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ATA DA 73' SESSAO DA CONGREGAgAO DA FACULD.ADE DE DIREITO DE
RIBEIRAO PRETO DA UNIVERSIDADE DE sAo PAULO. Ao primeiro dia do m6s de
setembro de dois mil e dezessete, is quatorze horas e trinta minutos, na Sala da Congregagao da
Faculdade de Direito de Ribeir5o Prego da Universidade de Sio Paulo, em segunda convocagao,

refine-se a Congregagao da Faculdade de Direito de Ribeir5o Prego - FDRP, sob a Presid6ncia
do Prof. Titular Umberto Celli Junior, Dintor da Unidade, com a presenga dos Professores

Alessandro Himta, Amfncio Jorge Silva Nunes de Oliveira, Camino Zufelato,(-hitia Rosa
Pereira de Lima, Crbtina Godoy de Oliveira, Fabiana oistina Seven, Guilherme Adolfo dos
Santos Mendes, Ignacio Maria Poveda Velasco, Jair Aparecido Cardoso e 'lhiago Mantra de
Matos; dos Representantes Discentes de Graduagao Lucas Vieira (lbrvalho e Saulo Simon

Borges; do Representante Discente de P6s-Graduagao Raphael Andrade Silva; da Representante
dos Servidores T6cnicos e Administrativos Daniela Verbsimo Gomes. Presente, tamb6m, a Sra.

Marcia Aparecida Cruz de Oliveira Bianco, Assistente T6cnica Acad6mica, para secretariar a
reuniio. Justif icaram a aus6ncia os Professores Clio Gracco Pinheiro Dias, Giselda Maria
Femandes Novaes Hironaka, Nilson Mannrich e Rubens Began O Sf:..Dilflur informs que
esteve com o Prof. Cato, kinda ontem, em Florian6polis, participando de um (-k)ngresso de

Direito Intemacional. Regktra que esse 6 a dltima Sessio Ordinfria da Congregagio que preside

na qualidade de Diretor. Agradece todos polo apoio que recebeu ao longo desses anos tanto dos

deus colegas docentes como dos funcionfrios e dos alunos. Diz que foi uma grande alegria e
uma grande satisfagao, acima de judo, um grande aprendizado para ele, que foi algado a
condigio de Diretor, sem uma experi&ncia pr6via nessa fungao. Diz que aprendeu muito
durante esse gestao. Aprendeu muito com todos. Agradece, desde ja, por esse apoio que vai
recordar sempre com muito carinho. Havendo ntimero legal, o Sr. Diretor inicia a Parte I.
EXPEDIENTE. 1. Discussio e votagao da Ata da 72' Sessio Ordinfria da Congregagao
realizada em 11.08.2017. O Reoresentante Discente de Graduaci

sugeriu dar mats clareza a parte do texto que informs sobre votagao do relat6rio do Prof.
Sebastiio. (-bmo teve a primeira votagio e, ap6s, a segundo, gostaria que deixasse claro, que

tanto ele, quanto o Yan Bogado Funk e a Daniela VerRsimo Gomes, retiraram suas absteng6es
e votaram a favor com as observag6es. Se incumbiu de encaminhar a sugestio a Sra. Marcia.

Nio havendo manifestag6es contrarias, a Ata da 72' Sessio Ordiniria da Congregagao,
realizada em 11.08.2017, 6 aprovada por unanimidade (quinze votes). 2. Comunicag6es
do Senhor Diretoc a) Eleigao para Diretor e Vice-Diretor da FDRP/USP, realizada em
25/08/2017. Eleita a chaps da Profa. Associada Monica Herman Salem Caggiano e Profa.

Titular Maisa Souza Ribeiro. Diz que a Profa. Monica 6 professors da Faculdade de Direito do

Largo de Sio Francisco, com vista experi6ncia com a Universidade, possui grande
conhecimento, principalmente, de Faculdade de Direito. E, tamb6m, professors do Mackenzie.
Teve um papel importante durante sua Presid6ncia na Comissio de P6s-Graduagao do Largo de
Sio Francisco, assim como a Profa. Maisa tcm do Departamento de Contabilidade da FEA.RP.

A Profa. Maisa tem vasta experi6ncia em coordenagao de cursos e como Presidente de
Comissio de P6s-Graduagao que foi na FEA-RP. ]iegistra seus votos de muito sucesso para
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elsa nova gestio que assume a partir do dia dezesseis de setembro pr6ximo. Tem certeza de que
este Colegiado todo endossa as suas palavras fazendo coro ao desejo de sucesso para nova

gestao. b) Eleig6es para (hefes e Vice-(hefes dos Departamentos da FDllP. Forum eleitos,

respectivamente, (hefe e Vice-(hefe: 1) Profas. Drab. (:ristina Godoyde Oliveim e Maria Paula

Costa Bertran Munoz, no Departamento de Filosofia do Direito e Disciplinas Bfsicas - DFB;

11) Prof. Dr. Jair Aparecido Cardoso e Profa. Associada Gntia Rosa Pereira de Lima, no

Departamento de Direito Privado e de Processo Civil - DPP; 111) Profs. Associados Gustavo
Assed Ferreira e Victor Gabriel Oliveira Rodriguez, no Departamento de Direito P6blico -
DDP. O S!-.Diff!@ diz que aproveita para, novamente, dar iProfa. G.istina os seus
cumprimentos pda elei$o e as boas-vindas a este Coleghdo. Solicita que os estenda a Profa.

Maria Paula. Reitera os seus cumprimentos ao Prof. Jair pda mats que merecida recondugao
homo(hefia do Departamento e a Vice-(hehe, Profa. Cfntia que agrega6 seguramente a sua
experi&ncia ao Deparumento de Direito Privado e Processo Civil Deseja votos de muito
sucesso a essa chapa. Estende aos Profs. Gustavo Assed Ferreira e Victor Gabriel Oliveira

Rodriguez, que nio estio presentes, os cumprimentos e no desejo de que a exemplo dos outros

Chefes, tamb6m, possam ter uma gestao bastante exitosa a frente do Departamento. c)
Processo Seletivo junto ao Departamento de Direito Privado e Processo Civil, area de Direito

Privado. Edital ATAc/FDRP n ' 19/2017. (-1ontratagao de um docente por puzo detemlinado

como Professor (]ontratado lll (MS-3.1). Realizado no perkxlo de 28 a 30/08/2017, no qual foi
aprovado e indicado pda banca o candidato Prof. Dr. Jose Antonio Ribeiro de Oliveira Silva. O

Sf,.D!!elu deseja votos de sucesso ao Prof. Jose Antonio. Diz que, todos sabem, possuem
quatro professores contratados e um deles nio teve seu contrato renovado. Apenas para deixar
clara, que esse professor entrou na vaga da Profa. llnah Augusto, cujo contrato nio foi
renovado. d) A 74'Congregagao, Sessio Solene, sed realizada no dia 13/09/2017, is 14 horns,

no Anfiteatro da FDRP, para apresentagao dos relat6rios finais de gestao da Diregio, das
Presid6ncias das Comiss6es e das (hefias dos Departamentos. O Sr. Diretor convida todos
professores, servidores nio docentes e alunos para esse Sessio. Acrescenta que convidaH o Sr.

Secretfrio Geml, Prof. Titular Ignacio Maria Poveda Velasco, e alguns Diretores do Caz2@//i para
presenciarem esse solenidade que, tamb&m, teri a prestagao de contas dos Presidentes das

Comiss6es e dos Chefes dos Departamentos. Prestando contas, portanto, icomunidade do

trabalho exercido ao longo dos mandatos. Independentemente das pessoas que vio apresentar

ou por ser ele o Diretor, essa 6 uma prftica que espera que posse continuar. E dever de todos
aqueles que ocupam alguma fungao ou algum caro ptlblico prestarem contas a sociedade. E
extremamente imporunte a participagao de todos nessa Sessio Solene. Portanto, 6 uma Sessio

aberu. Todos podem e devem participar. Para o mesmo dia 13/09, o Sr. Diretor convida todos

para uma audigao da s6rie o ''Direito tem Concerto", das 12 horns e 30 minutos at6 is 13 horns
e 30 minutos, porunto antes do horfrio da Congregagao Solene. Na ocasiio o Prof. Rubens

Russomanno ]iicciardi, como sempre muito amfvel, fang uma apresentagao especial, marcando

o final da sua gestao. Diz que gostaria, imensamente, que todos pudessem estar presentes. e)
Eve!!!ef.Bealiadw: 1) Semana Juridica da FDRP de 14 a 17/08/2017, no Audit6rio da FDRP.
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Forum discutidos vfrios assuntos relativos ao futuro da Faculdade. Tiveram a participagao da

Profa. Maisa que apresentou a proposta da chapa, com perguntas formuladas polos alunos. Esse

foi um dos eventos, acompanhado de outros envolvendo discuss6es entre alunos e professores.

ll) "Mundo em 90"', em 15/08/2017, no Anfiteatro da FDRP. Esclarecimentos aos alunos de
editais e depoimentos sobre as oportunidades de intercimbio acad6mico na FDRP. lll)
Seminfdo "Novo Marco Regulat6rio do Tei-ceiro Seton", em 17/08/2017, no Audit6rio da
FDRP. Forum abordados assuntos relativos ao novo Marco Regulat6rio das Oqanizag6es da

Sociedade Civil, representado pda Lei 13.019, que regula o regime juddico para as parcerias
entre a Administmgao Ptlblica e as organizag6es privadas sem finalidade lucrativa. O evento

pda FDRP foi organizado pelo Prof. Associado Gustavo Assad Ferreira. IV) Senninfrio:

"Lavagem de dinheiro fundamentos dogmaticos e aplicagao ptftica", em 25/08/2017, na
FDRP, organizado pelo Prof. Dr. Eduardo Saad Diniz e pele Doutorando Gustavo Marin. V)

Simp6sio de Direito M6dico -- Modulo V, em 31/08/2017, no Anfiteatro da FDRP. Temp
''Dilemas da prftica dem)ato16gica - dos aspectos bio6ticos aos aspectos JuHdicos". A realizagao
6 do Conselho Regional de Medicina do Estado de Sio Paulo (CREMESP), que tem tido o

apoio da Faculdade de Direito. Tem a participagao da Profa. Marta Rodrigues Maffeis Moreim,
que tem coordenado essen eventos. f) ]36xinef.Exe111e$: 1) "Dheito tem Concerto 2017", em
13/09/2017, is 12 horas e 30 minutos, no Audit6rio da FDRP, homo dino anteriormente. ll)

Seminfrio "lustiga e Realidade Brasileira", em 20/09/2017, no Audit6rio da FDRP. Contari
com a realizagao de mesas de debates, al&m dos langamentos do Relat6rio NAJURP Conflito

fundifdo na tegiao de Ribeir io Preto e do Livro "Criminologia Cdtica Feminists"(Carmen
Heim). A Prob: Assocjada Fabiana Cristina SevelLcomenta que esse evento 6 pensado
articulando atividades do Laborat6rio 11, que 6 do segundo peHodo da Graduagao, do

Laborat6rio NaJURP e da P6s-Graduagio. E um evento articulado. Teve apoio, inclusive
financeiro, da P6s-Graduagao, da Graduagao e dos recursos que possui do PROEXT NAJURP.

A pl:imeir a mesa, na parte da manha, "lustiga e a realidade brasileira '', 6 uma atividade

obrigat6ria para os alunos do Laborat6rio e este aberu ao p6blico em gerd Na parte da tarde,

'IJustiwa e seus processos". Sio dois temps que estio sends estrut:urados peso Laborat6rio 11. A
noite, 6 eula aberta do curio, dia 11/09/2017, que 6 o curio de Aperfeigoamento "Direitos
Humanos das Mulheres". Seko duas semanas, trinta horns. No dia 20/09, a eula que serra
oferecida s6 para os inscritos, sed aberta para apresentagao da palestra da Profa. Carmen Heim,
nome bastante conhecido na area e que es6 com o livro rec6m-publicado ''Cl:iminologia Cdtica

Feminists". Portanto, articula a pr6pria Comissio de Culture e Extensio Universitfria a esse
atividade. 111) 11 Semin6do Internacional: "(Re)pensando o Trabalho Contemporaneo: O

trabalho em tempos de crise no Brasil e na Am6tica Latina", em 21 e 22/09/2017, no Audit6rio

da FDRP. Tem homo principais finalidades divulgar e discutir pesquisas voltadas a temftica
''trabalho", nos niveis de Graduagao, Mestrado e Doutorado. O Prof Dr. lair Aparecido
Calder diz que o evento 6 para repensar o trabalho humana. Repensar a 16gica do Direito do

Trabalho na perspective do trabalho humano. Possuem trabalhos nio s6 da area Jurtlica, mas,

Psicologia, Economic, Enfermagem, entre outras, que pensam a questao da satlde do
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tmbalhador e o trabalho humano. E um Seminfrio Intemacional e ted a presenga do Prof.

Elmer GuiHermo Ance Ortiz, do Peru, com trabalhos de diversas areas dos grupos temfticos.

Esse 6 um evento que pretendem inserir na agenda de eventos anuais da FDRP. O $f:..Diiela
consulta o Colegiado sobre a insergao de um item suplementar na paula que se revere ao
relat6rio bienal de atividades do Prof. Dr. Clio Gracco Pinheiro Dias. Comunica que foi
aprovado aZ rr#em Zz/m do Departamento de Direito Ptiblico e o Prof. Associado 'lhiago
Marrara de Matos, indicado pda Diretoria para relatar em noms da Congregagao, trouxc o
parecer. Pergunta aos Senhores Membros se pode incluir o item Autorizado, informs que
entrarg como item 2.3 na pauta. 3. Palavra aos Senhores Presidentes de Comiss6es.
Comissio de Graduacio. O Sf,.Diielu esclarece que o mandato do Prof. Associado Nuno
Manuel Morgadinho dos Santos Coelho, como Presidente da Comissio de Graduagao,

terminou. Portanto, o mesmo foi convidado na qualidade de Decano da Comissio de
Graduagao, mas nio pode comparecer. Esclarece que se tivesse comparecido serif como
convidado, portanto, nio poderia voter. Comissio de P6s-Graduagao. O ]:ref..DL
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes justifica a aus6ncia do Prof. Associado Gustavo Asked
Ferreira, que viajou pam participar de um Congresso em Pomlgal - CONPED. Es6
representando, porunto, o Prof. Gustavo, mas esclarece que, na verdade, tamb6m 6
Representante dos Professores Doutores. Comunica que nio hf grandes intercorrencias, no

perk)do, na P6s-Graduagao. Infelizmente, ha dob candidates, dois mestrandos, que perderam o
puzo Um deles ainda es6 sob anflise e o outro, infelizmente, nio cumpriu Infomla que nio
foi por questao da P6s, mas, sim, por quest6es profissionais dos candidatos, que nio
conseguiram cumprir os prazos regimentais de apresentagao da dissertagao. Relata que o Prof.

Gustavo participou do "I Encontro de Avaliagao Qualitativa da P6s-Graduagao da
Universidade de Sio Paulo". lsso foi reportado pelo Pr6-Reitor na reuniio passada e houve esse

Encontro. Uma iniciativa da USP, levando em consideragio as suas cdticas com relagao a
Capes, cujos crit6rios, apesar de muito bem feitos, des sio tipicamente quantitativos. Entao, a
primeira iniciativa de fazerem esse avaliagao qualitative. Destaca o encermmento da gestao. O

Prof. Gustavo esb encerrando o seu segundo periodo e, no seu faso, o primeiro perfodo,
[evando em consideragao o ]Regimento. Ponanto, hf renovagao de todos os quadros da

Unidade. Esse destaque 6 porque dia 20/09 seri publicada a Avaliagao da(Ihpes de todos os
Programas Nacionais. Inclusive, se alinha com o cronograma da area. Fecha o quadri&nio e des

fecham com dais anos e meio. Com base nesse relat6rio 6 que deverio trabalhar e tomarfo
iniciativas. Jf adianta que, com certeza, unla dessas iniciativas seri a reformulagao dos projetos

de pesquisa. Possuem boatos sobre esse resultado, nio ainda o resultado formal, come, que
mantiveram a nora 3, jf era esperado, levando em consideragao o periodo de dois ands e meio
apenas, dentro do quadri6nio. lsso nio 6 nem bom e nem ruin Snnplesmente, o perfodo &

muito curto para uma anflise mats definitive da Capes. Diz que gostaria de quebrar o protocolo,

pois falaria isso na "Palavra aos Membros da Congregagao", mas, falarg jf que recebeu a palavra
como Presidente, no lugar do Presidents da P6s-Graduagao. Comenta que hole 6 a 61tima

Congregagao do Prof. Umberto Cello Junior como Diretor dessa Unidade. Diz que passou
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quatros anon aqui na FDRP com o Prof. Cello como Diretor e para o ele parece que foi ontem

Destaca que uma das principais caracterbticas, extremamente positive, que v6 no Sr. Diretor, 6 a
humildade. A humildade 6 uma das caractedsticas daqueles que t6m forge de canter.
Recentemente, assistiu pda quarts vez o filme ''Gandhi", que foio "Oscar" de 1982. Comenta

que somente os "grandes" 6 que conseguem ocupar determinadas posig6es de comando e
exerc6-las com humildade. Se recorda, como se fosse ontem, o Sr. Diretor conversando com

coda um dos membros de todos os colegiados para posicionf-los sobre o que pretendia como
Diretor da Unidade. Diz que judo o que o Sr. Diretor prometeu, cumpriu. Cumpriu com
humildade. Comandar uma Unidade, exercer posig6es de lideranga exige que sejam
solucionadores de conflitos, que consigam que todos trabalhem na diregao cern. Gostaria de
dar seu depoimento pessoal, como amigo que acabou se tomando do Sr. Diretor e, tamb6m,

como um grande admirador. Diz que quando fda que parece que foi ontem, realmente parece,

coisas boas passam r5pido. Justamente, por achar que foi ontem, a gestao do Sr. Diretor vai Ihe
deixar saudades. Sabe que o Sr. Diretor vai tirar Licenga Premio, vai descansar durante esse
perbdo, mas, realmente, deseja que o Sr. Diretor continue a contribuir como lider nessa

Unidade. Deseja que a Universidade de Sio Paulo receba o Prof. Titular Umberto Cello Junior
como Ex-Diretor da FDRP, homo o Primeiro Professor Titular desta Unidade e homo uma

"Grande lideranga" dentro da USP. lsso contribuirf muito para a FDRP e para a Universidade

como um todd. Diz ao Sr. Diretor: "Professor, muito obngadol" (O Prof. Dr. Guilherme
Adolfo dos Santos Mendes 6 ovacionado.) O Sf..Dill!@ agradece ao Prof. Guilherme pdas

suns amfveis palavras que muito Ihe emocionam Da mesma fomu, diz que foi uma grande

honra ter convivido estes quatro ands, que passaram muito rapidamcnte, com o Prof. Dr.
Guilherme, que foi um grande aprendizado. Diz que foi uma enorme satisfagao. Aproveita para
agradecer o apoio sincero e fundamental que sempre recebeu do Prof. Guilherme. Agmdece
dodo o Colegiado pelo carinho. Comissio de Pesauisa. O Prof. Associado Thiago Marrara

df..b11alw diz que, em primeiro lugar, gostaria de fazer subs as palavras do Prof. Dr. Guilhemae.

