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ATA DA 74' SESSAO SOLENE DA CONGRKaAgAO DA FACULDADE DE
DIREITO DE RIBEIRA.O PROTO DA UNIVERSID.ADE DE SAO PAIJLO. Aos treze
dias do m6s de setembro de dois mil e dezessete, is quatorze horn, no Anfiteatro da Faculdade

de Direito de RibeiMo Prego da Universidade de Sio Paulo, refine-se a Congregagao da
Faculdade de Direito deJLbeirgo Preto - FDRP, sob a Presid6ncia do Prof. Titular Umberto
Cello Junior, Diretor da Unidade, com a presenga dos Professores Fabiana Cristina Seven,

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

Jair Aparecido Cardoso, Maria Paula Costa Bertran Mufioz, Sergio Nbjirie Thiago Marrara de

Matos; dos Representantes I)iscentes de Graduagao Lucas Vieira Carvaho e Yan Bogado

Funck; e da Representante dos Servidores T6cnicos e Administrativos Daniela Verksimo
Gomes. Registraram presenga os convidados Professores Massa de Souza Ribeiro/FEA.RP,

Cristiano Roque Ant:unes Barreira/EEFERP, Nuno Manuel Morgadinho dos Santos Coelho e
Clio Gracco Pinheiro Dias. Presente, tamb6m, a Sra. Marcia Aparecida Cruz de Oliveira

Bianco, Assistente T6cnica Acad6mica, para secretariar a reuniio. Justin icaram aus6ncia os
Professores .Nessandro Hirata, Amfncio Jorge Silva Nunes de Oliveira, Cintia Rosa Pereira de

Lima, Giselda Maria Femandes Novaes Hironaka, Nelson Mannrich e Rubens Began O S!.,
Dill!@ declara aberta a Sessio Solene da Clongregagao. (=omunica que apresentad o Relat6rio
de Gestio e Prestagao de Contas 2013-2017. Acrescenta que nesta solenidade tamb&m seko

apresentados os Re]at6rios das (]omiss6es, bem como dos Departamentos da FDRP. Registry
as presengas: a) Prof. Dr. Ignacio Maria Poveda Velasco, Secretfrio Gerd da Universidade de

Sio Paulo e Membro Titular da Congregagao desta Faculdade; b) Profa. Dra. Malta de Souza
Ribeiro, Professors Titular da Faculdade de Economia, Administragao e Contabihdade de

Ribeirio Preto, que assuming a Vice-Diretoria desta Faculdade, a partir de 16/09/2017; c) Prof.

Dr. Cristiano Roque Antunes Barreira, Diretor da Escola de Educagao Fisica e Esporte de
Ribeir5o Prego. O Sf..Bile!@ inicia a apresentagao do REi-ATORIO DE GESTAO E
PRESTACAO DE CONTAS DO PERL ODO DE 2013-2017. Transna! acid: ' Alas dos

colegtados incluidas no site da FDRP; ' Sess6es da Congregagao transmitidas ao vivo peso

sistema IPTV/USP; ' Relat6rio mensal de Execugio Orgamentiria disponibilizado no site; '

Prestagio de contas mensais nos colegiados com 6nfase em abemlra e encerramento de anon
orgamentfrios. Execucio Orcamentiria: Orcamento Anual 2014: ' Distribuigao do
Orgamento nos grupos orgamentarios vigentes: Grupo Bfsico: R$ 602.767,00 (seiscentos e dots

mil, setecentos e sessenta e sese reals); Grupo Manutengao de Ediffcios: R$ 109.490,00 (cento e

novo mil quatrocentos e noventa reais); Grupo Equipamentos de Seguranga: R$ 10.949,00 (dez

mil, novecentos e quarenta e nove reals); Grupo Manutengao e Equipamentos de InfomMtica:

R$ 12.591,00 (doze mil, quinhentos e noventa e um reais); Grupo Treinamento de Servidores:

R$ 4.704,00 (quatro mil, setecentos e quatro reais); Total na Unidade: R$ 740.501,00 (setecentos
e quarenta mil, quinhentos e um regis). ' Grupo Atividades de Contrato (Recurso Centralizado

na Reitoria para contratos terceirizados): R$ 938.990,14 (novecentos e trinta e oito mil,

novecentos e noventa reais e quatorze centavos). Receita Pr6pria contingenciada em 2013,
sendo devolvida em 2014 nas seguintes dates: Em 06/02: R$ 155.255,34 (cento e cinquenta e
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cinco mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e trinta e quatro centavos); Em 31/03: R$
810.777,87 (oitocentos e dez mil, setecentos e setenta e sete reals e oitenta e sete centavos); Em
02/09: R$ 810.777,87 (oitocentos e dez mil, setecentos e setenta e sese reals e oitenta e sese

centavos); Saldo da Receita Pr6pria em 31/ 12/2014: R$ 1.770.000,00 (um milhio, setecentos e

setenta mil reals). ' Execugao e Economic Otgamentitia 2014: Grupo Orgamendtio e Valor:
Grupo Bfsico: R$ 277.363,79 (duzentos e setenta e sete mil, trezentos e sessenta e tr6s reais e

setenta e nove centavos); Grupo Manutengao de Edit icios: R$ 27.918,68 (vinte e sete mil,
novecentos e dezoito reals e sessenta e oito centavos); Grupo Equipamentos de Seguranga: R$

2.055,15 (dois mil, cinquenta e cinco reals e quinze centavos); Grupo Manutengao e
Equipamentos de Informftica: R$ 1.704,81 (um mil, setecentos e quatro reals e oitenta e um

centavos); Total Economia OTQamentfria; R$ 309.042,43(trezentos e nove mil, quarenta e dots
reais e quarenta e Eras centavos); Execugao reference ao Orgamento de 2014: R$ 431.458,57

(quatrocentos e trinta e um mil, quatrocentos e cinquenta e oito reals e cinquenta e sese

centavos), 58% (cinquenta e oito por cento). O Sr. Diretor comenta que para economizar no
orgamento, nio gastaram judo. Gastaram 58% do orgamento que foi repassado a FDRP pda

Universidade de Sio Paulo. lsso representou o total de -R$ 309.042,43 (trezentos e Rove mil,
quarenta e dois reais e quarenta e tr6s centavos). lsso foio que economizaram em 2014, tendo
em vista dodo cenfrio que se apresentava na Universidade como um todo. Numa 6poca em que

vinha a sinalizagao da Reitoria sobre a necessidade de contengao de gastos e de recursos.

Orgamento Anual 2015: ' Distribuigao do Oi-gamento nos grupos orgamentidos vigentes:
Grupo Dotagio Bfsica: R$ 568.509,00 (quinhentos e sessenta e oito mi] e quinhentos e novo

regis); Grupo Manutengao de Edifkios: R$ 108.626,00 (cento e oito mil seiscentos e vinte e sets

reals); Grupo Equipamentos de Seguranga: R$ 10.863,00 (dez mil, oitocentos e sessenta e tr6s

reals); Grupo Manutengao e Equipamentos de ]nfomHtica: R$ 14.036,00 (quatolze mi] e trinta

e seis reals); Grupo Treinamento de Servidores: R$ 6.446,00 (sets mi], quatrocentos e quarenta e

seis reals); Grupo Adicional de Tmnsporte: R$ 61.429,00 (sessenta e um mil, quatrocentos e

vinte e nove reals); Grupo Atividades e Contratos Terceirizados: R$ 1.226.807,00 (um milhao,

duzentos e vince e seis mil, oitocentos e sete reals); Total: R$ 1.996.716,00 (um milhio,
novecentos e noventa e seis mil, setecentos e dezesseis reals). O Sr. Diretor diz que nesse ano,

os recursos destinados iseguranga, higiene, limpeza e manutengio, ficaram centralizados na

Reitoria e esta destinava is Unidades. O orgamento de custeio, sem contar as despesas com os
referidos itens, foi 20% (vince por cento) menor que em 2014. lsso ja dentro da poHtica de

contengao de gastos da Universidade de Sio Paulo. Encerramento Orgamentfrio 2015:

Orgamento 2015 Total: Saldo Initial R$ 1.996.716,00 (um milhio, novecentos e noventa e sets

mil, setecentos e dezesseis reals); Contingenciamento 11/09/2015 - 20% em relagao ao
Orgamento de 2014: R$ 399.343,20 (trezentos e noventa e nove mil, trezentos e quarenta e tr6s

reals e vinte centavos). O Sr. Diretor comenta que receberam 20% (vinte por cents) a menos

que em 2014; Saldo Final R$ 498.378,35 (quatrocentos e noventa e oito mil, trezentos e setenta
e oito reals e trinta e cinco centavos); Execugao: R$ 1.098.994,45 (um milhao, noventa e oito

mil, novecentos e noventa e quatro reals e quarenta e cinco centavos); ExecuSao: 68,80%
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(sessenta e tito virgula oitenta por cento). O Sr. Diretor coloca que, como diminuiu o valor
repassado pda Universidade de Sio Paulo, ficaram com menos dinheiro, necessariamente

tinham que gastar mats, aumentando, assim, o percentual. Aumentou o percentual, pois
diminuiu o valor repassado pda USP. ' Receita Pr6pda 2015: Em 31/12: R$ 2.490.000,00 (dais

milh6es e quatrocentos e noventa mil reais). O Sr. Diretor explica que a Receita Pr6pria nio se
confunde com o Orgamento. Na Receita Pr6pria tamb6m nio entram os recursos advindos dos

curios de Especializagao, que t6m uma rubrica separada. Diz que hf, obviamente, diferengas

entre a execugao orgamen6ria, que 6 o Orgamento, da Receita. At6, entao, nio tinham pensado
em onerar a Receita. Ou seja, gastar parte da Receita para fazerem investimentos. Foam

gastando, executando, o Orgamento. At6, mais recentemente, 6 que tomou a decisio de utilizar

recursos da Receita Pr6pria pam fazer investimentos que nio poderia fazer com o Orgamento.
Logo mats, mostrad como foi utilizada a Receita. Orcamento Anual 2016: ' Distribuigao do

Orgamento nos grupos orgamentfrios vigentes; Grupo Dotagao Bfsica: R$ 454.807,00

(quatrocentos e cinquenta e quatro mil, oitocentos e sese reals); Grupo Manutengao de
Edif icios: R$ 87.301,00 (oitenta e sese mil, trezentos e um regis); Grupo Equipamentos de
Seguranga: R$ 13.095,00 (treze md e noventa e cinco reals); Grupo Manutengao e
Equipamentos de [nformftica: R$ 11.229,00 (onze mi], duzentos e vince e nove regis); Grupo

Treinamento de Servidores; R$ 4.972,00 (quatro mil, novecentos e setenta e dois reais); Grupo

Adicional de Transporte: R$ 49.143,00 (quarenta e nove mil, cento e quarenta e tr6s reais);

Subtotal: R$ 620.547,00 (seiscentos e vinte mil, quinhentos e quarenta e sese regis). ' Grupo

Atividades e Contratos Terceirizados; R$ 881.328,00 (oitocentos e oitenta e um mil, trezentos e

vinte e oito reais). O Sr. Diretor diz que os primeiros valores que receberam eram muito arima.
Tiveram que discutir e fazer adaptag6es. Diminuiram o nQmero de vigilantes, diminuiram a
periodicidade das limpezas nas depend6ncias da Faculdade, porque receberam menos dinheiro

da Universidade de Sio Paulo para fazerem ipso. 0 0rgamento veio diminuindo, clara, na
proporgao da pr6pria situagao financeira da Universidade de Sio Paulo; Total: R$ 1.501.875,00

(um milhao, quinhentos e um mil, oitocentos e setenta e cinco reals). Execugio e Economic

Orgamentaria 2016; Grupo Orgamentario e Valor Total Economia Orgamentfria -- devolvida
em 18/01/2017: R$ 191.381,30 (cento e noventa e um mil, trezentos e oitenta e um reais e
trinta centavos). Esse valor voltou para o Orgamento; Execugao referente ao Orgamento de
2016: R$ 1.312.624,60 (um milhao, trezentos e doze mil, seiscentos e vince e quatro regis e
sessenta centavos), 87% (oitenta e sese por cento). ' Receita Pr6pria 2016: Em 31/12: R$
2.212.000,00 (dois milh6es e duzentos e doze mil reals). Esse valor diminuiu, porque fizerem
investimentos com a utilizagao dos recursos da Receita, nio onerando o Orgamento.
Orcamento Anual 2017; ' Distribuigao do Orgamento nos grupos orgamentfrios vigentes:
Grupo Dotagio B4sica: R$ 454.807,00 (quatrocentos e cinquenta e quatro mil, oitocentos e sete

regis); Grupo Manutengao de Edif icios: R$ 87.408,00 (oitenta e sete mil, quatrocentos e oito
reais); Grupo Equipamentos de Seguranga: R$ 13.111,00 (treze mil, cento e onze reais); Grupo
Manutengao e Equipamentos de Informftica: R$ 11.229,00 (onze mil, duzentos e vinte e nove

reals); Grupo Treinamento de Servidores: R$ 5.760,00 (cinco mil, setecentos e sessenta reais);
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Grupo Adicional de Transporte: R$ 67.373,00 (sessenta e sese mil, trezentos e setenta e tr6s

reais); Subtotal: R$ 639.688,00 (seiscentos e ttinta e nove mil seiscentos e oitenta e oito regis). '

