof. Associado Rubens Begak na ess6ncia do debate, diz que gostaria de

registrar sua discordincia em relagao a considerar esse assunto especffico para docentes.

Reitera que 6 um emprego p6blico, e os alunos s5o diretamente interessados nessa questao.

Considera que, em tese, a discuss3o interessa a um universo mais amplo que alunos, docentes e

servidores t6cnicos e administrativos que comp6e a comunidade FDRP. Considera, ainda, ser

uma decisio muito importante para fecharem em um comity composto apenas por docentes. O

Prof. Associado Rubens Begak diz n5o ter d6vidas da necessidade da participagao dos

discentes e servidores, mas 6 uma comissio subsumida da CongregaS:ao e sua sugestao

foi nesse sentido. Considera que a participagao de alunos como ouvintes vai somente

somar. O Prof. Associado Thiago Marrara de Matos diz que gostaria de reform:ar a

necessidade da presenga dos discentes e servidores n5o docentes. Esclarece que estgo

tratando de planejamento de concursos p6blicos, embora haja muitos docentes,

inclusive nessa CongregaS:ao, com interesse pda vaga, nada impede que um professor

externo assuma a vaga do concurso. Considera que n5o estio falando de um concurso

feito para docentes da casa, estio falando de um concurso que seri disputado com base

na impessoalidade e para isso 6 importante o controle de toda comunidade acad6mica.

Reitera a importancia da participagao dos representantes discentes e servidores

t6cnico-administrativos que est5o aqua diariamente. O Prof. Dr. Camilo Zufelato

considera que, para serem coerentes com essa linha, os representantes devem ter o

direito de votar tamb6m, ainda que seja uma comissio ad hoc. O Sr. Diretor esclarece

que Ihe preocupa um pouco o aspecto operacional em relagao ao que estio decidindo.

Esclarece, ainda, que servo 3 (tr6s) representantes a ser escolhidos por cada

departamento, cada chefe de departamento receberi o processo e se encarregarg da

escolha desses tr6s membros. Ap6s a escolha desses 3 Ctr6s) membros, diz que gostaria

de saber, operacionalmente, como servo ouvidas as comiss6es estatutgrias. O Prof.

Associado Thiago Marrara de Matos esclarece que as comiss6es estatutgria tem

acesso a informag6es que subsidiariam a comiss5o com dados. Por exemplo, a

Comissio de Pesquisa tem informag6es de pesquisa consolidadas anualmente. O Sr.

Diretor reitera que cada departamento escolheri 3 (tres) docentes, mais um

representante discente e um servidor nio docente, sendo 5 (cinco) membros de cada

pigina 24138 Av. Bandeirantes , 3900 Campus da USP
14040-906 Ribeirio Preto-SP

T I F 55 (16) 3315-4954
www.direitoro.uso.for



UNIVERSIDADEDESAOPAULO
FACULDADE DE DIREITO
DE RIBEIRAO PRETO
.Assbt2ncia qicnica .Acad2mka

768

769

770

771

773

774

775

]1%

780

781

782

783

784

785

786

788

789

790

791

792

793

794

795

796

departamento. O Prof. Associado Gustavo Assed Ferreira esclarece que seriam 9

(nove) docentes, sendo 3 (ties) de cada departamento, mais os Professores Titulares

Nelson Mannrich e Am6ncio Jorge Silva Nunes de Oliveira e considera que o mais

correto seria a indicagao dos representantes discentes e dos servidores n5o docentes

eleitos para a Congregaq:ao, sendo que as comiss6es estatutirias instrumentalizariam

essa comiss5o. Manifesta-se o Prof. Nuno Manuel Morgadinho dos Santos Coelho

sugerindo a indicagao do Prof. Ignacio para a comissao, embora saiba das virias

atividades do professor. O Prof. Titular Ignacio Maria Poveda Velasco agradece a

indicaS:ao, por6m diante dos vgrios compromissos, declina da indicaS:ao. O Sr. Diretor

coloca a sugestao em votaS:ao. A CongregaS:ao aprova por unanimidade, que os

departamentos indiquem 3 (tr6s) docentes para compor a Comissio que

analisarg os crit6rios para o cargo de Professor Titular na FDRP, bem como a

participagao dos Professores Titulares Nelson Mannrich e Amfncio Jorge Silva

Nunes e dos representantes discentes e dos servidores nio-docentes na referida

Comissio. 5. SISTEMA DE SELEgAO UNIFICADA (SISU). 5.1. PROCESS0 2017.1.283.89.2 -

FACULDADE DE DIREITO DE RIBEIRAOP PRETO. Participagao da Faculdade de Direito de

Ribeirio Preto da Universidade de S3o Paulo no Sistema de Selegao Unificada (SISU). Alteragao

na distribuigao de vagas para o SISU 2018. Parecer do relator: Prof. Dr. Camilo Zufelato, pda

CongregaS:ao, opinando favoravelmente ao pedido de alteragao na distribuigao de vagas para o

SISU 2018. O Sr. Diretor diz que gostaria de fazer refer6ncia ao que foi apresentado ha 2

(duas) semanas no campus de Ribeir3o Preto, no Audit6rio da FMRP, pelo Prof. Titular Antonio