Acha que o Sr. Diretor trouxe um ambiente de muito mais diflogo para a Faculdade, conseguiu
falar com vfrios grupos e unir essas pessoas em certs medida. Tamb6m registry seus
cumprimentos e parabeniza o Sr. Diretor por todo esforgo, por toda dedicagao, pelts diflogos e

pelos trabalhos conjuntos. Espera que logo aparegam ainda alguns frutos da gest5o, como o
Escrit6rio Experimental da Faculdade. lsso precise ser registrado, tamb6m foi feito pelo Prof.

Celli, que obteve a Casa que es6 em reforma. Diz que foi um prazer trabalhar com o Sr.
Diretor, continuado, provavelmente, se encontrando pda Faculdade. Diz que o Sr. Diretor
continual aqui homo o Primeiro Titular da FDRP e tem um papel "relevantGsimo" aqua dentro

da Faculdade. At6 pelo faso de serum muito jovens, em grande medida, precisam de um

professor que tenha esse sabedoria, ca]ma, paci6ncia e ]ideranga para resolver os conflitos. Acha
que esse ponto que o Prof. Guihemle levantou 6 o mais relevante. Infelizmente, muitos doles,
mais novos, nio conseguem resolver os conflitos. Estimulam muito mais os confiitos do que

resolvent Acha que af o Sr. Diretor tem um papel fundamental de tentar resolver os conflitos,

de fazer as pessoas voltarem a dialogar, nio s6 em grupos fechados de WZazl@p ou mesmo em
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saba, mas, tamb6m dialogar abertamente sobre as politicos institucionais em favor da Faculdade.
Pambeniza o Sr. Diretor e espera realizar muitas outras coisas em conjunto. Sobre a Comissio

de Pesquisa, diz que tamb6m sed sua t]]tima Sessio. ]Reapresentad seu relat6rio no dia
13/09/2017, juntamente com a Diretoria. Na semana passada tiveram o Conselho de Pesquisa e

nio havia nada, exatamente, de novo. Diz que o Prof. Poveda tamb6m esteve presence. Ontem,

tiveram reuniio da Comissio de Pesquisa. Basicamente, aprovaram os relat6rios de Iniciagao e

detalharam a oqanizagao do SllCUSP. Tiveram mais de quarenta inscrig6es no SllCUSP e,
aproximadamente, vince inscrig6es de Iniciagao Cientdica extemas. Fizeram uma programagao,

o Prof. Dr. Eduardo Saad Diniz, inclusive, ajudou bastante na elaboragao. Registry seus
agmdecimentos aos docentes, Prof. Jair, Prof. Eduardo, Profs. lara, entre outros. Infelizmente,

forum poucos docentes que se dispuseram a colaborar com o SllCUSP. Diz que insistiu um
pouco nisso, mas, reforga aqui, acha que os docentes poderiam colaborar com mais intensidade

do SllCUSP. Agradece os mestrandos do Programs da FDRP que voluntariaram se dispusemm

a avaliar. O SllCUSP vai ser realizado na segunda semana de setembro e, logo em seguida, dots

dias apes, a sua gestao e do Prof. Eduardo se encerra. Informa que aprovaram maid um p6s-
doutorado. A questao do edital de p6s-doutorandos estrangeiros deixario para a pr6xima

gestao. Esse, efetivamente, nio saiu a tempo, mas o projeto es6 if, o servidor oder Gongalves
de Padua esb acompanhando. E o que pretendem fazer no futuro. A Pr6-Reitoria da& um
premio, um bonus, aos docentes que tiverem um determinado ntlmero de p6s-doutorados
financiados pda FAPESP. Dots, no minimo, que denham supervisao de p6s-doutorados pda
FAPESP, vio receber um bonus da Reitoria da Universidade. Esse 6 uma forma de estimular o

p6s-doutorado dentro da Universidade. A Reitoria desenvolveu aquele projeto de atragao de
p6s-doutorandos estrangeiros que foi muito bem sucedido. Agora, este desenvolvendo esse

pmjeto para estimular o p6s-doutorandos na Unidade. O Prof. Titular Ignacio Maria Podeva
yclasco diz que a USP, pelo seu papel de lideranga, deve atrair pessoas. O Ei!!f.:AssQciade

Thiago Marrara de Matos comunica que, provavelmente, em outubro, ter5o um primeiro
Seminfrio de Peri6dicos Cientificos da Universidade feito pda PrGReitoria de Pesquisa. O SiBI
gerencia todos os peri6dicos, possuem cento e setenta peri6dicos na Universidade, mas, agora, a

Pr6-Reitoria vai passer a apoiar tamb6m essas iniciativas. O Prof. Titular Ignacio Maria
PQdcva...yelasce diz que df seu testemunho de que o Prof. Marrara tem fido um apoio
imporunte pam a Pr6-Reitoria nesse assunto. O Sf:..Dill!@ agrade as palavras do Prof. Thiago

Marrara e diz que o comentfrio do Prof. Poveda 6 excelente. Comissio de Cultura e
Extensio Universitfria. A PIQb: :A$$Qwiada Fabiana Cli$tina Seven diz que nesse seu
tiltimo dia de Congregagao, tamb6m, quer agmdecer a Congregagao e ao Sr. Diretor por essen

quatro anos de gestao. Lembra-se de quando o Sr. Diretor foi visitar a sala do NAJURP para

conhecer o que era e ela fez uma lists de demandas. Se records que solicitou ao Sr. Diretor que
a ajudasse a realize-las ou tetia uma "pentelha" cobrando isso por quatro anos. Nbsse periodo,

dubs coisas quer destacac a Casa, uma das demandas que ela ja tinha encaminhado a Diretoria,

na pr6pria gestao do Sr. Diretor, para criarem e foi meio ousado naquele momento; a criagao de
um quarto bloco aqui dentro da Unidade, mas, exatamente, no momento em que a USP acabou
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divulgando o momento de crise. Chegaram at6 pensar num pr6dio que ocupasse today as

atividades de pesquisa e extensio da pr6pria Faculdade. Ache que sem a integragao da Pesquisa
e da Extensio com a Graduagao, continuario com entraves que sio seculans. Acredita muito

nisso e dodo o seu esforgo aqui dentro 6 esse, esteja ou nio em algum cargo de representagao.

Estfo muito felizes com a Casa e acredita que vai ter um bom uso. Uma rotina para se pensar o

Projeto Politico Pedag6gico PPP num ciclo de pohtica ptlblica. Acha que ipso foi algo iniciado

pele Prof. Ignacio e, hole, com o Sr. Diretor, isso foi criado na Faculdade. Floje, quando dizem

que querem fazer ou mudar algumas coisas, ache que ficou assentada a ideia de que um projeto
nio 6 um C6digo Civil. Um projeto nio 6 uma Bfblia, nio 6 um documento que tem que viver
cem argos. Um Projeto Portico Pedag6gico 6 algo calico que os coloca a avaliarem o que fazem

aqui de modo peri6dico. lsso foi uma grande conquista. Acha que ter passado por tudo ipso,
procedimentos amplos, abertos e demorados, foi muito positivo. A forma como o Sr. Diretor
conduziu dodo esse processo, tamb6m, avalia como muito positive. O que este acontecendo na

P6s-Graduagao agora, ou seja, este chegando nessa face avaliativa, sega intema, na pr6pria USP,

ou seja pda Capes, ainda 6 um perfodo muito pequeno, mas isso 6 salutar. Avaliarem-se e
avaliarem os pr6prios trabalhos & sempre imporunte. Diz que pensar e projetar novos
horizontes 6 muito importance sempre. Parabeniza o Sr. Diretor pdas dubs coisas principais da
sua lista terem sido bastante exitosas. De modo gerd, acha que os seus colegas jf colocarant

Informs que tamb6m apresentaa o relat6rio de gestao no dia 13/09. Jf fez uma pr6via e enviou

informalmente, ache que junho ou julio, para os docentes de modo gerd. Agora, incorporaram
uma s6rie de outros elementos que comm solicitados pelos pr6prios docentes. A versio final

sed entregue no dia 13. Comunica que nio participou da Qltima reuniio do CoCEx, nio pode
it. Intemamente, a realizagao do primeiro curso de Aperfeigoamento ''Direitos Humanos das

Mulheres" com cinquenta vagas, tiveram mais de duzentas pessoas interessadas, em tree, quatro

dias de divulgagao. lsso os surpreendeu bastante. O curso nio seri ministrado somente pda

Profa. Fabiana, mas por quatro docentes da Casa, tr6s docentes USP e quatro convidadas

extemas especialistas. Envolve mais dezoito monitoras divididas em oito dias de curio. Ao final,

redundarg num livro que seri langado no dia 17/10 em outro evento que estio terminando de

montar, tamb6m com o apoio da P6s-Gmduagio e da Comissio de Extensio. Foi finalizado o
conv6nio do MEC com a USP, para que pudessem receber o recurso que conseguiram por

meio do Edital PROEXT de 2016 que previa a concessio por parte do MEC de cem mil reals

para a execugao de atividades de extensio ligadas ao Laborat6rio NAJURP. Diz que o Sr.
Diretor aceitou seguir o modelo que jf faziam anteriormente, o Prof. Ignacio fez isso, com uma

contrapartida de dez mil reals. Entao, sio canto e dez mil reais que chegaram na Uhidade para a
execugao de atividades de extensio. Sio previstas nesse Edital dez bolsas de estfgio, jf fizeram a
selegao. Possuem novos cinco estagifrios bolsism, com a Bolsa Estagio USP, que nio 6 uma

bolsa pequena. Agora, estio com o edital aberto, se nio se engana, para quatro ou cinco bolsas,
estenderam dubs dessas bolsas para abarcar pmjetos que nio estio no Laborat6rio NAJURP,

mas sio atividades de extensio da Unidade, que 6 o projeto da Profa. Maria Paula e da Profa.