Grupo Atividade e Contratos Terceirizados: R$ 747.997,00(setecentos e quarenta e sete mil,

novecentos e novent2 e sese reals). O Sr. Diretor diz que a diminuigao desse repasse foi

significativa; Total: R$ 1.387.685,00 (um mihao, trezentos e oitenta e sese mil e seiscentos e

oitenta e cinco reals). Execugao Orgamentfria Parcial(at6 31/08): Grupos Orgament6rios
Especfficos e Valor Grupo Plano Plurianual de Obrm: R$ 390.676,41(trezentos e noventa mil,

seiscentos e setenta e sets regis e quarenta e um centavos). ' Receita Pr6ptia 2017: Em 12/09:

R$ 1.750.000,00 (um milhao, setecentos e cinquenta mil reais); ' Saldo do Orgamento at6
dezembro/2017: R$ 502.000,00 (quinhentos e dais mil reals) (incluindo todos os grupos
orgamentfrios, inclusive, Contratos com Terceirizados). O Sr. Diretor diz jf passou todos esses
n6meros iProfa. Dra. Massa de Souza Ribeiro na "reuniio de uansigao", realizada na segunda-

feira. Esclarece que dad para chegar sem problemas at6 o final do ano. Previsio at6 de
economia orgamen6ria. !!!vesting!!!w: 2Qil3: ' Aquisigao de monitores, /?az?books, //o&mzzA e

projetores multimedia: R$ 25.795,00 (vince e cinco mil, setecentos e noventa e cinco reals). 2Q114:

' Aquisigao de persianas para as salas de aulas e Biblioteca: R$ 10.850,00 (dez n& oitocentos e

cinquenta reals); ' Contratagao da manutengio dos equipamentos de refrigeragao; R$ 42.936,00
(quarenta e dois mil, novecentos e trinta e sets reals); Aquisigao de projetores: R$ 28.000,00

(vince e oito mil reals). O Sr. Diretor comenta que alguns projetores das salas de aula nio
estavam mats funcionando; ' Contratagao da renovagao anual dos peri6dicos impressos do
acervo da Biblioteca: R$ 53.890,00 (cinquenta e tr6s mil, oitocentos e novcntR reals). 2Q115: '

Pontos de acesso sem fio: R$ 23.561,20 (vince e tr6s mil, quinhentos e sessenta e um reals e

vince centavos). O Sr. Diretor diz que foi para melhorar a comunicagao aqui dentro da
Faculdade; ' Renovagao dos peri6dicos impressos da Biblioteca: R$ 36.483,75 (trinta e sets nN,

quatrocentos e oitenta e tr6s reais e setenta e cinco centavos); ' Para a instalagao do CEJUSC,
instaladas divis6rias na sala B13: R$ 3.190,00 (Eras mil, cento e noventa reals). 2Qil6: ' Aquisigao

de microcomputadores: R$ 159.690,00 (cento e cinquenta e nove mil, seiscentos e novcnt2
reals). O Sr. Diretor informs que nio foi possivela aquisigao total de microcomputadores

necessitados pda Unidade. Forum adquiridos 45(quarenta e cinco) microcomputadores; '
Servidores: R$ 36.965,00 (trinta e sets mil, novecentos e sessenta e cinco reals); ' Renovagao de

licenga do software de antivirus: R$ 2.400,00 (dots mil e quatrocentos regis); ' Cameras de
vigilancia: R$ 4.797,00 (quatro mil, setecentos e noventa e sese reals). O Sr. Diretor comenta
que esse foi uma questao muito discutida. Tiveram que redimensionar os Contratos com
Terceirizados e compensariam com a instalagao de cameras de seguranga, mas achou que seria

um Gusto muito elevado para a Faculdade. Entao, fez o inicio desse investimento, trocaram
quatro cameras, mais modemas. (]omenta com a Profa. Malta que precisam, na sequencia,
continuar com as substituig6es das cameras, por estarem bem antigas. Diz que tiveram um triste

epis6dio de mcismo num dos banheinos da Faculdade. Se tivessem cameras mais modemas,
talvez tivessem captado imagens melhores para tentarem identificar e localizar pessoas que

possam ter cometido esse crime. Ache que vale a pena continuar o investimento nas cameras,
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inclusive para aumentar a seguranga; ' Refonna do balcio da Bibhoteca e troca de today as
poms das salas de aulas: R$ 43.230,00 (quarenta e tr6s mil, duzentos e trinta reals); ' Divis6rias

na sala da Segao de Apoio Acad6mico e no Departamento: R$ 6.400,00 (leis mil e quatrocentos
reals); ' Monitores e //aar?aZ.c R$ 19.740,00 (dezenove mil, setecentos e quarenta reals; '

Estantes da Biblioteca para expansao da capacidade de armazenamento do acervo: R$ 16.900,00
(dezesseis mil e novecentos reals). O Sr. Diretor diz que precisaram fazer uma mudanga no
/apex/ da Biblioteca. Forum compradas 18 (dezoito) estantes. Com os livros novos que estio
sendo catalogados, a estimativa foi que essas estantes comportariam um volume de livros novos
da Faculdade no puzo de at6 cinco ou seis anos. Daqui cinco ou seis anos estariam com a

capacidade esgotada, nio ter5o mats espago, inclusive, para aumentarem o acervo. Esse 6 um

problems a ser planejado pda pr6xima gestao. No mezanino nio 6 possfvel colocar muito

peso; ' Pr ojeto e16trico para tutu-a licitagao do transformador da FDRP: R$ 10.300,00 (dez mil
e trezentos regis). O Sr. Diretor diz que hia necessidade da colocagao de novo transformador.

Hoje estio consumindo energia acima do que o transformador da FDRP pemlite. Ou seja, a
vulgar pelo que este aconteccndo agora em Ribeido Preto, no final do invemo 32, 33'C No
verso, todos ligar5o os aparelhos de ar condicionado e o receio 6 que haha um ''apagao" na
Faculdade. Entao, terio que fazer esse investimento. Gastaram R$ 10.300,00 (dez mil e

trezentos reals) com o projeto. O pmjeto esb na SEF -- Superintend6ncia do Espago Fisico. (lk

recursos para fazerem esse investimento com o novo transformador vino da Reitoria. Jf estio
vindo em cotas; ' Manutengao dos tijolos da fachada do Audit6rio e melhotias no
estacionamento e no forro de alguns pontos do pr6dio: R$ 11.816,92 (onze mil oitocentos e
dezesseis reals e noventa e dois centavos). Serif necessfria uma manutengao total do pr6dio,
mas ficaria em torno de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), entao, nio foi possfvel no

momento; ' Renovagao de alguns titulos de peti6dicos impressos: R$ 21.773,00 (vince e um mil,

setecentos e setenta e tr6s rear). 2QllZ: ' Contratagao para colocagao de cortim6es para o
Audit6rio da FDRP: R$ 14.750,00 (quatorze mil, setecentos e cinquenta reals). Esse 6 uma
exig6ncia do Compo de Bombeiros. O Audit6rio da FDRP 6 muito bonito, mas faltam os
corrim6es para as pessoas se apoiarem; ' Atualizagao do Windows Vista em 45 computadores:
R$ 10.417,68 (dez mil quatrocentos e dezessete regis e sessenta e oito centavos); '
Equipamentos USPnet sem fio: R$ 13.165,40 (treze mil, cento e sessenta e cinco regis e
quarenta centavos); ' Aumento do acervo da Biblioteca: (i) Livros Nacionais: R$ 75.380,20

(setenta e cinco mil, trezentos e oitenta reais e vinte centavos); (ilD livros Internacionais: R$
223.526,61 (duzentos e vince e tr6s mil, quinhentos e vince e sein regis e sessenta e um centavos).

dario um Pregao com a Reitoria para diminuir o cusco; ' Equipamentos de videoconferancia,

cameras de seguranga, aparelho de 'lV e mfquina fotogdfica: R$ 55.100,00 (cinquenta e cinco
mil e cem reals). Servo instalados no Anfiteatro da FDRP. Fez a opgio por esse local, para que

o acesso ficasse democratizado. Diz que nio maria sentido instalar um aparelho de
videoconfer6ncia na Sale da Diretoria. No Anfiteatro o equipamento poderf ser utilizado pelos

docentes, alunos etc. Tamb6m adquiriram uma mfquina fotogHfica para registrarem os eventos

realizados aqui na Faculdade; ' Instalagao de um medidor de energia e16trica para a cantina: R$
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29.870,19 (vinte e nove mi], oitocentos e setenta reals e dezenove centavos). O Sr. Diretor diz
que a Cantina do Ivan utiliza a energia e16trica da FDRP e isso 6 um custo adicional para a
Unidade. Com o medidor a FDRP deixad de cern forma subsidiar a Cantina. A concessio

vence em outubro, haverg hcitagao, e a empresa vitoriosa jf utilizarg energia e16trica separada da

Faculdade; ' Reforms dos estacionamentos da FDRP: R$ 40.983,71 (quarenta mil, novecentos e

oitenta e tr6s reals e setenta e um centavos). O Sr. Diretor comentou que o problems estava
quando um cano sara e outro entrava. lsso sera resolvido, agora, com a abermra de uma nova

entrada Haverf uma entrada especdica e uma saida especif ica; . Reforms da Casa 4, onde sed

instalado o EPIJUR -- Escrit6rio de Prfticas Jurfdicas: R$ 390.676,41(trezentos e noventa mil,
seiscentos e setenta e leis reais e quarenta e um centavos) (recursos da Reitoria/SEF). O Sr.
Diretor diz que, como esta sessio es6 sendo transmitida ao vivo, gostaria de registrar os
agradecimentos a Reitoria. Esses recursos vieram da Reitoria. Na realidade, a Reitoria repassou

a FDRP, R$ 570.000,00 (quinhentos e setenta mil regis). Esperam kinda ter uma "volga" para
gastarem com mobilifrio, computador etc; TOTAL R$ 1.412.612,07 (um milhio, quatrocentos

e doze mil seiscentos e doze reals e sete centavos). Apresenta fotos da Casa 4. O Sr. Diretor
convida o Assistente T6cnico Administrativo. Sr. Julio (Zsar Lippi, pam o descemmento da
placa, homo marco initial da Casa 4. Diz que espera que as Profas. Monica Herman Salem
Caggiano e Malta de Souza Ribeiro o convidem para a inauguragio. Convida todos a passarem
por la e acompanharem esse obra. Refomia e ampliagao da Biblioteca: ' Mudangas no /lzOa//4 '
Melhol:ia no fluxo de usu6tios; . Inclusio de 18 novas estantes. Acervo Biblioteca: ' O acervo

da Biblioteca cresceu de forma constante nos 61timos quatro anos: ' A evolugao do acervo foi
de 15.000 (quinze n.a em 2013 para 27.929 (vince e fete mil, novecentos e vinte e nove) livros

atualmente. ' 174 (cento e setenta e quatro) dtulos ped6dicos (40 por assinatma corrente, 29

nacionais e ll intemacionais); ' 2017: aumento de 1.873 (um mil, oitocentos e setenta e tr6s)
livros no acervo. Glad!!asia: Indice de aprovagio na OAB: ' Entre as ptimeiras colocadas; '

Aprovag6es de at6 94% (noventa e quatro por cento). Seko de Qualidade da OAB: ' 2016:
Recomenda OAB. O Sr. Diretor comenta que uma de suas grandes preocupag6es ao vir para ca

era dar sequ6ncia a exce16ncia que jf existia aqui na Graduagao. Tinha uma preocupagao, em
primeiro lugar, que nio houvesse, com mudanga de Diretor, uma queda dos niveis. Gostaria

que mantivessem e aprimorassem a qualidade, pele menos o reconhecimento, que dessem ainda
maior visibilidade a FDRP. Diz que, evidentemente, todos sabem, nio 6 estar entre as primeims

com maior indice de aprovagao na OAB, nio 6 isso s6 que mede a qualidade de uma faculdade.

Mas, ipso 6 uma vitrine, ajuda a aumentar o prestigio, a visibilidade, a credibilidade da faculdade.
Entao, continuum a figumr entre os primeims colocados nos exames da OAB. Tiveram fndice

de aprovagao de at6 94%(noventa e quatro por cento). Diz que fica muito feliz por terem

mantido ipso. Conseguiram o Selo de Qualidade da OAB, at6 por esses altos indices de
aprovagao. Em 2016 a Ordem dos Advogados do Brasil OAB recomendou a Faculdade de

Direito de Ribeido Prego; ' De 1.071 (um mil e setenta e um) cursos avaliados apenas 139
(cento e trinta e nove) receberam o belo, dentre estes esb, honrosamente, a FDRP. ' Curio 5
(cinco) estrelas no Guia do Estudante: Anflke feita durante os anos de 2014 a 2017. O Sr.
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Diretor comenta que desde de 2014 a FDRP tcm recebido cinco estrelas no Guia do Estudante.
Este ano obtiveram mais uma vez, motivo de muita alegria. Diz que todos devem ter visto esse

notfcia. Comenta que uma das alegrias grandes que teve aqui na FDRP foia vibragao, o
comprometimento, o engajamento de alguns professores, certamente de todos os funcionfrios e

certamente da maior parte dos alunos. Aquela necessidade pda busch constance por
aprimommento. Diz que se lembra de quando veio, conversou com os professores, com alguns
alunos, e diziam ipso, que havia necessidade de aprimorar. Participou de algumas discuss6es

realizadas durante a gestao do Prof. Ignacio Maria Poveda Velasco. Naquela 6poca jf se tinha

como perspective, depots de uma discussio em que forum trazidas pessoas de fora, mais
discuss6es, para que pudesse ter um Projeto Politico Acad6mico da Faculdade. Entao, o novo
PPP -- Projeto Politico Pedag6gico foi possfvel. Gostaria que tivesse tido a participagao maior

de alguns professores, dos servidores nio docentes e dos alunos. O que confere ample
legitimidade a ele. Evidentemente, o PPP 6 intrinsecamente flexfvel e deve sim sofre ajustes.
Entrou em vig6ncia nesse ano, para a burma que entrou esse ano. Dos professores que tiveram

engajamento muito grande no Projeto Politico Pedag6gico, ressalta a participagao dos Profs.

