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ATA DA 72' snssAo DA CONGREGAgAO DA FACULDADE DE DIREITO DE
RIBEIRA-O PRETO DA I.JNIVERSIDADE DE sAo PAULO. Aos onze dias do m6s de agosto de

dois mil e dezessete, is quatorze horns e quince minutos, na Sale da Congregagao da Faculdade de
Direito de Ribeirio Prego da Universidade dc Sio Paulo, em primeira convocag:io, re6ne-se a
Congregagao da Faculdade de Direito de Ribeirio Proto FDRP, sob a Presid&ncia do Professor Titulat-

Umberto Cello Junior, Diretor da Unidade, com a prescnga dos Professores Alessandro Hirata, Cato
Gracco Pinheiro Dias, Camilo Zufelato, Cintia Rosa Pereira de Lima, Fabiana Cristina Seven, Guillterme

Adolfo dos Santos Mendes, Gustavo Assed Ferreira, Ignacio Maria Poveda Velasco, Jain Aparecido
Cardoso, 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. Represenrante
dos Servidores T6cnico-Administrativos Daniela Verissimo Gomes. Presence, tamb6m, a Sra. Sra. Marcia

Aparecida Cruz de Oliveira Bianco, Assistente T6cnica Acad6mica, para secretariat a reuniio.
Justi6icaram aus6ncia os Professores Amincio Jorge Silva Nunes de Oliveira, Giselda Maria Fernandes
Novaes Hironaka, Jose Lhao Oliveira Buena e Nelson Mannrich. Havendo n6mero legal o Sf:..I)ilelef
inicia a reuniio manifestando a satisfagao e grande honda com a presenga do ilusue Pr6-Reitor de P6s-

Graduagao da Universidade de Sio Paulo, Prof. Titular Carlos Gilberto Carlottijr. Registry a presenga
do Sr. Secietirio Gerd, Prof. Titular Ignacio Maria Poveda Velasco. O Sr. Diretor comcnta que o Prof.
Titular Carlos Gilberto Carlottijr tem desempenhado um papal extraordinirio frente a Pr6-Reitoria de
P6s-Graduagio, como todos sabem. Tem ouvido apenas comenthios elogiosos a sua atuag:io, que
conseguiu imprimir nova dinamica, efetivamente agilizar processos, desburocratizar. Convida o Prof.

Titular Carlos Gilberto Carlottijr para compor a mesa, dhigir-se ao Colegiado e falar um pouco da sua

viv6ncia ifrente da Pr6-Reitoria de P6s-Graduagfio. O ])!11& Tj!!!jar Carlos Gilberto Carlotti Jr
agradece as palavras do Sr. Diretor, diz que sio maid de um amigo do quc acad6micas. Agradece,

tamb6m, o convite do Prof. Associado Gustavo Asked Ferreira para vir at6 a Faculdade de Dkeito de
Ribeirio Proto, pois 6 utn prazer ester aqua. Ji veio muito a Faculdade de Direito em eventos como
Diretot da FacuJdade de Mcdicina, como em outxos cargos. Mas, visits o6lcial acredita scr a primeira.

Assumiu a Pr6-Reitoria de P6s Graduagao hi uin ano e meio e 6 uma responsabilidade muito grande,

porque 6 a major P6s-Gradual:io do Brasil e, talvez, at6 do mundo pelo n6mero de formados, de
titu[ag6es. ]i uma das P6s-Graduag6es maid antigas do Brasi]. A hist6ria da P6s-Gradual:io no Brasi] se

confunde com a hist6ria da Universidade de Sio Paulo. A qualidade da P6s-Gradual:io da Universidade

de S:io Paulo 6 reconhecida por todos, inclusive pelo Sistema Nacional de P6s-Graduagao, como sendo

de exce16ncia. Entao, 6 um cargo que precise de muita dedicag:io para maHLer o que os colegas que o

antecederam Gucram dentro da P6s-Gradual:io da Universidade. Possuem, hole, duzentos e setenta

Programas de P6s-Graduagao, a maioria Mesuado e Doutorado. Vinte e u6s Programas de Mestrado

Professional. Varig um pouco o nxSmero de alunos dependendo da 6poca do ano, mas podem utilizar um
nQmero "migico" de trinta mi] a]unos na P6s-Graduagao. Possuem sese mi] titu]ag6es, u6s mi] de

Doutorado e quatro mil de Mestrado. Setenta por cento dos Programas sio de exce16ncia da Capes.

Colocando esse exce16ncia em navel cinco, sais e fete. Na avaliagiio, trig e quauo, muitos deles sio
Programas novos. Programs novo comega com notas tr&s e quatro; entao, nio 6 porque esses Programas

n:io t6m qua]idade, muitos porque estio comegando. ]i uma P6s-Graduagio robusta e reconhecida.

Entende que nio tem uma agro que posse fazer denso da P6s-Graduagao, uma "bala de praia", que se
rnnn n -o]].npA A ]).(n /n4'n]..nnn '. nn Tied rTla ont nflqrl '. HAHN nPnnn am rlqrnrcAC r-aunt\nc r'.rn
IZ11],4 E lilt;lllLJIZI (I I vD'\J141\ALIA\.(lv lift \./LJI . ILlll bIlL\,ll\ll\lv \,\llllv (\J-vbJ \-lll \lAIr ava (lIllE/va) vv iz
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objedvos diferentes, mas sempre buscando a qualidade da P6s Graduagao. E isso que o Sr. Diretor
comentou na fda inicial dele de simplihcar a P6s-Gradual:io, porque acredita que regimento,

regulamento, nlio consegue s6 isso dar qualidade a uma P6s-Graduagao, mas pode atrapalhar muito o
funcionamento. Porque se s6 com o regiments resultasse qualidade, era s6 copier um para todos os
Programas de P6s do Brasi] e todo mundo syria nota fete. Mesmo aqui na USP todos seriam Rota sese.

Nio 6 isso. blas, ele auapalha muito. Ele pode deixar orientadores insatisfeitos e perdendo tempo com
algumas agnes. Por isso, procuraram simplificar. Em relagao a regimento, uma preocupagao que teve foi
com os processor de dupla titulagao, ou anteriormente chamado de cotutela. lsso tomava muito tempo

O professor conseguia fazer o contato, conseguia um orientador, conseguia a bolsa do aluno e, ainda,
perdia seis moses a um ano para realizar um conv6nio. Hole, tem um sistema informatizado que fazem o
pedido dodo a/rare. Na Pr6-Reitoria nio tem demorado mais do que um m6s para liberarem um conv&nio

de dupla titulagao. A Faculdade de Direito de Sio Paulo tem usado muito esse expedience e possuem la

um n6mero elevado de pedidos. S6 com esse mudanga de procedimento, subiram de sessenta para cem

aprovag6es por ano Sem mudar nada, sem arrumar dinheiro, sem nada, s6 facilitando esse processo de

dupla titulagio. Financiamento da P6s foi uma preocupagao grande que teve, pois quando enUou, em
margo do ano passado, a Capes tinha frito um corte de vinte por canto das bolsas de Mestrado e
Doutorado na Universidade e tamb6m tinha diminuido em setenta c cinco por canto o Ginanciamento da
verbs PROAP, verbs de custeio da P6s-Graduagao. Por felicidade, mudou a [)iregao da Capes tamb6m,

nio foi t2nta agro da Pr6-Reitoria. Mas, tudo isso foi revertido, hole, la recuperaram o n6mero de bolsa.

Ja voltaram a cem por cento do Hlnanciamento tanto do PROAP quanto do PROEX. Entao, acredita
que aliviou um pouch o sistema. Por6m, ando tem alguns problemas para esse amal do ano, algumas
noticias da Presid6ncia do CNPq que, talvez, hajj corte de bolsas, a partir de setembro. Mas, precisam
vicar monitorando se isso vai se efetivar ou nio. Acredita que sein mats um modo de chegarem aos altos
niveis do governo, que precise faber descontingenciamento do orgamento do CNPq. blas, o loco da sua

gestao foi reahnente trabalhar na qualidade da P6s. Um dos mecanismos para aumentar a quahdade foi
aumentar a internacionalizagio da P6s Gradual:io. Citou a dupla titular:io, que conseguiram aumentar
com procedimentos. Outta possibihdade 6 o envio dos alunos da USP para o exterior. Tinham um
fomento da Capes, champ bolsa PDSE, em que cada Programs tinha direito a uma bolsa de doze memes,

podendo dividir essa bolsa at6 o minimo de quatro meses. Entao, podiam mandir U6s alunos de quatro,
doin dc sais ou um de doze, algo dense tipo. Tinham uma media hist6rica de duzentos e vince, duzentos e

trinta, bolsas por ano, que 6 um n6mero razo6vel. Mas, o que acontecia era que, quando o Programs nio
udlizava bolsa, is vezes nio tinha nenhum candidato e nio utilizava bolsa, isso Gicava denso do

Programa. Entio, centralizou essas informag6es e permitiu que os Programas pedissem mais do que des

tinham direito dessas colas de doze muses. Dizia para pedirem o que tinham condig6es de mandarem.
Atrav6s dessa cenualizagio e o acordo da Capes podendo liberar uma bolsa que n:io tivesse utilizando
para ouKO Programa, conseguiram aumentar para quinhentos e oitenta e quatro alunos. Sairam de

duzentos e vince para quinhentos e oitenta e quauo alunos, agora, em dois mil e dezessete, saindo para o
exterior. Podem aumentm, podem melhorar, mas acredita que l£ 6 um n6mero significativo de alunos de
Doutorado que t6m direito a esse bolsa. Outta preocupagio foio uso principalmente da Lingua Inglesa,

dentro das disciplines de P6s-Graduagio. Tinham um problems muito grande, que qualquer

Universidade do exterior que viesse visitar a USP, quando faziam um conv6nio a segundo ou a terceira
pergunta que fazia era quantas disciplines silo oferecidas em Ing16s. As respostas Cram que "nio sabiam",

"iriam ver", "o importante 6 que os alunos aprendam Portugu6s quando vierem para ci", sempre tinham
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uma maida nio muito adequada. Entao, atrav6s do fomento da Pr6-Reitoria para os Programas de P6s

que quisessem fazed discipline em Ing16s, la conseguiram aumentar esse semesUe de 2017, terio cento e

vince e uma disciplinas em Ing16s em toda USP, dividida ence os diversos camp/. Entio, if podem
conversar com essas Universidades e utn aluno la pode vir do exterior, fazer um curio inteiro em Ing16s
aquie para os alunos daqui tamb6m. Considers at6 tnais importante para os alunos da USP do que para
os que v&m de fora. Para que os alunos daqui possum ter esse treinainento da Lingua Inglesa que 6
importante quando vio etn um congresso, quando vio fazer estigio no exterior, fazed uma pesquisa

associada. Para que des tenham um domingo bold de um Ing16s T6cnico dentro da sua formagao. Outta
iniciativa dentro da internacionalizagao foi um edital USP/Capes para tmzerem professores do exterior
para a Universidade de Sio Paulo. Foi um edital aberto com mats de duzentas inscrig6es; inicialmente

sclecionaram quinze vegas, que foi Financeiramente o que a Capes disponibilizou para dentro dense

convanio, mas poderao chegar at6 sessenta nos pr6ximos ands. Ji receberam professores que Gicario

trinta memes com bolsas Capes de P6s-Doutorado, com salirio muito pr6ximo ao salfrio de Professor
Doutor e, depois de doze meses, a Unidade recebe uma vaga USP para fazer a contratagao dense
professor. A sugestiio do Pr6-Reitor ao Magnifico Reitor foi que continue esse Programs ou que a USP

estabelega coma uma Politico de Estado esse tipo de absorgio, para poderem aumentar o n6mero de
professores do exterior. Foi assam que a USP foi criada, tends algumas liderangas internacionais,
postelionnente, um grupo de professores nacionais de qualidade. Assim foratn feitas muitas Unidades,
inclusive a Faculdade de Medicine de Ribeir:io Proto, de olde veio, foi feith dessa forma, com

professores nacionais da USP Silo Paulo e cinco ou sets professores internacionais que forum uazidos
com bastante crit6rio. Coma resgatar uin passado que li Rizeram. T6m algumas iniciativas voltadas aos

estudantes. Jipossuem utn curio de iniciagao a P6s-Graduagiio que este sendo feito a//a/ze para todos os

alunos. Na semana que vem far:io o langamento de outta Progratna de fonnagio dididca, com auxilio da

Escola de Educagio de Silo Paulo. Terio um curso a#a#e e, depois, uma atividade pratica que coda CPG

podera faber para os deus alunos. Ache que esse formagao diditica Rican maid s61ida na Universidadc.