Carlos Hernandez, que trouxe algumas estatfsticas sobre a evolugao do SISU na Universidade

de S3o Paulo que terminou com a seguinte indagagao: "At6 onde n6s podemos chegar?", sendo

que a USP tem sua meta. Comenta que esse assunto foi apresentado novamente por ele na

reuniio do Conselho Universitirio. Esclarece que devem aprovar essa materia hoje, pols o

puzo de encaminhamento 6 dia 5.6.2017. Comenta que foi feita uma solicitagao pelos alunos

do Centro Acad6mico Antonio Junqueira de Azevedo, para que, antes da deliberagao da

proposta pda Congregagao, des pudessem fazer uma explanagao a respeito do assunto. Diz

que concordou que viessem, e alguns desses alunos falassem por algum tempo, sobre os seus

pontos de vista e depois se retirassem, pois a materia sera discutida pelo Colegiado. O

Representante Discente da Graduagao Lucas Vieira Carvalho esclarece que esse pedido
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partiu do Centro Acad6mico em decorr6ncia de ser especialmente em razio de cotas 6tnico-

raciais, pois ponderaram que ha pessoas aqui que tem muito mais propriedade e legitimidade

para falar desse assunto. O Prof. Titular Ignacio Maria Poveda Velasco pergunta se esta

proposta dos discentes 6 a mesma que este contemplada no parecer da Comiss3o de Graduagao

que este nos autos. O Sr. Diretor diz, pelo que viu no oficio do Centro Acad6mico, que isso ja

esb contemplado pda Comiss5o de Graduagao. Esclarece aos discentes que ter5o o tempo de

lO (dez) minutos para explanar suas ideias, depois o Colegiado continuari suas discuss6es e

deliberar peso assunto. O discente Jeferson le uma carta redigida pelo Coletivo Negro da FDRP

em relagao ao dia de hoje: "Boa tarde, iremos aqui apresentar o texto de defesa da aprovagao

da proposta de aumento nas vagas reservadas ao SISU para 30% com inclus5o de 20% de vagas

reservadas para candidates autodeclarados pretos, pardos ou indfgenas. Este texto foi

elaborado conjuntamente peso Coletivo Negro da USP de Ribeirio Preto. Essencial que se inicie

qualquer debate sobre polfticas aHirmativas com recorte 6tnico-racial no Brasil a partir de

alguns dados, talvez ja conhecidos pda maioria: cerca de 51% da popular:ao brasileira 6

formada por negros. No estado de S5o Paulo esse nQmero 6 de, pelo menos, 33%.

Paralelamente, a universidade de S3o Paulo este longe de garantir tal representatividade. Na

Faculdade de Direito de Ribeir3o Preto, entre seus 500 estudantes apenas cerca de 3,4% sio

negros. Quando analisamos a categoria docente, os nQmeros sio ainda mats alarmantes: 94,6%

dos professores da Universidade de Sio Paulo sio brancos, 3,43% amarelos e apenas 1,83%

s3o negros. Devemos, neste ponto, elucidar que discutir a presenga negra na universidade,

transcende a questao socioecon6mica, e n5o diz respeito apenas a inclus3o num6rica de pretos

e pardos em seus corredores. Como bem constatou Carvalho ao folhear o livro feito em

comemoragao aos 50 anos da USP esta 6 "uma universidade inteira de conhecimento branco,

com professores brancos, alunos brancos e, na maioria das vezes, com funciongrios tamb6m

brancos", em que se privilegia e legitima, por meio do racismo institucional e epist6mico, um

conhecimento ocidental tido como universal e verdadeiro, ao mesmo tempo, em que silencia e

inviabiliza conhecimentos de outros corpos poll ticos, n3o brancos. Essa legitimaS:ao tem gerado

instituig6es, coma a USP, que se constr6i como refer6ncia por meio de crit6rios que sio

atravessados por pressupostos e estruturas brancas. Como exemplificativo, podemos apontar

os crit6rios de avaliagao que apontam a USP, como uma universidade de exce16ncia -

internacionalizagao, n.P de docentes doutores, ao mesmo tempo, que n3o observa crit6rios

como a democratizagao da universidade, o dialogo dessa instituigao com a comunidade em que
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se insere, etc. f nesse contexts que o movimento negro brasileiro construiu, desde a d6cada de

70, o debate sobre a polfticas de agro afirmativa com recorte 6tnico-racial. Tal debate ganhou

centralidade na agenda das universidades federais, no infcio dos anos 2000. Assim, em relagao

is universidades federais, a USP este em atraso ha pelo menos 15 anos. Cabe observar que

definimos atraso por n5o entendermos o INCLUSP coma um sistema eficiente de

democratizagao do acesso a Universidade e tampouco como uma polftica de agro afirmativa

capaz de garantir o acesso de negras e negros a Universidade. Em primeiro lugar, 6 evidente o

cargter ainda meritocritico de tal programa ao submeter o sistema de bonificagao a pontuagao

alcangada pelo candidato na primeira base do vestibular da FUVEST. A16m disso, 6 irris6rio o

percentual de bonificagao condicionado a questao racial: alunos autodeclarados negros ou

indfgenas recebem apenas mais 5% de bonificagao e este beneficio, ainda, esb condicionado a

comprovagao de que tenham estudado em escola publica durante o ensino m6dio e

fundamental - mais uma vez, desconsiderando a exist6ncia de barreiras raciais no acesso a

educagao. Cabe apontar, ainda, que o INCLUSP n3o garante o processo de selegao especffico

para povos indigenas, nem tio pouco, o aumento do n6mero de alunos e alunas negras em

cursos de maior concorr6ncia e prestfgio social, como o Direito. Diante do exposto, reforgamos

que a reserva de vagas 6 a melhor polftica de agro afirmativa na garantia - quantitativa e

