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ATA DA 76' SESSAO DA CONGKKGAgAO DA FACULDADE DE DIREITO DE
RIBEIRAO PRETO DA UNIVERSIDADE DE SAO PAULO. Ao primeiro dia do m6s de
dezembro de dois mil e dezessete, is quatorze horan, na Sala da Congregagao da Faculdade de
Direito de Ribeirio Preto da Universidade de Sio Paulo, em primeira convocagio, refine se a

Congregagao da Faculdade de Direito de Ribeirio Preto - FDRP, sob a Presid6ncia da Profs.

Dra. Monica Herman Salem Caggiano, Diretora da Unidade, com a presenga da Vice-Diretora,
Profs. Dra. Massa Souza Ribeir o e dos Professores Alessandro Hirata, Andre Ramos Tavares,

Cintia Rosa Pereira de Lima, Claudio do Prado Amaral, Cristina Godly de Oliveira Bernardo,
Eliana Franco Neme, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Gustavo Assed Ferreira, Ignacio

Maria Poveda Velasco, Jail Aparecido Cardoso, Mircio Henrique Pereirft Ponzilacqua, Maria
HemHa bonseca, Paulo Eduardo Alves da Silva e Pedro Bohomoletz de Abreu DaUari; dos

Representantes Discentes de Gradual:io Lucas Vieira Carvalho e Yan Bogado Funck; da
Representante Discente de P6s-Graduagio Larissa Beschizza Cione; da Representante dos
Servidores T6cnicos e Administrativos Daniela Verissimo Gomes; e da Senhora Marcia

Aparecida Cruz de Oliveira Bianco, Assistente T6cnica Acad6mica, para secretarial a reuniiio.
Justincaram aus6ncia os Professores Nelson Mannrich, Nuno Manuel Morgadinho dos Santos

Coelho, Rubens Begak, Thiago Mantra de Matos, Umberto Cello Junior e Victor Gabriel de

Oliveira Rodriguez. A SC!!1lefa..D!!elena agradece a presenga de todos e declara abertos os

Uabalhos da 61tima sessio da Congregagio do ano. Mas, 6 a pJ:imeira Sessio da qual participa a
Profs. Massa Souza Ribeiro, Vice Diretora da FDRP. I -- EXPEDIENCE. ll - Discussio e

votagao da Ata da 75' Sessio da Congregagao, realizada em lO/11/2017. A SC!!!!efa
!)iielofa comunica que a secretaria nio conseguiu terminar a ata e, portanto, a mesma nio foi
encaminhada. A ata do dia lO/11/2017 serf encaminhada oportunamente, juntarnente com a

ata desta teuniio. As dubs servo apreciadas na pr6xima Congregagao, que espera que possa ser

rea[izada a pardo de fevereho. 2 - Comunicag6es da Diretoria: ]) A Se!!!!efa..])ilclela
comunica que realizario uma agenda para o primeiro semesue das pr6ximas reunites do CTA e
da Congregagao. Vai set mantida a uadigao da primeira sexta-keira do m6s na medida das
possibilidades. Ou sega, se uma sexta-keira cain numb "ponte '', entao, passari para a pr6xima.

Fora isso tentarf mantel. E para que dodo mundo posse organizer a sua vida pessoal e
professional iri publicar esse agenda kinda em dezembro. Depois, em janeiro e fevereiro dario as

republicagi5es peri6dicas. A publicagao da agenda nio significa que nio teri uma convocagao
cspecial para o CTA e para a Congregagao. Entao, a convocagao sera mantida, mas, para que

todos possum se organizer, pediu para que fosse publicada esse agenda pr6via. 2) Informs a
participagao da Profs. Massa Ihe representando, no dia 21/11/2017, na reuniio do Conselho