Uma critics muito recebida quando entrou foi que os alunos da USP tinham uma formal:io muito boa,
faziam projetos de pesquisas, publicag6es, mas, no concurso quando precisavatn dar eula, tinhatn uin

desempenho inferior a outras universidades do Brasil. Entao, esse preocupagao com fonnagao diditica 6

que os alunos da USP denham condig6es melhores do que de outras universidades em eventuais

concursos e tamb6m para a vida acad6mica. Aqueles que nio pretendem seguir a vida acad6mica, que

possum ter formagio diditica, poderem se expressar, poderem fazer apresentag:io 16gica, fazeretn
avahag:io da apresentagao que Ruerem e outras iniciativas que des possum ter. Na semana quc vem, no

dia dezessete, se nio se engana, fabio um evcnto em Sio Paulo com o langatnento de outta iniciativa
internacional sobre o uso do exame GRE. E a inesma empresa, nio lucrativa, que faz o exame /a€#l de
Ing16s. Entao, des fazem o exams internacional da P6s-Graduagao. Foi feito um acotdo cold a FAPESP

que o aluno que aver um bold desempenho nesse exame, acima de setenta por cento, e tiver um
orientador FAPESP que sega, que participe de um projeto de pcsquisa 6lnanciado pda FAPESP, poderi
receber at6 um total de trinta bolsas dentro desse Programa internacional. Internacional, mas que o

aluno nacional podera prestar tamb6m. Entao, 6 mais uma forma de fazerem qualidade dentro da P6s
Graduagio. Na terra-feira pr6xilna, espera que o Prof. Associado Gustavo Asked Ferreira esteja com
des em Sio Carlos, onde aconteceri um evento de avaliagfio da P6s-Graduagao USP, visando a
qualidade da P6s-Graduagao. Desenvolveram algumas ferramcntas de informitica para conhecerem
melhor os Programas, para os orientadores fazerem a identiGlcag:io da sua melhor produgio denso do
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61timo quadrianio. O que estio querendo 6 que os orienradores fagam um plano para os pr6ximos
quauo ands do que vio querer em termos de metal e ag6es nos Programas de P6s. Espera que todas
essay agnes em con)unto levem maior solidez a P6s-Graduagao. Que possum ter um Programs com
melhor avaliagao, que os alunos USP tenham melhor formagao, que tenham ao sail da P6s-Graduagao
maiores condig6es de atingirem seus objedvos de vida. Que a USP continue scmpre com esse

pensamento de scr hderanga na P6s-Graduagio nacional. E impressionante quando converse com
algu6m da Capes, do CNPq ou do MEC sobre P6s-Graduagao e falam que a Universidade que tem que
dar a informagao do que querem para a P6s-Graduagfio. Denso das universidades, 6 a Universidade de
Sio Paulo que pode fazed uma colaboragao realmente original para a P6s Graduagio. lsso o Pr6-Reitor

ouviu do Prof. Jorge Guimaraes, anterior Presidente da Capes; do Prof. Abilio Baeta Neves, Presidente
atual; da Profs. Rita de Cfssia Barradas Barata; Diretora de Avaliagao da Capes, da Profs. Concepts
Margaret NlcManus Pimentel, Diretora de Relag6es Internacionais; do Prof. Geraldo Nunez Sobtinho,
Diretor do Programs de Bolsas da Capes. Todos des sio uninimes: "E da USP que eu cspero grander
contribuig6es para P6s-Graduagao". O restante da P6s-Graduagao, no senddo respeitoso da palavra
"restante", seguirio modelo que a USP vai querer fazer. Da uma responsabilidade muito grande e que

precise ser dividida com todos. N:io 6 a Pr6-Reitoria ou o Presidente da CPG, todo o corps docents da
USP tem esse responsabilidade com o pals, de melhorar para P6s-Graduagio. Esses sio os parameuos

que poderia comentar com todos e deixar aberta a Pr6-Reitoria. Tem feito uma gest:io bastante acessivel

aos coordenadores de Programs, aos alunos e aos professores e conte com a colaboragao de todos para

essen sein moses Gmais de gestio, para que possum implementar novas melhorias na P6s. Um Qltimo

detalhe, muito provavelmente a Capes vai mudar o sistema de Rmanciamento de Programas
internacionais da P6s. Ela vai deixar de funcionar como cssa Bolsa PDSE, que ela df uma para coda um,

ela vai deixar de funcionar como balcao, mas ela vai Uansferir um volume de dinheiro para a
Univcrsidade. A Universidade vai escolher conde ela quer colocar iniciativa de internacionalizagao. O
dinheiro nfio vila em cHIa, mas em nGmero de bolsas, n6mero de projetos, que a Universidade deRlnirf.
Provavelmente, nesse segundo semestre, terio que fazed esse decisio para poder encaminhar iCapes.

Imagine que nos meses de setembro e outubro, terio bastante trabalho para fazed essay definig6es do
que vio quercr de internacionalizagao dentro da Universidade. Esb imaginando uma converse inicial

com os coordenadores de P6s, depois com todd comunidade, e terio que fazer esse decisio ou no
Conselho de P6s ou no Conselho Universit6rio, n:io babe qual Colegiado o Reitor vai deGinir como

sendo decis6rio nessa de6inigio. Mas terio grande trabalho kinda nesse 6lnal de ano para fazer essas
definig6cs. Fica aberto para quest6es, perguntas. (O Pr6-Reitor foi ovacionado.) O Pr6 Reitor esclarece

que possuem atualmente apenas o Capes L.inks, que sio algumas informag6es nio oficiais acerca da

avaliag:io, mas o resultado da avaliagfio seri, provavelmente, no dia vinte de setembro. De quinze a vinte

de setembro terio a nova avaliagao da Capes, depois terra faso recursal, at6 o final do ano mica pronta a
ava[iagao. ])!111 Associado Nuno Manue] Morgadinho dos Santos Coe]ho se apresenta como
Professor de FilosoHta do Direito e informa quc participou da elaboragao do projeto de P6s-Graduagfio

na Unidade, que hole if este em funcionamento. Gostaria de aproveitar a consci6ncia que possuem
enquanto Universidade de Silo Paulo sobrc a importancia deles no sistema e na discussio sobre o
sentido da P6s-Graduagio neste pals. Que nos pr6ximos anon se dedicassem, nio apenas a discussio

que 6 semprc muito urgente, muito dificil e feita sempre com muita compet6ncia, de come gerir os
meios para atingir os tins da P6s-Graduagao, portanto, como atingir boas notes em coda curse e no
conjunto da USP. Mas que tamb6m discutissem o que representa hole a P6s-Graduagio em termos de
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formagao da juventude, disses alunos que seem da Faculdadc com vinte e um, vinte e dais anon.
Esclarece que diz ipso porque percebeu uma tnudanga muito impottantc no perth do aluno, tanto da
Graduagio quando do Mesuado. Do que des esperam do Programs e do que podem, efetivamente, fazed

por des por meio desses Programas. Especialrnente no que diz rcspeito a Ci6ncias Humanas Sociais
Ap[icadas t6m di6icu]dade de cumprirem a Gina]idade de amadurecimento intc]ectua], de formaglio nesta

Juventude capaz de atuar nas diferentes areas, em razfio da diminuig:io dos prazos do Mestrado e do
Doutoiado que vigo no pals todo e que 6 uma tend&ncia mundial. lsso, por exemplo, para des pods ser

visto cotno um problems muito grave. O puzo de dois amos para o Mesuado, muito diGicilmente 6
suRlciente para que o aluno posse transitar os texton, os di61ogos, e ter as experiancias que sio
necessfrias para que ele se transforme num pensador do Direito. O resultado 6 que t6m alunos
cumpridores de tarefas, com uma cargo de estresse absurda, que conscguem cumprir a 6lnalidade, porque

nisto CIGS est:io sends Ueinados, em pular obsticulos e atingir fins. Mas, nio estate, muito
provavclmente, atingindo a 6tnalidade a que a P6s Graduagao em Direito serve, que 6 de forman

pensadores aut6nomos, com capacidade de atuar no Estado, no mercado e na pr6pria Universidade.

Gostmia que pensassem. Ji que possuem esse importfincia, que coloquem tudo ipso para serum
discutidas no sistema brasileiro. Aproveitar a oportunidade que o Sr. Pr6-Reitor tem nessa fungal bio

importance, para colocar tamb6m quest6es de ruiz em discussio no Pals. Agradece. O Pl6=;Rfi!@
explica que a P6s-Graduagio tem fido oricntada auav6s de pianos plurianuais para P6s-Graduag6es,

que discute concertos, objedvos da P6s, de qua] per6] de egresso que terio na P6s-Graduagao. 0 61timo

plano foi de doin mil e onze que Ginaliza em doin mil e vinte. Jf esb sendo planejado outro. blas o
objetivo atual 6 de former lideres que mudem a realidade social e que possum ter virios perms, sio
aceit6veis. Aquele acad6mico c16ssico que a P6s Graduagao foi formada, inns at6 ouUos que conversem

tnelhor com a sociedade, pollticas p6blicas, que tenham capacidade de empreendedorismo. Hole, o pernil
do P6s-Graduando 6 muito memos deGiMdo coco um perG] s6 do que quando ele proprio fez a P6s
Graduagao. Basicamente, elam formados para a carreira acad&mica s6. Hole mudou um pouco esse
perch. Em termos de tempo de titulagao, a Universidade coloca como quauo anos para o Mestrado e
cinco anos para o Doutorado. Na sequ6ncia seriam nove amos, Mestrado e Doutorado. Doutorado
dircto ache que sio sais argos. Eases sio os prazos que t6m no Regimento. Tem colocado para dodo
Diretor de Avaliagao, coin a Profs. Rita, agora, com o Prof. Arlindo, anteriormente a isso, que 6
delet6rio utilizaretn o puzo de formagiio do aluno como crit6rio para dizer se um Programs 6 bom ou
nico. Porque, quando comegou a forger muito dais anon, infelizlnente existe o hibito de burly dodo
sistema que 6 criado para tentar fazed algum regratnento no PMs. Entao, o que muitos Programas

6ueram, quando estivesse para defender, inscrevia e defendia. Comegou a aparecer na Capes leis memes

de tempo de titulagio, tr6s meses de tempo de dtulag:io e tempos totalmente artiRiciais. Ache que o
tempo de titulagio nio deve ser utilizado pelo Sistema de Avaliagao e nem por des como crit6rio.
Basicainente queen tem feito esse regulagao sio as ag6ncias de fomento. Entao, esse tempo de dois anon

para o Mesuado, quauo anos para o Doutorado, 6 mais polo tempo de bolsa que as ag6ncias t6m
fornccido do que provavelmente uma regulagao interns. Esse puzo de nove anos, Mesuado e
Doutorado, ache um puzo razofvel de formagao. Acha que nio 6 tio apertado. Tcm trabalho para
Capes nio utilizar isso como crit6rio, para que o aluno posse ter thais libetdade. T6m, pele memos, dois
discursos do Rector, nio sabe se o Prof. Poveda estava, que o Prof. Zago gosraria dc tirar eases quatro,

cinco, anos do Regimento. O Reitor gostaria de deixar livrc o tempo de P6s-Graduagiio, sem nenhum
console de tempo. O Pr6-Reitor disse que confessa que alcon um pouco receoso de fazed isso, de talvez
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criar muito ruido dentro do Sistema. Porque tem o aluno que Rican cinco ou sais ands para fazed
realmente um bom uabalho. Mas, terio muitos alunos que Htcario na P6s-Graduagio, s6 por Rican, sem
puzo para o otientador defender, para o aluno defender. Nio quis mixer muito com isso, porque achou

que nio fosse ter muito beneficio. Mas, o que pods dizcr 6 isso, os prazos sio maiores que os
Programas. Os Programas que t6m tentado diminuir, pcnsando numb avaliagao Capes, o que nio se

justinica. Tem lutado junta com a Capes para que nio tenha tempo de titulagao. Todos os quarenta e
nove comit6s da Capes, nessa 61tima avaliagao, somente um utilizou o tempo de titulagao para subir ou

diininuir noir de Programa. Acredita ser certo avango. Disse que concorde com o Prof. Associado Nuno

Manuel Nlorgadinho dos Santos Coelho, que o tempo nio pode ser determinante de nada. O grande

exemplo que utilizam quando conversam com ele sabre isso 6 um Pr6mio Nobel. Quantos pramios cm
doin, tr6s ou quaCro anos que a pessoa conseguiu desenvolver um Pr6mio Nobel. No Brasil, estariam
ceifando todd possibilidade de ganhar Pr6mio Nobel se utilizarem esse tempo como limitantes. Nio 6

ideia da Pr6-Reitoria utilizar e tem lutado contra o tempo. E sobre a formagao do aluno, tamb6m
concorde com o Prof. Associado Nuno Manuel h/lorgadinho dos Santos Coelho. O importance 6 a
formagao de lideres que mudem a sociedade. E ipso que querem forma. Nio 6 um aluno que enUa,

intra numb linha de produgao, produz um Uabalho, publica rapido um trabalho de qualidade, numb
revista de qualidade, mas, is vezes, ele nem sabe daquele trabalho que ele esb produzindo. No Direito

n:io sabe se isso 6 muito comum. Nas areas bio16gicas ipso 6 muito comum. E necessirio lulu para que

isso nio acontega. Que ele deja respons6vel pele desenvolvimento do seu proleto de pesquisa. O PfQf

Ignacio Maria Poveda Velasco concorde com os Profs. Nuno e Carlotti, o puzo de dots anon acaba
sends mats uma hnha de produgao. Ter puzo 6 importante porque tem tamb6m a questio das vegas que

s:io limiradas, senio nico haveria uma renovag:io saudivel dentro do Sistema de P6s Graduagao. O Sr.