lara Pereira Ribeiro sobre super endividados e do Laborat6rio de Direitos Humanos, do Prof.
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(lbio. Essay dubs bolsas se alocar5o aos projetos deles para que se fortalegant Por tlltimo, a

Comissio de G6nero cumpriu um ano de mandato. Estio em um momento de transigao em

que sodas as outras Comiss6es estio entregando as suas representag6es. Tem alguns mandatos
que forum encenados, piincipalmente, de discentes, por conte da formagao delay da Gmduagao

ou da defesa de tese. A major parte das pessoas, membros da Comissao, este temlinando seus

mandatos para abertura as novak interessadas, aos novos interessados. O S!-Dilelu agradece
pdas amfveis palavras da Profa. Fabiana e a parabeniza pelos pmjetos. Comissio de Relag6es

!!!!elnacleaab. O Prof. AssociadQ AJe$$andlQ 11ilata diz que, novamente, faz suas as
palavras do Prof. Guilherme ao Sr. Diretor. Lembra que foi fundamentala gestao do Prof.
Umberto para que houvesse a intemacionalizagao da Unidade, em enormes medidas, como

ocorreu. Hoje possuem um enorme ntimero de conv6nios, alunos que fazem parte de
intercimbio. Diz que tudo isso s6 foi possivel por conga dos esforgos e pecos trabalhos da
gestio do Sr. Diretor. Tiveram o evento "Mundi em 90"', com pal:ticipag:io dos discentes do
"iTeam", Organizagao Estudantil que partiu de alunos da FEA e conga com os alunos da

FDRP. Essa semana tiveram dezesseis inscritos, doze forum selecionados nas suas primeims ou
segundas opg6es de vaga de intercambio, sendo que possuem vinte e tr6s vegas em relagao a

todos os conv6nios que forum fimlados. Entao, vio conseguir enviar todos que t6m interesse
em realizarem intercimbio pda naga da Unidade. Deixa claro que essas vagas nio sio atreladas
a bolsas. Bolsas que, por outro lado, os alunos podem se inscrever at6 hole. Fizeram a selegao

com essa data em razio do Edital AUCANI de Bolsas M6rito que se encermm hole as
inscrig6es. O Sf-Dilela agradece as palavras do Prof. Hirata e diz ao mesmo que, obviamente,

o avango da intemacionalizagao nio terra sido possfvel sem o seu fundamental apoio e seu
fundamental trabalho. 4. Palavra aos Senhores Membros. O Prof. Titular Ignacio Maria

EQvcda..Vdasce diz que deixaH sua manifestagao de elogios etc para a reuniio do dia 13/09,

mas, 6 16gico, que endossa as palavras que ja foram aqua referidas. Ter5o no segundo semestre,

dia 30/10, a eleigao para Reitor e Vice-Reitor. Entio, a Resolugao que discipline o processo
eleitoral jf foi publicada e ache que jf foi enviada a todos. llama atengao para ficarem atentos
porque vai ser uma eleigao eletr6nica, porunto, pda regra nova da Universidade. Faz parte da

Assembleia Universitfria, as Congregag6es das Unidades today, dos Museus, dos Institutos

Especializados, dos quatro Conselhos Centrais e o Conselho Universitfrio. A sistemftica seri
exatamente a mesma que tiveram aqui quando da eleigao na semana passada. No faso, a

Superintend&ncia da Tecnologia da Informagao encaminharg um e-mail com a senha, primeiro

para consulta ampla para coda comunidade, no dia 23. Nb dia 30, a eleigao. Ent5o, no dia 29
receberio um e-mail, a senha e o acesso. Tamb6m, como parte do processo eleitoral, a
(hmissio Eleitoral que conduz o processo e que 6 presidida pelo Prof. Jose Rog6rio Cruz e

Tucci esb organizando, pelo menos, tr6s debates com os candidatos. O que nio impede,
tamb6m, sabe que outr2s Unidades t6m feito isso, convidar os candidatos. L6gico que
dependendo da disponibihdade da agenda aceitario ou nio o convite. No dh 30/ 10, segunda-

feira, das 9 is 18 horns. Ache que a experi6ncia que tiveram foi muito tranquila na tiltima
eleigao. Diz que & s6 para nio esquecerem e colocarem na agenda, pois 6 um momento muito
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imporunte na vida da Universidade. O cio Jorge Silva Nunez de
!!!lela comunica que o Prof. Pedro Bohomoletz de Abreu Dallari informou a Congregagao

do Instituto de Relag6es Intemacionais - IRI que dirigiria o convite ao Sr. Diretor para
participar da Congregagao. Espera que haja disponibilidade. Por raz6es que todos os colegas jf
falamm, compartilhar um pouco sua lideranga acad6mica tamb&m no IRI. Na Faculdade de
Direito, endossa as palavras de todos os colegas e, a16m disco, deseja 6tima sorte aos novos

(-hefes de Departamento. O Sf,.Bile!@ diz que recebeu com muita honra o convite do IRI, na
pessoa de seu Diretor, o Prof. Pedro Dallari. Espera de fato poder contribuir. Diz que ja teve a
honra de ser membro daquela Congregagao. Nbvamente, sed uma grande honra. Agradece o

convite. O Prof. Dr. lair Aparecido Cardoso diz que gostaria de reiterar as galas dos colegas

que o precederam em relagao ao Sr. Diretor, bem homo as subs pr6prias galas no (TA Diz que

reconhece e parabeniza o Sr. Diretor pda gestao. O S!,.!)ilf!@ agradece as palavras do Prof.
Jair. O Representante Discente Suplente da Graduagao Saulo Simon Borges relembra

todos que este falando em nome dos alunos. Diz que apesar de algumas discordfncias que
tiveram nesse periodo, acha que 6 importante registrar o compromisso que o Sr. Diretor teve

com este Faculdade, principalmente. Diz que fda com bastante alegria do momento initial,
quando o Sr. Diretor aceitou, mesmo sendo o inico candidato, a participar dessa sabatina
realizada pelo Centro Acad6mico e responder as perguntas dos alunos. Agora, fazer a prestagao
de contas, isso mostra transpar6ncia, comprometimento e responsabilidade com a FDRP. Ache

ipso bastante imporunte. Records que tr&s pontos bastante sensfveis aos alunos forum tocados
e bem desenvolvidos durante a gestio. O PPP, homo a Profa. Fabiana recordou. O processo

todd foi muito bonita, muito interessante e muito produtivo. Continua que desde o initio o Sr.
Diretor disse que era intengao aprovar durante sua gestao o novo Projeto Polhico Pedag6gico

PPP da Faculdade. Foi um ganho muito grande e "bacana", ampliando as lukas e o processo.
lsso foi muito positivo para todo movimento discente. A comunicagao na Faculdade tamb6m

implementada durante gestao do Sr. Diretor. E um espago muito interessante que os alunos t6m

e com grande participagao, gostam muito e se relacionam bastante. lsso 6 muito marcante

tamb6m. lsso vem de um processo bem transparente e 6 muito bom para des. Tamb6m, o
.[#z?rv/ zzzoxa/ O@re, uma grande expansao da gestao do Sr. Diretor e coda vez mats a]unos saindo,

podendo realizar esse intercfmbio acad6mico. Este vendo que em breve receberio mais alunos
do exterior. Considers isso muito positivo para a Faculdade. Diz que essa 6 uma fomla de
agradecimento e de registrar esses pontos Comunica que o segmento discente teve uma

participagao bastante importante na 61tima(l:ongregagao relativa ao relat6rio de um professor

em que questionaram a quantidade de horns de auld sendo dada. Houve retaliagio por parte do
docente dentro da sala de eula e isso foi recepcionado pelos alunos de uma forma muito

negative. Entenderam como uma retaliagao da atuagao do discente, do movimento discente, da

representagao discente. Diz que gostaria que isso fosse registrado em ata e, tamb6m, de
relembrar os motivos da participagio discente. Estio buscando a efici&ncia da FDRP, o

cumprimento da legislagio, acha que isso ficou muito claro para todos, inclusive forum os
termos em que forum aprovados os relat6rios e melhorar a qualidade da Faculdade. Ache que a
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posture do docente nio foi, de forma alguma, interessante. Receberam ipso como uma
retaliagao da representagao discente. Diz, novamente, que gostaria que ipso ficasse registrado

em ata. Realmente, nio gostam dessa postura para esse tipo de coisa. O Sf..D!!f!@ agradece o
acad&mico Saulo pdas palavras que Ihe disseram respeito. Agradece o reconhecimento dos
alunos. lsso o deixa muito felix. O Sr. Diretor inicia a Parte ll -- ORDEM DO DIA -- I.
REFEREND.AR. 1.1 PROCESS0 2014.1.589.89.1 - DEP.ART.AMENTO DE DIREITO

PRIVADO E DE PROCESSO CIVIL - Alteragio da disciplina de Graduagao DPP3004
Direito do Tmbalho I Teoria Gerd e Direito Individual, proposta pelos Profs. Drs. Jair
Aparecido(hrdoso e Maria Hemilia Fonseca. Aprovagao ad /r#?n#Z//m do Conselho do
Departamento de Direito Privado e de Processo Civil em 12.05.2015. Aprovagao da Comissio
de Graduagao em 28.04.2017. Aprovagao ad /!#ew#dz/my da Congregagao em 24.08.2017. O E!!!f
Dt. Jail Aparecido Cardoso esclarece que essa disciplina 6 reference ao PPP anterior.