qualitativa - de democratizagao do ensino universitario, ao possibilitar: o aumento real do

ndmero de alunos e alunas negras na graduagao; o aumento potencial nos programas de p6s-

graduaS:ao; a formal;ao potencial de docentes negros e negras; a construgao de espagos de

debate com temiticas 6tnico-raciais, como NEABs e coletivos negros; a produgao cientifica que

reconhega outros saberes como legitimos; e, por forgar, assim, a Universidade a revel seus

ideais de exce16ncia, democracia e justiga e se repensar como um espago de pluralidade. Nesse

sentido, reiteramos que o coletivo negro 6 favorfvel a proposta de aumento para 30%, com a

inclusio de 20% de vagas reservadas para candidates autodeclarados pretos, pardos ou

indfgenas no SISU. Por nim, essencial pontuar que a discussio acerca do ingresso de alunos e

alunas negras n3o se encerra com essa votagao, faz-se necess6rio para um debate mais radical

acerca do acesso a Universidade S5o Paulo, pensar o lugar da FUVEST nesse processo. A16m

disso, a faculdade deve se comprometer na construgao de uma politica efetiva de perman6ncia,

que garanta a exist6ncia desses alunos e alunas no espago universitfrio. Tal politica n5o se

resume a auxflios financeiros, como alimentagao, moradia e bolsas, mas se efetiva,

principalmente, por meio da reflexio sabre os impactos do racismo institucional na vida
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psfquica e no desempenho acad6mico desses alunos e alunas." O Discente Mauricio Buosi

Lemos 16 um documento em defesa das cotas raciais na Faculdade de Direito de Ribeirio Preto

da Universidade de Sio Paulo: "Boa tarde, professores, professoras, representantes discentes,

funcionfrios e funcionfrias. Hoje, como egresso de graduagao da Universidade de Sio Paulo,

gostaria de apresentar, diante desse colegiado, na oportunidade em que seus membros iraq

deliberar acerca de uma polftica institucional t3o importante para a vida da faculdade, algumas

reflex6es que venho desenvolvendo e amadurecendo desde a minha trajet6ria no curso de

Direito, por ocasi5o de pesquisas de Iniciagao Cientffica e de praticas de extens5o no formato

de assessoria jurfdica e educagao popular em direitos humanos junto ao NAJURP. Para tanto,

me apoiarei em argumentos construfdos pelo educador Dermeval Saviani, pelo antrop61ogo

Jose Jorge de Carvalho e pelos soci61ogos Lucio Kowarick, Jesse Souza, Joao Feres Junior e

Veronica Dalton. Apes concluir o ensino m6dio em Aragatuba - SP no ano de 2009, algumas

tentativas de aprovagao em exames vestibulares foram frustradas. Com o sonho de ingressar

em uma universidade publica, frequentei durante dois anos um curse particular preparat6rio

para o vestibular (cursinho), gragas a um desconto de 50% na mensalidade obtido atrav6s de

um concurso de bolsas. Nesse perfodo, as instituig6es pablicas de educagao superior e,

especialmente a USP, apresentavam-se a mim como lugares de exce16ncia acad6mica,

extremamente concorridos, cujo acesso estaria reservado aos estudantes mais inteligentes e

capacitados. Assim, na escola e no cursinho, na maioria das vezes, o debate sobre cotas

representava uma afronta a 16gica da meritocracia. Depois de dois longos anos de cursinho

(2010 e 2011), com alguma persist6ncia e adquirindo uma s6rie de capitais que seriam

extremamente Qteis a minha aprovagao, ingressei no curso de graduagao em Direito na USP em

2012. Embora vivendo em uma situagao social de extremo privi16gio, na condigao de homem,

branco e de classe media, o discurso do m6rito e do esforgo individuais enquanto crit6rios para

a entrada nas universidades pablicas causava-me desconforto e, aos poucos, demonstrava as

suas fragilidades. Se, em alguma medida, o ingresso no ensino superior p6blico representou

relativas dificuldades para mim, sujeito inserido numa posigao de privi16gio na dinfmica das

relag6es sociais, esse acesso era e continua sendo negado de forma violenta e sistemitica a

sujeitos negros e pobres, pertencentes a camadas sociais carentes de efetivaS:ao de direitos. A

USP foi fundada nos anos 1930. Naquele contexto hist6rico, as ideias pedag6gicas foram

fortemente influenciadas pelo Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova de 1932, marco

referencial importante do pensamento liberal em educagao, com repercuss6es sobre as ideias e
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as reformas propostas em momentos subsequentes. Ao abordar a questao universitfria no

Brasil, o Manifesto tratou do "problema dos melhores", ligado ao papel da universidade na

formagao das elites intelectuais, compreendendo pensadores, sfbios, cientistas, t6cnicos e

educadores: "se o problema fundamental das democracias 6 a educagao das massas populares,

os melhores e os mats capazes, por selegao, devem formar o v6rtice de uma piramide de base

imensa". Caberia a universidade, nio por motivos econ6micos, mas por diferenciagao das

capacidades mediante a educagao fundada na agro bio16gica e funcional, selecionar os mais

capazes e elevar ao mgximo o desenvolvimento de suas aptid6es naturais. Eis, portanto, a via

para constituir a elite de que o pats precisa para enfrentar a variedade de problemas postos

pda complexidade das sociedades modernas. Esse argumento sintetiza uma visio elitista de

acesso a educagao que, em alguma medida, iri permear a hist6ria constitucional brasileira at6

a Constituigao de 1988, que consagra o princfpio meritocrftico de ingresso no ensino superior.