Diretor pede ao Prof. Titular Carlos Gilberto Carlotti Jr para vicar apenas mats um instance, para realizar

P:ARTE 1 : EXPEDIElgTE. Terra honda de acompanha-lo para prestiglar a Aura Magna quc iri

proferir aos alunos de P6s-Graduagao da FDRP. Declare abertos os uabalhos da 72' Sessio Ordiniria
da Congregagao. Justificaram suns aus6ncias os Profs. AmAncio Jorge Silva Nunes de Oliveira, Giselda
Fernandes Hironaka, Jose 1-.ino Oliveira Bueno, Nelson Mannrich c o Representante Discente de P6s-

Graduagao Raphael Andrade Silva, sends substitufdo pelo suplente. 1. Discussio e votagao da Ata da
71' Sessio Ordiniria da Congregagao realizada em 02.06.2017. Nio havendo manifestag6es

conufrias, a Ata 6 aprovada por unanimidade. Antes de cedar a palavra aos Senhores Presidentes de

Comissio e de se retimr, solicits ao Sr. Decano da FDRP, Prof. Ignacio Maria Poveda Velasco, para,
por gendeza, o substituir enquanto estivesse na referida Aula. Antes de iniciar as Comunicag6es, a
pedido do Prof. Associado Thiago Marrara de Nlatos, o Sr:..Dilelu pede aos membtos autorizagao para
incluir na paula os itens 7. Delegagao de compet6ncia para alteragao na estJutur2 curricular a Comissio

de Graduagao e 8. HOMOLOGAR: PROCESS0 2016.1.704.89.7 DEPARTAMENTO DE
DIRIETO PUBLTCO. Homologagio do Relat6rio Final do Concurso pma Livre-Doc6ncia,
Departamento de Direito P6blico -- Edital 35-2016, Area de Direito Internacional. Desist6ncia do

candidato. Em votag:io, a Congregagao aprova a sohcitagao de inclusio dos itens 7. Delegagao de
compet6ncia para alteragao na estrutura curricular a Comissio de Graduagao e 8.
HOMOLOGAR: PROCESS0 2016.1.704.89.7 -- DEPARTAMEN'TO DE DIRIETO PUBLICO.

Homologagao do Relat6rio Final do Concurso para Livre-Doc6ncia, Departamento de Direito
Piblico -- Edital 35-2016, Area de Direito Internacional. Desist6ncia do candidate.
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1.2. na pauta. 2. Comunicações do Sr. Diretor: a) Gostaria de manifestar a satisfação que teve ao retornar 258 

à Faculdade de Ciências Jurídicas e Empresariais da Universidad de La Frontera, no Chile. Uma Faculdade 259 

que tem procurado a parceria com a Universidade de São Paulo. É uma Universidade jovem e confia em 260 

que a USP possa ajuda-la na sua construção. Esteve lá em maio juntamente com o Prof. Titular Dante 261 

Pinheiro Martinelli, Diretor da FEA-RP, com a qual a Faculdade de Ciências Jurídicas e Empresariais já 262 

possui um convênio. Negociaram o convênio. O Prof. Associado Alessandro Hirata os ajudou com a 263 

confecção do documento. Na semana passada esteve lá para assinar o convênio na presença do Reitor da 264 

Universidade e, também, participar da posse da Diretora dessa Faculdade. Ela foi reeleita. Lá é possível a 265 

reeleição e reiterou a disposição de trabalhar aqui na FDRP. Portanto, seria muito importante que os 266 

ajudassem a divulgar. Já está em vigor o convênio de cooperação para intercâmbio dos alunos da FDRP 267 

com a Universidad de La Frontera. b) Nesse mês, evidentemente que todos sabem, mas, apenas para que 268 

todos tenham presentes as datas. Terão eleição para Chefia e Vice Chefia dos Departamentos. A eleição 269 

dos Departamentos de Direito Público e de do Departamento de Filosofia e Ciências Básicas será no dia 270 

vinte e quatro próximo. A eleição do Departamento de Direito Privado e Processo Civil será no dia vinte 271 

e três. c) Eleição para o cargo de Diretor e, também, o cargo de Vice Diretor no dia vinte e cinco de 272 

agosto, portanto, daqui duas semanas. d) Está sendo realizado neste momento aqui na Faculdade um 273 

Congresso, muito concorrido por sinal, que tem a participação do querido Prof. Dr. Camilo Zufelato, da 274 

FDRP. O Congresso Brasileiro de Direito Processual Civil do Instituto Brasileiro de Direito Processual 275 

Civil que também conta com a coordenação de outro colega da FDRP, Prof. Dr. Fernando da Fonseca 276 

Gajardoni. O Congresso ainda está em realização, portanto, o Prof. Dr. Camilo Zufelato que tinha 277 

justificado sua ausência, lhes deu a honra de comparecer, irá se retirar para poder continuar 278 

acompanhado os trabalhos. e) Hoje ocorre também o Seminário de Segurança Pública Criminologia e 279 

Vitimologia promovido pelo Prof. Eduardo Saad Diniz, da FDRP. Portanto, tem a realização simultânea 280 

de dois congressos. f) O dia onze de agosto é um dia, obviamente, para registrar, que é o Dia do 281 

Advogado. g) Hoje a Faculdade de Direito de Ribeirão Preto tem dez anos, mas a sua “coirmã” 282 

comemora seus cento e noventa anos.  h) Aconteceu nos dias 14/06 e 20 a 22/06 o concurso para 283 

Livre-Docência junto ao Departamento de Direito Público, área de Direito Internacional, tendo como 284 

candidato inscrito o Dr. Rogério Duarte Fernandes dos Passos, que realizou as provas escrita e de 285 

didática, bem como a arguição de memorial. Porém, logo após a arguição do memorial o Dr. Rogério 286 

desistiu do referido concurso. Neste momento, o Sr. Diretor solicita a gentileza do Sr. Decano para 287 

assumir os trabalhos enquanto realiza a abertura da Aula Magna, com que lhes brindará o Prof. Titular 288 

Carlos Gilberto Carlotti Jr. O Prof. Ignácio Maria Poveda Velasco assume os trabalhos. 3. Palavra 289 

aos Senhores Presidentes de Comissão. Comissão de Graduação. O Prof. Associado Nuno 290 

Manuel Morgadinho dos Santos Coelho comunica o fechamento do primeiro semestre no novo 291 

Projeto Político Pedagógico. Tiveram a par de alterações de cargas horárias, de conteúdos, de 292 

localizações curriculares das disciplinas. A implementação do primeiro semestre da disciplina 293 

Laboratório I, a qual se dedicaram cinco professores e que foi, com certeza, ocasião para um grande 294 

aprendizado e para o desenvolvimento de muitas novas formas de diálogo acadêmico e de realização da 295 

finalidade que é ensinar. Aprenderam bastante e, já no segundo semestre, implantaram várias alterações a 296 

partir do aprendizado no primeiro semestre. De modo que, têm um primeiro ano significativamente 297 

diferente no que diz respeito à integração entre teoria e prática, entre ensino, pesquisa e extensão. No 298 

segundo semestre tem a totalidade dos professores das demais disciplinas, com exceção de um professor. 299 

Todos os demais professores das outras disciplinas do semestre estão integrados em atividades com 300 
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laborat6rio, mostrando amadurecimento em um aspccto que 6 tradicionalmente muito dificil para des.

Gostaria de agradecer muidssimo por esse empenho dos colegas e dos alunos. Tamb6m tiveram a
aprovagao da Comissio Coordenadora do Curio, da CoC, que esb, neste momento, )unto aos
Departamentos, tendo deus membros escolhidos com inicio de suns atividades previstas ainda para este

m6s, para assim que os Departamentos fizerem a indicagio dos novos membros. Pede licenga ao
Colegiado porque dcverf se ausentar agora, para participar da banca de TCC do aluno Fernando dos

Anjos Kapoco, que tem um uabalho maravilhoso, esse que 6 um conterrineo seu, do qual tem a
oportunidade e a obrigagao de compardhar o debate do seu Uabalho. Pede desculpas e deseja a todos
uma boa reuniio. Comissio de P6s-Graduacio. O Prof. Associado Gustavo Assed Ferreira saiu e o
Prof. Dr. Guilherme Adolfo dos Santos Mendes tamb6m. Comissio de Culture e Extensio
!J!!iyClS!!alia. A Profa. Associada Fabiana Cristina Seven diz que vai apresentar alguns

levantamentos. Como essa, possivelmente, 6 a 61tima Congregagao que participa, por conte da
Ginalizagao do mandato, juntamente com a servidora Ariadne Pereira Gongalves, secrethia da Comissio

de Culture e Extensio Universitfria, vio apresentar alguns levantamentos que fizeram. E s6 o relat6rio
de atividades de gestao. Ele vai vicar disponivel na p6gina. h'f as, quando enviaram para todos os
docentes, nio s6 da Congregagao, essen dados e ouuo levantamento, alguns fizeram alguns
questionamentos com relagao a outras informag6es. Entio, tamb6m, queria apresentar, nio vio analisar

e nem comentar os dados, mas s6 mostrar os levantamentos que o Apoio Acad6mico, principalmente a
Secretaria, e des Rueram. Esse 6 o primeiro levantamento que Gizeram aqui, em que t6m todos os dados

de todos os discentes que Gueram todos os cursos, sejam de difusao, aperfeigoamento e especializagao.

Entao, hole, todas aquelas informag6es das Gichas de inscrigio, de todo mundo que fez, das estio
consolidadas numb planilha Excel. Nessa planilha Gueram, rapidamente, algumas tabelas que depois vai

melhora-las grantcamente. llustra, um pouco, de olde vcm o aluno que frequents os cursor. Entao, por
exemplo, tcm o percentual da FDRP e da Faculdade de Direito de Franca. Apenas ter uma ideia, cidade

de empregador, ou sega, possivelmente, qual 6 o p6blico. A maior parte nio declara, mas tem uma

concentrag:io muito grande de Ribeirio Prego. Entao, pelos dados do perch, a maior parte do p6blico sio

discente, egressos, vindos de universidades ou faculdades privadas da regiao, principalmente, de Ribeirio

Preto e Fmnca. Os dois polos que aKaem o p6blico. Entao, esse 6 o primeiro levantamento. lsso nio s6
na gestio deles, mas, todos os curses de difusao, qualquer das quay-o modalidades, todas est:io nessa

planilha. Ache que sio dados importantes para gerar a polidca da pr6pria Comissio e da pr6pria
Unidade. O segundo levantamento que fizeram, ele faz parte de uma avaliagao nlnal, que tamb6m
Rueram come uma ftse de pesquisa. Receberam coda um, uma parte dela, enviaram para totalidade

daque[es a]unos, depois daque]a p]ani]ha pronta, com o pern] dos a]unos, enviaram um e-maid com o

question6rio que esb no Renal desse relat6rio, para todos os discentes, de todos os cursos realizados.
Ainda estiio lantos os concluidos, como os que est:io em faso de conclus5o. Estaria s6 faltando o TCC

no 61timo modulo. Colocaram alguns dados quantitadvos gerais e os dados especificos de coda curso.

Tanto quantitativos, quando qualitativos. Coda um dos coordenadores ou coordenadoras vio receber, na

segundo-fella, estio finalizando agora. blas podem pegar com a Ariadne. O questionirio este ao final e

os dados gerais estio na impressa. Por ntm, a outta planillla 6 esse que foi tamb6m uma solicitagao

grande por parte de alguns docentes. Esse planilha tem, absolutamente, todos os dados 6lnanceiros e de

participagao de docentes. Alguns pequenos dados ainda estio acabando de completar. A ideia 6 que esse

planilha depois sein alimentada tamb6m pelos pr6ximos presidentes de comissao, para que possum ter
um panorama e garantir a Uanspar6ncia total de tudo que foi organizado pda Comissio. Solicits a
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Ariadne que explique. A Gonglves exp6e que tentou deixar mats completa

possivel, baseada nos questionatnentos que receberam dos professores dos departamentos. Entao,

separou por cursos adminisuados pda Unidade e cursos administrados pda Fundagao. Sio poucos
ainda, mas li tem alguns cursos. Foi elencando os curses encerrados, os curses em andamento e os
curios em face de elaboragao, em ftse de aprovagao Colocou o maior n6mcro de dados possiveis. Por

exemplo, colocou o name do curso, a natureza, o n6mero do processo, a identinicagao dele no Sistema
de Financeiro da Universidade que 6 o Merc6rio, a coordenagio, os nomes dos coordenadores e dos
vice-coordenadores, a cargo horfria do curso, considerando a Especializagao que tem a cargo horiria de
aDIa e de monogrania, a duragfio do curso em tempo de moses, se tem previs:io de estagifrios e
monitoria, se houve contratagiio desses estagiarios para auxiliarem no curso, o n6mero minimo de alunos

para comegar o curso e o total de vegas oferecidas. Quando o curso li este encerrado tem coma ver a
realizagfio. Entao, por exemplo, o n6mero de bolsas, quando foi previsto e quando foi, efetivamente,

realizado. Selegio das bolsas, de que forma foi feita. Inicialmente, a tnaioria foi feith pelo Servigo Social,

mas, parece que aumentou a demands e nio conseguiram mats realizar, assim, passou a ser feith pda