Requereram em 2014 esse alteragao. Entenderam que o PPP anterior tinha alguns vicios, alguns

problemas. O PPP atual tem outra planilha e outra 16gica do hist6rico colocado. A
Congregagao, em Sessio realizada em I ' de setembro de 2017, referendou, por
unanimidade (quatorze votos), o despacho do Sr. Diretor, is fls. 14, que aprovou a
alteragao da discipline de Graduagao DPP3004 -- Direito do Trabalho I -- Teoria Gerd e
Direito Individual, proposta pelos Profs. Drs. Jain Aparecido Cardoso e Maria Hemilia
Fonseca. 1.2 PROCESS0 2015.1.685.89.1 - DEPART.AMENTO DE DIREITO

PIJBLICO - Criagao da discipline optativa "Ciencias Ctiminales en lbemamerica", ptoposta
pecos Profs. Drs. Eduardo Said Diniz e Victor Gabriel de Oliveira Rodriguez. Aprovagao ad

r?$em dz/w7 do Conseco do Departamento de Direito Ptiblico em 19.07.2016. Aprovagao da
Conrlissio de Graduagao em 28.04.2017. Aprovagao ad / #?m#Zz/;w da Congregagao em

24.08.2017. A Congregagao, em Sessio realizada em I ' de setembro de 2017, referendou,
por unanimidade (quatorze votos), o despacho do Sr. Diretor, is fls. 18, que aprovou a
solicitagao de criagao da discipline optativa "Ciencias Criminales en lberoamerica",
proposta pelos Profs. Drs. Eduardo Said Diniz e Victor Gabriel de Oliveira Rodriguez.
1.3 PROCESS0 2017.1.427.89.4 - DEPARTAMENTO DE DIREITO PUBLICO -

Cdagao da discip[ina optativa '']nternationa] Trade Law" com oferecimento em lingua ing]esa,
proposta peso Prof. Dr. Umberto Cello Junior. Aprovagao ad /y&axdz/m do Conselho do
Deparumento de Direito Pt[b[ico em 17.08.2017. Aprovagao da (]omissio de Graduagao em
24.08.2017. Aprovagao ad / #?m dz/m da Congregagao em 24.08.2017. O Sr,.Dilelu adianta que

irg se abster da votagao, por ser parte interessada. Declare, porunto, sua abstengao. O curso
"International Trade Law '' sed oferecido no primeiro semestre de 2018, uma disciplina optativa

eletiva. Seri oferecido em ingles. E um curio, principalmente, sobre a Organizagao Mundial do
Com6rcio. Diz que gostaria muito de oferecer esse disciplina aqui na FDRP. A Congregagao,

em Sessio realizada em ll ' de setembro de 2017, referendou, por maioria, treze votos
favorfveis e uma abstengao, o despacho do Sr. Diretor, is fls. 11, que aprovou a
solicitagao de criagao da disciplina optativa "lntemational Trade Law" com
oferecimento em lingua inglesa. 2. .APROV.AR. 2.1 PROCESS0 2017.1.46.89.0 -
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FACULD.ADE DE DIREITO DE RIBEIRAO PRETO - Criagao de curio - Proposta de
Especializagao denominada "Direito Notarial e Registml". Aprovagio do Conselho do
Departamento de Direito Privado e de Processo Civil em 09.03.2017. Aprovagio da Comissio
de Cultura e Extensio Universitfria em 07.07.2017. Parecer favorgvel do relator, pda
CongKgagao e pelo CI'h Prof. Associado Rubens Begak, em 24.08.2017. O Sf-.;Bile!@
esclarece que foi aprovado no (l;l'A o conv&nio entre a FDRP e a Fadep - Fundagao de Apoio i

Faculdade de Direito. Agora, dever5o deliberar a criagao, em si, do curso. A Congregagao, em

Sessio realizada em I ' de setembro de 2017, aprovou, por unanimidade (quatorze
votos), o parecer do relator, is fls. 293, favorivel a proposta de criagao de curio de
Especializagao denominada "Direito Notarial e Registral". 2.2 COMPLEMENTAR:
PROCESS0 2017.5.162.89.8 - FACULD.ADE DE DIREITO DE RIBEIRAO PRETO -

Consults sobre assuntos de Graduagao. Reformulagao das Normas Intemas da FDRP, para
adequagao aos Currkulos 89001 e 89002. Aprovado pda Comissio de Graduagao em
22.06.2017. Parecer favodvel do relator Prof. Dr. (lbmilo Zufelato, pda Congregagao, em

29.08.2017. O Sf..Dill!@ comenta que se grata de adequagao de Normas Intemas da FDRP em
decorr6ncia da entrada em vigor do novo Projeto Politico Pedag6gico. O P112LDf..Ca!!!ib
Zli&!ala diz que, em primeiro lugar, gostaria de registrar votos de agradecimento ao Sr. Diretor

pda condugao extremamente cuidadosa, atenciosa com dodo o corpo docente, discentes e

servidores. Coda gestao tcm seu desafio. Nesses tlltimos quatro anos, houve muitos desafios a
serem enfrentados, vfrios deles aqui registrados, inclusive, pelos representantes discentes, no

que diz respeito ipublicidade de uma s6rie de dados. Foi uma gestao absolutamente

participativa, com muito avango nesse campo. Diz que quer registrar e agradecer, homo
professor dessa Casa, todos esses pontos extremamente positivos dessa gestgo. Deseja que o Sr.

Diretor continue como docents dessa Faculdade tamb6m os ajudando nesse caminho de
consolidagio. Diz que quer fazer algumas observag6es para solicitor a retirada de paula desse
assunto. Em primeiro lugar, acabou de verificar com os representantes discentes, que ache que

foi disponibilizado somente pda metade o material no site. Como imprimiu frente e verso, no
momento que digitalizaram, saiu apenas uma das laudas. Esclarece que isso nio impediria a
apreciagao, mas, por ser um assunto bastante sensfvel, sem a presenga do Presidente da
Graduagao ou de membros que tivessem participado nessa instancia, 6 bastante temergrio

discutir um fema homo esse. Comenta que ele pr6prio tem algumas d6vidas. Diz que nio tomb
uma posigao definitive em alguns temas. Trouxe, exatamente, para que pudessem discutir.
Prop6e a retirada de paula para que o assunto deja discutido, agora, com o novo Presidente da
Combsio de Gmduagao. Coloca-se a disposigao para prestar esclarecimentos, faso hajj
necessidade, na pr6xima reuniio da Congregagio. O RcDresentante Discente da Graduagao
Sauna.Simon...B111gu sugere a consideragao, pelo relator, cano hajj complementagao do

relat6rio, do artigo 7, parggrafo tlnico, da nova proposta de deliberagao do T(:ll-: O referido
artigo graz que deve ser regida pdas normas da ABNT. Mas, a Faculdade tem uma normative

especif ica para quest6es formais do T(llXl: Nio sabe, no entanto, se sio conflitantes com as
normal da ABNT. Ache que, talvez, sejam Solicita que seja esclarecida esse questao, se vai vader
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o novo ]Regimento ou se mant6m a Deliberagao porque 6 especifica. Diz que 6 a Deliberagao n '

I de 09/05/201 1 e era complementada pda n ' 2 de 2015, nio tem a data exata. Incumbe-se de

enviar por escrito ao relator. O Sf:..!)ilf!@ diz que na pr6xima reuniio da Congregagao o
assunto voltad com o parecer do relator completo, colorado a disposigao de todos. Diz ao Ac.

Saulo que ipso jf ficou registrado. O Sf..Dill!@ consults o Colegiado sobre a retirada do item

da paula, sendo autorizado. A Congregagao, em Sessio realizada em I ' de setembro de

2017, deliberou a !e!!lada...de.pal41a do item 2.2 COMPLEMENT.AR: PROCESSO
2017.5.162.89.8 - FACULDADE DE DIREITO DE RIBEIRAO PRETO - Consulta
sobre assuntos de Graduagao. Reformulagao das Nonnas Intemas da FDRP, para
adequagao aos Curriculos 89001 e 89002. 2.3 SUPLEMENT.AR - PROCESSO
2011.1.34.89.7 -- PROF. DR. CA]O GRACCO PINHEIRO DIAS - ]ielat6rio bienal de

atividades docentes realizadas no pedodo de 2015 a 2017, apresentado peso interessado.
Aprovado ad /!#?n#dz/m do Departamento de Direito Pi3blico, em 31/08/2017. Parecer favorgvel

do re]ator pe]a Congregagao, Prof. Associado Thiago Manara de Matos. O Se!!!!e!.]l)ilelu
comunica que o Prof. Thago Marrara precisou se retirar para dar auld e que Ihe foi solicitada a

emissio desse parecer, bastante ''em ama da hora". L6 o parecer do Prof. Thiago Mantra, na
integra, pols nio houve tempo de colocf-lo a disposigao: "Honra-me o pedido de parecer sabre

o terceiro relat6rio bienal de atividades do Prof. Clio Dias no Regime de Dedicagao Integral a
Doc6ncia e iPesquisa junto ao Deparumento de Direito P6blico da Faculdade de Direito de