Nesse sentido, devemos nos atentar a critica aos fundamentos liberais de acesso a educagao e

aos limites estruturais impostos peso modo de produgao capitalista a democratizagao do

ensino e a concretizagao da igualdade, vista que os ditos "mais capazes" t6m cor e classe social.

As desigualdades existentes determinam fortemente os grupos sociais que terio maier ou

menor probabilidade de estudar mais e melhor. Desse modo, a competigao que marca a

trajet6ria escolar n3o 6 igualitaria, sendo condicionada por diferentes capitais que

transcendem, em muito, as potencialidades individuais. No mundo moderno, cuja legitimidade

6 baseada na liberdade e na igualdade de seus membros, o poder n5o se manifesta abertamente

como no passado. No passado, o pertencimento explicito a certo grupo social dava a garantia

de que os privi16gios eram "justos" porque espelhavam a "superioridade natural" dos bem-

nascidos. Hoje, uma das ideologias principais da modernidade 6 a "meritocracia", ou seja, a

ilusao, ainda que seja uma ilusio bem fundamentada na propaganda e na ind6stria cultural, de

que os privi16gios modernos s3o "justos". O ponto principal para que essa ideologia funcione 6

conseguir separar o indivfduo da sociedade. O "esquecimento" do social no individual 6 o que

permite a celebragao do m6rito individual, que em dltima anglise justifica e legitima todo tips

de privi16gio em condig6es modernas. Esse silenciamento vem sustentando a composigao racial

vigente nas comunidades universitfrias, reflexo da hist6ria do Brasil apes a aboligao da

escravid3o. O Estado brasileiro, na virada do s6culo XIX, ao inv6s de investir na qualinicagao dos

antigos escravos e escravas, estimulou e apoiou a imigragao europeia. Devido a uma polftica

racial deliberada de embranquecimento, os europeus que chegaram ao Brasil, tamb6m com
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baixa qualificagao, em poucas d6cadas experimentaram uma ascens3o social impressionante,

enquanto os negros e as negras foram sistematicamente compelidos a viverem nas margens da

sociedade. Essa politica de exclus5o dos negros e das negras, praticada pdas elites brasileiras,

foi consistente, continua e intensa durante todo o s6culo XX. Quando, no inicio dos anos 30, foi

criada a Faculdade Nacional de FilosoHia (mais tarde Universidade do Brasil), a questao racial

nio foi discutida e confirmou-se, pda aus6ncia de questionamento, a hip6tese de que estaria

destinada a educar a mesma elite branca que a criara, contribuindo assim para sua reproduS:ao

enquanto grupo dominante. Analogamente, a Universidade de Sio Paulo (USP) foi criada na

mesma d6cada sem que seus fundadores questionassem a exclus3o racial praticada no Brasil e

consolidou-se, desde entao, como outra instituigao de peso destinada a ampliar a elite

intelectual bianca do pats. O c6digo universalista e liberal europeu influenciou o meio social e

acad6mico brasileiro de modo alienante e autoritario, na medida em que silenciou o debate

sobre as praticas politico-jurfdicas, tamb6m silenciosas e subs, mas sistemiticas e

generalizadas, de discriminaS:ao racial. A ideologia da meritocracia e do concurso, colocada e

defendida cegamente, 6 desvinculada de qualquer reflex3o social e passa a flutuar num vicuo

hist6rico. E como se algu6m, independente dos obstgculos que enfrentou, no momento final da

competigao aberta e feroz, fosse equiparado aos seus concorrentes de melhor capital social.

Universalizou-se somente a concorr6ncia, mas as condig6es para competir permanecem

desiguais. Numa perspectiva que leva em conta as desigualdades hist6rica e cronicamente

construfdas entre brancos e negros, as nog6es abstratas de concurso, de vestibular, de

competigao, de rendimento, de quantificagao das trajet6rias individuais, precisam ser

radicalmente reformuladas. Nesse horizonte, um dos esforgos do movimento social negro na

esfera publica mais ampla vem consistindo na den6ncia do racismo institucional e estrutural,

silenciado por d6cadas devido ao mito da democracia racial, e na reivindicagao de politicas

pablicas voltadas a efetivagao de direitos, como as cotas 6tnico-raciais. A fim de dar

visibilidade a uma dessas vozes, cito trecho da fda da feminista negra brasileira L61ia Gonzales

na Subcomissio dos Negros da Assembleia Nacional Constituinte de 1987/88: "Desde as

Constituig6es de 1934 e 1946, estio dizendo que todos somos iguais perante a lei. N6s

queremos, sim, mecanismos de resgate que possam colocar o negro efetivamente numa

situaS:ao de igualdade porque, at6 o presente momento, somos iguais perante a lei, mas quem

somos n6s? Somos as grandes populag6es dos presidios, da prostituigao, da marginalizagao no

mercado de trabalho. N6s queremos, sim, que a Constituigao crie mecanismos que propiciem
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um efetivo "comegar" em condig6es de igualdade da comunidade negra neste Pals. (...) N6s nio

estamos aqui brincando de fazer Constituigao. Nio queremos essa lei abstrata e gerd que, de

repente, reproduz aquela hist6ria de que no Brasil nio existe racismo, porque o negro

reconhece o seu lugar. N6s queremos, efetivamente, que a lei crie estfmulos Hiscais para que a

sociedade civil e o Estado tomem medidas concretas de signinicagao compensat6ria, a fim de

implementar aos brasileiros de ascend6ncia africana o direito a isonomia nos setores de

trabalho, remuneragao, educagao, justiga, moradia, sa6de, e vai por af afora" CL61ia Gonzales, na

reuni3o do dia 28/04/1987). Ap6s iniciativas de adogao de agnes afirmativas 6tnico-raciais de

modo descentralizado pele Brasil, principalmente pdas universidades estaduais gragas a agro

de militfncia junto aos Poderes Legislativos e aos 6rgaos deliberativos internos is

universidades, em 2012, o Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento da Arguigao de