Nuno Manuel Morgadinho dos Santos Coelho, Fabiana Gistina Severie Clio Gracco Dias
Pinheiro, que tiveram grande comprometimento e que souberam frazer os alunos. Tiveram

muitas discuss6es, um processo amplamente democrftico, no qual muito se orgulha. ' Novo
PPP - Projeto Politico Pedag6gico: Valorizagao da integragao entre teoria e prgtica do Direito.

O Sr. Diretor diz que ipso 6 fundamental. E um dos objetivos do Projeto; ' Valorizagao da
integragao entre ensino, pesquisa e extensao; ' Aumento da flexibilidade cunicular e de

fomngao. O Sr. Diretor diz que esse 6 uma das grandes reivindicag6es. (1)s alunos mesmos

sempre reclamaram disso e continuam reclamando, da cargo maciga nos doin primeiros anos.

Entao, hf certa flexibilizagao, sem mexer no pedido integral Certs flexibilizagao dessa carga. A

ideia de nio dar apenas aulas expositivas e aproveitar algumas horns com outras atividades que

sio consideradas tamb6m. lsso 6 uma das grandes conquistas do Projeto Politico Pedag6gico,

que prop6e m6todos de ensino inovadores. Diz que sabe que hf muitas crfticas, sobretudo a
questio dos Laborat6rios, porque sio uma experi6ncia. ]l.aborat6rios t6m por finalidade,

exatamente, proporem m6todos de ensino inovadores. Colocando doin, tr6s, professores

discutindo com os alunos, permitindo aos alunos ter uma visio nio compartimentada do
Direito. Diz que 6 6bvio, como tudo que 6 novo, suscita reag6es. Evidentemente, pode e deve

sofrer adaptag6es. Saba da preocupagao, mas vai evoluindo. Considers isso um avango na

Faculdade, principalmente pda maneira engajada. Principalmente, por terem tido a participagao

dos alunos, que df legitimidade. Os alunos sio os responsfveis e des pr6prios faso as criticas e
as necessidades de aprimoramento. Considers esse como um dos grandes marcos da gestao; '

M6todos de ensino inovadores. Criagao da (]1)C - Comissio Coordenadora do Curse: .
Coordenar a implementagao do PPP; ' Encaminhar propostas para reestruturag:io do projeto; '
Elaborar a proposer de nconhecimento do curso de Graduagao. Participagao dos estudantes

em pesquisa: O Sr. Diretor diz que argo que 6 muito imporunte e chamou sua atengao quando
veio para ci e ao longo dos anos aqui, como dizia, nio 6 s6 o sucesso do exame da OAB, esse
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Faculdade tem uma vocagao para pesquisa, impressionante. Nominalmente, diz que se ar:rica

dizer que 6 a Faculdade de Direito que tem o maior n6mero de estudantes

pesquisadores com bokas FAPESP. Porque nio hf uma semana ao longo desses anos que ficou

sem assinar projetos de pesquisa. Professores coordenando projetos dos mais variados temas.

lsso revela a capacidade e uma vocagao para pesquisa na Faculdade. De 2013 a 2017: ' 67
(sessenta e sete) bolsistas de programas da Pr6-Reitoiia de Pesquisa; ' 47 (quarenta e sete)
bokistas da FAPESP; ' 3(tr6s) bolsistas do Programs de Iniciagao Cientll-ica- IC da FDRP; ' 3

(u8s) bolsistas da Superintendancia de Gestio Ambiental. ' Normadzagao de recursos para

incentivo a pesquisa atrav6s de participagao em eventos: R$ 36.000,00 (trinta e sets mil reals) a
partir de 2016. O Sr. Diretor comenta que iSala da Diretoria sempre chegavam pedidos de

professores e alunos que gostariam de apresentar trabalhos em congressos etc. Entao, para

impessoalizar (Principio da Impessoalidade), para nio ficar a crit6rio do Diretor sobre como
conceder ipso, resolveu repassar, ainda que modestamente, alguns recursos pam a pr6pria

Comissio de Graduagao. De 2016 a 2017, conseguiram repassar R$ 36.000,00 (trinta e seis mil

reals) para esses tipos de despesas, como passagens a6reas, propiciar a ida de alunos a
congressos e mesmo de professores, ipso na Graduagao. Esclarece que quando diz

"normatizagao" signlfica que todo ano vio alocar recwsos para a Graduagao, este com suas
regras pr6prias, vai distribuir estes recursos. Diz que & argo que gostaria que a nova gestao desse

sequ6ncia. 11:6s:Glad!!afar: O Sr. Diretor diz que a P6s-Graduagio foi fruto do trabalho de

muitos professores durante a gestao do Prof. Titular Ignacio Maria Poveda Velasco. Diz que
quando veio para a FDRP faltava apenas autorizagao da Capes. Em dezembro de 2013, com

ajuda de muitos professores, destaca o Prof. Associado Gustavo Asked Ferreira que teve uma

colaboragao mlportante na elaboragao do Regimento, do Regulamento da P6s-Graduagao. '

Inicio em agosto 2014; ' Recebeu a quarts tumla em 2017; ' 2 (dois) bolsistas CAPES do
Programs Demanda Social; ' I (um) bolsista FAPESP; ' 47 (quarenta e sete) bolsistas PAE; '
Aumento na procure pelo Programs de P6s-Graduagao .f/#c/a .fe#izr. Como a P6s-Graduagao

esb em fomlagao, esd buscando a sua consolidagao, seguimm a mesma poHtica da
impessoalidade. A Diretoria alocou recursos iP6s-Graduagao, que tem pemlitido a ida dos
professores ao exterior, inclusive de alunos. Participagao dos professores em congressos no Pak

e no exterior. Sem que isso tenha que passer pelo crivo da Diretoria. A P6s-Graduagio elaborou
um regimento proprio estabelecendo crit6rios para a distribuigao desses recursos. Assim como

fez a Comissio de Graduagao. lsso faz parte do que 6 a impessoalidade e objetividade, para que

nio houvesse subjetividade na concessio de benefkio para um professor e nio para outro. O
aumento do Princbio da Impessoalidade, bgsico na Administragao. V6 com satisfagao que ipso

tem propiciado a participagao de docentes nas atividades acad6micas extemas da Unidade. Na
semana passada tiveram vfrios docentes em Portugal, participando do (X:)NPEDI - Conselho

Nacional de Pesquisa e P6s-Graduagao em Direito. lsso com recursos, em grande parte, que

forum alocados iP6s-Graduagao. ' Nomiatizagao de recursos para incentivo a pesquisa at:tav6s

de participagio em eventos: R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) a parter de 2016. ' Participagio de
docentes extemos em atividades acad6micas na Unidade. O Sr. Diretor diz que um dos grandes
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desafios da pr6xima gestao, jf comentou isso com as Profas. Monica Herman Salem Caggiano e

Mafia de Souza Ribeiro, 6 a consolidagao da P6s-Graduagao. Precisam ter a meta, depois da
pr6xima avaliagao quadrienal, conseguir o Doutorado para a Faculdade de Direito de Ribeii5o

Preto. Todas as Unidades comegam com nora 3 (tr6s) e a FDRP nio pode nem ser avaliada
peso pedodo de 4 (quatro) anon, o Programa de Mestrado tem dois anos e meio. Entao, nio foi

uma avaliagao complete. Jf foi algo importante tcrcm mantido a nora 3 (tres). Essay sio
informag6es extraoficiais que tem, nio estio confirmadas. A nota said no dia 15/09/2017.

ll:esglJisa: Centro de Apoio a Pesquisa: ' Implantagao em 2014. ' Auxilia pesquisadores na
preparagao de documentos para agancias de fomento. ' Odentag6es quanto a utilizagao de

recursos e a prestagao de contas de projetos cientdicos. O Sr. Diretor comentou que como tem

um quadro "enxudssimo" de funcionitios, o Eden Gongalves de Padua se aperfeigoou e tem

dado um apoio fundamental aos professores, aos pesquisadores aqui da Faculdade. O Centro de

Pesquisa da FDRP 6 o alder. Precisariam ter mats algu6m com o oder, mas nio t6m Diz que

gostaria de enaltecer o trabaho do oder que tem sido muito bem feito, tem ajudado muitos
professores em seus projetos de pesquisa. Diz que, se nio se engana, foi um trabalho elaborado

pelo Prof. Associado Thiago Marrara de Matos de regulamentagao do P6s-Doutorado. E6e

De111elade: ' Regulamentado. ' Duragio: de 3 (U6s) a 24 (vinte e quatro) meses. '

Desenvolvimento de pesquisa. Exlcnsie; NAJUIRP Nticleo de Assessoria Jurfdica Popular da
Faculdade de Direito de Ribeir5o Proto: O NAJURP existe desde 2011 e procura desenvolver

agnes relacionadas a extensao, ensino e pesquisa em porno dos temps Direitos Humanos,
Educagao e Cidadania. . Contemplado pelo Edital PROEXT em 2016: R$ 100.000,00 (cem mil

rear). O Sr. Diretor diz que ipso tem possibiHtado a continuidade de bolsas e muitas atividades

do NAIURP. Motivo de muito orgulho para a Faculdade de Direito de Ribeido Prego. Antes da

sua gestio jf existia a parceria entre a FDRP e o Tribunal de Justiga do Estado de Sio Paulo.
Foi instalada na Faculdade a sede do CEJUSC em 2016. Os alunos podem olhar para o

CEJUSC homo uma atividade de estfgio. Registry o importance tmbalho do servidor Daniel

Mois6s Ferrari. CEJUSC - Centro Judicifrio de Solugao de Conflitos e Cidadania da Faculdade

de Direito de Ribeirio Preto: ' Parceria entre a FDRP e o Ti.ibunal deJustiga do Estado de Sio
Paulo; ' Atendimento gratuito a populagao; ' Alunos tem oportunidade de participar de
ambiente que preza a conciliagao; ' 291 (duzentos e noventa e um) processos abertos; ' 326
(trezentas e vinte e sein) sess6es de conciliagao; . 125 (cento e vinte e cinco) concihag6es

exitosas. O Sr. Diretor complementa que as panes conseguiram a conciliagao e nio forum a

Julio, o que alivia, evidentemente, a carga que l£ 6 muito grande do Poder Judiciario. Entao, &
uma grande contribuigao; ' Mengao Honrosa no Pr6mio "Concihar 6 Legal"; ' Primeiro

CE.fUSC instalado em uma Faculdade Publica Estadual O Sr. Diretor diz que 6 um motivo de

grande satisfagao tamb6m. Esse 6 maid um pr6mio para a gloriosa FDRP. Casa4/EPIUR -

Escdt6do de Prftica Juddica da Faculdade de Direito de Ribeirio Pteto: ' Atividades prgticas e

de estagio; ' Atendlmento gratuito a populagao para aconselhamento juddico e
acompanhamento de casos; ' Atividades de conciliagao de conflitos regis; ' Organizagao e

realizagao de ptfticas juridicas simuladas; ' Atividades de extensio como NAJURP e
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"Acolhimento e Prevengao ao Endividamento", coordenado pda Profs. Dra. lara Pereira
Ribeiro. O Sr. Diretor agmdece a participagao signif icativa que tiveram na elabomgao do

Regimento, o EPJUR, o Prof. Associado Thiago Marrara de Matos, o Prof. Dr. Sergio Nbjiri,

que recentemente propos alterag6es muito impormntes a esse Regimento. C)s alunos preckavam
realizar atividades pdticas aqua dentro, ipso este previsto em lei Nio podem contratar um

advogado que posse coordenar isso, trazendo cason reals para os alunos. Endo, diz que o Prof.