Ribeirio Prego da USP. Ap6s exame dos autos e do relat6rio nele contido, 6 possfvel concluir

que: 1) A atuagao do docente em disciplines de gmduagao 6 excelente. Conforme consta do

relat6rio, ministrou treze disciplines diferentes para trinta e uma turmas do curio de Direito,
vince e cinco das quads como tinico regente. Al&m disso, auxiliou na reposigao de aulas de
disciplines de Direito Constitucional em virtude de af astamentos da Prof. Eliana Franco Neme.
2) A atuagao do docente em disciplinas de P6s-Graduagao nio ocorreu. Conforme consta do

relat6rio, por6m, a CPG kinda nio aceitou novos docentes pelo cato de o Programs ser ainda

novo e nio ter sido concluida sua avaliagao. A aus6ncia de atuagio, porunto, nio decorreu de

opgao do docente. 3) E igualmente adequada a participagao do docente em bancas de
Graduagao (cinco bancas no bi6nio) e bancas de P6s-Graduagao (duas bancas de Doutorado e

dubs de Mestrado). 4) As tarefas de orientagao foram igualmente comprovadas. O docente
demonstra ter concluido cinco orientag6es de T(:E. Nio hf orientag6es de Mestrado pelo cato

de a (T'G nio ter ainda aberto credenciamento de novos docentes. 5) No tocante is atividades

cientdicas, consta do relat6rio ativa participagao em eventos cientificos nio apenas de Direito
Intemacional, mas, tamb6m sobre Educagao Jurkiica. Nb geml, o docente participou de otto

eventos cientd:icos no bi6nio. Ademais, proferiu palestra na OAB e participou da Revista de

Informagao Legklativa do Senado coma parecerjsta convidado. 6) No que diz respeito a
Extensao, demonstra o docente intense atividade, incluindo participagao em bancas de selegao
de docentes da Universidade do Estado de Minas Gerais e da Universidade Federal de Sio

Paulo. Al&m disso, colaborou, por quatro vezes, com aulas para o Programa da Terceira Idade
da FDRP/USP e representou a Unidade na Feira das Profiss6es por tr6s vezes. 7) Enfim, a
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atuagao do docente em atividades administrativas se revela superior im6dia. Participou do

Conselho do Departamento de Direito Pablico, da Congregagio, da Comissio de Graduagio,
da Comissio de Re]ag6es [ntemacionais, da (]omissio do PAE e de Comiss6es Sindicantes,
a16m de ter colaborado intensamente com o processo de revisio do Projeto Politico Pedag6gico

da Graduagao em Direito da FDRP/USP. Dianne dos dados constantes dos autos, manifestc-

me pda aprovagao do relat6rio bienal. Esse 6 o parecer que submeto a apreciagao da d.
Congregagao. Com minhas saudag6es acad6micas, Thiago Marrara, Prof. Associado da USP na

FD]W '." O Sf:..Direla diz que os requisitos, conforms mencionou o Prof. Guilhemle, estio
sendo reavaliados pda Comissio de P6s-Gmduagao. Este Comissio estava a espera da avaliagao

do seu primeiro relat6rio pda Capes. Solicitou ao Prof. Guilherme que o corrigisse caso
estivesse endo. Depois dessa primeira avaliagao haver5 condig6es e o Prof. Guilherme if
adiantou que uma das alterag6es que servo feitas aos requisitos 6, justamente, nas linhas de
pesquisa. Haverg alterag6es e, com isso, oportunidade para novos credenciamentos. O clef
D!: Guilherme Adolfo dos Santosl Me!!des diz que aprovaram as novas regras, hf cerca de

sein meses, aprovada jf pda USP. O recredenciamento exide uma produgao minima dos tiltimos
cinco anos. N6vos credenciamentos, a produgao minima, consideram muito bom, segundo

alguns crit6rios da Capes, nos tlltimos tr6s anos para novos. Mas, isso 6 como crit6rio minimo.

lsso nio esb na regra, mas, 6 evidentemente o poder discricionfrio da Comissio.
Evidentemente, tamb6m, ido analisar a ader6ncia da produgao docente e da proposta do

docente, em oferecimento de um projeto de pesquisa ou adesio a um projeto de pesquisa e
tamb6m o oferecimento de discipline. Entao, esses sio os requisitos para os novos
credenciamentos. Nio houve novos credenciamentos no periodo justamente por conte que, foi

colocado no parecer, o Programs 6 novo. Precisaria um mfnimo de estabibdade para o compo

docente para esse primeira avaliagao da Capes. Feith essa primeira avaliagao da Capes, vio se
reunir, jf tiveram vfrios pedidos. Saindo esse parecer da Capes, vio se reunir para pensarem em

incorporar novos docentes. O S!..Dilelu responde a Profa. Associada Cintia que nio queria se

manifestar quando a credenciamento da P6s-Graduagao. Porque isso 6, evidentemente, um
crit6rio, conforme colocou o Prof. Guilherme, para a P6s-Graduagao. Diz que se restringiu a ler
o relat6rio do Prof. Manara. Houve uma s6rie de atividades cientif ices, participagao em

congressos e em atividades administrativas. O Pref ])r. Guilherme Adol&rdos Salltos

Me!!dw colocou que 6 a aprovagao do relat6rio. O credenciamento 6 em outro momento. Pede

desculpas por ter causado esse confusio. O Sf,JI)ilf!@ diz que o credenciamento "nio esb em
logo". Diz que os comendrios do Prof. Guilherme sio oportunos e que o Prof. Caio seri
avaliado pda CERT. O que fazem aqui6 s6 uma avaliagao pda CERT. Diz que, ap6s a
manifestagao da Profa. Cintia, fifa registrado, coloca, novamente, em votagao. A Congregagao,

em Sessio realizada em I ' de setembro de 2017, aprovou, por maioria (13 votos
favorAveis e I abstenS:ao), o parecer do relator, is fls.265, favorfvel a aprovagao do
relat6rio bienal de atividades docentes realizadas no periodo de 2015 a 2017,

apresentado pelo interessado. O PIQf: D!: Guilhemie Adolfo dorSa!!tor Me!!des pede
para fazer uma colocagao. Participou de quase todas as reunites de Congregagao dos tlltimos
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leis anon. Passou, praticamente, todos os relat6rios, fez parecer em alguns deles. S6 votou de

forma desfavorgvel em um deles, nio vai sitar o nome, todos aqui sabem, porque em sua
avaliagao o professor nio teve o desempenho, nio s6 nos tlltimos dots anon, mas num perikxlo
considergvel nos tr6s pilares em que esb esteada a Universidade. Diz que o Pmf. Clio, coloca

seu voto favoravelmente, tem muitos trabahos relevantes e participag6es relevantes em vfrios

desses pilares. Nio todos, mas em vfrios desses pilates. Queiram ou nio queimm, venham a
considerar o resultado final, de acordo com a suas formas de pensar, o taco de que o Prof. Clio

tem uma participagao muito expressive no Ensino, na Graduagao. Tem uma participagao, no
perfodo, muito expressive na Administragao da Faculdade, a16m, tamb6m, da Extensio.
Participou de vfrias reunites do Conselho Universitfrio. A Universidade tcm tentado buscar,

refletir sobre coda um desses pilares, de dar o destaque aos professores que se esteiam em um
deles com maior relevfncia. O Prof. Clio, sem divida alguma, no pilar do Ensino, 6 um dos
professores que maid se destacam na Faculdade. Por conta disco, quer extemar o seu voto pda

aprovagao do relat6rio do Prof. Caio, com esse destaque especial O SiJ)ilelu diz que, como

leu o relat6rio do Prof. Marrara, verificou o trecho do relat6rio que o Prof. Cato informs que
dois trabalhos estavam aguardando publica®o. O primeiro, um comen6rio sobre o caso do
Estreito de Corfu, Rhino Unido x .Albania, caso famoso no Direito Intemacional. Foi
finalmente publicado no segundo semestre de 2016 em coletfnea oqanizada pelos Professores
Alberto do Amaral Junior e Joao Henrique Ribeiro Roriz. Editaram na fom)a de e-hook. O
segundo, um comentfrio sobre o primeiro parecer consultivo emitido pda (IRmara de
Controversa sobre Fundos Marinhos no Tribunal Intemacional do Mar, embora. contando com

pareceres positivos dos avaliadores. Ele espera que aparega publicado no segundo volume da

obra em que foi publicado o capitulo anteriormente mencionado. Ademais disso, a partir de um
convite do Prof. Murilo Gaspardo do Departamento de Direito Pdblico da Faculdade de
Ci6ncias Humanas e Socials da UNESP, elaborou um artigo sobre Govemanga Global e Direito

Internacional buscando dialogar com o conceito de 'Gr?ed [..prX " nas re]ag6es intemacionais

proposto por David Held, na Universidade de Durham, do Rhino Unido, como parte de sua
participagao no IV Seminfrio de Direito do Estado "Globalizagio e os Fundamentos da

Cidadania", com apoio da Capes e da FAPESP. Esse texto fab parte da colednea de Pf@efT

apresentados pelos participantes do IV Seminfrio, incluindo o pr6prio Prof. David Held, que 6
uma refer6ncia na area. O Sr. Diretor diz que, como intemacionalkta, pode testemunhar, dar

seu testemunho, uma das pessoas mats prestigiadas e mais reconhecidas nessa area. Sera

publicada pda .Nameda Casa Editorial, com previsao de langamento para final de 2017. Por

fim, a convite da organizadora Profa. Associada Fabiana Cristina Seven, escreveu um pequeno
ensaio sobre o Laborat6rio, homo se denomina a disciplina que visa criar um espago de
interagio entre as disciplinas da FDRP, introduzida pelo novo Projeto Politico Pedag6gico que
foi publicado no Relat6rio de Direitos Humanos, edigao comemorativa de cinco anos, do

NAJURP. O Sr. Diretor diz que 6 apenas para conhecimento do Colegiado, que hf publicag6es

do Prof. Caio e, tamb6m, hf publicag6es no prelo. Em face, acredita o Sr. Diretor, pelo pedido
feito "em ama da hora", o Prof. Marrara, talvez, nio tenha observado isso, mas, 6 preciso
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registrar. Hf pub]icagao, sim, do Prof. Clio. O ])rof'l itular Ignacio Maria Poveda Velasco
diz que, com relagio ao relat6rio do Prof. Clio, seu voto & favorfvel Apenas gostaria de
aproveitar o gancho do comen6rio do Prof. Guilherme, que acha que 6 muito oportuno. Para

considerarem que a Universidade esb vivendo este memento no Sistema de Avaliagao, na
construgao da nova (.PA etc. Diz que sodas as Uhidades estio sendo instadas a construir os

deus projetos acad6micos. Diz que o Rector cansou de dizer no Conselho Universitfrio que a
Universidade de Sio Paulo 6 muito grande, que existe muita diversidade, que 6 verdade que hf

as tr6s atividades fins, mas que nem todos os docentes sio iguais, e nem sodas as Unidades, pda

sua pr6pria natureza, sio iguais. Diz que se esb dando oportunidade agora na Universidade

inteira. Por ipso, diz que imagine que nio estejam fazendo o dever de casa. Porque a partir do
projeto acad6mico de cada docente, primeiro ponto, se constr6io projeto acad6mico do
Departamento. Segundo ponto concatenado e, por sua vez, a partir daf se constr6io projeto
acad6mico da Unidade homo um todo. Entao, terio a valorizagio e o respeito aqueles aspectos.