Descumprimento de Preceito Fundamental CADPF) n. 186, declarou, por unanimidade dos

votos de seus ministros, a constitucionalidade das polfticas afirmativas de cotas raciais nas

universidades pablicas. Esse julgamento impulsionou, no mesmo ano, a promulgaS:ao da Lei n.

12.711, de 29 de agosto de 2012, a chamada Lei de Cotas, que prev6 a reserva de vagas para

estudantes que tenham cursado integralmente o ensino m6dio em escolas piblicas, com

subcotas para candidatos oriundos de famrlias com renda igualou inferior a um salgrio mfnimo

e meio per capita e candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indfgenas, em proporgao igual

a sua distribuigao nas Unidades da Federagao onde estio localizadas as instituig6es federais de

ensino superior, de acordo com o iltimo censo do Instituo Brasileiro de Geografia e Estatistica

(IBGE). Assim, vem se tornando cada vez mais evidente a necessidade de avangarmos no

debate acerca da democratizagao da universidade, no sentido de torng-la um bem ao qual

todos e todas t6m o direito de aspirar. Se o ensino superior 6 diferente da educagao bgsica ou

de outros direitos sociais necessariamente assegurados a todos os cidadios e cidadas,

precisando estabelecer crit6rios e normas de selegao que visem garantir um corpo discente

qualificado, essa constatagao nio autoriza a monopolizagao da universidade por grupos

racialmente dominantes. O Estado e a universidade brasileira precisa contemplar de forma

justa e igualitaria as legftimas aspiraS:6es de estudantes de todas as ragas e classes sociais. A

USP vem se mostrando muito resistente a esse debate e a adogao de politicas institucionais

concretas de efetiva democratizagao do acesso aos seus cursos. Hoje estamos diante de uma

oportunidade hist6rica para darmos mais um passo, ainda que tfmido, em diregao a uma

Faculdade de Direito de Ribeirio Preto mais democrftica, inclusiva e plural. Pda adogao de
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cotas 6tnico-raciais na FDRPI Muito obrigadol". A Prop Dra Fabiana Cristina Seven

parabeniza a todas e todos por estar vivendo este momento de abertura fundamental na FDRP

e USP. Diz que deseja colocar algumas quest6es que est5o articuladas de modo fundamental, ou

deja, n3o df para aceitar somente a aprovagao desse percentual de cotas raciais de modo

desvinculado a outras agnes na pr6pria Unidade. Diz, ainda, que gostaria de fazer um

encaminhamento de alguns pontos para que as comiss6es e chefias de departamento se

comprometam a pensar pelo menos esses eixos para que seja aprovado esse pedido. A

primeira 6 o empenho muito grande da Congregagao e comiss5o a criagao de uma politica de

perman6ncia e acompanhamento estudantil. Comenta que receberam alunos do SISU e nio

sabe ainda um debate p6blico sobre a politica da Faculdade de acompanhamento. Considera

que devem iniciar urgentemente o debate sobre as cotas raciais na P6s-Graduagao, e ja hf

experi6ncias como a de um programa da Faculdade de Direito do Largo Sio Francisco em que o

Prof. Associado Thiago Marrara de Matos ajudou a criar. Considera que deve ter uma agenda de

atividades de apoio a Pesquisa e Extens5o em temgticas relativas a questao racial; que o

marcador raga seja um eixo transversal nas abordagens de temas em todas as disciplinas de

grade curricular da Faculdade; que as chefias de departamento fagam encaminhamento direto

dos seus docentes para que sejam revistas as refer6ncias bibliogrfficas dos pianos de cada uma

das disciplinas para que pensem em termos de g6nero e raga as autorias de livros que colocam

em sala de aura. Comenta que nio podem continuar tendo um n6mero de discentes fora da

branquitude continuando a ouvir apenas refer6ncias dentro de um paradigma. Pede que a

Congregagao comece a construir polfticas de enfrentamento ao racismo institucional. Diz

temer, caso isso n3o acontega, pelo aumento de vio16ncia e dificuldades, n3o com relagao a

chegada desses alunos, mas pelo canter violento que 6 estar em uma instituigao tio branca e

assentada na ideia do m6rito para realizagao das suas praticas e entendimento sobre a sua

exist6ncia. O Prof. Dr. Guilherme Adolfo dos Santos Mendes diz que esse tema efetivamente

o emociona. Comenta que faz parte de quase todas as maiorias da sociedade, pois 6 homem,

branch, heterossexual, e hoje se considera de classe media alta. Mas jf fez parte de uma

minoria, em sua infancia de classe baixa. Considera que quando fazem parte de uma minoria

sofrem, n5o vivenciam, 6 muito diffcil perceber o preconceito e a desigualdade, 6 diffcil um

homem perceber o preconceito em relagao is mulheres, o machismo. Comenta que teve uma