coordenagao, na maioria dos curios. O processo de selegiio coma foi feito. Tem curso que foi feito por
prove presencial, ouuos por ordem de inscrigao, ouuos tem prove de selegao, alguns por proves online,
por e-mail. O valor total do curso, as tnensalidades. As dates de aprovagiio em todas as instincias que

sio Departamento, Comissio de Culture e Extensio Universitiria e Congrcgagiio, nio conseguiu

alimentar kinda. Os dados do curso, como, data de inicio e de t6rmino, o I/a///r do curso, cm que faso
este, se Rinalizado ou encerrado ou em faso de TCC, em base Hula, inscrigio, mauicula. Prestagao de

costas, se foi enuegue ou nao, Rinalizado ou nio. As tnauiculas. O total de alunos mauiculados, quangos

pagantes tiveram no curio. Se houve Mandado de Seguranga, que aconteceu em alguns curios da FDRP
N6mero de bolsas concedidas. Quangos alunos cancelaram a mau-icula. Tem outta planilha que 6 s6
Financcira. Em relagao ao compo discente, nimero de inscrig6es, se o valor da taxa de inscrigio foi paga

ou nio. O n6mero de alunos matriculados. O valor da mensalidade e o n6mero de parcelas. Se houve

alguma alteragao na parte Financeira e acad6mica do curso. Alguns curios houve esse alteragiio, deja
porque nio teve inscrig6es su6icientes para viabilizar o curio ou a Pr6-Reitoria fez algutn

questionamento. Etn relaglio a receita, tem cursos finalizados que if conseguem alimentar coin o valor

realizado. O valor previsto, que 6 o que foi aprovado por todas as instincias e quando foi Ginalizado

depois, na prestagao. Valor das despesas previstas e realizadas. Tem, tamb6m, os valores de pagamento

de coordenagfio, toth, mensal, n6mero de parcelas e valor pogo por hora/Hula para docente USP e para

docente externo. Tamb6m, a cargo horfria das aulas de anal de semana, os dias e os horarios, se houve
pagamento de servidores USP. Tamb6m forum questionados sobre ipso. Valor de az,erfead. Os valores de

taxa adminisuativa paga a Pr6-Reitoria, a Unidade, ao Departainento, a Comissio e, por ntm, superivit

do curso previsto e para olde este destinado. Tem bastante informagfio para alimcntar, mas esse 6 o
comego. Os valores individuais que tamb6m foratn questionados, que tamb6m montou no final. O
Sistema da USP consegue, sim, passat o relat6rio completo. Em quaid curses os docentes participaram.

Quais curios puderam colaborar. O m6s de compet6ncia da colaboragao. O valor total. A E!!!b.
Assocjad4 F4bin Clj$tia $QVQli complementou que foratn ao todo u6s planilhas, que estario
disponiveis na pr6pria pigina da FDRP, assim que terminal a sua gestao como Presidenta. En6lm, o
relat6rio este ai. A parte de coda um, pods pegar com a Ariadne, depois, no Setter. Agradece o tempo em

que esteve na Congregagiio. fe!!!igg8a.dc..Eggs!!iSa. O Prof. Associado Thiago Marrara de Matos
parabeniza a Profs. Associada Fabiana Cristina Seven pda gestao. Utna gest:io com muitas discuss6es
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novak para a Faculdade. Algumas diverg6ncias de posicionamentos. Mas ache que 6 at6 salute. E uma
faso de amadurecimento institucional. Ache que tentaram fazed muita coisa importance aqui desde a
normative de Especializagfio, at6 esse avaliagao das Espccializag6es, quc por incrivel que parega, nem

mesmo a Reitoria tem nas mios. Na verdade, a pr6pria Reitoria n:io tem uma normativa de
Especializag6es. Entio, esses dados sio excelentes. At6 mesmo para os coordenadorcs, isso 6 muito
importante. Tamb6m vai fazed um registro, porque ache importance. A Profs. Associada Cintia Rosa

Pereira de l-.ima ontem falou de avaliagao e ele tamb6m puxou a fda na reuniio com a Profs. Monica
sobre a avaliagao da Especializagao. Vai regisuar tamb6m os parab6ns a Profs. Associada Cindy Rosa
Pereira de Lima e ao Prof. Associado Alessandro Hirata, porque a Especializagao, se nio se engana, aqui

sio des os coordenadores, a Especializagao mats bem avaliada da Faculdade. Entio, ache que devem

parabenizar os colegas que fazem um uabalho correto e de qualidade. Parabeniza a Profs. Associada
Fabiana Cristina Severie a Ariadne. Tamb6m cumprimenta o Prof. Associado Alessandro Hirata e a

Profs. Associada Cintia Rosa Pereira de Lima. Sempre foi muito critico com relagiio a isso. Mas, sua
critics 6 no seguinte senddo, se vio fazed Especializagio, devem fazer direito. Entao, mica muito felix de
ver as Especializag6es bem avaliadas. Em relagao as mal avaliadas, ache que precisam saber o que esb

acontecendo. Talvez, at6 ter o#?edbarf. Saber o que os alunos e as alunas falaram dessas Especializag6es.
Eventualmente, se fosse possivel, at6 circular esses dados, sobretudo as Especializag6es que est:io numb
situagao mats critica. Pergunta a Profs. Associada Fabiana Cristina Seven se no relat6rio possum alguma

informal:io do que foi investido na Faculdade. Porque saba que o Prof. Dr. Camilo Zufelato gastou cem
md reals em livros, mas nio sabe se as outras Especializag6es que forum fechadas reverteram isso a
Faculdade. Repute a resposta da Profs. Associada Fabiana Cristina Seven de que sio do Departamento,

que o o exgezd nio esb na Comissiio. Queria aproveitar, [alvez, at6 sein scu 61timo dia de Congregagao,
por um bom tempo. Mas, de todo modo, queria solicitar e, tamb6m, se a Diretoria poderi disponibilizar,
como [em sido usado o oz,r/Bead. Porque na Comiss:io de Pesquisa tem insistido que esse dinheiro sega

aplicado na Biblioteca e em infraestrutura. O Prof. Dr. Camilo Zufelato tamb6m tem que scr
cumprimentado, porque investiu cem mil reals na Biblioteca. Queria [er acesso a essay informag6es, pols
considers importantes que das sejam divulgadas. Porque a Especializagao pods ser muito boa para
Faculdade, mas, novamente, desde que fagam judo com qualidade, para zelar pele name da faculdade

que todo mundo consu6i diariamente. Novamente parabenizou a Profa. Associada Fabiana Cristina
Severie a Ariadne, tamb6m, a Profs. Associada Cintia Rosa Pereira de Lima e ao Prof. Associado

Alessandro Hirata pda melhor nota de todas aqua, disparada, nas Especializag6es. O Sr-.!)!tyler
agradece ao Prof. Associado Thiago lvlarrara de Nlatos e cumprimenta a Profs. Fabiana pda
apresentagao do relat6rio de atividades. Diz que os valores de az,exfead i t6m sido colocados no relat6rio

mensal, no site. Informs ao Prof. Marrara que la existi ali os valores dos cursor que li tiveram sua
contabilidade terminada. Forum dois cursos. O curio do Prof. Dr. Campo Zufelato, primeira edie:io e,
tamb6m, do Prof. Dr. Guilherme Adolfo dos Santos Mendes. Entao, li no relat6rio de execug:io
orgamentfria mcnsal que 6 colocado no site esses valores if forum divulgados. Informs que tamb6m

apresentari um relat6rio de gestio. Esb trabalhando hesse relat6rio de gestio. Nesse relat6rio
aparecer:io, tamb6m, os valores investidos etc. Ha uma parte que se coloca os ope/Bead da arrecadagao

com os cursos de Espccializagao. A Profs: Associada Fabiana Cristina Scveri informs que, na
segunda-feira, abriram as inscrig6es para o Curso de Aperfeigoamento Direitos Humanos das Mulheres,
com cinquenta vegas. Ji [iveram que abrir major n6mero de vagas, estao, agora, com setenta e, mesmo

assim, tiveram quase duzentos inscritos, na 6Ha de espera, em menos de Eras dias de divulgagio. Hi um
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p6blico bastante interessado. A conex:io com o meio externo 6 possivel, de vfrias maneiras. O que pods

diner em relagao a tudo que viu nesses doin argos de gestao, continua com forbes reserves do panto de
vista da imagem que possum de Universidade, com relagao is Especializag6es pagas. lsso n:io impediu
que esse gestao tivesse o major n6mero de Especializag6es aprovadas e em periods records em relagao a
muitas Unidades da USP. Nio impediu que flzessem, tatnb6m, um processo Uansparente de avaliag:io
para que pudessem madzar um pouco maid a resposta do sim e do nio. E que, talvez, os pr6ximos
gestores, as pr6ximas comiss6es, se das pudesscm crier politicos, e os dados li estio todos ai de
diagn6sticos, pensar cm polidcas quc combinem formas gratuitas e pages, que prezem pda qualidade dos

cursos pagos Porque ha cursos que s:io bem avaliados, hf cursos que est:io pegando utn p6blico amplo e

ouKos que precisam olhar com mais cuidado. Nio vai dar tetnpo e nio gostaria, por todd esse intenso
debate que foratn estes dots amos, para ela nio foi nada facie, inns ache bastante importance avangarem

hesse debate. O Sf:..Direle! disse iProfa. Associada Fabiana Cristina Seven que aproveita novamente

para dar-the os seus elogios pda coer6ncia, pda 6umeza da sua postura. Todo mundo sabe, porque a
Profs. Associada Fabiana Cristina Severi6 uma pessoa muito transparente. Todo mundo sabe, conhece

suns posig6es a respeito dos curios de Especializag:io. Nico obstante ipso, levou ifrente a Presid6ncia da

Comissio de Culture e Extensao, o que revela novamente seu comprometimento, seu pronissionalismo.
Entao, maid uma vez, parabenizou a Profs. Associada Fabiana Cristina Seven. Gosraria de, ainda nesse

diapasio, nio conGnmou ainda com a Sra. Marcia, mas a ideia 6 que, aproveitando que tamb6m os
Chefes de Departamento realizaram os relat6rios de gestao, de fazer uma apresentagao. Tamb6m uma

prestagao de costas da sua gestao e terio que fazer uma exuaordiniria da Congregagao. Utna
Congregagao solene aberta, entao, a ideia seri realizar no dia doze de setembro, que 6 uma terra-feira.

Consulta o Colcgiado sobre o dia doze de setembro. Ainda em sua 61tima semana como Diretor. Entao,
gostaria que todos anotassem na agenda o horhio. Consults o Colegiado sobre qual syria o melhor

horatio. Como vai ser aberta, solicits sugest6es de horatio. Sexta-feira, dia quince de setembro, seri seu
61timo dia de mandato, por isso n:io prop6e esse dia. Disse que poderia scr no dia treze tatnb6m, quarta-
feira, se preferirem. Entao, mica para o dia Ueze de setembro, is quatorze horas. Conga com a
participagio de todos. Convida os Chefes de Depmtamento que if apresentaram os relat6rios. Sabe que
o Prof. Associado Rubens Begak aprcsentou. O Prof. Associado Alessandro Hirata la apresentou. Nio

babe se o Prof. Dr. Jail Aparecido Cardoso li apresentou. Convida, Hesse dia, os n6s chefes fazerem

apresentagao. Comissio de Relag6es Internacionais. O PIQf: Associado Alessandro Hirata
agradece o Prof. Thiago Marrara pelos cumprimentos. Em relagao a CRlnt, est:io em uma momento
bastante importance. Junta com a Profa. Associada Cintia Rosa Pereira de Lima, estio enviando agora os

dois primeiros alunos para o Programs de Duplo Diploma, com a Universidade de Camerino. Apes o
processo selegao, dois alunos foram selecionados e ido agora, no amal de setembro, para passat u6s

semesues. E o inicio dessc Programs de Duplo Diploma. Publicarao, tamb6m, fiesta seinana, o edital de

vagus dc intercambio com os conv6nios da FDRP. Data essa, sempre estabelecida por causa dos editais

da AUCANI, que langara a partir de primeiro de setembro o Edital de Bolsas. Terra-keira que vem, ao

meio dia, realizarao, no anHteatro da FDRP, o evento o "0 Mundo em 90"', que conte com a
participagao dos alunos da Faculdade que realizaram intercambio, contando as subs experi6ncias no

exterior. O SI,.!)ilf!@ comenta que ficou muito felix coin cases doin alunos da FDRP que ido para
Camerino, uma das grandes conquistas do Prof. Associado Alessandro Hirata a frentc da CRlnt. O E!!!f,

Associado Thiago Marrara de Matos pede a palavra e informs que se esqueceu de fRIar da Comissio
de Pesquisa. O SllCUSP seri no dia ooze de setembro, aqui na Faculdade de Direito. A Faculdade de
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Direito realizari isoladamente. As inscrig6es dos alunos vio at6 o dia quatorze de agosto. Lembrando
que os docentes precisam validar essay inscrig6es no Sistema. Vio analisar os resumos e validar no
Sistema. Agradece os docentes que if se disponibilizaram como avaliadores: Prof. Dr. Jail Aparecido