Dr. Sergio NbjiH sugeriu que poderiam solicitor aos egressos da FDRP que auxiliassem os
alunos nas resolug6es dos casos e que coordenassem os cason. lsso jf este previsto no

Regimento e deve entrar na paula da Congregagao. Champ a atengao para a necessidade de

aprovagio disco. Tudo ipso, como jf disse, vai para a Casa 4; ' Casa 4: Acolhimento e
prevengao ao endividamento da populagao de Ribeirio Preto: A atividade faz parte do Projeto

de Culture e Extensio "Prevengao e Protegao Juridica aos Endividados da cidade de Ribeido
Prego", que 6 desenvolvido pelos alunos da FDRP. O Sr. Diretor diz que se orguha de ter

podido assinar a Portaria que criou a Comissio sobre Vio16ncia de G6nero da FDRP/USP: A

Comissio tem canter permanente e 6 composta por servidoras docentes, t6cnico-
administrativas e estudantes de Graduagao e P6s-Graduagao. O grupo tem como desafio

propor pohticas de enfrentamento ivio16ncia de g6nero no fmbito da FDliP, bem homo
receber, analkar e investigar os relatos de viol&ncia de g&nero ocorridos no contexto acad&mico

da Unidade. A Comissio iri tamb6m acolher e encaminhar as vhimas de vio16ncia de g6nero a
rede de enfrentamento ivio16ncia. O Sr. Diretor enaltece os trabalhos da Profa. Associada

Fabiana Crbtina Seven Diz que, hoje, jf possuem diretrizes para o encaminhamento, um fluxo

para ser seguido. A FDRP foi uma das primeiras faculdades do rap@xr a friar a Comissio de
Vio16ncia de G6nero. Curses de Especializagao: ' Nova regulamentagao; ' Destinagao do

saldo excedente; 50% (cinquenta por cento) para o Deparmmento proponente; 50% (cinquenta

por cento) para a Unidade. ' Ctiagao da FADEP - Fundagao pam o Desenvolvimento do
Ensino e da Pesquisa do Direito. Cursos antes da Deliberagao 01/2015: ' Especializagao

Direito Processual Civil TI, coordenado pelo Prof. Dr. Camino Zufelato: Parte Oz,edge zd
Unidade: R$ 20.957,81 (vinte mi], novecentos e cinquenta e sese reals e oitenta e um centavos);
Parte destinada ao Departamento de Direito Privado: R$ 359.173,15 (trezentos e cinquenta e

nove mil, cento e setenta e tr6s reais e quinze centavos); Receitas executadas: R$ 714.958,62

(setecentos e quatorze mil, novecentos e cinquenta e oito reais e sessenta e dois centavos);
Despesas executadas: R$ 209.578,12 (duzentos e nove mil, quinhentos e setenta e oito reais e

doze centavos). ' Especializagao Direito Processual Civil T2, coordenado pelo Prof. Dr. Camino
Zufelato: Parte Oz,ergo.zd Unidade: R$ 28.811,58 (vince e oito mil, oitocentos e onze reais e

cinquenta e oito centavos); Parte destinada ao Departamento de Direito Privado: R$ 387.186,79
(trezentos e oitenta e sete mil, cento e oitenta e sets reals e setenta e nove centavos); Receitas

executadas: R$ 797.534,52 (setecentos e novcnt2 e sese mil, quinhentos e trinta e quatro reais e

cinquenta e dots centavos); Despesas executadas: R$ 341.659,42 (trezentos e quarenta e um mil,

seiscentos e cinquenta e nove regis e quarenta e dots centavos). ' Especializagao Dheito
Processual Civil T3, coordenado pele Prof. Dr. Camino Zufelato (prestagao de contas em

Pfgina10 1 26 Av. Bandeiiantes , 3900 (h//@#i da USP
14040..906 Ribeido PretcrSP

T I F 55 (16) 33i5-4954
www.direitorp.usp.for



g71@/Mi &@lM
DI \'liV . £#= // IH@

UNIVERSIDADEDESAOPAULO
FACULDADEDEDIREITO
DERIBEIRAOPRETO
.AssistZncia qZcnica .Aca(&mica

401
402

403

404
405

406

407
408

409

410
411

412

413
414

415

416
417

418

419

420
421

422

423
424

425

426
427

428

429

430
431

432

433

434
435

436

437
438

439
440

andamento): Parte Oz,exgea,/ Unidade: R$ 32.867,08 (trinta e dois mil, oitocentos e sessenta e fete

reals e otto centavos); Parte destinada ao Departamento de Direito Privado: R$ 335.692,25

(trezentos e trina e cinco mil, seiscentos e noventa e doin regis e vinte e cinco centavos;

Receitas executadas: R$ 733.926,45 (setecentos e trinta e tr6s mil, novecentos e vinte e leis regis

e quarenta e cinco centavos); Despesas executadas: R$ 328.670,80 (trezentos e vince e oito mil,

seiscentos e setenta reals e oitenta centavos). ' Especializagao Direito Tributfdo TI,
coordenado pelo Prof. Dr. Guilherme Adolfo dos Santos Mendes: Parte Operge,zd Unidade: R$

44.984,05 (quarenta e quatro mil, novecentos e oitenta e quatro reais e cinco centavos); Parte

destinada ao Departamento de Direito Ptlblico: R$ 120.275,78 (cento e vince mil, duzentos e
setenta e cinco regis e setenta e oito centavos); Receitas executadas: R$ 712.806,31 (setecentos e

doze mil, oitocentos e sets reais e trinta e um centavos); Despesas executadas: R$ 511.906,16

(quinhentos e onze mi], novecentos e leis regis e dezesseis centavos). ' Especializagao Dheito
do Trabalho TI, coordenado pelo Prof. Dr. Jair Aparecido Cardoso (prestagao de contas em

andamento): Parte Oz,edge,zd Unidade: R$ 48.967,24 (quarenta e oito mil, novecentos e sessenta e

fete reals e vinte e quatro centavos); Parte destinada ao Departamento de Direito: R$
147.861,32 (cento e quarenta e sese mil, oitocentos e sessenta e um regis e trinta e dois
centavos); Receitas executadas: R$ 722.632,58 (setecentos e vinte e dois mil seiscentos e trinta e

dois reais e cinquenta e oito centavos); Despesas executadas: R$ 489.672,39 (quatrocentos e
oitenta e nove mil seiscentos e setenta e dois regis e trinta e nove centavos). C!!Be&ap6fB
It)elibeacge..QILZ2Q115:. L.LM Direito Civil Tl: Estimativa de Oz,ergead Unidade: R$ 43.489,14

(quarenta e tr6s mil, quatrocentos e oitenta e nove regis e quatorze centavos); Estimativa de

faldo hquido destinado ao Departamento de Filosofia do Direito e Disciplines Bgsicas: R$
69.023,33 (sessenta e nave mil, vince e tr6s reals e trinta e tr6s centavos); Estimativa de saldo
hquido destinado a Unidade: R$ 69.023,33 (sessenta e nove mil, vince e tr6s reais e trinta e tr6s

centavos); Estimativa de receius executadas: R$ 648.870,76 (seiscentos e quarenta e oito mil,
oitocentos e setenta reals e setenta e seis centavos); Estimativa de despesas executadas: R$

434.891,42 (quatrocentos e trinta e quatro mil, oitocentos e noventa e um reais e quarenta e

doin centavos). ' Especializagao Dkeito Econ8mico e Desenvolvimento Tl: Estimativa de
Oz,ergeaZ Unidade: R$ 31.024,77 (trinta e um mil, vinte e quatro regis e setenta e sete centavos);

Estimativa de saldo liquido destinado ao Departamento de Direito Ptlblico: R$ 95.336,43

(noventa e cinco mil, trezentos e trinta e sein regis e quarenta e tr6s centavos); Estimativa de

faldo hquido destinado a IJnidade: R$ 95.336,43 (noventa e cinco nil, trezentos e trinta e seis

reals e quarenta e tr6s centavos); Estimativa de receitas executadas: R$ 562.026,67 quinhentos e
sessenta e dois mil, vinte e seis regis e sessenta e sete centavos); Estimativa de despesas

executadas: R$ 312.047,70 (ti:ezentos e doze mil, quarenta e sete reals e setenta centavos). '
Especializagao Direito Tributfrio '12: Estimativa de Oz,ergeaZ Unidade: R$ 41.966,96 (quarenta e
um mil, novecentos e sessenta e seis regis e noventa e sets centavos); Estimativa de saldo llquido

destinado ao Departamento de Direito Ptlblico: R$ 115.191,63 (cento e quinze mil, cento e

noventa e um regis e sessenta e tr6s centavos); Estimativa de saldo Hquido destinado a Unidade:

R$ 115.191,63 (cento e quinze mil, cento e noventa e um regis e sessenta e tr6s centavos);
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Estimativa de receitas executadas: R$ 728.441,96 (setecentos e vince e oito mil, quatrocentos e
quarenta e um reals e noventa e sets centavos); Estimativa de despesas executadas: R$
419.669,64 (quatrocentos e dezenove mil, seiscentos e sessenta e nove reals e sessenta e quatro

centavos). Rela£6es Internacionais: O Sr. Diretor enaltece os trabalhos da servidora Claudia
Sarkis Rezende. . Ctiagao do /#/erwa#a/za/ O@fP; . Aumento no niimero de conv6nios 6i:mados; '
Aumento na mobiHdade acad6mica estudantil Acumulado de Conv6nios Assinados: Em 2015:

lO (dez); Em 2016: (dezessete); Em 2017: 20 (vinte). ' Duplo Diploma de Graduagao: FDRP e
Scuola di GiHriq)nldenqa da Uttiuersil deRZI StHdi di Camedno. (1) St. D\Koor tells\m o seu

reconhecimento ao trabalho executado pelo Prof. Associado .Nessandro Hirata. Diz que o Prof.
Hirata e a Profa. Cintia Rosa Pereira de Lima foram os responsfveis por esse conv6nio e estio

trabalhando no segundo conv&nio de Duplo Diploma. Ao final da Graduagao, os participantes

do programs recebem Diplomas de Graduagao das duas instituig6es. E diferente de
intercfmbio. Primeira unidade do au/ip//.r de Ribeirfo Preto a assinar um conv&nio de Duplo

Diploma de Graduagao. Segundo conv6nio de Duplo Diploma em andamento -- .fa/oZa d
GM/z9n/de//Zn da U /perl/ &2# i dz d Jaiiad Comunicacio Institucional: O Sr. Diretor diz
que os alunos nio leem mats e-mack. Entao, pensaram em qual fermmenta acessam atualmente;

Fare#ook. Foram realizadas vfrias divulgag6es por meio do Fareboaf e o retomo foi muito bom. '

Criagao da pfgina instituciona] da FDRP no Far?goof. ' Mats de 3.000(tr6s mi]) "curtidas"

Total de "cui-tides'' na Pfgina at6 hole: 7.482 (sete mil, quauocentas e oitenta e dubs). ' -Mto
alcance das publicag6es: quash 38.000 (trinta e oito miD pessoas, mats de 2.000 (duas miD

reag6es. ' Agenda Seminal: compilado de sodas as infomug6es relevantes em um tlnico e-mail
para todos(as) Docentes, Discentes e Funcionados(as). ' Melhodas no Site. ' Criagao de Site

Bil(ngue. O Sr. Diretor esclarece que tem uma parte do site que 6 bilingue. Entio, pode ser
acessado o site que 6 em Ing16s, o que aumenta a visibilidade da Faculdade no plano

intemacional Faz pane, porunto, desse processo de intemacionalizagao. O Sr. Diretor comenta
que ao longo desses quatro anos cometeu cerumente erros, mas, acredita que cometeu alguns

acertos tamb6m Diz que tem a reconfortante certeza, porunto, consigo, de que deu o melhor

de si para esse Faculdade. Acha que poderia ter feito muito mats, mas, o que fez foi, realmente,
produto do esforgo daquilo que achou que devia dar. Diz que deu o mellor de si para elsa

Faculdade. Agradece imensamente aos professores e as professoras que colabomram com ele ao
bongo desses anos. Agradece imensamente aos servidores nio docentes que muito colaboramm

com ele. Agradece aos alunos e alunas dessa Faculdade que colaboraram muito com ele ao

longo desses anos. Diz que se nio fosse todos, nio terra podido lever adiante essa tarefa. Deseja

muito boa sorte, muito sucesso a nova gestao que assume a parter de segunda-feira. Diz que tem

certeza, a convicgao e a esperanga de que esse nova gestao seri muito bem sucedida.