experiencia nesse sentido, por assumir determinadas fung6es que na sociedade sio tfpicas de

mulher e como homem sofreu preconceitos machistas. Esclarece que por causa dessa
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experi6ncia com minoria social, no Conselho Universitfrio votou por uma questao de bonus

social, e teve d6vidas naquele momento, acerca do bonus racial, pda ignorancia e preconceito

de nio fazer parte dessa minoria. Comenta sobre um epis6dio nessa Faculdade, que foi de um

aluno negro, que foi cagado, e se perguntou, sera que se ele fosse branco teria sido cagado por

aquele infeliz que cometeu a atitude, desconfia que n3o. Diz que o fate dele ser aluno da USP

n5o fez com que deixasse de haver racismo, pois continuou a sofrer racismo. Considera que o

racismo tem vgrias facetas perniciosas, e uma delas 6 de que a pessoa negra continua,

independentemente, da sua condigao, vai continual sofrendo esse racismo a vida integra, os

seus filhos vio continuar sendo parades por policiais. Lembra que os PMs sgo pretos e sio

pardos porque morrem. Reitera essa faceta do racismo. Comenta que hf um tempo atrfs

morreu Mohamed Ali, e sempre foi dito que era um grande esportiva, um grande lutador, e viu

uma entrevista brilhante dele na internet. Comenta que esse lutador, quando crianga, foi

assistir a um Hilme e viu o Tarzan, e pensou como os negros estio na Africa a milhares de anos,

e nunca conseguiram falar com os animais, e pegaram um branco que acabou de nascer na

Africa e ja fda com animais. Considera que no filme Tarzan este presente o racismo, da

supremacia branca, como branco ele nunca percebeu, s6 um negro 6 capaz de perceber, mas

diante dessa situagao com um aluno da Faculdade, como foi de comunidade pobre, comes:ou a

lembrar de fatos com amigos dele que eram negros, e verificou que ser pobre 6 uma

desvantagem, mas nio basra cota social para equilibrar. Comenta que quando votou na questao

social no Conselho Universitirio considerou que sendo a maioria dos negros pobres, estaria

contemplando uma maioria negra, mas nio. Considera que os brancos pobres t6m vantagens

sobre os negros, apenas por serem brancos, pois ele teve essa vantagem. Diz que hoje este

absolutamente convicto de que nio 6 suficiente a cota social, e hoje nio sofre nenhum

preconceito por n5o este marcado na sua pele, mas na pele dos negros este marcada. Considera

que n5o ha como fugir disso, pois devem mudar a sociedade e, portanto s5o absolutamente

necessirias as agnes afirmativas especfficas dirigidas para as minorias raciais. O Sr. Diretor

agradece a presenga dos alunos e as manifestag6es que trouxeram, que considera muito

importante paras as reflex6es do Colegiado. Neste moments, os alunos se retiram da sala de

reunites. O Prof. Dr. Camilo Zufelato pondera que seria conveniente uma sfntese por parte

do Prof. Associado Nuno Manuel Morgadinho dos Santos Coelho que deu encaminhamento a

esse tema na Comiss3o de Graduagao, de onde parte esse proposta e na sequ6ncia farc o relato

pda Congregagao. O Prof. Associado Nuno Manuel Morgadinho dos Santos Coelho
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esclarece que a Comissio de Graduagao recebeu etta demanda da USP, e o Conselho de

Graduagao estabeleceu ha 3 (tr6s) anos uma meta para Universidade toda no que diz respeito a

inclus3o dos alunos egressos de escola publica. Considera que era uma meta muito audaciosa,

pois deveria ao final de 2017 contarmos com 50% dos alunos da USP oriundos da escola

publica. Esclarece que hoje contam com menos de 30% dos alunos dessa origem. Comenta que

o Magnrfico Reiter e o Pr6-Reiter de Graduagao promoveram uma reuni3o em todos os campo,

colocando para des a seguinte questao: coma a USP vai assumir esse compromisso que

assumiu com a sociedade paulista e brasileira? Considera que est3o atrasados nesse ponto,

pois no ano passado optaram por 20% dos alunos ingressantes do SISU, e agora tem a

oportunidade de aumentar para 30%, com a responsabilidade de determinar qual parcela sera

reservada para alunos de escola publica em gerd e para alunos PPI. Esclarece que a Comiss5o

de Graduagao discutiu o tema a partir de dados disponfveis no desempenho da Universidade e

da pr6pria Faculdade, encaminha a proposta de reservarem 30% das suas vagas para o SISU,

sendo 10% para escola publica e 20% para PPI. Diz que conclufram isso fundamentado em

dados respeitantes, n3o s6 a necessidade de se aproximarem da condigao 6tnica e social da

sociedade paulista, mas, especialmente, considerando os resultados que tem sido observados

na USP com respeito a estes alunos ingressantes via SISU, via escola publica e PPI, que revelam

que, tanto globalmente, como por Unidade, com dados da Pr6-Reitoria, os que s5o ingressantes

via SISU de escolas p6blicas nio tem desempenho inferior aos alunos ingressantes via Fuvest

Esclarece que acontece de terem desempenho um pouco superior em algum semestre e em

outro superior, de maneira que as linhas est3o sempre variando nesse sentido. Considera que

no ponto de vista do m6rito podem ter bastante tranquilidade, o que garante a qualidade e

exce16ncia do ensino, terem alunos empenhados, com capacidade de ter bom desempenho.