Diz que, como o Prof. Guilherme falou, tendo um professor que tem uma contribuigao
expressiva para o ensino, que 6 a atividade fundamental na Graduagao etc, outro pode ter um

vids de maior expressao na pesquisa ou na extensio. Diz que, pam a16m da questao aqui
concreta, que 6 um momento importante, entao, agora com os novos (heres de Departamento.

Diz que no fundo a ideia do projeto acad6mico de cada um 6 dizer aquino que se pode oferecer

de melhor para a Universidade, dentro de sua especificidade. A parter da{, o Departamento

homo um todo constr6io seu projeto, que por sua vez acabari resultando no projeto da
Unidade. Diz que isso & muito importante porque a nova CPA este trabalhando e solicitou para
as Unidades. Foi pedido que as Uhidades, e daquia pouquinho terio entio a CAI e a CAD,
Comissio de Avaliagao Institucional e de Avaliagao Docente, ja atuando. Diz que no fundo os

elementos para avaliagao nessa nova filosofia servo oferecidos por des pr6prios. Diz que isso 6

importance. O Pmf. Dr. Camino Zufelato diz que, simplesmente, fad uma declaragao de voto,

diz que ja havia votado, mas que 6 um caso que vale a pena fazer algum registro. Ressalta,
inclusive, porque nio estava no parecer pda Congregagao e destaca o relato que foi feito pelo

Sr. Diretor acerca da publicagao cientffica do professor, Ihe parece absolutamente suficiente,

inclusive, por que fda de uma publicagao conjunta com um dos maiores intemacionalistas, o
que por si s6, Ihe parece, tem um peso bastante considergvel O Sf:..Bile!@ diz que nio quid
ressaltar o Prof. Alberto do Amaral Junior porque ele 6 seu amigo, mas diz que o considera um

dos grandes internacionalistas do Brasil. O Poof. Dt: Camilo ZufelatQ concorde com o Sr.
Diretor e diz que reference ao que a Profa. Cintia Rosa havia dito, nio estava no parecer. Diz
que, realmente, nio esuva. Diz que Ihe parece que o relator Ihes permitiria fazer a anflise dos

autos para esclarecer qualquer dtivida sobre esses pontos. Diz que sobre a outra questao, na
linha do que o Prof. Guilherme e o Prof. Ignacio registraram, que 6 preciso entender o perfil de

coda docente, 6 preciso engender para saber exatamente nesse momento homo avalia-lo.
Infomla que nio estio diante de um padrao 6nico de professor. Diz que algo de produgao
cientdica 6 evidence que se deve ter, senio nio faz sentido nem mesmo o professor ser docente

dessa Universidade, mas alguns que tem muito mais tendQncia a pesquisa. Portanto, poderiam
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nesse equihbrio departamental de diversidade de fung6es serem desonerados para outras

fung6es. Ao passo que para equilibrar isso se tem que, e Ihe parece, por ipso registry o voto, que

o Prof. Cain 6 um professor que se dedica a essa instituigao homo poucos. Que ele tem,
inclusive isso agora comega a ser projetado em textos cientificos, que ele esb se dedicando

bastante iideia da Pedagogia e do Ensino de Direito nas Universidades. Informs que ele tem

participado de vfrios eventos acad6micos sobre isso e que, obviamente, ipso nio este, inclusive
nesse t]]timo bi&nio, ref]etido concretamente em pub]icag6es. Mas, que ]he parece, iomega a se

projetar. Comega a desabrochar um filao, do Prof. (bio, de pesquisa. Diz que se olharem nos
tlltimos dots anos quad forum as contribuig6es do Prof. Clio, desde as discuss6es do Projeto

Politico Pedag6gico, as interag6es dele nessa Congregagao, no fmbito do Deparumento, da

Comksio de Graduagao, na gestgo do novo PPP, a16m das outras atribuig6es sodas, Ihe parece
que dianne de um perfil que nio 6 tlnico, mas, que 6 desejfvel de um professor em Dedicagao
Exclusiva, 6 absolutamente louvfvel essa participagio do Prof. Clio na Faculdade. Diz, ent3o,

que & simplesmente um registro de voto, para destacar estes aspectos. O S!..Dill!@, antes de

conceder a palavra iProfa. Fabiana, diz que o professor Camilo falou em projegao, e que de

cato nio 6 s6 projegao. Informa que, ontem mesmo, no XV Congresso de Direito Intemacional,
que diz ser o maior congresso de Direito Intemacional que existe no Brasil e ousa dizer da
America do Sul. Comenta que o Prof. Clio id apresentar, amanha, um Peer que foi aprovado

pda Comissio Editorial do Congresso com uma aluna, orientanda dele em T(IXll: Infomaa que

ipso 6 digno de nota, porque se falava aqui antes sobre (apes, os ciit6rios que a (lopes considers
como positivos na avaliagao de um professor, de um pesquisador. Diz que esse 6 um ponto
bastante ressaltado pda (Ihpes, o orientador publicar e produzir junto com o seu orientando.

Entao, pode testemunhar ontem, porque tem a relagio dos temas no Congresso e viu vfrios
comentfrios. Diz que o fema 6 bastante provocador e que estava if o do Prof. Clio, que teve a
humildade, inclusive, de destacar o nome, colocar o nome de sua orientanda em primeiro lugar.

Diz que isso 6 raro de se ver. O Prof. Dt: Camilo Zu&!41Q diz que nesse aspecto tem
acompanhado algumas reunites de orientagao do Prof. Clio que demoram duas ou tr6s horas.
Reunites de orientagao de Iniciagao Cientdica, diz que v6 esse tipo de dedicagao com o aluno

de Graduagao em poucos docentes aqua, com esse afinco, que agora esb sendo projetado nesse

typo de iniciativa, e nesse equihhrio de coisa, s6 complementa aqua Pede desculpas por ter
interrompido a fda da Prof. Fabiana. Diz que hf muitos docentes que estio produzindo mats
que o Prof.(bio na Faculdade, porque o Prof. Clio esb fazendo atividades administrativas

muito mats do que caberia a um tinico docente. Diz que ele tem um pendao para ipso,
entretanto, diz que devem reconhecer isso. Na hora de equilibmr as coisas isso afeta sim a

produgao acad6mica, a dedicagao ipesquisa de coda um. Afeta de modo geml outros aspectos.

Mas, diz que 6 preciso reconhecerem que, nessa situagao, inclusive, & em prejuizo ao pr6prio
docente. Tem se dedicado as outras atividades, que para ele, pessoalmente, nio sejam tio rivas

de consequ&ncias, mas, que para a Instituigao Ihe parecem que sio indispensfvek. A IPf11b.

Associada Fabiana Cristina Seven faz seu registro de voto. Informs que boa parte dos
relat6rios quase nio forum lidos na Congregagao e esse foi lido. Diante de todos os comentfrios

P£gim 16 1 19 Av. Bandeitantes , 3900 Cd/@/fi da USP
14040-906 Ribei6o Proto-SP

T I F 55 (16) 3315-4954
www.dinitoip.usp.for



UNIVERSIDADEDESAOPAULO
FACULDADEDEDIREITO
DERIBEIRAOPRETO
.Assktanch qZcnica .Acadamica

641

642

643

644

645

646

647
648

649
650

651

652
653

654

655
656

657

658

659

660
661

662

663
664

665
666

667

668
669

670

671

672
673

674

675

676
677

678

679
680

acha que, informs que nem o dela fora lido, embora nio sega nada, diz que por isso quer fazer

questao de registrar. Diz que gostem disso ou nao, gostem pessoalmente dele ou nao, o Prof.
(.hio se mudou de Sio Paulo para Ribeirio Prego e este aqui ha fete ou sais anos, todos os dias,

senio em peHodo de licenga, todos os dias aqui na Faculdade.Demandado por docentes e
discentes, todos os dias que batem na porta dele, diz que ele este adiante da coordenagao da