Novamente, agmdece a todos e se coloca idisposigao para perguntas. (O Sr. Diretor foi
ovacionado.) Nio havendo questionamento, o Sr. Diretor df continuidade iapresentagio dos
Relat6rios. COMISSAO DE GRADUAgA0 2015-2017 -- Relat6rio Simplinicado de
Gestio: O Prof. Associado Nuno Manuel Morgadinho Santos Coelho parabeniza o Sr.
Diretor pelo Relat6rio de Gestio. Diz que 6 um ato republicano a ser imitado por gestores
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p6blicos desta Universidade. Comunica que seri maid sucinto, que seri muito menos detalhado

na apresentagio desses resultados. Diz que, evidentemente, nio sio resultados do seu tmbalho
exclusivamente, mas de todos aqueles que participam da Clomissio. De todos aqueles

senddores, como a Barbara Sant'Anna Consiglieti Val Magalhaes, e de todos os demais que
contribui para que a Gmduagao possa funcionar. De todos os professores, funcionfrios e
estudantes da Faculdade. As quest6es mats imporuntes, enfrentadas pda CG, nos Gltimos dois
anos. l- Iniciativas e Avangos: 1) Elaboragao participative no novo Projeto Politico Pedag6gico
do Curio de Gmduagao em Direito. Diz que ele, a Profa. Fabiana Cristina Severie o Prof. Clio

Gracco Pinheiro Dias participaram da Comissio. Mas, a Comissio foi aberta iparticipagao de
sodas as pessoas que dela quiseram participar. Ela tinha esse natureza. Todas as trinta e cinco
reunites dessa Comissio foram aberus iparticipagao de todos os docentes, funcionfrios e
alunos que quisessem participar. Era comum terem dez professores e vince ou trinta alunos

participando desses debates. Eases debates forum metodologicamente organizados, segundo o

Principio do Consenso. Dehberaram sempre por meio do consenso. Praticamente, nunca

votaram. Se nio se engana, votaram uma tlnica vez para definir a data e o hodrio de uma
reuniio. sodas as decis6es forum tomadas em consenso entre os presentes. Todos poderiam ter

participado. Nio s6 ouvem as pessoas da Faculdade. Se preocupam em acolher aqui em
audi6ncias p6blicas os representantes do empresariado, das profiss6es juridicas do Minist6rio

Ptlblico, do Poder Judicifrio, dos movimentos socials especialistas em Educagao, especialistas

de outras areas, representantes de outras faculdades no r.zmpxi, da Faculdade de Direito do
Lardo de Sio Francisco para que pudessem aproveitar as integrag6es possfveis. Nio realizaram
nenhuma alteragao nas disciplines no Projeto Portico Pedag6gico - PPP da Faculdade, sem a

participagao dos deus responsfveis. Nio promoveram nenhuma alteragao, em nenhuma
discipline, em nenhum conte6do programftico, em nenhuma carga hor3ria, em nenhum noms

de discipline, em nenhuma localizagio da disciplina dentro da estrutura, nenhuma alteragao foi
feita sem ouvir os professores da area. Foium processo ptiblico, por isso demorou quatro anos.

Resultando num projeto que nio 6, evidentemente, que ele teria escrito se tivesse realizado
sozinho. Como nio 6 um projeto que o NnJURP terra escrito se tivesse pensado um projeto

para a Faculdade. Info 6 um projeto de nenhum deles. Mas, 6 um projeto que results da
participagao de todos. Havia quest6es que todos queriam mudar, por exemplo, a natureza de
obrigat6ria para optativa de uma discipline do primeiro ano. O professor nio quis alterar a
natureza da disciplina, ela continuou exatamente do jeito que estava. Havia um consenso que

essa discipline ao inv6s de ter quatro cr6ditos, ter dois. O professor disse que a discipline tinha
que ter quatro cr6ditos. A discipline continuou com quatro cr6ditos. Nio realizaram nenhuma
alteragao sem a concordincia dos professores da area. Hf, claro, alterag6es que precisam ser
feitas, que precisarao ser feitas e deverio ser feitas. A (IXl; jf esb empenhada em ouvir os
professores, ja recebe sugest6es de alterag6es. E muito importance que as alterag6es que se

fagam no PPP, sejam realizadas com a mesma transpar6ncia e com o mesmo republicanismo

que o PPP foi feito. O PPP nio foi feito em conversas paralelas, em conversas na casa de
ningu6m, nio foi feito em reunites de corredores, nio foi feito em resultado de comunh6es de
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identidades poHticas de camaradagens que existem eventualmente na Faculdade. Ele foi feito
com este Principio e se tiver que ser alterado deveH ser de acoido com o mesmo Principio,

porque senio estariam perdendo muito em tempos acad8micos, se desrespeitassem a
comunidade e abandonassem toda aquela discussio que foi feita. Agradece imensamente ao

Prof. Titular Umberto Cello Junior por todo apoio dado a esse processo. Diz que o Sr. Diretor

deu indio a esse processo, constituiu uma comissao, instituiu para ela regras amplamente

democrgticas, autorizando que todo esse processo acontecesse. Agradece ao Prof. Titular
Ignacio Maria Poveda Velasco que um ano antes comegou fazer aquelas audi6ncias p6blicas de

que o Prof. Umberto ji participava. Esse 6 o ponto mats importante. No seu desenvolvimento

hf muitas outras quest6es. A(E 6 uma Comissio que exige uma participagao muito pr6xima,
muito cotidiana do seu Presidente e dos seus membros, porque as demandas dos professores e

dos estudantes sio exigentes. Diz que nio podem ter 6rgaos decis6rios, 6rgaos administrativos

que sejam comandados por pessoas que nio estejam presentes. E uma conqukta e que essa
consci6ncia sega cada vez mats forte entre des. Se nio hf a presenga do gestor p6blico, nio hf a

criatividade, nio hf energia, nio hf lideranga. lsso 6 algo de que precisam pam que Faculdade
posse avangar. 2) Regulamentagio e implantagio do novo PPP. Revisio do conjunto de regras

atinentes aos diferentes aspectos da Graduagao(regulamentos sobre Disciplines Optativas,

Es6gio, TOC, Cr6ditos de Pesquisa e Extensio etc.) de adaptagao requerida pelo novo PPP.

Provid&ncias materiais para implantagao no novo PPP. 3)(1;riagao da Comissio Cooidenadora
de Curio. Apes propositura e aprovagao na CG, na Congregagao e no CoG, encontramo-nos

na face de escolha dos membros da CO(.; pam inicio de funcionamento no segundo semestre

de 2017. A (.]OC cabed importance tarefa na implantagao do novo PPP e o aprofundamento
dos debates e avangos pedag6gicos na melhoria da qualidade dos processos de ensincF

aprendizagem, de avaliagao discente e docente, de integragao entre pesquisa e extensao, de

integmgao entre graduagao e p6s-graduagao etc. 4) Aumento pam 30% (trinta por cento) das
vagas para SISU (10% (dez por cents) para Escola Publica e 20% (vinte por cento) para Pretos,

Pardos e Indfgenas -- PPI -- oriundos de Escolas Ptiblicas) na Graduagao da FDRP. Entre

muitissimas outras quest6es que, agora, vai declinar de apresentar devido ao tempo O SL
Dilelu comunica a alteragao da ordem das apresentag6es devido a compromisso da Profa.
Associada Fabiana Cristina Seven COMISSAO DE CI.JLTURA E EXTENSAO
UNIV'ERSITARIA -- l0/2015 A 07/2017 -- Relat6rio de Atividades Realizadas: A IPf11b,

:4$$Qwiad4 Fabj4po Cli$tia Seven diz que vai apresentar somente alguns aspectos mats

centrais, porque esse relat6rio jf foi apresentado e tamb6m jf esb disponfvel hf um m&s para a
comunidade da Faculdade. Parte do initio desses dots anos de gestao dessa Comissio. Diz que

isso esb em Resolugao USP e que colocou alguns dos desafios que seriam mais urgentes.
Atribuig6es da (.Xl:Ex: 1 - tragar diretrizes de culture e extensio universitfria no imbito da

Unidade, sobretudo para que pudessem se alinhar ao PPP rec6m aprovado na Faculdade; ll -
formular e rever indicadores para a avaliagao das atividades de cultura e extensio da Unidade;

111 - supervisionar e avaliar periodicamente as atividades de cultura e extensio universitfria; V -
fomentar e apoiar as atividades principals vinculadas a cultura e extensio universitfria, de modo
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a integrar a graduagao e a p6s-graduagao da Unidade. Projetos que if estio sob a
responsabihdade da (XEx por conte da pr6pria normative da USP: USP e as Profiss6es;

Universidade Aberta a Terceira Idade; Semana USP Ci6ncia e Tecnologia; Edital
USP/FUSP/SANTIANDER; PROEXT/MEC 2016. Destaca que em relagao ao Programs
Universidade Aberta a Terceira Idade tiveram a criagao da possibihdade dos
alunos/participantes se inscreverem nas disciplines regulares do Curio. A adesio foi muito
grande, sobretudo porque o Curso regular, se nio se engana, jf forum quatorze edig6es. E um
curso bem sucedido em relagao a outras Unidades. Focaram sobretudo nesse Programs.

Tentaram crier mecanismos pam integrar melhor a Graduagao e a P6s-Graduagao na

participagao desse Programa. O que foi feito especificamente: matrfcula; possibiHdade dos
alunos de P6s-graduagao darem aulas tamb6m no Curso regular aberto a Terceira Idade. Foi

aprovado ontem, na reuniio da Comissao, a abertura do edital para que fagam um Manual de
introdugao ao Direito com foco no piblico da terceira idade, envolvendo autores da Graduagao

e da P6s-Graduagao. Diz que sobre o PROEXT o Sr. Diretor ja falou. Sio dez bolsas de estfgio

anuais no valor total de R$ 110.000,00 (cento e dez mil regis) que este em execugao para as
atividades de extensio da Faculdade. Para que pudessem pensar na construgao das diretrizes da

Unidade, fizeram Eras reunites seguidas, nos tr6s primeiros meses da atividade da Comissio. Ja
de imediato sentiram a dificuldade de tocarem nesse fema considerando o volume de trabalho

de dodo o Apoio Acad6mico que estava relacionado aos cursos de Especializagao, que estavam

chegando para a Comissio para comegar o seu processo de aprovagao. Da mesma forma que o
funcionfrio oder Gongalves de Padua 6 o Centro de Pesquisa da Faculdade, a Comissio de
Cultura e Extensio if no Apoio Acad6mico tamb6m 6 uma pessoa s6. Uma pessoa para tocar a

atividade de Graduagao e todd a burocracia que 6 a rotina dos curios que jf estavam em
andamento como tamb6m a condugao dos fluxos dos processos dos atuais nove cursos. Em

dots anos, nove cursos aprovados, alguns executados, outros em andamento e outros vio se

iniciar, mas jf foram aprovados. Precisaram organizar esses fluxos para desafogar um pouco o

pr6prio Apoio Acad6mico. E a pr6pria Universidade de Sio Paulo estava realinhando uma s6rie
de normativas intemas no que diz respeito aos curios de Especializagao pagos. Fizemm um

rgecf A/ que facihtou, deu transpar6ncia ao tmbalho, a previsibihdade, que todos os docentes,
coordenadores de curios ou potenciais coordenadores de cursor, para que des pudessem

pensar em seus curios etc. Esse cBer& Zy{/ esb na pfgina da Faculdade e consolida tanto as
normativas da USP quanto as normativas intemas da FDRP. Tamb6m melhoraram outras
organizag6es de informag6es relativas a frequ6ncia, note, T(:)G desses cursor todos em
andamento e os que vio ser aprovados. Comunica que participou da Cimara de Curios junto a

Pr6-Reitoria de Cultura e Extensio Universi6ria e nos debates perceberam que o que
consideram homo oz,frgea.4 o valor que 6 pago no infcio, os 10% (dez por cento) para a Unidade

de todos os cursor que sio pagos, esse valor teria que chegar para a Unidade de modo Hquido.
Diz que nio 6 o termo adequado, mas que fosse um "lucro", que nio estivesse embutido nele,

nenhum typo de gasto para a Unidade ou que a Unidade terra para a execugao do curso. No

primeiro curio, o do Prof. Dr. Camino Zufelato, todos aqua da FDRP estavam muito animados
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com os valores das "sobras" que aqueles cursos estavam dando, na ordem de aptoximadamente
R$ 300.00,00(trezentos mil reals). E o dinheiro que volta para a UMdade e af todos os custos

que a Unidade suportaria para a execugao do curio estariatn pagos com esse "sobra". O que
ocorre 6 que com o aumento do nimero de curios, esse "sobra" foi diminuindo. Diz que h6

curses em execugao que a previsao de "sobra" 6 bem menor do que a expectativa initial. O que
significa que se nio tivessem tomado a iniciativa de rever os cflculos para pensarem no ganho

real efetivo da pr6pria Unidade, teriam apenas os 10%(dez por cento) iniciais do oz,ergeaZ que,
eventualmente, nio pagariam os custos da pr6pria Unidade para que aquele curio funcionasse.