Cardoso, Profs. lara Pereira Ribeiro e Profs. Cynthia Soares Carneiro. Houve a indicagao de um
mesuando e um doutorando para ajudf-los. At6 o momento tiveram dezessete inscrig6es, sendo dez
inscrig6es de alunos da FDRP. S6 para lembrar, porque esse evento pode absorver pesquisadores dc

fora. No Edital PIBIC, tiveram Eras bolsas, receberam uma adicional. Tem o Edital Uni6icado - PUB que
tem inscrig6es abertas at6 o dia quince de agosto. Entao, quem tiver interesse em inscrever os alunos
pelo PUB, o puzo 6 at6 o dia quince de agosto. Pede perdio e redfica que no PUB, os alunos t6m que se
inscrever primeiro no Servigo Social. lsso foi at6 julio. Entao, aqueles que se inscreveram no Servigo

Social, agora, podem fazer o pedido de bolsa at6 o dia quinze de agosto. Quem n:io se inscreveu em
julho, nio pode mats faber. Somente aqueles que se inscreveram em julio podem pedir a bolsa. E uma

inscrigio com "dois passos". Agradecer os docentes que se cadasuaram no GaaKh .fcga/ax Alguns
docentes que ainda nio se cadasuaram, queria reforgar esse pedido, pois t6m udlizado casa ferramenta,
que ainda 6 imperfeita para faber mapeamento do impacto da pesquisa na Faculdade. Registry que fez

um relat6rio da Pesquisa. Apresentou esse relat6rio na reuniio de planejamento que a Faculdade realizou

em junho, nio pretends apresenti-lo novamente hole, mas, se for o caso, pode circulf-lo e apresenti-lo
Hesse dia Ueze de setembro. O SIJ)ifelel disse que serra uma ocasiio oportuna para que os relat6rios

todos pudessem ser apresentados, que todos pudessem tomas ci6ncia deles. Pede a palavra novamente
para se redimir, porque nas comunicag6es deixou de mencionar o Seminirio sobre Direito
Administrativo, que foi realizado aqui, sob a batuta, do Prof. Associado Thago Marrara de Matos

Gostaria muito de ter estado presents, mas estava no Chile e n:io pode ester. Ji soube que foi, como

sempre 6, um grande sucesso. Pede, novamente, desculpas por nio ter comunicado. 4. !:alayfa..aQ$
Se!!!!glee.Me!!!!!!eS. O Prof. Dr. Caio Gtacco Pinheiro Dias diz que fda em nome do Prof. Dr.
Campo Zufelato, que preside a Comissio que esb organizando a Semana Juridica. S6 para reforgar o
convite para todos os professores pardciparem, na semana que vem, da Semana Juridica. Como ficou
deflnido no amal de junho, ela este ano nio vai ter o formato de uma semana de palestras sobre o
Direito, mas sim, uma semana de reflexio sobre os caminhos da Faculdade de Direito de Ribeirio Prego

e de discussio do processo de elaboragiio de um projeto acadamico, tanto para Unidade quando para os

Departamentos. S6 para relembrar, esse decisio foi tomada na esteira da manifestagao que foi assinada

por, praticamente, metade dos docentes da FDRP. O Prof. Associado Alessandro Hirata assinou, ele
pr6prio assinou, o Prof. Associado Rubens Begak, o Prof. Associado Thiago Nfarrara, o Prof. Associado
Gustavo Assed Ferreira, Profs. Associada Fabiana Cristina Seven, nio se lembra "de cabega", mas forum

mats de vince assinaturas na primeira versiio. Em que avaliavam que nesse processo de construgao do

projeto acad6mico, os ocupantes dos cargos de Diregao da Faculdade, teria um papel fundamental e, por
ipso, seria importance que os interessados nos cargos de gent:io e Diregio da Faculdade se manifestassem

sobre como des viam esse processo. Quais silo as ideias dele para o processo acad6mico, para que se
pudesse ajudar numb escolha mais conscience de quem os liderar6 Hesse processo. Com base nessas
ideias, na semana que vem e seguindo o calendfrio quc if tinha sido definido li aaas no anal de junho.

No dia quatorze, segunda keira, terio uma reuniio aberta a todd comunidade da FDRP para avaliagao
dos Programas de gest:io apresentados pdas chapas candidates iDiregao, visando extrair pontos
relevantes, inclusive a insergao de tomas que nio foram tratados nos Programas, mas, que a comunidade

FDRP entende pertinente discutir. Tsso a partir da discussio dos relat6rios de gestio que li foram
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apresentados e que t6m disponiveis para discutir, tanto dos DeparLamentos, como das Comiss6es. No
dia quinze, esb planejado um debate com os candidatos das dons chapas, com a participagao da
comunidade. Fica p6blico o convite para os integrantes das dubs chapas e interessados na Diregiio da
Faculdade no pr6ximo quadrianio para que comparegam e venham discutir com a comunidade suns

proposers e possum responder as d6vidas da comunidade em relax:io ao que pensam para a FDRP
Como pensam em se inserir na mcdida em que n6s temos uma situagao em que os quatro candidatos sio
candidatos de fora da FDRP. Entao, 6 importance que des detnonsuem o que des conhecem da
Faculdade. O que des pensam e quais sio os pianos doles para esse periodo. E no dia dezesseis, uma

reuni:io aberta a todos os docentcs, discentes e funciotlfrios. Tamb6m, casa queiram, os candidatos
estio convidados para discussio das propostas e do debate aprescntados na reuniio do dia anterior

tendo coho loco a construgao de um projeto acad8mico para a Unidade. A partir do debate, a
possibilidade dc uma construgao conjunta, pelo inenos de diretrizes, dente projeto acad6mico. No dia
dezessete, seri organizada uma votagao virtual e simb61ica sobte as chapas aberta a todd comunidade da

FDRP, de madeira a pelo menos fazed um diagn6stico de qual 6 a opiniao da cotnunidade. Sabem que a

representatividade da comunidade no co16gio eleitoral que elege o Dketor 6 bastante problematica do

ponto de vista da participagao equanime de todos os segmentos que comp6em a comunidade da FDRP

Esse 6 a Programagfio que a Comissio decidiu para a Semana Juridica. Ficam todos os professores,
alunos e os servidores convidados a participarem dessa Semana que pode ser o inicio de uma discussio
politico bastante importante c relevante para a Faculdade. E a pi:imeira demonstragio do que pensatn e

do que podem esperar dos candidatos para o futuro. A PIQfa: Associada Cintia Rosa Pereira de
ll:ling agradece os elogios e explica que, realmente, esse 6 uma preocupagao, deja e do Prof. Associado

Alessandro Hirata na coordenagao dos curses de Especializagao. Todo sfbado quando tem Hula, ou o
Prof. Associado Alessandro Hirata ou ela esb aqui. Inclusive, if inicia esse orientagao cold os alunos
desde o inicio para terem trabalhos bens. Realmente, as monogra6ias e as defesas superaratn at6 as suns

expectativas. Entao, foi uma grande satisfagao, por exemplo, nas prhneiras defesas. Uina aluna,

etnocionada, chorou, porque para ela 6 uma oportunidade de ter contato com a USP. Infelizmente, nio
tem como oferecer esses cuisos gratuitatnente. Se foretn querer ter esse contato com professores de
outros Estados, de professores que tem conhecimento, o renome, tamb6m no Dheito Civil, de outros

Estados, nio tete como trader para ci, se n:io for pogo. Entio, ncsse sentido, ache que conseguem
oferecer para a sociedade tamb6m esse boca, esse intercimbio. Conseguiram ver, inclusive esse defesa

foi bem suq)reendente e einocionante, porque ela comegou a choral, porque, realmente, ela estava numb

faso decepcionada com Direito Civil. Tends contato coin professores coma Newton de Lucca, a Profs.
Titular Giselda Maria Fernandes Novaes Hironaka, que deu auld no curso, ela acabou se encantando,
redescobrindo o Direito. lsso foi uma grande satisfagio para des. Entao, des coordenam o curio,
reahnente, com esse preocupagao coin a qualidade. Parabeniza, na gestao, o relat6rio. Detnonstra
seriedade em encarar e descnvolver essas dketrizes para os cursor pagos. Desde la, se coloca a

disposigio, if que tem esse curio concluindo. Faltam algumas defesas e ouuas dubs propostas para que
sein mantida esse qualidade e ajudar, auxiliar, no que foi preciso. O Rfpresentante Discente de
Graduagao Yan Bogado Funck comenta um estudo que ele e o Aced. Sauls Simon Borges nizeram,

com relax:io ao oferecimento de disciplines optativas na FDRP, dos Depattamentos e, tamb6m, etB
relagao aos professores. lsso se df em raz:io de uma demands dos discentes por thais disciplhas
optativas, uma vez quc, no quinto ano, precisam cumpit os sous cr6ditos e, agora tamb6m, com novo
projeto politico pedag6gico, essas cargas de optativas se diluem ao longo dos semesues. Entao, o
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objetivo foi fazed uma verincagio dos Dcpartamentos e dos professores. E atrav6s da anilise de uma
norma da Faculdade, em doin artigos. A Deliberagao n ' 2 de 1 1/11/2013, em que o Ardgo I ' aGuma que

coda docents dove ter no minimo dubs disciplines optadvas cadastradas no Sistema Jupiter e no Artigo

3' que 6 dover dos Departamentos oferecer ao menos metade do n6mero de professores em disciplines.

Entao, um Departamento que tem vinte docentes, deveria oferecer dez disciplines. A partir dessa finalise,

veri6icaram que, primeiro, com relagao a questio dos professores, a media nos Departamentos, de
disciplines cadastradas no Jupiter por professor 6 acima de dois. Por6m, alguns professores nio t&m dubs

disciplines cadastradas. Portanto, t6m disciplinas que, inclusive, ainda sio do Prof. Luciano de Camargo

Penteado. EnGim, isso 6 repetido tanto no Departamento de Direito P6blico, coma no Departamento de
Direito Privado. Sendo que, no Departamento de Direito P6blico, t6m sate docentes que nio atingem o

n6mero minimo de dubs disciplines cadasnadas. No Deparramento de Direito Privado, quatro docentes.

Com relagfio, acredita ser a parte maid importance, aos oferecimentos de optativas pelos Departamentos,

foi veri6lcado um d6Gicit. Tanto no Departamento de Privado e Processo e quando no Departamento dc

Filoso6ia e Ci6ncias Bisicas. No Privado, deveriam ser oferecidas tito disciplines. Tanto esse semestre,

quanto no semesUe passado, forum oferecidas, respectivamente, sais e cinco disciplines. E no
Departamento de Filosofia e Ci6ncias Bfsicas, Hesse semesue cumpriu, pois o minimo que deveria ser
oferecido eram quatro e forum oferecidas, exatamente, quatro disciplines, mas no semestre passado foi

oferecida apenas uma disciplina. Na verdade, 6 um pedido aos Departamentos, aos Chcfes de
Departamento, para que se atentem a esse minimo de disciplines a ser oferecido. Estio num periodo de
transigao do novo PPP, por isso entendem que t6m certas complicag6es, muitas vezes de algumas

disciplines dos professores que ficam sobrecarregados, outros que 6icam com uma carER horiria um
pouco mats [ranquila, mas que se tentem ao mfximo seguir a norma c oferecer o minimo de disciplines
optativas que dove ser oferecido. O SfJ)ireler di as boas vindas a Silvia Estevam Yamamoto Crivelaro

que, hole, inicia sous trabalhos aqui, assessorando, assistindo a P6s Graduagao, assistindo a Sra. Marcia.

Sega muito bem-vinda. Espera que goste da FDRP. A Silvia era servidora da Escola de Educagao Fisica

aqui do euzaP//r de Ribeirio Preto, tem formagao na area do Direito e veio como permuta, ii que o
servidor Leandro Vitorio Trigueiro preferiu se Uansfelt para a Escola de Educagio Fisica. Entao,
novamente, deseja boas-vindas iSilvia e que ela goste muito da FDRP. Aproveita para registrar,
tamb6m, os deus agradecimentos aos relcvantes servigos prestados pelo Leandro Vitorio Trigueiro, que

tanto tempo 6icou aqui na Faculdade. Presta seu agradecimento a ele por esses relevantes servigos
prestados. Indaga se algu6m mais gostaria de fazer uso da palavra. O Remresentante Discente de
Graduagao Lucas Vieira Carvalho considers importance constar a aprovagio na 61tima reuni:io do
Conselho Univet-sitfrio sobre as cotas 6tnico raciais. Na FUVEST tamb6m. Vai em consonincia com

aquilo que decidiram aqui, na 61tima Congregagio, da aprovagio de vinte por canto das vagas deixadas
ao Situ. Agora, a FUVEST tamb6m tem esse mecanismo. Tinha sido, de certs forma, pedido pda
represcntagao discente na 61tima reuni:io. Acredita quc sein mais uma fda de reconhecimento, que 6
muito importante para uma Universidade P61)luca, como um todo. O Prof. Dr. Jail Aparecido Cardoso
parabeniza os membros de Comiss6es, que alguns encerram hole, dguns podem continua, mas, todos

Rueram bons trabalhos, em especial, a Profs. Associada Fabiana Cristina Seven, que acompanhou de
perto A CCEx 6 alvo por causa dos curses. Estcve presente sempre que solicitou e acompanharam a
diHiculdade. Mas, fez um uabalho s6rio e isso 6 muito importance. Novamente, cumprimentou a Profa.