Fadep, que beneficia muitos docentes aqui. Gasta tempo do seu dia para organizagao da
Fundagao que beneficia diretamente muitos aqui. Diz que ele nio tcm uma produgao baixa, que
ele tem uma reordenagao da atividade de pesquisa dele, sem nenhum typo de apoio, que todos

os outros que estio no Programa de Mestrado t&m apoio de recursos financeiros e outros
aportes que o Programs com a]egria shes garante e sem os mestrandos e sem as mestrandas. Diz
que o que ele faz de produgao 6, contando com as poHticas que estio em menor n6mero,
dedicadas a Graduagao. Diz que estio com um artigo que jf foi pr6-aprovado o seu resumo em

uma revista AI, que estio participando ela, o Prof. Paulo, o Prof. Nunn c o Prof. Camilo que
nio babe ainda, mas, foi aprovado. Falando da experi6ncia do Laborat6rio 1, que foi o
Laborat6rio do semestre passado, gostem do resultado ou nao, diz que nio ha um parecer que

cada um da Congregagio, ou de qualquer Colegiado que o Prof. Clio participe, que nio digs

que foi irretocfvel, ou sega, cada um dos pareceres dele forum pareceres que ele demora, que ele

faz com zero, que poucos deles conseguem fazer. Diz que o Prof. Cato, a16m de ter mudado,

tem um filho pequeno e teve uma filha nesse percurso, e ele se colocou, e diz ser testemunha

disco, homo um pai responsfvel deve fazer, dedicagio integral em meio sumo dividindo com
sua esposa o cuidado com a sua filha. Ou seja, coma isso a questio do perfil e acha que ele fez

muito nesse pedodo, muito nos Eras aspectos Nio ache que estio falando aqui de algo que seja
pouco nisso ou pouco naquilo. Com todos os recursos que tem, docentes que estio no
Programs de P6s-Graduagao, Mestrado, dodo o apoio que os sous coordenadores estio dando
aos docentes que estio no Mestrado, nio sabe se a produgao dele es6 igual ou maior a alguns

de[es. [)iz que seu voto 6 positivo. O ])rof']'itu]at AmancioJorge Silva Nunez de O]iveira

diz acompanhar o raciocinio do Prof. Camilo e da Profs. Fabiana. Sobre o que disse o Prof.

Ignacio, diz ser muito bem vindo elsa ideia de perfis diferentes na Universidade, entretanto,

para efeitos de P6s-Graduagao, acha que elsa reflexio tem que ser muito bem feita, senio
penaliza a P6s-Graduagao. Mas, ache que este alinhado com isso. Diz que parece que estgo se

alinhando todos nessa. Diz que 6 o momento que realmente precise. Diz que, no mais, o perfil
do Prof. (].io Ihe parece exatamente isso que estio procurando de diversidade e de
desempenho. A Prob: A$$Qui4d4 Cintia Rosa Pereira de Lima diz achar bem vinda esse

anflise de perfil do docente, de cada docente ter o seu perfil, que sempre achou que isso faz

sentido, mas, a sua dtivida era porque depois isso vai ser analisado pelos Orgaos da
Universidade de Sio Paulo. lsso nio estava no parecer e que nio sabin porque sio publicag6es,

inclusive, no prelo. Nio tinha conhecimento, por isso sua indagagao, e acha que agora na
avaliagao dos relat6rios tem que ser levado em consideragao esse diversidade de perf is, o que

muitas vezes nio tem sido feito. Entio, sua participagio nessa parte, 6 que ipso seja destacado

tamb6m em outros relat6rios, inclusive, com regime de trabalho de coda docente. O FEllED!.
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fa!!!ila..Zll&!al9 diz que, em complemento, na linda do que a Profa. Cintia Rosa esd
propondo, e com base nio s6 no que estio discutindo, mas, do que esb efetivamente nos autos,

sua proposta 6 que fagam na aprovagao um registro expresso comp]ementar. O ]3f11f..Dr-Jai!
Aparecide..CaldesQ diz ser importance comp]ementar, diz que a Profa.(]ntia Rosa tem razio

em suscitar essa d6vida. O parecer completo nio tinha esse detalhe e & importance porque la

des avaliam essen detahes todos. Entao, prop6e aprovar destacando que esse detalhe foi
realmente analkado pda Congregagao. Ache que isso & imporunte, falar exatamente ipso. Diz
que podem aprovar destacando, acrescentando, sem problema. Diz que a questao que gostaria

de destacar 6 o amadurecimento deste Colegiado em ver a perspectiva pessoal Diz que,
realmente, nio sio PZa#mo& iguaizinhos, publicados. Diz que t6m suns diferengas, suas

perspectivas. Diz ser interessante essa reuniao, o amadurecimento, antes aprovava o relat6rio

com base nas estatisticas. Hoje, nao, avalia-se pelo perfil do professor, diz que isso 6
importante. Com relagao is falas da Profa. Fabiana, diz concordar plenamente, porque 6 um

professor que es6 sempre aqua Diz que o Prof. Clio realmente fica aqui sempre, chega antes

das 8 horan e fica bastante. Diz que a Profa. Fabiana tamb6m vinha mats redo. A Eil2&.
Associada Fabiana Cristina Seven infomla que chegava 7 horas e 30 minuto da manzi e,
agora, chega is 8 horns. O Prof. Dr. Jail Aparecido Cardoso diz que estio sempre juntos aqui

na Faculdade, trabalhando, e o Prof. Clio realmente tcm uma dedicagao bastante efetiva e 6 de
se reconhecer que no Projeto Pedag6gico ele trabalhou bastante mesmo. Diz que feito esse

esclarecimento, esb tranquilo para votar favodvel neste sentido. O Representante Discente

Suplente Sauls Simon Borges faz algumas considerag6es que ache interessante do ponto de
vista discente acerca da atuagao do Prof. Caio. Primeiro que Ihe chama atengao 6 que o Prof.
Clio deu alla no periodo, inclusive, de disciplines que nio sio de seu donafnio, como Direito

Constitutional, e at6 de outro Deparumento. Disciplinas que nio sio de seu dominio de
responsabilidade, inclusive, de outros Departamentos homo Introdugao ao Estudo do Direito,
que nio 6 de seu domingo de responsabihdade, mas, diz que ele quid minktrar, inclusive, porque

ele tem experi6ncia, tem conhecimento da disciplina. Diz que, inclusive, em relagao ao
levantamento que os discentes fizeram na 61tima Congregagao, o seu nQmero de horan em

todos os semestres foi superior ao que detemlina a legislagao. Diz que t6m uma relagio direta

com o professor, que & muito sensfvel aos alunos, principalmente, dos primeiros anos. A
participagao, a proximidade, a preocupagao do Prof. Clio em desenvolver novas metodologias

de ensino, principalmente dentro do fmbito do Laborat6rio, e essa propensao dele, acha que la

era muito vista, jf era perceptivel antes mesmo da implementagio do novo Pmjeto Politico
Pedag6gico, porque ele esb fazendo esses estudos em Pedagogia e, tamb6m, com as disciplinas

multidisciplinares como Direito e Filosofia e Guerra, que ele jf dava em 2015. Agora, no
Laborat6rio, entgo, acha bastante interessante, principalmente, esse experi6ncia que o Prof. Clio

esb cultivando aqui de promover o novo modelo de ensino, o novo padrao de ensino no
Direito. Inclusive, acha que vai ser at6 uma sugestao que dali pessoalmente ao professor, de

divulgar mats essas experi6ncias, para que todos aqui como Faculdade, como uma comunidade

inteim, posse se beneficiar disso e, tamb6m, questionar as pr5ticas de ensino, que 6 o que os
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alunos jf vem pedindo hf muito tempo Diz que o Prof. Caio tem feito experi&ncias muito
interessantes, muito elogiadas, muito sensfveis para os alunos e acha que 6 um ponto bastante

interessante em se destacar dense relat6rio. Prop6e que aproveitem disco aqui, que esb sendo
desenvolvido principalmente pelo professor tamb6m no Laborat6rio. O Sf:..Dilela diz que ao

lingo desses quatro anos nunca registrou voto. Entretanto, faz questao de registrar agora, como

professor de Direito Intemacional, diz que considers o Prof. (hio um dos melhores professores

de Direito Intemacional do Brasil. Diz participar e conversar com ele, nio apenas pelo apoio
que e]e ]he deu ao bongo desses quatro anos na Faculdade, que tiveram vfrias oportunidades

para conversar e discutir contetldos de Direito Intemacional. Diz que o Prof. Clio conhece
profundamente o Direito Intemacional e todos os fundamentos do Direito Intemacional que
sio s61idos, profundos, como poucos que conhece neste Brasil, que se cingem a escrever

platitudes. Diz que o Prof. Clio nio fda e nio escreve platitudes. Diz que 6 muito simples

publicar um livro no Brasil, escrever platitudes, e diz que o Prof. Caio & tio rigoroso, porque ele
conhece tio profundamente o Direito International, que ele se recusa a escrever platitudes.
Portanto, registry o seu voto, homo algu6m que tem autoridade na area de Direito Internacional,
pede desculpas pda malta de mod6stia, e que reconhece a capacidade hnpar do Prof. Caio, coma

profundo conhecedor de Direito International. Portanto, registra esse voto e submete
novamente ao Colegiado a proposta feita pelo Prof. Camino, que a16m de aprovagao do relat6rio

do Prof. Thiago Marrara, a complementagao pda verificagao dos autos, inclusive da publicagio.

A Congregagao aprovou, por maioria, 13 votos favorfveis e I abstengao, o parecer do
relator, is fls. 265, favorfvel a aprovagao do relat6rio bienal de atividades docentes
realizadas no periods de 2015 a 2017, apresentado pelo interessado, bem como a

complex.entagao pda verificagao dos autos, inclusive da publicagao do docente. Nada
ma$' havPpdo R tratar, o Sr. Presidents agradece a presenga de todos e df por encenada a
reqniat!.Jl&:yS#@$ois horas e vinte minutos. Do que, para constar, eu,

K.}l-ti.#5;ig= ia Aparecida Cruz de Oliveira Bianco, Assistente T6cnica

Ac£d6;inca, lavreie digitei esta Ata, que seri examinada pelos Senhores Conselheiros presentes
a sessio em que for discutida e aprovada, e por mim assinada. Ribeido Preto, primeiro de
setembro de dois mil e dezessete.
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