Nesse sentido, criaram um valor, uma esp6cie de aluguel difrio que contemplaria a quantidade

de custom relacionados ao uso dos espagos fisicos, material etc. A16m disco, a necessidade e a
obrigatoriedade dos coordenadores anteciparem as compras do material didftico, a compra de

material de custeio, papel etc, porque perceberam que com a execugao dos cursos o volume de
consumo de material no pr6prio Apoio Acad6mico tinha aumentado bastante, ou sega, nio era

para os dots curios objetos da pr6pria Unidade. Ent5o, fizeram um realinhamento que,
obviamente, o valor da cobra dos curios pode at6 diminuir kinda mats, mas conseguem garantir
com isso que o valor final ainda que seja menor, nio 6 um valor fictiCio. Ele 6 um valor hquido

mesmo, considerando que todos os outros custos da Unidade jf forum pagos. Nio foi uma
medida num primeiro momento muito bem recebida, mas seguiram Criaram um programs que

esperam que seja a primeira edigao que 6 a Feira de Sustentabilidade e Com6rcio Jusco. Uma
tentative de articulagao da Comissio do Meio Ambience da Unidade. A Superintend6ncia de

Gestio Ambiental e a Comissio de Culture e Extensio reproduzindo algo que acontece no
cumpxi, a Feira de Sucata, aqui na Unidade. A primeira edigao vai acontecer no final de outubro
e esperam que sega um programs pemlanente. Giaram tamb6m um curio, no mesmo formato

do da Terceira Idade, para o ptlblico secundarkta, o Curio de Introdugio ao Direito para
Jovens. A ideia 6 que esse curio integre alunos da P6s-Graduagao, professores e alunos de

Graduagao tamb6m para ministrar aulas para alunos do Ensino M6dio. E um projeto que
articula nio s6 a Comissio de Cultum e Extensao, mas tamb6m as Comiss6es de Graduagao e

de P6s-Graduagao. Jf foi aprovado. Jf realizaram o ciclo de avaliagao de todos os cursos de
extensio oferecidos pda Faculdade. A ideia era comegar, criando os primeiros instrumentos,

testando os primeiros instrumentos de coletas de dados para que pudessem, da mesma forma
como foi na Graduagao, criar esse rotina de avaliagao pemlanente dos cursos oferecidos:

Especializagao, Aperfeigoamento, Difusio e Atualizagao. Realizaram tanto um levantamento

quantitativo do perfil dos alunos, esses dados ja tinham na Comissio de Culture e Extensao,

homo tamb6m enviaram um questionfrios para todos os alunos que participaram de todos os

curios de extensio gratuitos ou pagos. Eles responderam tanto atribuindo conceito de um a
cinco, como tamb6m tendo a possibilidade de fazerem comentfrios que forum direcionados aos

coordenadores dos curios. Esse relat6rio ja esb no site. A ideia era friar a metodologia. Daqui
para frente aperfeigoar a metodologia e permanecer a rotina da avaliagao. Apresenta a relagao

dos cursos que durante eases dots anos forum aprovados, parte executados e alguns em

andamento, mas todos des estiveram em tdmite pda Comissio de Cultura e Extensio: Estudos
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socio juridicos sobre a Lei Maria da Penha; Curio em Finangas P(lblicas; Curso de Direito e

Mode(Fai#hx l-2w); Direitos Humanos dos Jovens; "Seminfrios de Latim e de Grego Antigo

para compreensao de textos jusfilos6ficos"; Curse sobre Direitos Humanos das Mulheres;
Curio de Ci6ncias Criminals; LLL Direitos Humanos; Curso de Direito Tributfrio; Curio em
Direito Processual Civil; Curso Direito Econ6mico e Desenvolvimento; Curio de Direito do
Trabalho e Processo do Tmbalho Curso de Direito Civil: Nbvos Paradigmas Hemlen6uticos
das Relag6es Privadas; Curio Direito Constitucional e Eleitoral; Curio Direito Administrativo;

Curio Direito Notarial e Registrar; LLM em Direito Civil DEPARTAMENTO DE
DIREITO PRIVADO E DE PROCESSO CIVIL - 26/8/2015 a 26/8/2017 -- Relat6rio de
Gestio. O Prof. Dr. lair Aparecido Cardoso informs que tem eula no Mestrado, hole, is 16

horns e tem um colega que participarf, portanto 6 importante que ele se dirija para if.
Parabeniza o Sr. Diretor pda brilhante apresentagao administrativa. Esclarece que aos
departamentos s6 restam a parte acad&mica. Ressalta a conquista dos professores nos concursos
de livre-doc6ncia: Profa. Chua Rosa Pereira de Lima, Profa. Maria Hemilia Fonseca e Profa.
Marta Rodrigues Maffeis Moreira. lsso demonstra a preocupagao de terem coda vez maid
professores qualificados. Tinham at6 2014 pouqufssimas disciplinas optativas. Jf a parter de
2016, sein e 2017, cinco. Mas, estio com a preocupagao de aumentarem. O Departamento

criou vfrios eventos que passaram a fazer parte do calendfrio da Faculdade, inclusive com a

participagao de professores estrangeiros: I. "Coment6dos ao Novo C6digo de Processo Civil

e sua aplicagao ao Processo de Trabalho", organizado pelos professores Jail Aparecido Cardoso

e Mania Hemilia Fonseca, em margo de 2016. 2. Inauguragao do "Cejusc -- Centro Judicifrio de

Solugao de Conflitos e Cidadania", em 15 de abtil de 2016. 3. "Sunp6sio Prevengao e
Tratamento ao Superendividamento", tendo dense as organizadoras a professors lara Pereira
Ribeiro, em maio de 2016. 4. "Os fundamentos juddicos do processo de impeachment" com o

Prof. Dr. Newton de Lucia, com a participagao do professor Rog6rio Alessandre de Oliveira
Castro, em maio de 2016. 5. "Jornada de Direito Privado", em homenagem ao Prof. Dr.
Luciano de Camargo Penteado, em maio de 2016. 6."11 Concurso do M6todo do Caso e do
Problema em Direito Privado", em maid de 2016. 7. "Seminfrio de Pesquisa em Direito da

FDRP", culo comity ciendfico era composto, ence ouUos, pe]os professores (]ntia ]iosa
Pereirade LimaeCamiloZufelato,emmaio de2016. 8. "Simp6sio de Pesquisa:
(Re)pensando o Uabalho contemporaneo", com a coordenagao dos professores Jail Aparecido

o.rdoso e Maria Hemilia Fonseca, entre outros, em outubro de 2016. 9. "-AxbiUagem como

solugao de conHitos de natureza ptivada", com o Prof. Haroldo Maheiros Duclerc Vergosa,

organizado pelo professor Rog6rio .AJessandre de Oliveira Castro, em abril de 2017. 10. "11

Simp6sio Cr6dito e Endividafnento", tendo dentre as organizadoras a professors lara Pereira
Ribeiro, em maio de 2017. 11. "Contdbuig6es do direito pmcessual para o desenvolvimento no

Estado Democrftico de Direito", com o Prof. Lorenzo Mateo Bujosa Vadell, da Universidade
de Salamanca, organizado polo professor Camilo Zufelato, em maio de 2017. 12. "Congresso

Brasileiro de Direito Processual Civil do IBDP -- Ribehio Preto '', com a participagao dos
professores Camilo Zufelato, Femando da Fonseca Gajardonie Paulo Eduardo .ives da Silva,
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em agosto de 2017. A Faculdade realizou diversos conv6nios com a colaboragao de professores
do Departamento que trabalharam bastante nisso. A conqubta nio 6 do Departamento, 6 da
Faculdade, mas o envolvimento como um dodo 6 imporunte. Tiveram professores af astados

com finalidades de capacitagao e desenvolvimento: Prof. Paulo Eduardo .hives da Silva, Profs.
Emanuelle Urbano Maffiolettie Profa. Flavia Trentini Agradece o apoio do Sr. Diretor. Diz

que a Faculdade esb no caminho cerro. Ter5o apoio tamb6m da nova Administragao, que dario

a base pam crescerem cada vez mats. O Deparumento tem uma fungao executiva. Pede
desculpas pda pressa, atrasou um pouco e ele possui outros compromissos. Diz que o resultado

6 promissor, 6 positivo. Esse conquista 6 de todos. O resultado 6 conjunto. Pambeniza todos os
professores do Departamento por terem participado. COMISSAO DE PESQUISA --
Re[at6rio de Gestio. O ])!(}£:4:$$Q£i4do Thiago Marrara de Matos diz que 6 uma satisfagio

participar dessa prestagao de contas, por vfrias raz6es, a maior delay 6 relativa a importancia
deste momento para a Administragao Publica. Diz que todos sabem que ele 6 professor de

Direito Administrative e, infelizmente, nio existe esse pdtica salutar que 6 prestar contas a

sociedade, aos usufrios do servigo ptlblico em final de gestao. Mesmo dentro da Universidade,

muitas vezes as prestag6es de contas se resumem a meros relat6rios escritos e nio a uma Sessio

Solene da(:iongregagao. Gostaria de parabenizar o Prof. Titular Umberto Celli Junior por essa

iniciativa. Ache que esse 6 um legado da Administragao do Sr. Diretor, tamb6m a transpar6ncia

de uma s6rie de coisas, transparencia na prestagao de contas. Espera que essa cerim6nia perdure
pdas pr6ximas gest6es. Parabeniza o Sr. Diretor pda gestao, por judo o que fez pda
Faculdade, pelos trabalhos em conjunto, pelo apoio que sempre prestou em vfrios momentos.

Parabeniza tamb6m os outros Presidentes de Coniissio e todos os Chefes de Departamento.
Diz que apresentarg um relat6rio muito sucinto, um ano de gestao que teve initio em outubro

de 2016 e temlina agora em setembro de 2017. Diz que gostaria de agradecer, antes de tudo, ao

oder Gongalves de Padua, um grande funcionfrio da Comissio de Pesquisa. Um funcionfHo
excelente, muito prestativo, produziu documentos com altksima qualidade. Sempre o ajudou e

tamb&m ao Prof. Eduardo Saad Diniz, Vice-Presidente. Agradece ao funcionfrio oder por tudo.

De modo gerala Comissio de Pesquisa zela pdas bolsas de Iniciagao Cientffica, pdas bolsas de
Pr6-lniciagao Cientdica e pelos esdgios P6s-Doutorais. .A16m disso, a Comissio de Pesquisa,

com o auxilio do Sr. Diretor, passou a criar um Centro de Apoio a Pesquisa. Porque em todos

os auxdios que recebiam, sejam des de docentes ou de discentes, os pesquisadores at6 esse
gestao eram responsaveis nio s6 pelo relat6rio acad6mico como tamb6m peta elaboragio do

relat6rio financeiro. Muitas vezes os pesquisadores nio tinha edge/7Zie para elaborar o relat6rio

financeiro. Entao, seguindo a pdtica de algumas Faculdades e de algumas Universidades, a

Faculdade de Direito apoiou a criagao de um Centro de Apoio, funcionfrio oder Gongalves de
Padua passou por uma s6rie de treinamentos, inclusive na FAPESP, e hoje auxilia os docentes,

os pesquisadores, nesses dificeis relat6rios de prestagao de contas. Essa 6 uma segunda tarefa da

Comissio de Pesquisa que tem ahviado os pesquisadores, pemlitindo que se dediquem mats as
atividades fins e nio passem meses, por vezes, fazendo o relat6rio financeiro. A16m da

participagao do Escrit6rio na elaboragao dos relat6rios financeiros, desenvolverem na Comissio
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de Pesquisa, acha que esse 6 uma inovagao nesse um ano, uma pesquisa de diagn6stico do
impacto da pesquisa da Faculdade. Para desenvolverem um plano de Unidade, consideraram

relevance fazer um diagn6stico do que possuem de pesquisa e do impacto que ela gerd na

comunidade. O primeiro passo para fazer esse diagn6stico foi pedir aos docentes que
elaborassem ou utilizassem mecanismos de busch de citagio. Entao, mais uma vez, o oder se

colocou idisposigao de todos os docentes que realizam pesquisa na Unidade para criar os seus

perfis nessas plataformas de mapeamento de citagao. O passo que deram mais recentemente,
aproximadamente hf dois moses, foi colocar o Escrit6rio de Apoio a Pesquisa a disposigao dos

docentes na construgao de perfis em plataformas que catapultam os ntlmeros citag6es. Ent5o,

hoje o escrit6rio oferece assessoria aos docentes pesquisadores para montarem seus perfis
nessas plataformas, porque identificaram que ha um impacto no ntlmero de citag6es. Diz que o

segundo polar da Comissio foi estruturar esse Escrit6rio e desenvolver tarefas que ele tcm que

realizar no seu dia a dia em favor dos pesquisadores da Unidade. Em gerd, grande parte dos

docentes passaram a apoiar a iniciativa. Outro papel da Comissio de Pesquisa 6 o apoio a
eventos cientdicos. Jf realizam tmdicionalmente o SllCUSP. A16m disso, na gestao da Profs.

Cintia Rosa Pereira de Lima, no ano passado, realizaram um seminfrio adicional de pesquisa da

Unidade e, com o apoio do Sr. Diretor, comegaram um ciclo de palestrantes intemacionais.
Esse 6 um projeto kinda embrionario, mas o Prof. Eduardo Saad Diniz jf organizou a vinda de

um docente alemao, que serra a palestra inaugural desse ciclo da Comissio de Pesquisa. Em

relagao as bolsas de Iniciagao Cientifica, tiveram uma queda no ntlmero de bolsistas, mas isso se

deve a dois fatores: aos aportes da pr6pria FAPESP e a modificagao na poktica da USP de
financiamento da Iniciagao Cientifica, porque tinham vfrias bolsas que eram gerenciadas pda

Pr6-Reitoria de Pesquisa e que foram unidas e transferidas a Comissio de Graduagao no
Programa Unit icado de Bolsas. Mesmo assim possuem um n6mero alto de bolsas gerenciado

pda Comissio de Pesquisa. A Comissio tem valorizado a Iniciagao Cientdica sem bolsa,
sobretudo nesse momento de crise. Antes do Projeto Pedag6gico tinham dif iculdade com a
Iniciagao sem bolsa porque a Resolugao de Pesquisa nio permitia a concessio de cr6ditos a

essas pessoas que desenvolviam Iniciagao sem bolsa. Entio, jf conigiram esse problema. Dianne
no novo PPP, fizeram uma minute da Reso]ugao de Pesquisa, que jf foi encaminhado i(]ll; e

em algum momento deve chegar a Congregagao, inclusive para se fazer o reconhecimento da
Iniciagao sem bolsa. Na Pr6-lniciagio Cientifica, que 6 com os alunos do Ensino M6dio, nesse

pedodo de gestio nio houve nenhum projeto da Unidade. O SllCUSP pode ser realizado com

outras Unidades do cai i/)//r ou isoladamente pda Unidade. Seguindo a poHtica que ja havia sido
adotada pda Profs. Cintia, nesse ano tamb6m realizaram o Sll(l:USP de maneira isolada.