Considera, ainda, que os alunos de escola publica, comprovadamente, t6m um bom

desempenho, rigorosamente igual os alunos ingressantes da Fuvest, e por isso a Comissio de

Graduagao encaminhou desta forma. O Prof. Titular Ignacio Maria Poveda Velasco comenta

que o Conselho de Gradual:ao, ha algum tempo atrgs, tinha estabelecido que a adesio ao SISU

seria sempre de escola publica, e dentro do SISU, poderia ser ampla concorr6ncia ou recortes

de PPls. Esclarece que a Faculdade estaria aderindo a 30% de SISU para escolas pablicas,

dentre entres, 20% para PPls. O Prof. Dr. Camilo Zufelato considera importante a fda do

Prof. Associado Nuno Manuel Morgadinho dos Santos Coelho para demonstrar que aquilo que

poderia ser um argumento contrfrio a essa politica de cotas n3o se sustenta. Considera, ainda,
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que isso foi bem esclarecido na fda do discente Maurfcio Buosi Lemon, que tamb6m revelou o

porque de terem essa preocupagao com o m6rito, mas o fato 6 que est3o diante de uma

possibilidade de ampliagao de 20% para 30% e nio de uma inovagao absoluta. Comenta que

nesse incremento de 10% a proposta 6 de que nio tenham somente a reserva para alunos

oriundos de escola publica, mas que fagam tamb6m uma distingao entre PPI e escola publica.

Esclarece que a comissgo que se debrugou primeiro sobre esse tema na Faculdade a 2 (dais)

anos atras, ja deseja essa reserva de vagas. Comenta que o Prof. Dr. Caio Gracco Pinheiro Dias,

que tamb6m era membro dessa comiss3o com ele, lembravam que naquela ocasiio foram

informados que nio era possfvel a reserva de vagas em cotas raciais. Revela que ficaram

frustrados, pois ja era uma expectativa dessa comiss5o. Diz que acompanha o parecer da

Comissio de Graduagao pda Congregagao, no sentido de que esse 30% seja 20% para PPI e

10% para escola publica. Registra sua felicidade em participar das manifestag6es dos alunos

em relagao a um assunto como esse na Congregagao, a16m da manifestagao escrita dos alunos

que este nos autos. Esclarece que o seu parecer foio mais sucinto possivel, pris esb muito

orgulhoso, como professor dessa Faculdade, em ver que esse movimento este surgindo dos

pr6prios discentes e est3o movimentando os trabalhos com a qualidade que este representada

nestas manifestag6es, seja escrita ou oral. Cumprimenta a todos, pois considera um dia

hist6rico para a Faculdade em consolidar um regime de cotas que sega espelho daquilo que o

Estado Brasileiro pensa ou deveria pensar para o Ensino Superior. Lembra que a

constitucionalidade dessa questao ja foi enfrentada pelo supreme, e isso tamb6m df bastante

seguranga em relagao a isso. Considera que a USP chega a reboque nessa questao, mas antes

tarde do que nunca. A Prop Associada Cintia Rosa Pereira de Lima comenta que,

recentemente, seu primo ingressou na Faculdade pelo SISU e foi um instrumento

transformador. Pois, realmente, ele n5o tinha muita esperanga. Lembra que ele nio tinha

nenhuma perspectiva e ofereceu ajuda para Ihe pagan um cursinho, pois o ensino no Brasil

ainda 6 muito precgrio. Sugere que o trabalho belfssimo do Cursinho Popular pudesse se

estender para essas pessoas, pois os alunos que ingressam por esse sistema, ingressam com

d(g/icfz: educacional muito importante e precisam fazer algo em relagao a isso. Considera

necessgrio um acompanhamento dos alunos nesse sentido para que o aluno possa ter contato

com t6cnicas de redagao, por exemplo, e houver algum ddgicf t isso possa ser recebido com

maior naturalidade. Comenta que jg tiveram problema na Faculdade com relagao ao

recebimento desses alunos, e ja existe um sistema de tutores em algumas Universidades
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Internacionais para receber os alunos nesse sentido. A Prop Dra Fabiana Cristina Seven

considera que necessitam de uma polftica de acompanhamento e perman6ncia, pois como tem

percebido, muito alunos vindos do SISU tem chegado no PET. Diz estar convencida que o

problema nio os alunos, nem o seu deficit educacionais, mas sim a Faculdade em receber esses

alunos. Comenta que no le ano ainda continuam falando coisas como, voc6s que passaram na

Fuvest devem saber disso, mesmo sabendo que h£ 2 Cdois) anos n5o hf mais somente oriundos

desse processo seletivo, a16m da questao do nio reconhecimento de outros referenciais

bibliogrfficos, outros saberes e outras perspectivas te6ricas que n5o seja essa bianca

euroc6ntrica. Considera que isso 6 um problema da Faculdade e devem rever, por isso a ideia

da polftica de acompanhamento. Comenta que pda CAV-Mulheres, que 6 uma comissio do

campus, ja tem um efeito nesses 2 (dois) anos de aumento de relatos de vio16ncias,

principalmente envolvendo docente e discente, sendo que o perfil dos discentes s3o oriundos

do SISU ou alunas negras. Diz que esb falando de uma reagao violenta da sociedade que nio

este acostumada com esse pablico, pois se v6 como branca e considera isso como m6rito.