Associada Fabiana Cristina Severie extender aos demais colegas c as demais Comiss6es, Prof. Associado

Thiago Marrara de Matos, Prof. Associado Alessandro Hirata. Ache importance que os colegas tenham
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esse empenho. Agradeceu a colaborag:io de todos que ajudaram e contribukatn coin seus trabalhos. O

])rof. Dr. Caio Gracco I'inheiro Dias ache que esse 6 a primeira vez que, nessa capacidade, vai se
manifestar na Congregagio e, provavelmente, a 61tima por um bom tempo. Comunica, coco foi
mencionado, os doin primeiros cursor em parceria com a Fundagao de Apoio cstio comegando a
funcionar nesse m6s. Tiveram o comego das auras do curso na sexta-fella passada. O curso de Processo

Civil, quartz edie:io e o inicio, tamb6m, das aulas regulates do curso de Direito Constitucional e Eleitoral.

O curso de Processo Civil coordenado pelo Prof. Dr. Canllo Zufelato e pelo Prof. Dr. Fernando da
Fonseca Gajardonie o curse de Direito Constitucional e Eleitoral coordenado polo Prof. Associado

Rubens Begak e pda Profs. Cristina Godoy Bernardo de Oliveira. A Fundagao, agora, tem uma sede
pr6pria, estabelecida na Rua Bernardino de Campos, 1001, Sale 1 102. Fica o convite a todos os docentes,

membros ou nio da Fundagiio, quc queiram conhecer o espago, possum it. A Fundagao conta, la, com
uma funcionfria, a Denise. A ideia 6, na medida em que comegam a uabalhar com a Faculdade, que

possum estabelecer fluxos de uabalho que sejam adequados. Na mcdida em que uma das raz6es pdas
quais a Fundagao foi criada foi justamente desafogal- a cargo de trabalho que os cursor acabavam criando

para um departamento que nio tinha recursos humanos suGicientes para tocar todo esse servigo, com

todos os problemas que isso criou, tanto para quem tinha intengao de propos um curso, quanto para os
funcionfrios, quando para os gestores. A ideia 6 que a Fundagao deja, efetivamente, uma Fundagao de
Apoio. Porque sem a Fundagfio com o tempo esse oferta de cursor serif inviabilizada na Faculdade.

Obvio que teri um periodo, agora, de aprendizado, de muito aprendizado, inclusive, de conhecimento
dos procedimentos adminisUativos da Faculdade, que nem sempre forum tnuito uansparentes para os
docentes. Sabiam, apenas, is vezes, tem que mandar um oHcio. Mas, o caminho que esse oficio seguia,
quem tinha quc se manifesto, os prazos para isso, nio. lsso gerou tnuita reclamagao de docente. Ele
mesmo, faz esse sua culpa, if fez algumas reclamag6es e depots descobriu que estava reclamando por

causa de um procedunento que, podem at6 discordar do tamanho da burocracia, mas, precisam se
submeter na medida em que ela 6 imposta. A Fundagao if teve algumas informag6es, principahnente, da

Gisele. Fica o pedido para que possum organizer. Pede para quc a Sra. Marcia Bianco e a Gisele Santos
organizem uma reunifio, no mfximo na semana que vein li, para que os coordcnadores de curio, ele
coma Presidente da Fundagao, a Denise como funcioniria, que possum conhecer melllor csscs

procedimentos, conheccrem prazos. Outta fazio da Fundagao foia possibihdade de um aproveitamento

de forma mais eHciente dos recursos que os cursos de Espccializagao geram para a Faculdade. Um porto

importante que ache que diferencia a FADEP de outras fundag6es 6 a adogao de uma politico de
remuneragao minima da Faculdade pelo oferecimento do curso. Mas, parece que um curso que n:io gere

resultado para a Faculdade, nio 6 um curso que se justi6ique set oferecido para Faculdade. Entao, fein
que haven um equilibrio entry a remuneragao dos docentes, obviamente, sabem que o curso de
Especializagiio acaba sendo uma forma de complementagao salarial. Nesse sentido 6 um mecanismo de

permanancia do docents numb carreira que este sendo coda vez mais, do panto de vista Rinanceiro,
aviltada. S6 lembrando, hole 6 onze de agosto, aniversfrio dos curses juridicos e recebeu uma c6pia
integral do Decreto de 1827. Nesse Decreto estava ditz, ache que no Ardgo 4', que o sa16rio dos
titulares das cftedras serif equivalente, igual, ao salirio dos Descmbargadores de Relax:io. Para verem o

quanto que as trajet6rias remunerat6rias se diferenciaram com o tempo. Entao, tete esse ideia de que
reconhecem ipso. E uma maneira mantel o docente no Regime de Dedicagao Integral perante um
mercado que page mais para o docente do que a Faculdade paga, do que a Universidade page. Mas, que

ipso n:io pode ser a 6nica razio de exist&ncia do curio. O curso lustiGica Financeiramente porque gcra
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recursos para a FacuJdade. Esse ideia, ramb6m, depende que a Fundagao e a Faculdade possum
conversar a respeito de qual 6 a mellor madeira de investor eases recursos. A F'undagao esb aberta para

conversar com a Diregio da Faculdade para sabercm quaid sio as demandas delta e como que aquela,

auav6s desses recursos que gerd, pods colaborar. O SfJ)1lf!@ diz que at6 onde ele puder vicar, at6

quando ele puder vicar coma Diretor, at6 dia quinze de setembro, estariidisposiglio para conversar. A
Plea: Associada Cintia Rosa Pereilade lima-diz que, seguindo a manifestagao do Prof. Dr. Cato
Gracco Pinheiro Dias, com todo respeito, s6 queria divergir que o curso nio serve para dar lucio para a
Faculdade. Reconhece que, como em outras manifestag6es, 6 uma alternative nessa 6poca de escassos

fomentos para pesquisa e para outras atividades fins da Faculdade. Mas, esse curso nio 6 para dar lucio i
Faculdade. As atividades de extensio sio para devolverem isociedade, ache que serra uma das principais

fung6es, para darem isociedade esse possibilidade de participagao da Comunidade USP tamb6m. Entao,
como disse, esse aluna que defendeu e a gratidiio que ela tinha. Se manifestado por ocasiio da Defesa do

TCC, de ter oportunidade, de ter contato com professores que ela s6 lia em livros, em artigos, ou na
z#/e/v/e/ e poder estudar com des, se comunicar com des. Esse troca de conhecimento com eases

professores USP que, infelizmente, pda resuigao do n6mero de vegas e acesso peso vestibular, grande
parte da sociedade nico tem possibilidade de contato. Como disse aqua, infelizmente, nio conseguem
uazer o professor gratuitamente para ci, inclusive, com transporte de areas. Entao, s6 queria divergir,

porque nico ache que esse custo 6 conte de lucio para a Faculdade. Acha que, no minimo, teria que
ressarcir, sim, a utilizagio dos espagos e colaborar ncsta 6poca de recursos escassos. O Sf:..!)ilf!@
pergunta se algu6m mais deseja fazer o uso da palavra. Nio havendo, df continuidade ireuniio.
PARTE ll - ORDEM DO DIA. 1. PARA REFERENDAR. 1.1. PROCESS0 2016.1.702.89.4 -
DEPARTAMENTO DE DIREITO PRIVADO E DE PROCESSO CIVIL Relat6rio final eo

resultado do Concurso para Livre-Docents, junto ao Departamento de Direito Privado e de Processo
Civil, Area de Direito do Tmbalho e Direito Processual do Trabalho, Edital FDRP n ' 25/2016, com a

aprovagao da Professors Dourora MARIA HEMILIA FONSECA. Homologado ad /€#em//zhm da
Congregagao em 28.06.2017. O Sf:..!)ileler diz que todos receberam o material e pergunta se algu6m

gostaria de se manifesto. Nio havendo manifestagao, em votagao, a Congregagao referenda, por
unanimidade, o despacho do Sr. Diretor que homologou Relat6rio Final e Resultado do
Concurso para Livre-Docente do Departamento de Direito Privado e de Processo Civil -- Area
de Direito do Trabalho e Direito Processual do Trabalho, Edital FDRP no 25/2016, do qual
aprovou a Profs. Maria Hemilia Fonseca. O $c,..l!)!!ele! registry suns felicitag6es iProfa. Maria

Hemilia Fonseca. 1.2. PROCESS0 2009.1.173.89.4 - JAIR APARECIDO CARDOSO Solicitagao

de recredenciamento junto a CERT Comissio Especial de Regimes de Trabalho, formulada pelo
interessado. Aprovada ad /!#?n dz/m do Conselho do Departamento do Direito Privado e de Processo

Civil em 12.06.2017, com base no parecer favorivel da Profa. Dra. Marta Rodrigues Maffeis Moreira.

Aprovada aZ / iem dorm da Congregagiio em 29.06.2017, com base no parecer favor6vel do Prof.
Associado Victor Gabriel de Oliveira Rodriguez. O Sf:..Dileler diz que todos receberam o material e
pergunta se algu6m gostaria de se manifestar. Nio havendo manifestag:io, em votagao, a Congregagio
referenda, por unanimidade, o despacho do Sr. Diretor que homologou a solicitagao de
recredenciamento junta a CERT, formulada polo Prof. Dr. Jain Aparecido Cardoso. 2.
RELAT6R10 BIENAL DE ATIVIDADES DOCENTES. 2.1. PROCESS0 2011.1.124.89.6 -

SEBASTIAO SiiRGIO DA SILVEIRA - Relat6rio Bienal de Atividades Docentes, apresentado polo
interessado, reference ao periodo de 2015/2017. Aprovado ad r€#em#dz//w do Departamento de Direito
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P6blico em 21.06.2017, com base no parecer favorivel do relator, Prof. Dr. Fernando da Fonseca

Gajardoni. Parecer do relator: Prof. Dr. Camilo Zufelato, pda Congregagio, opinando favoravelmente.

O Sf-..!)iff!@ pergunta se algu6m gostaria de se manifestar. O Representante I)i$Cf!!!g gle
Graduagao Yan Bogado Funck diz que o relator n:io se atentou a questao da cargo horfria minima de
Ruins que 6 previsto no Estatuto dos Docentes da USP e tamb6in em lei federal. O docente deve ter no

minimo oito horns semanais de Ruin e o Prof. Sebastiio nfio cuinpriu esse requisito. Dos quay-o

semesUes ele cumpriu apenas em um, ou nao, cumpriu ache que sein horns cm um e quatro nos outros

u6s. S6 esse pontuagao que, mats uma vez, repetindo o que li falaram. A Faculdade tem carta demands

de disciplines optativas a serum oferecidas e alguns professores n:io cumprem o minhno de oito horns de
auld setnanais. Entao, que esse n6mero de cargo horiria sein cumprido, respeitando o minimo legal para

que posse atingir o minimo de oprativas. O Pt'of ' 'litulal ' Ignacio Maria I'ovcda Velasco diz que

queria relembrar uma sugest:io que la foi dada anteriormente e que atende, por um lado, esse exig6ncia
normadva do n6mero minimo de disciplines. Essas oito horan semanais que, na verdade, computam

tanto as aulas da Graduagio quanto as aulas da P6s J'/rh/a Je//i/r. Esclarece ao Prof. Dr. Jail Aparecido
Cardoso que orientag6es nio entram, que isso mudou no Estatuto Docente. EnEao, sio oito horns que,
n:io sio qantas assim, se considerarem. Mas, atendendo a questao colocada para a representagio discente,

ache que 6 tnuito razoivel, da oferta de disciplines optativas. Entao, a sugestao que tinha feito, era
relativamente simples. A coda setnestre quando o departamento disuibuia carga hotfria das disciplines

obrigat6rias para o semestre seguinte, entre os sous docentes, is vezes, podem e muitas vezes acontecem

que nio baja cargo horhia de discipline obrigat6ria suRlciente para que todos atendam esse exigancia
minhna. A sugestao que tinha fido colocada 6 a seguinte: sup6em numb divisio de Ruins o Prof. Dr. Jail
Aparecido Cardoso, a Profa. Associada Fabiana Cristina Seven, Prof. Dr. Clio Gracco Pinheiro Dias e o

Pi:of. Titular Ignacio Maria Poveda Velasco. O Prof. Ignacio Gicou com quatro horas, porque 6 a
discipline que vai dar. Entao, para aquele semesue em que o Prof. ignacio Gicaria com uina carga horiria
abaixo, a que o Prof. Ignacio oferecesse discipline optativa com cargo horiria suGiciente. Ele vaioferecer.