Fizeram o SllCUSP juridico. Tem havido um incremento do n6mero de pesquisadores extemos

no SllCUSP da Unidade. lsso 6 bastante positivo, porque as faculdades da regiao tem visio a

FDRP homo um centro de atragao de pesquisadores, um espago de divulgagao de pesquisa, o
que 6 bastante positivo. Nb gerd, o ntlmero de trabalhos tamb6m aumentou. Entgo, a poHtica
tcm sido favorgvel. A FDRP tinha sozinha o maior ntimero de auxilios a docentes. Se
somassem a Gedlio Vargas, a Faculdade de Direito do Largo de Sio Francisco e a PUC Sio
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Paulo, a FDRP tinha mats auxilios do que todas essas faculdades em conjunto, o que & um

nQmero assustador de auxilios, considerando que sio em apenas trinta e oito professores. Mas,

esses auxilios caimm, porque foi num momento que na gest3o do Prof. sodas se concedeu
beneficio de R$ 10.000,00 (dez mil reals) aos docentes que solicitassem auxdio FAPESP. lsso

efetivamente impukionou o pedido de auxilios. Mas, apesar de nio existir mats esse bonus,

kinda sim possuem um n6mero relativamente alto. Hf muito docentes com auxilio apesar da
crise. Produgao acad6mica, esse 6 o ponto mats sensfvel aqui da Faculdade. Precisam de mats

dados para entenderem o que acontece na Faculdade. A impressao 6 de que, embora denham
uma alta produgao e um alto financiamento de pesquisa, nio tmnsformam a pesquisa em
produto. Uma coisa 6 pesquisa, outra coisa 6 o produto da pesquisa. Possuem uma defici&ncia

em produto de pesquisa, mas kinda nio conseguiram identificar o motivo. Os professores
orientam muito, t6m muitos alunos com bolsas da FAPESP, t6m muitos alunos com bolsas de

mestrado, enfim, t6m grupos de pesquisa em n6mero razofvel, mas isso nio tem se
transformado em artigo cientdico, nio tem se transformado em publicagao. Infomu que essen

dados foram tirados do sistema Tycho, base de dados da pr6pria USP e que vai desconsiderar o
ano de 2017 por nio ester fechado. O Departamento de Direito P6blico que tem os seus
dezessete docentes 6 o maior departamento e 6 o que tem a maior produgao absolute da

Faculdade, com produgao cientifica de: 101 em 2015 e 133 em 2016. O Departamento de
Filosofia do Direito e Disciplinas Bfsicas tem uma produgao muito pequena, 6 um
departamento muito pequeno, sio apenas oito docentes se nio se engana, mas tcm uma

produgao per capita muito baixa. Diz que nio sabe qual 6 a razio. Essa 6 uma questio que
devem discutir nos departamentos. A Comissio vai encaminhar esses dados para que os
departamento reflitam porque a produgao 6 mais baixa ou 6 mais alta. Mas, ainda sim, precisa
destacar que o DFB teve um avango signif icativo, com produgao cientdica de: 21 em 2015 e 36

em 2016. Nb Departamento de Direito Privado e de Processo Civil tem treze professores e teve

uma queda de produgao. Esse 6 um ponto que tamb6m tem que ser debatido. Produgao
bibliogrffica de 88 em 2015 e 66 em 2016. Nio estio compreendidos os docentes tempodrios e
nio analkaram o Qualms dessas publicag6es tamb6m Nio realizaram a anflise de ponto. Em
relagao aos mecanismos de mapeamento de impacto, o oder no Centro de Apoio aos Docentes

ja criou in6meros perfk. A FDRP possui trinta e oito docentes, nos quads vinte e sets docentes
utilizam esse mapeamento de citagao. E um mecanismo muito imperfeito, mas ainda sim, o
ntlmero aumentou bastante. Tiveram suq)resas, pois t6m professores com alto n6mero de
citag6es e nfo sabiam. Os doze docentes que faltam precisam cadastrar seus perfis para que
possum tragar um mapeamento de citag6es de todos os docentes da Unidade. Tiveram apenas

um P6s-Doutorado do CEDD -- Centro de Estudos em Direitos e Desigualdades (Ntlcleo de

Apoio a Pesquisa) que f oi concluido, com recursos do NAPS que possuhm. Inicialmente
receberam R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reals). Esse recurso foi praticamente dodo

cortado. Naquela 6poca pagaram uma bolsista de P6s-Doutorado. Esse foio primeiro estigio

P6s-Doutoral Agora, recentemente, o Prof. Gustavo Assed Ferreira propos um P6s-
Doutorado interdisciplinar, P6s-Doutoranda Marcia Simoni Femandes, projeto: "A
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desconstrugao do Sistema l-Jnico de Satide? O direito a satlde subjugado ao capital e suas

implicag6es na universalidade e na integralidade do atendimento a sa6de". Esse projeto Jf foi

aprovado na Comissio de Pesquisa e foi encaminhado ao Departamento, deve ester para fair.
Entao, tem agora o segundo P6s-Doutorado. Diz que o Sr. Diretor solicitou a ele, at6
conversaram sobre isso, para refletir sobre uma politico de estimulo ao P6s-Doutorado. Tentar

olhar o P6s-Doutorado com a intemacionalizagao. Inicialmente tinham pensado, at6 conversou

com o alder sobre isso, em fazerem um edital para a atragao de pesquisadores estrangeiros que
fariam o P6s-Doc aqui. Pagariam dubs bolsas de tr6s moses, pelo menos, para esses

pesquisadores estrangeiros. Nesse um ano, pensaram na pohtica, mas nio foi possfvel
concretizar. Falta elaborar kinda esse edital para a atragao de pesquisadores estrangeiros e isso 6

um ponto que deve vicar para a pr6xima ges6o. O ntlmero de grupos de pesquisa na Faculdade
6 alto. Este praticamente estfvel. Nio ha grandes modificag6es aqua para apontar. Nticleo de

Apoio a Pesquisa s6 possuem um, porque perderam os recursos. Com o corte dos recursos
acabaram desacelerando as atividades do Ntlcleo. Mais recentemente, no Conseco de Pesquisa,

ele teve o seu relat6rio aprovado. Para apoio irealizagao de eventos a Comissio de Pesquisa

nio tem recursos pr6prios, mas gerencia alguns editais da Pr6-Reitoria de Pesquisa.

Recentemente, o Prof. Eduardo Said Diniz so]icitou R$ 30.000,00 (trinta mi] reais) pam
realizagao do evento "Governanga e Compliance: Estrat6gias de Prevengio iCorrupgao"
Realizaram o Simp6sio de Pesquisa Jurfdica da FDRP (SPD), a16m do SllCUSP. Pede desculpas
pda r5pida apresentagao. Diz que sio essas as principais atividades da Comissio de Pesquisa.
Para a nova gestao, diz que parece importante que se mantenha esse apoio administrativo aos

docentes e aos pesquisadores, sobretudo nas prestag6es de contas, na divulgagao dos editais e

prepamgao das propostas. Entao, serif importante incrementar esse apoio ao funcionfrio oder

Gongalves de Padua, rolando algum estagifrio ou alguma pessoa que o ajude. Outra coisa

importante que mica para a pr6xima gestao 6 estimular o P6s-Doutorado, sobretudo o P6s-
Doutorado internaciona[. Transformer a FD]W num centro de atragao de pesquisadores. Outra

meta que mica, 6 auxiliar aos docentes a se adaptarem os seus eventos cientificos is regras

Qualis. Uma coisa que 6 importance tamb6m para a P6s. Realizam muitos eventos aqui, mas os
docentes nio sabem muitas vezes quais sio as regras que devem ser observadas para que o

evento obtenha uma nora alta. Diz que at6 o Prof. Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, em
uma das reunites, que a Comissio de Pesquisa e o Escrit6rio passassem a orientar os docentes

acerca das regras que devem ser observadas para que o evento tenha uma note alta. Entao, isso

la combinaram. O ]:der ficou de "colocar no at", isso logo vai sail, as nomlas Qualms a respeito
de eventos. lsso para que os docentes saibam homo deve ser o evento para que ele gere pontos

pam a Faculdade. Diz que, enfim, a Comissio de Pesquisa tcm ainda um desafio bastante

grande em continuar apoiando a Iniciagao Cientifica, sobretudo agora a Iniciagao sem bolsa,
tendo em vista o corte de gastos. Nesse ponto especflico 6 fundamental o apoio dos

Departamentos, que hoje contam com recursos virtuosos decorrentes das atividades de
extensio remunerada. Aqui tamb&m 6 importance registrar a iniciativa do Departamento de

Direito Privado e de Processo Civil que aprovou uma resolugao peta qual parte do oz,ezgead que 6
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recebido vai ser encanninhado para financiamento de pesquisa. Esse 6 um bom exemplo do

Departamento de Direito Privado que deve ser pensado. Diz que at6 conversou com o Prof.
Camilo Zufehto que, talvez, a Comissio de Pesquisa pudesse ajudar o Deparumento fazendo a
selegao e gerenciando esse dinheiro. lsso 6 s6 uma proposta, nio oficializaram ipso. Enfim, ipso

6 uma boa iniciativa que precisa ser registrada e cabe a nova gestao tmbalhar esse assunto.
Agradece nov2mcntc e parabeniza o Prof. Umberto Cello Junior e parabeniza a Profa. Malta de

Souza Ribeiro pda eleigao e deseja uma 6tima gestao e aos seus colegas, Chefes de

Departamento, que tamb6m vio assumir esse papel. Agradece novamente ao oder Gongalves
de Padua por ser um grande funcionfrio. COMISSAO DE P6S-GRADUAgAO -- Relat6rio
de Gestio. O Plofl :A$$OUiadQ Gustave A$$cd Ferreira cumprimenta todos, em especial o
Prof. Umberto Celli Junior pelos quatro anos de gestao. Diz que ja fez vader sua opiniao nas atas

das reuni6es vfrias vezes, a presenga do Sr. Diretor na FD]W ' representou arima de tudo um
ganho e esperanga com o futuro da Faculdade, com o futuro da comunidade acad6mica. A
gesao do Sr. Diretor foi iguali6ria, democdtica e s6 tcm agradecer por ipso. Nio s6 pele apoio

i P6s-Graduagao, que foi intenso, mas por judo que o Sr. Diretor representou para esse
Faculdade, tudo que representou de esperanga de bons tempos na FDjiP. Viveram quatro anon

proficuos com o Sr. Diretor. Diz que tem que agradecer pessoalmente ao Prof. Umberto Cell

Junior, porque levantaram subs vidal na FDRP, apostaram sodas suas fichas da vida profissional
e da vida pessoal tamb6m na FDRP. A presenga do Sr. Diretor encheu todos de luz, paz e
espemnga para seguirem em frente na gestao da Profa. Monica Hemlan Salem Caggiano e da

Profa. Malta de Souza Ribeiro. Diz ao St. Diretor: "Muito obdgadol" Agradece imensamente
aos seus colegas de tmbalho, o Prof. Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, que esteve presente

mas precisou se ausentar mais redo, a Comissio de P6s-Graduagao, e imensamente aos
funcionfrios Vania Crbtina Vasconcellos Prudencio e Omar EI Faro pelo tmbalho do dia a dia.