Concorda com a Prop Associada Cfntia Rosa Pereira de Lima e diz que precisam comegar com

esse vfnculo agora, para que denham essa polftica o quanto antes e possam fazer essa transigao

da hegemonia da branquitude da forma menos violenta possivel. O Representante Discente

da Graduagao Lucas Vieira Carvalho esclarece que o pedido dos alunos nio se limita

somente as vagas do SISU, pois tamb6m 6 importance que os membros da Congregagao pensem

em mudar a Fuvest que 6 um m6todo muito elitista de entrada na Faculdade, muito defasado e

necessita de muitas discuss6es. Comenta que no final do oficio pedem que a Congregagao envie

um parecer em relagao a discuss3o das cotas raciais na pr6pria Fuvest, pois considera algo

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

favorfvel a ampliagao da participag:ao da Faculdade de Direito de Ribeirio Preto

no SISU 2018, de 20% para 30%, da seguinte forma: - 20% para as modalidades

PPI (candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indigenas que,

independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino m6dio em

escolas pablicas.) - 10% para EP (candidatos que, independentemente da renda,

tenham cursado integralmente o ensino m6dio em escolas p6blicas). 6. CURSO DE

ESPECiALiZACAO. 6.1. PROCESS0 2016.1.523.89.2 - DEPARTAMENTO DE DIREITO

PlIBLICO. Proposta de criagao de curso de P6s-Graduagao Z,afo Sense em Direito
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Administrativo. Aprovada pele Conselho do Departamento de Direito Piiblico em 16.09.2016,

com base no parecer favor6vel do relator, Prof. Dr. Sebasti3o Sergio da Silveira. Aprovada pda

Comissio de Cultura e Extensio Universitgria em 23.04.2017, com base no parecer favorivel

da Prof Dra Cristina Godoy Bernardo de Oliveira. Parecer do relator, Prof. Dr. Camilo

Zufelato, opinando pda aprovagao da proposta de criagao curso de P6s-Graduagao Latte Sense

em Direito Administrativo. A Congregagao aprova, por unanimidade, o parecer do relator,

favorgvel a proposta de criagao de curso de P6s-Graduagao I,ato Sense em Direito

Administrativo. 7. REVALIDAgAO DE DIPLOMA ESTRANGEIRO. 7.1. Minuta de

Deliberagao Conjunta CG-FD e CG-FDRP ne Of/2017 que disp6e sobre procedimentos

adicionais especificos do curso de direito para a revalidagao de diplomas de graduagao

expedidos por estabelecimentos estrangeiros de ensino superior. Aprovada pda

Comissio de Graduagao da FD em 4.5.2017. Aprovada pda Congregagao da FD em 25.5.2017.

Aprovada pda Comiss3o de Graduagao da FDRP em 17.4.2017. Parecer do relator, Prof.

Associado Thiago Marrara de Matos, pda Congregagao, favorivel a minuta. O Prof. Associado

Thiago Marrara de Matos diz que analisou a minuta que foi formulada pelo FDRP e FD para

tratar de revalidaS:ao de diplomas e se adaptar as normativas atuais da USP. Pele que pode

entender nio existe mais o requisito dos 70%de equiva16ncia de conteado, que sempre foi um

grande tema no Direito, mas como a Pr6-Reitoria estabelecia a regra de 70% era muito dificil

revalidar um diploma no Direito. A16m disso, lembra que ja fizeram uma discuss5o longa sobre

esse assunto que deu origem a deliberaS:ao de 6.10.2015 pda qual decidiram que na Faculdade

todos os processos de revalidagao teriam que passar por uma prova unificada. Comenta que foi

um caso bastante complicado, pris alguns alunos interpuseram recursos dizendo que nio

poderia ser aplicada a prova por motivo de inseguranga jurfdica e a Congregagao entendeu que

n3o. Considera que ha apenas um ponto que devem discutir, 6 que pda deliberagao conjunta, o

processo 6 encaminhado para o departamento que distribui para os parecerista que decidem

se hf equiva16ncia e em caso de d6vidas sugere a elaboragao de provas Esclarece que isso

muda a sistemitica atual que era da prova obrigat6ria para todos os candidatos. O Prof.

Associado Nuno Manuel Morgadinho dos Santos Coelho esclarece que fizeram v6rias

reunites conjuntas com a Comissio de Graduagao da FD para chegar a um texts que,

evidentemente n5o representasse a pratica das 2 (duas) Faculdades, e a FDRP fez um enorme

esforgo para aproximar-se dessa minuta que este muito mais distance da FD do que da FDRP.

Justifica que a normative da FDRP estava mais pr6xima dessa minuta, pois ja atendiam as
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regras mais recentes. Considera que a Qnica diferenga 6 a de que nio s3o obrigados a fazer

provas, mas podem fazer uma resolugao complementar da Congregagao dizendo que na FDRP

sempre haverf prova, mantendo como este. A Congregagao aprova, por unanimidade, o

parecer do relator, favorgvel a minuta de Deliberagao Conjunta CG-FD e CG-FDRP nQ

Of/2017 que disp6e sobre procedimentos adicionais especfficos do curso de direito

para a revalidaq:ao de diplomas de graduagao expedidos por estabelpgimentos

estrangeiros de ensino superior. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presideqte agrqdece a

presenga de todos e da por encerrada a reuni5o is 17h20. Do que, para constar, eh, ':l:SAIS;;fiG!!:'

Marcia Aparecida Cruz de Oliveira Bianco, Assistente T6cnica Acad6mica, lavrei e"digitei esta

Ata, que sera examinada pelos senhores Conselheiros presentes a sessio em que for discutida e

aprovada, e por mim assinada. Ribeirio Preto, 2 de junho de 2017.
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