Se, depois, esse discipline vai ter alunos inscritos ou n:io e se esse discipline seri, efetivamente, oferecida
ou n:io, silo ouuos quinhentos. blas, 6 uma maneira muito simples de faber com que os docentes

atendam a exig6ncia normative e com beneHcio dos discentes pda oferta em termos de optativas. Ache

que 6 uma coisa, sinceramente, que nio [esultaria em nenhuma "sangria desatada" para ningu6m. E uma

coisa perfeitamente facdvel. Que os Departamentos Rnessem, pelo menos, esse ensaio para o pr6ximo

semcstre. Como 6 que 6icaria. Ache que poderia resolver e nio serif uma coisa que acabaria onerando
ningu6m. A Profs. Associada Cintia Rosa Pereira de Lima pergunta sc nessa cargo horiria contam as

de P6s-Graduagao ou sotnente de Graduagio. Gostaria de deRinir isso. Conta-se as aulas de P6s J//f//r

.fe//i// que ela ministrava no Largo S:io Francisco, quando era credenciada. Porque, se ela 6 credenciada

da Universidade de Sio Paulo na P6s S//!r//r .fe#.ra. Queria saber para poderem regulamentar isso. O
Prof. D!: £4iQ Gl4UQQ Pink jlQ Di4$ diz que, polo Regimento, atividade simultinea nio pods ser
utilizada para comprovar o cumprimento das obrigag6es docentes. Entao, as Ruins nas P6s /I.a/a .fe//.ra,

P6s pagan, nio contam para carga. Agora, as J/ i/// .fe//i// na Unidade contam e as J/nr/w .fe//.r// fora da
Unidade, nio contam. O Prof. Associado Thiago Marrara de Matos diz que, tamb6m, acontece

muito de fazerem a compensagiio semesual. Porque, por conte da divisio de mat6rias, is vezes, acontece

do professor dar doze ou dez horns no primeiro semestrc e dcpois ele compensa e di cinco. S6 para
registrar esse informagao. lsso 6 permitido. Tanto que Cotniss:io de Graduagao faziam a media anual do

docente. Porque, por exemplo, Administrativo, no primeiro semesue sio tito, no segundo sio quatro.
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Cai muito a carga, por isso a media. O Prof. Dr. Caio Gracco Pinheiro Dias diz que existe a
prefer6ncia de carga. lsso que 6 importante registrar. Prefer6ncia de cargo na USP sempre foi obrigat6ria

de Graduagao. Esse 6 a poHtica de prioridade da USP, a Graduagao. Ache que 6 uma importancia da
questio de planejamento do Departamento. T6m virias raz6es que fazem um docente, evenrualmente,
ter uma cmga horiria menor. Alternincia de disciplines, por exemplo, por conte da carga horfria. No

semestre que vem, por exemplo, por conte da mudanga do projcto politico pedag6gico, terio Direito
Internacional P6blico no segundo e no terceiro ano. A sua cargo horhia este dobrada. Outro problema

que t6m 6 o Direito Tributhio que tamb6m tem esse alternincia. No primeiro semestre tem dezesseis

horns eula para dois docentes e no segundo semestre tem dez horns Hula, se nio se engana. Entao, ter
esse flutuagao, ipso 6 normal. A media nio 6 pegs a "ferro e togo". Mas, parece que, se tem um
determinado semestre, por qualquer que sein a lazio, um docents que tenha dubs ou quatro horns Ruin

de sala de eula, Ihe parece ter pouch Justificativa para que nio tenha oferecimento de pelo menos uma
optativa. Saba que cxiste, nio 6 generalizado, mas, alguns colegas t6m uma questao contra a bala de Hula,

que a Ruin nio serve para nada. Em alguns casos existe um desprezo da atividade docents por parte de

quem 6 conuatado para ser docents tamb6m. Nio 6 generalizado e mica felix que n5o sein a maioria. Mas,

nota-se ipso, is vezes. Ache que 6 algo que os Departamentos podem comegar a estimular. Os docentes
com cargas muito pequenas t6m que tcr a oferta de disciplines. Fica muito diflcil justi6icar para o aluno o

porqu6 de um docente ter dubs horns de Hula ou quauo horas de auld numb semana durante um
semestre e os alunos, eventualmente, tendo que fazed disciplines optativas que des nio querem fazer
apenas para cumpi+ uma cargo. A PIQf!!: Associada Fabiana Cristina Seven gostaria de saber se 6

possivel que a Comissio de Graduaglio, saba que o Prof. Associado Nuno Manuel Morgadinho dos
Santos Coelho n:io este aqua, mas, que Ihes informasscm a cargo horiria nos 61timos anon dos docentes,

por docents. Que pudessem consolidar e que pudessem olhar ipso em m6dio puzo. Porque precisam

evitar discrepancias, tamb6m, denso do Departamento, n5o s6 com relagio ioptativa obrigat6ria, mas,
a cargo horiria minima. Ou sega, ela esb sempre do minimo para mais. Sabe que a Profs. Associada
Cintia Rosa Pereira de Lima, tamb6m. T6m professores que desde quando ela esb aqui, hi sais anos,

quando ela olha, esb scmpre com doze, treze, quinze e alguns que s6 os v6 nas festas. EnGim, gostaria de

saber. O PIQf: D!: Clio Gracco Pinheiro Dias diz que 6 um grande problems utilizar crit6rios
quantitativos para avaliar dimens6es que sio humanas. Eventualmente, pods ter um semestre com uma

carga hor6ria baixa. Ache que o problems 6 a tend6ncia, 6 ter quatro, cinco, sais semestres semprc com
cargo hor6ria baixa. Eventualmente, por uma circunstincia o professor, por exemplo, de acordo com o
proleto acad6mico do DeparLamento, o professor este se dedicando mais a uma determinada pesquisa

que envolve, sei li, pesquisa empirica, coleta de dados, ele tem que ester ments na Faculdade. Questions

se isso se lusdfica dentro do projeto acad6mico e responde que se justi6ica. Agora, se hi longo puzo, em

quatro ou cinco antes, o professor sempre tem dubs ou quatro horns eula por semestrc, por semana por

semestre, ai existe um problems que precise ser investigado. Nio 6 uma anflise ponrual, mas ache que 6

uma anilise de tend6ncia. O PleLDr-Jai!.Apafcclde diz que gostaria de parabenizar o colega que fez

esse observagio. E importance observer isso. Esse 6 uma discussio que quando estio na administragfio

de um curio, pede para os colegas observarem essas quest6es. Sio complicadas realmente. Esse 6 uma

diRiculdade que a chefia tem, is vezes, em fazed esse cobranga. Ent:io, vindo essas observag6es, os
fortalecem. At6 para cobras. Entao, 6 importante esse participagao coledva, 6 fundamental. Agora,

tamb6m, t6m que observer as regras para ver a partir de quando isso funciona. Comentou que ache que
aquio re]at6rio 6 2015 a 2016 e, nfio, 2015 a 2017, porque kinda est:io em 2017. Ta]vez sein 20] 5 a 2016.
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Essa questão da orientação de monografia mudou em novembro de 2016. O Sr. Diretor esclareceu que 774 

é até 2017 mesmo. É até maio de 2017. Só para constar, até final de 2016, contava no computo aulas da 775 

Graduação, Pós-Graduação e orientação. Orientação, agora, deixa de entrar nesse computo também. É 776 

importante observar isso. O Representante Discente de Graduação Yan Bogado Funck comenta 777 

que o professor deste caso cumpriu, no primeiro semestre de avaliação, seis e nos outros três, cumpriu 778 

quatro horas de aula por semana. Com relação ao que o Prof. Poveda falou, isso, inclusive, está 779 

regulamentada na Deliberação nº 2 de 2013, que expressa exatamente como falado, que não atingindo, 780 

cumpra com as optativas. O Prof. Associado Thiago Marrara de Matos  diz ao Prof. Dr. Caio Gracco 781 

Pinheiro Dias, até para confirmar a interpretação deles, de que têm que analisar o ano e não o semestre. 782 

O caput do Artigo 52 do Estatuto Docente diz que durante o ano letivo a carga de aulas do docente, em 783 

qualquer regime, deverá respeitar o limite mínimo de oito. Respeitada a seguinte prioridade: obrigatória 784 

de Graduação ou optativa de oferta obrigatória, que seria a eletiva, obrigatória de Pós, e depois todas as 785 

optativas de Graduação ou Pós-Graduação. Somente para esclarecer que, realmente, esse cálculo é anual. 786 

Eles já tinham essa interpretação. Agora, está bem claro, está consolidada. O Sr. Diretor colocou em 787 

votação o parecer do relator Prof. Dr. Camilo Zufelato. O Prof. Ignácio se abstém. A Profa. Associada 788 

Fabiana Cristina Severi se abstém. O Representante Discente de Graduação Yan Bogado Funck se 789 

abstém. O Representante Discente de Graduação Lucas Vieira Carvalho e a Representante dos 790 

Servidores Daniela Veríssimo Gomes, se abstêm. Cinco abstenções no total. Dessa forma, diante da 791 

quantidade de abstenções, a Congregação propôs a alteração do parecer do Relator, com as observações 792 

destacadas. Em nova votação, o relatório foi aprovado pela maioria dos presentes. Mantêm a abstenção 793 

o Prof. Titular Ignácio Maria Poveda Velasco e a Profa. Associada Fabiana Cristina Severi. A 794 

Congregação aprova, por maioria, o relatório bienal de atividades do Prof. Dr.  Sebastião 795 

Sérgio da Silveira, com observações. 3. CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO. 3.1 PROCESSO 796 

2016.1.615.89.4 - DEPARTAMENTO DE DIREITO PRIVADO E DE PROCESSO CIVIL - 797 

Proposta de criação de curso de Pós-Graduação Lato Sensu - LLM em Direito Civil. Aprovada pelo 798 

Conselho do Departamento de Direito Privado e de Processo Civil em 09.03.2017. Aprovada pela 799 

Comissão de Cultura e Extensão Universitária em 07.07.2017, com base no parecer favorável da Profa. 800 

Associada Fabiana Cristina Severi. Parecer do relator, Prof. Associado Rubens Beçak, pela Congregação. 801 

O relator trouxe o parecer em mãos. O Sr. Diretor comunica que o Prof. Associado Rubens Beçak já o 802 

apresentou na reunião do Conselho Técnico e Administrativo e disse que o apresentaria aqui. Solicita ao 803 

relator que se manifeste. O Prof. Associado Rubens Beçak  diz, para constar na Ata, se escusa por 804 

trazê-lo hoje, mas esclarece que recebeu na sexta-feira, na última hora e, realmente, com acúmulo de 805 

compromissos, só conseguiu examinar aqui em Ribeirão Preto, quando de volta. Preferiu fazer, por 806 

opção sua, o mesmo parecer tanto para aquilo que lhe era pedido a questão do exame pela Congregação, 807 

deste curso, desta análise, como, também, para aquilo que lhe era pedido pelo CTA, com relação à 808 

proposta de convênio pela Fundação. Em ambos os casos, o parecer foi positivo. O Prof. Associado 809 

Rubens Beçak lê seu parecer para o Colegiado. Parecer na íntegra: “Em minhas mãos pedido de 810 

pareceres pela Congregação da casa sobre a proposta do curso de especialização em tela, bem como pelo 811 

CTA a respeito de eventual convênio a ser realizado com a Fadep, com a finalidade de colaboração no 812 

gerenciamento administrativo e financeiro do mesmo, a proposta apresentada em dezesseis de 813 

novembro último veio acompanhada da documentação necessária à formulação do pedido, 814 

complementada a Pós pedido de diligência do ilustre relator pelo DPP, Prof. Fernando Gajardoni, em 815 

nove de fevereiro próximo passado. Na ocasião manifestou também o mesmo dúvida na conveniência e 816 
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oportunidade no oferecimento de dubs Especia]izag6es de Direito Civic pc]a Unidade, em ] ] de abril de

201 7, por maioria de votos, deliberou o DPP pda aprovag:io do curse, entendendo pda desnecessidade

das adcquag6es proposers polo relator, a coordenadora do curso em proposigio, Prof. Cintia Rosa
Pereira de Lima, comparece is folhas 278, justificando o conv6nio com a Fundag:io da Faculdade, a
Fadep, manifestag6es da ATAF e resposta da coordenadora is folhas 310/311, manifestagao pda
aprovag:io da ilustre Prof. Fabiana Cristina Sever positivamente pda Comissio de Culture e Extens:io
UniversitMia, ratificagao pelo pIeRo da Comissio em seguida. A proposta encontra o supedaneo pma sua

aprovagao na pr6pria politico deliberada primevamente pot nossa Congregagao, desde que presence os

requisitos fixados pda PRCEU e a realizagio e adminisuag:io por nossa Fundagio. Planilhas e requisitos

administrativos e financeiros bem apresentados, a deliberagio pda aprovagao foi realizada em todos os
niveis nos quaid cabin anilise formal e subsrancial da proposta ao que na instincia deste parecer nio me

afasto. Pda aprovagao do curse como proposto, bem como do conv6nio e administragao pda Fadep,
sub censure submeto. Once de agosto de 2017." A Congregagao aprova) por unanimidade, o
parecer do relator, favorivel a criagao de curso de P6s-Graduagao Lato Sensu -- LLM em Direito
Civil. 4. PREM10 -- DOCEN'TE. 4.1. PROCESS0 2017.5.487.i1.0 - 1.JN'lVERSIDADE DE sAo