Diz que tem que diner abertamente, a Chefia de Servigo da P6s-Graduagao, entre todos os
servidores, juntamente com o Omar, entre todos os servidores docentes e t6cnicos que fazem

parte daquela (]omissio, a Chefia de Servigo & o t&m de mais brilhante, agradfvel e inteligente.
A Vaniaoktina Vasconcellos Prudencio 6 o coragao da P6s-Graduagao da FDRP. Diz que ele

e o Omar EI Faro que tmbalham com ela no dia a dia, a Vania 6 a verdadeira dina daquela

Comissio. Diz que foi uma honra ter trabalhado com a Vania esses quatro anos e diz isso de
comgao. Comenta que jf disse em ata tamb6m, o Prof. Nuno Manuel Moqadinho Santos

Coelho esb sempre por tds desses trabalhos frduos da Faculdade, PPP, implantagao da P6s-

Graduagio. Depois de idas e vindas conseguiram aprovar o projeto para iniciar o primeiro
processo seletivo e as aulas em agosto de 2014. A area de concenUagio "Desenvolvimento no

Estado Democritico de Direito". Possuem duas linhas de pesquisa: "Desenvolvimento,

Democracia e Instituig6es" e "Racionalidade Juddica e DL-eitos Fundamentals na Construgao

do Estado Democritico de Direito". Sio linhas que conseguem "conversat". Alguns dos
docentes pertencem as dubs linhas. O tl-abalho 6 um "guards-chuva" bastante ample, que
criaram como area de concentragao, o que facility com que a produgao cientdica dos docentes

deja de cato aproveitada. lsso 6 muito relevante, pois nio teriam condig6es de "obrigar" um
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docente a publicar algo que ele nio tem f6 em escrever, nio tem vontade de pesquisar. Fizeram

diversas reunites para criar uma area de concentragao que pragmaticamente coubesse aos
docentes da FDRP aquilo que des desenvolvem. Diz que uma mi noticia 6 que nio redo uma

note maior que tr6s, porque 6 da Comissio de Assessoramente da area de Direito da Capes a

premissa de nio aumentar e diminuir no sistema, ou sega, nio aumentar para quatro e nem
diminuir para dots, nenhum programs que nio tenha um ciclo avaliativo. Diz que, na verdade,

des dizem o seguinte que nio sobem nenhum programa no primeiro ciclo avaliativo, quando
mais um que nio tenha a sua avaliagio completada. O Programs tinha dois anos e meio. Entao,
If sabem, t6m a infomlagao que vio permanecer com a nota. Nio seriam retirados do sistema,

com dots, mas tamb6m nio terio a note elevada por estarem no primeiro ciclo e nem sequer

esse ciclo completado. E uma mi nottia, infelizmente, mas 6 o que jf sabiam. A nova
Comissio de P6s-Graduagio que seH eleita na Congregagao teng esse missio de trabalhar para

obterem a note quatro e o Doutorado, como langam no relat6rio. Informa que o relat6rio es6 a

disposigio de todos. O curio de mestrado deve ser concluido em 24 (vince e quatro) meses,

puzo para que os alunos concluam os 32 (trjnta e doin) cr6ditos em disciplinas e depositem a
dissertagao, que equivale a 64 (sessenta e quatro) cr6ditos. Nio conseguiram aumentar o

nQmero de cr6ditos para oito at6 aqui, mas possuem o desafio de alterarem o ntimero de
cr6ditos por disciplina para oito, para que possum vicar do tamanho das outras Unidades, dos

outros Programas e, assim, atrair pessoas de fora para fazerem as disciplines na FDRP. As
disciplines na FDRP nio sio atrativas porque pagam a metade dos cr6ditos. lsso afasta. Esse
troca 6 muito importante para o dia a dia das disciplines. Tendo elsa troca, de pessoas que v6m

de outras areas, as pessoas que v6m de Sio Paulo, pessoas que estio aqui na Faculdade de

Filosofia, por exemplo, faz com que a disciplina cresga. A discipline cresce demais com a

participagao do aluno. A boa disciplina 6 aquela que a cada apresentagao, avanga. Ela nio

avanga s6 no desenrolar da pesquisa cientdica do docente. Avanga tamb6m , principalmente,
pda sinergia gerada pda relagao entrc o docente e o corpo discente da disciplina. Precisam

realizar ipso para o futuro. lsso para fora do relat6rio para, de cato, amarrarem o que precisam
evoluir. Ainda no relat6rio, contaram fortemente com o apoio financeiro da Diretoria e
continuum contando com esse apoio. Procuraram consolidar a 16gica de realizarem o proprio

processo seletivo e a pr6pria profici6ncia. Precisam avangar um pouco, na padronizagao do que

cobram em profici6ncia nos mais distintos idiomas. A primeira experi6ncia foi esse ano. Espera
que a nova Comissio leve adiante esse modelo. Por uma razio simples e pragmftica, muito do

vivem financeiramente, a16m dos recursos provenientes da Diretoria, v6m dessas tr6s entradas:

proficiencia em idiomas, processo seletivo em si para aluno regular e processo seletivo para

aluno especial. Garantindo satlde financeira para poder apoiar o compo docente e o corps
discente na concepgao de subs pesquisas, dentro do limite orgamentario, da reserve do que 6

possivel. No relat6rio, nio vai vicar expondo isso, tratam das principals alterag6es que tiveram,

aprovadas pda Pr6-Reitoria, em linhas gerais: a) Facihtagao do ingresso de alunos estrangeiros
pda postergagao da profici6ncia em lingua portuguesa para a metade do puzo regimental do

curso; b) Redugao do nQmero de disciplines obrigat6rias de tr6s para uma: "Dkeito, Ci8ncia e
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M6todo". Foi mantida como obrigat6ria a disciplina. Sem perder a coer6ncia da proposta do

Progmma e mantendo-se a fomlagao essencial para a pesquisa em Direito, esse medida teve por

objetivo ampliar a selegao de disciplinas mats adequadas ao desenvolvimento da pesquisa do
aluno, as quaid podem ser cursadas em quaisquer dos programas da Universidade de Sio Paulo,
o que potencializa o cargter interdisciplinar da formagao do futuro mestre; c) Ampliagao das

possibiLdades de cr&ditos especiais. .A]6m dos cr6ditos da disserugao, o mestrando deve obter
32(trinta e dots) cr6ditos por meio da aprovagao em disciplinas oferecidas pelos progmmas da
USP. Desses cr6ditos, 8 (oito) podiam ser obtidos por meio de cr6ditos especiais, que sio
concedidos basicamente pda publicagao de artigos cientificos e apresentag6es de trabalhos em

congressos, simp6sios e demais reunites cientdicas. Esse limite foi ampliado para 16 (dezesseis)
com a finalidade de incentivar os alunos a ampliarem suas aptid6es na area da pesquisa. Tiveram

em 2014, 266 (duzentos e sessenta e sets) candidaturas para 40 (quarenu) vagas oferecidas, 33
(trinta e Eras) ingressantes, 32(trinta e dots) alunos titulados mestres e, infelizmente, tiveram I

(um) aluno evadido. Possuem uma preocupagao tio grande com a evasio. Nesse casa, a aluna

decidiu desistir do mundo do Direito para ingressar na area da Arquitetura, assim nio tem
homo convencer a aluna de mais nada. Ela es6 abandonando de plano, ela nio quer mais saber

disso na vida dela. Ela, de cato, foi embom para Arquitetura. Entao, nio havia muito homo

segurar. Em 2015 tiveram 318 (trezentos e dezoito) candidatos, tinham 36 (trinta e sets) vagas,

mas ingressaram 37 (trinta e sete) alunos, 2 (dots) alunos titulados e 2 (dubs) evas6es. Exemplo:

fibre o escrit6rio de advocacia e nio consegue mats trocar e nio tcm o que falar. O outro aluno

era da Gmduagio, era um daqueles alunos que tinham certeza que se entrasse seria um grande

mestre, mas de repente a vida profissional foi levando para outro dado e quando veem o aluno
abandons e aria um prejuizo muito grande ao Programa. A evasio 6 muito prejudicial para o

Programs. Em 2016, jf forum 342 (trezentos e quarenta e dots) candidatos, 33 (trinta e tr6s)
vagas oferecidas, 34 (trinta e quatro) ingressantes, ainda nio tiveram alunos titulados, e I (uma)

evasio. Nesse ano, 2017, a quartz turmR esd iniciando agora. Tiveram 358 (trezentos e
cinquenta e oito) candidatos, 39 (trinta e nove) vagas oferecidas e 40 (quarenu) alunos
ingressantes. Tiveram a possibilidade de inscreverem uma aluna nigerians dentro desse
processo, que bravamente lutou, nio compreendendo bem a Lingua Portuguesa, respondeu o

processo seletivo em Ing16s. Deram a oportunidade pam que ela cursasse o Mestrado. lsso, na
sua opiniao, foi um ganho muito grande pam a Comissio. A media anual de orientagao de

alunos por docentes, nio 6 um n6mero exato, pols possuem alguns desvios. Em 2014: 23 (vinte

e tr6s) orientadores para 33 (trinta e ares) mestrandos. Quando comegam a juntar de uma burma
e de outra, esse n6mero cresce bastante, obviamente: em 2015: 23 orientadores para 70 (setenu)

mestrandos, porque juntavam as dubs turmas. Esses n6meros nio sio fidedignos, porque uma

parte sai Mas durante o ano, passaram por aqui esse nQmero de alunos. Em 2016: 22 (vinte e
dots) orientadores para 104 (cento e quatro) mestrandos. Agog, em 2017: 20 (vince)

orientadores para 110 (cento e dez) mestrandos. Alunos Especiais & uma outra inovagao do
Programa. A primeim CPG tinha uma linha um pouco refratfria a ter Alunos Especiais. A
segundo CPG, isso mudou drasticamente, porque passou a ter a opiniao e comunga com ela, de
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que os .Alunos Especiais nio s6 necessfrios, mas Qteis ao Programs. Diz que des estio se

aproximando do Programs, por uma via que 6 oficial, porque 6 aluno ouvinte ou porque o
docente conhece ou deixou de conhecer no processo seletivo, ao rigor, e 6 uma oportunidade
do sujeito saber se ele quer ser aluno do Mestrado. Ter .Aluno Especial significa, na sua opiniao,

evitar evasio. O sujeito vem aqui, faz uma discipline e observe se vai dar conta, se 6 realmente

ipso que quer. Depots ele presto o processo seletivo. .sunos Especiais: no segundo semestre de
2016 tiveram 68 (sessenta e oito) inscritos para 13 (treze) vagus, em 7 (sete) disciplinas; no

primeiro semestre de 2017 tiveram 66 (sessenta e seis) inscritos para 17 (dezessete) vegas, em 6
(sets) disciplinas. No segundo semestre de 2017 tiveram 43 (quarenta e tree) inscritos para 17

(dezessete) vagas, em 6 (sets) disciplinas. O PAE Programs de Aperfeigoamento de Ensino
que 6 o estfgio de doc6ncia: no segundo semestre de 2015 tiveram ll (onze) estagios com

bolsa; no primeiro semestre de 2016, 14 (quatorze) estfgios com bolsa e 2 (dois) estfgios
voluntarios; no segundo semestre de 2016, 10 (dez) estfgios com bolsa; no primeiro semestre de

2017, 12 (doze) es6gios com bolsa e 7 (sete) es6gios volun6rios; no segundo semestre de 2017,

9 (nove) estagios com bolsa e I (um) estagio volun6rio. Bolsas: Capes Programs Demanda

Social 4 (quatro) 2 (dubs)colas curso e 2 (duas) cotas PRPG, a distribuigao 6 feith em forma de
rodbio cntrc a turma mak antiga e a maid recente, de modo que coda burma tenha 2 bolsas de

estudos at6 o dep6sito da dissertagao pelos beneficifrios; FAPESP: I (uma) primeira turma, I

(uma) projeto individual da orientadora. lsso mostra homo os grupos de pesquisa que vio se
formando se trabalham unidos, se trabalham bem, funcionam, homo 6 o cano do grupo da
Profa. Fabiana Crbtina Seven que consegue mandir projetos, aprovados, e mostrar que P6s-

Graduagao 6 pesquisa, mas tamb6m 6 comprometimento entre seus pares. Trouxeram muita

genre boa na FDRP, diz que se surpreendeu com o ntimero de pessoas importantes do campo
do Direito que Uouxeram presencialmente ou por "Skype" aqui. Possuem uma pfgma inteifa

com os nomes das pessoas que trouxeram para banca e o impressionou o fate, o rol de

pesquisadores s6rios e consagrados no Direito Brasileiro que conseguiram frazer esse ano. lsso
6 fruto do trabalho do corpo docente, que tem se preocupado em convidar pessoas relevantes

para as bancas. Essa troca de infomlag6es e aprendizado que coseguem em bancas 6 relevance.
O Programs conte hole com 20 (vinte) docentes permanentes. Tiveram o falecimento do

saudoso Prof. Luciano de (Ihmargo Penteado. Agora 6 a hora de aderirem professores.

Esperaram fechar o relat6rio Capes, obviamente, para nio ter um impacto forte com a mudanga

no n6mero de docentes permanentes e o compo docente que comegou. Sabem que a Capes levi

isso em consideragao. Agora, 6 a hora de aderirem os novos docentes que denham o minimo de
publicagao exigida pelo regulamento, pda CPG da FDRP. Es6 judo bem quantificado, 6 muito
objetivo. Os docentes sabem exatamente o que devem fazer para poder aderir ao Programa. O

principal desafio da nova Comissio seH a de aderir esses novos colegas ao Programa. Infomaa

que o relat6rio fica idisposigio. Diz que, por fim, agradece a oportunidade de trabalhar com

todos e no imbito da (T'G, durante quatro anos. Diz que se despede como Presidente da
(l=omissio de P6s-Graduagao e se coloca a disposigao para maiores esclarecimentos sobre o que

forum esses tortuosos, mas felizes, quatro anos. O Sf,.:Dill!@ informa que os outros
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professores, Presidentes de Cornissio e (hefes de Departamento, nio puderam comparecer.

Nada,,Haig'+avendo a tratar, o Sr. Presidente agradece a presenga de todos e da por encerrada

a #uqiaSljjs!@!jg:gj?lesseis horns e cinquenta minutes. Do que, para constar, eu,
K. Ails/ilglj:!CI.$:. ,Marcia Aparecida Cruz de Oliveira Bianco, Assistente T6cnica

AcfdQhlifa, lavreie digitei esta ata, que seri examinada pelos Senhores Conselheiros presentes a

sess£8 em que for discutida e aprovada, e por mim assinada. Ribeirfo Prego, treze de setembro
de dots mil e dezessete.
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