PAULO. Indicagao de representante docente para o pr6mio USP "Trajet6ria pda Inovagao". Docente
indicado pda Comissio de Pesquisa: Prof. Associado Claudio do Prado Amaral. Aprovada pda
Comissio de Pesquisa em 02.06.2017. Parecer do relator: Prof. Dr. Cato Gracco Pinheiro Dias, pda
Congregagio, opinando favoravelmente a indicagio de representante docente para o pr6mio USP
"Trajet6ria pda Inovagao". O Prof. Associado Thiago Marrara de Matos comentou que, na verdadc,

a Comissio de Pesquisa tinha que, apenas, fazer uma anfilise formal. Que a Comissio de Pesquisa 6uesse

uma triagem e divulgasse o Programs. Entao, divulgaram e pediram a produg:io intelectual dos
interessados, a produgfio bibliogrfGica e uma justinlcativa porque des gostariam de concorrer ao pr6mio

Permitiram que docentes indicassem colegas ou haveria auto candidan-tra ou docentes indicando colegas
para o pr6mio. Mas, no Rind das contas, s6 receberam a inscrigao do Prof. Associado Claudio do Prado

Amaral. Ele cumpriu todos os requisites formais. Entio, portanto, encaminharam iCongregag:io. Mas,
s6 queria registrar que a indicag:io para o pramio nio 6 da Pesquisa. E a Congregagao que faz,
efetivamente, a indicagiio. S6 fizeram a an61ise dos requisitos formais. E um pr6mio importance. Foi uma

pena nio terem tido mats inscrig6es, porque ache que t6m professores que t6m condig6es de competir
nesse pr6mio. O Prof: Dr: Caio Gracco Pinheiro Dias diz que o trabalho do Prof. Associado Claudio
do Prado Amaral, realmente, 6 de qualidade. As informag6es que ele junta no processo, realmente, sio
muito boas. Acha que seri um candidato forte, eventualmente, a esse pr6mio na selegao final. E
recomendivel que indiquem. Nio 6 o caso de indicar qualquer projeto, apenas porque pretendem
indicar. Indicar para depois, na selegio, rirem de suns carbs, nio seria adequado. Longe disso, Nio 6 o
caso. O trabalho do Prof. Associado Claudio do Prado Amaral 6 bastante importance. Ele tem, coda vez
mats, conseguido reconhecimento nacional em quest6es carceririas. Em questio de encarceramento. Diz

que vale a pena a indicag:io. Ache que tem boas chances de ser selecionado na selegao Rind. Em votagao.

A Representante dos Servidores T6cnicos e Administmt:ivor Daniela Verfssimo Gomes, se abst6m. A
Congregagao aprova, por maioria, o parecer do relator Prof. Dr. Caio Gracco Pinheiro Dias,
favorivel a indicagao de representante docents para o pr6mio USP "Trajet6ria pda Inovagao"
5. REVALIDAgAO DE DIPLOMA ESTRANGEIRO. 5.1. PROCESS0 2015.1.240.1.7 -
GIOVANNI BONATO Pedido de revalidagao do diploma esuangeiro, obtido na University Degli
Saudi di Roma, na Italia, apresentado pele interessado. Aprovado aZ / lpn dz/a7 da Comissio de
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Gradual:io em 27.6.2017, com base no parecer favorfvel da Profs. Associada Maria Paula Costa Berman

Mufioz. Parecer do relator: Prof. Associado Alessandro Hirata, pda Congregagao, opinando

favoravelmente ao pedido de revalidag:io do diploma cstrangeiro, obddo na U#/pert/M Z)q# Jz7/dz dz Ra//va,

na It61ia, apresentado polo interessado. O Prof. Associado Alessandro Hirata diz que s6 acompanhou o

parecer vindo da Congregagao. O requerente realizou prove e foi aprovado, conforms os modelos la
estabelecidos. Nfio havendo manifestag:io, em votagao, a Congregagao aprova o parecer do tclator,
favorivel ao pedido de revalidagao do diploma estrangeiro, obtido na Z./n/refs//g .DfgB Sfu(# (#
Roma, na Italia, apresentado polo interessado. O PIQf: Dr, CajQ G! Q Pipb€ilQ Dial pede a
palavra se desculpando por prolongar a reuniao, mas diz que, Hesse cano de revalidagao de diploma,
especinicamente, Hesse cano. Diz que o Prof. Associado Nunn Manuel Morgadinho dos Santos Coelho

nio esb aqui, Presidente da Comissiio de Giaduagao. Este terminando, tamb6m, agora o mandate dole
como Presidents da CG. Mas, a prove de revalidagio, a elaboragao da prove de revalidagio, tem sido
basrante complicada. Participou da elaboragio da 61tima prove. Esse prove do candidato Giovanni
Bonato foi preparada, tamb6m, com bastante di6iculdade. Porque, o que acontece os professotes da CG

nfio sio professores de today as disciplines que sio objeto da revalidagiio. Entao, contain com os
docentes do curse para fornecerem quest6es para fortnar um banco de quest6es que possum sel:
utilizadas para fazerem essas proves. A resposta aos e-hails, nos quais pedem essas quest6es 6 muito
pequena. Entio, mica aqui um pedido para os outros docentes e, talvez, uma recomendagao, nio saba se

para a Congregagao, para a future gestao da CG, que cobre thais dos docentes a resposta a esses pedidos

de questao. O cisco que se corre 6 que, is vezes, de 61tima hora, a prova pods acabar sendo improvisada.

lsso 6 ruim. No final das contas para o processo de homologagao de diplomas. Outta coisa, do ponto de

vista pessoal, ache que talvez, sein importance trazer esse discussio no futuro para Faculdade, 6 que,
quando a Congregagao reverteu a posigao da CG, de nio cobras prove para revalidagio de diploma,
deixou-se claro que a especi6icidade do Dkeito Brasileiro deveria ser objeto dessa prove de revalidagao.

E ai se crib um problema. Porque quando se marco uma prove de revalidagao que tenha que cobras todo

o conte6do do Direito Brasileiro em cinco, seis ou fete quest6es, Rica bastante complicado conseguir
cumprir a orientagao da Congregag:io na elaboragao dessa prove. Entao, syria importance, talvcz, os
departamentos, mica aquia sugest:io tatnb6m para os chefes de Departamento quc coloquem a
preparagio de quest6es para prove dc tcvalidagao dentro da pauta do Departamento. A coda a cada

semestre, t6m polo menos uma ou dubs proves de revalidagao sendo realizadas. Para atender as agendas

dos candidatos, is vezes, t6m que aplicar mais de uma prove de revalidag:io no lnesmo semestre. E ai 6

mats exig6ncia de mats quest6es para montar essay provas. rica aqui uma orientagao para que o
Departamento for fornecer essay quest6es para prova de revalidagao quc busque elaborar quest6es que
sejam quest6es mats priticas, menos te6ricas. Ments conceituais e mais praticas. Que ardculem

conte6dos de disciplines diferentes, de tal maneka que uma mesma quest:io posse server para
conhecimento de mats disciplines e assim tornar a prove memos formalidade e mais efetivamente uln
teste da pro6ici6ncia do candidato no Direito Brasileiro que llle parece ser o que a Congregagao decidiu

quando resolveu impor prova de revalidagao para todos os candidatos. 6. ESTRUTURA
CURRICULAR. 6.1 PROCESS0 2017.1.338.89.1 - FACULDADE DE DIREITO DE

RIBEIRAO PRETO. Alteragio na estrutura curricular para o curso 89002 Bacharelado em Direito
I' semestre de 2018. Aprovada polo Conselho do Departamento de Contabihdade da FEARP, ein
7.6.2017. Aprovada pda Comissio de Gradual:io da FDRP em 2.8.2017. Parecer do relator: Prof.

Associado Thiago Marrara de Nlatos. O relator uouxe o parecer em trios. O SfJ)ilelu agradece a
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rapidez e os esforgos do Prof. Associado Thiago I'vlarrara de Matos . Solicita ao relator que se manifeste.

O Pr!!£:AS$QCiada ]:hiago Marrara de Matos diz que farc o parecer oralmente. Pede para que
observem que estio trocando o noms da discipline "Matem6tica Financeira" da Prof. Daphinis Teodoro

da Silva Junior e a Profs. Solange Garcia dos Reid, para Fabiano Guaste Lima e a Profs. Solange Garcia
dos Reis. Ent£io, 6 uma troca de responsiveis. Diz, claro, que seu parecer 6 favorivel a boca dos
responsaveis. A16m disco, gostaria de fazer um encaminhamento para aprovagao, isso sim 6 o maid
importance. Pda normativa, alguns anon o Conselho de Graduagao passou a diferenciar essas alterag6es

para que nio denham que apreciar essay coisas. Porque sio coisas muito pcquenas e, is vezes, para inserir
um livro na bibliogra6la ficavam dois anos com um processo que chegava at6 CoG. Entio, hole, t6m tr6s

grupos de alterag6es em disciplines por ordem de importancia. Por exemplo, assuntos relativos a
Programs, objetivos, modificagao de m6todos crit6rios de avaliagao, bibliogra6la, professor responsfvel
sio assuntos que podem ser li aprovados com instfincia Rind pda Comissio de Gradual:io. Mas, para

que ipso acontega, por ipso seu encaminhamento, nos termos do Artigo 3 da Resolugao CoG 7030 de
2014, a Congregagao tem que formalmente delegar is Comiss6es de Graduagio, o exercicio da
compet6ncia para aprovar todos os assuntos do Grupo 1. Entio 6 proposta, por ocasiio nesse casa, 6

que fagam tamb6m a votagao da delegagao de todas as alterag6es do Grupo I a Comissio de Graduagio.

Para que estes assuntos mais simples nio precisem chegar a Congregagao. Mas, precisam fazer esse ato

formal de delegagao, pda Resolugao 7030. Entao, sergio dung coisas para voter. O Sr:..Dileler esclarece

que, entao, seria primeira a pr6pria alteragao que tem o parecer favorfvel e a segundo, a inclusio do item
de delegagfio de compet6ncia para alteragao na estrutura curricular iComissio de Graduagio. Entiio,

com relax:io ao parecer do relator, pergunta se podem aprovar. Em votagio, a Congregagao aprova o
parecer do relator, favorivel a alteragao da estrutura curricular para o curio 89002 -- Bacharelado
em Direito -- I ' semestre de 2018. Aprova tamb6m, a inclusio do item sugerido. 7.
DKLKGAgAO DE COMPETENCIA PARA ALTERAQAO NA ESTRUTURA CURRICULAR
A COMISSAO DE GRADE.JAgAO. Nlanifesta-se o Prof. Thiago lvlarrara dizendo que o Conselho de
Graduagfio, hi alguns amos, passou a diferenciar as alterag6es de curriculos justamente para agilizar as

alterag6es dos curriculos dos cursos de graduagio, favorecendo a estrururagao modular dos cursos, dc

modo a permits melhor aproveitamento dos conte6dos neles minisuados, adequando-os is demandas
da sociedade, Entio foi dividido em tr6s grupos, sendo mo Grupo I voltado is alterag6es simpler
como: cargo horiria (cr6ditos auld e/ou trabalho); cargo hor6ria total de estigio obrigat6rio; alteragao de

name, de programa, de responsivel, objetivos, etc. Hi alterag6es dimples que podem ser feitas pda
delegagao pda Comissio de Graduagio e hi alterag6es maid complexes. VeriGicou que pda Resolug:io n '

7030, o artigo 3', prev6 que no tocante is alterag6es constantes do Grupo 1, a crit6rio da Unidade de

Ensino e Pesquisa, a Congregag:io poderf delegar competancia para deliberagao Heal is Comiss6es de

Gradual:io. Diz que o Prof. Poveda este registrando aqua, as alterag6es que "baram" com o projeto
pedag6gico if cai no Grupo 2. E uma quest:io de hierarquia de normal; como a Congregagio que aprova

o projeto pedag6gico, ela precise que aprovar a alteragao. O Sf-.!)irelu diz que ficou muito claro.
Somente do Grupo I e todd vez que houver um conHito com o projeto pedag6gico caberf a
Congregagao. A Congregagao aprova) por unanimidade, a delegagao de compet6ncia para
alteragao na estrutura curricular, Grupo 1, a Comissio de Graduagao. 8. HOMOLOGAR:
PROCESS0 2016.1.704.89.7 -- DEPARTAMENTO DE DIRIETO PUBLICO. Homologagao do
Relat6rio Final do Concurso para Livre-Doc6ncia, Departamento de Direito Piblico -- Edital
35-2016, Area de Direito Intemacional. Desist6ncia do candidato. O Senhor Diretor esclarece que
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o candidate realizou as provas escrita e a didftica, bem como foi arguido no memorial, mas apes a

arguigio do memorial, o mesmo desistiu formalmente do concurso A Comissio Julgadora decidiu nio
apurar os resultados das provas ji realizadas, considerando que tinha somente um candidato. Em

votaQio, a Congregagao homologa, por unanimidade, o Relat6rio Final do Concurso para Livre-
Doc6ncia, Departamento de Direito Piblico -- Fditq1 35-2016, Area de Direito Internacional.

Nada mais havendo a tratar, o S!:..Bile!@ agrade a /resen$jgblad6be encerra os trabalhos is dezesseis

horan e quarenta minutos. Do que, para constar, euf. I)€©<Zl%Marcia Aparecida(:ruz de Oliveira

Bianco, Assistente T6cnica Acad6mica, lavreie di1li#i-;du~Rta, qua"igi examinada pelts Senhores
Conselheiros presences a sessio em que for dlscutida e aprovada, e por mim assinada. Ribeirgo Prego,
onze de agosto de dots mil e dezessete.
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