Universitfrio, onde forum discutidas seg6es orgament6rias e Hinanceims. Pessoalmente, esteve
na reuniio do Conselho Universitirio convocada pelo MagniHtco Reitor, essa semana, dia
28/11/2017. Nesse dia 28/11/2017 como tinham ficado alguns assuntos, alguns destaques,

temps, o MagniHlco Reitor Prof. Zago convocou esse reuniio do Conselho Universitfrio para
discussio desses destaques e, eventual, derrubada de coda um deles. O que, na realidade,

aconteceu. Os destaques forum todos assuntos, absolutamente, 6inanceiros e orgament6rios.
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Neste moments passe a palavra a Profs. Maida tanto para cumprimentar os ilustres membros

dessa Congregagao, bem como para ielatat o que aconteceu na reuniio orgamentida do dia

21/1 1/2017. A Senhora Vice-Diretora, Profa. Dra. Massa de Souza Ribeiro, cumprimenta

a todos e comunica que nessa teuniio de novembro, conforme falado pda Profs. fvlonica, o

fema bfsico forum as diretrizes orgamentfdas e, a16m deja, alguns pontos farah destacados. I)
forum feitos esforgos na Reitoda para a automat:io dos ptocessos relacionados aos Recursos

Humanos RH, para que des fossem feitos via Ikea. Entao, depois dessa reuniio do dia
21/11/2017, todos receberam, por e-mail, o comunicado falando soba-e vedas, afastamentos,

incluindo, vinculag:io com solicitagao de diirias, alteragao de dados pessoais, incorporagao de

gratificagao, licenga pramio e previsao de aposentadoria, que todos podem ser feitos
pessoalmente pot coda um. 2) Falou-se, tamb6m, sobre a questao das creches e a questao do

Hospital Univetsitfrio, dois probletnas inerentes ao G?/eP//i do Butanta, em fungao de restrigao
de recursos humanos e financeiros. 3) Comentou-se, tamb6m, sobre o processo de eleigao que

foi totalmente eletr8nico. Assegurou-se que o sistema 6 seguto, nio teve nenhum problems

durante o processo e que ele 6 plenamente auditfvel. Todos os procedimentos poderiam ser
revistos cano fossem necessfrios. 4) Foi feita a comunicagao de que a Universidade de Sio

Paulo vai Uabalhar agora coin a instituigao obrigat6ria da utihzag:io do domingo USP nos e

mails. Tiveram vfrias rcclamagt5es de que as pessoas nio estio recebendo os informes
necessfdos. Vai ser feith uma 6nfase ai para que possam set utilizados por todos. 5) Apes,
alguns informed especiGtcos da area ninanceira, foi informado que existe uma previsao de
aumento da arrecadagao do ICMS de forma que as teceitas de 201 8 servo superiores a de 2016 e

a de 2017, por6m, kinda inferior a de 2014. Existe uma estimativa de inflagao de 4,2%,
crescimento do PIB de 2,0%. Com isso, fazendo uma ptevis:io bem conservadora de receitas e

despesas, vai terminal 2018 kinda com um d6Ricit de 287 (duzentos e oitenta e fete) milh6es de

reals. Em fungio disso, sairam as dircuizes, as principals diretrizes, a16m dos itens regulates,
serial aquelas relacionadas com a suspengio de conUatagio de funcion6rios neste ano; a
conuatagiio de 150 (cents e cinquenta) docentes, se houver aumento da arrecadagao do ICMS, e
limitagao de custeio e despesas limitadas aos parametros de 2017. Esses forum os pontos

pl:incipais das diretrizes e que forum votados. A16m disso, a 6nica coisa que acabou passando

aqui foia informagao sobre o vestibular, sabre a relagao candidato/vaga, destacaram aqueles
cursos que tiveram maior procure e no caso do Direito Hlcou corn 27 (vince e fete) candidatos

por vega. A Se!!!!efa..Dilielefa agradece a Profs. h'paisa e pergunta se algu6m quer fazcr algum
esclarecimento em relagao a reuniio do Conselho Universitfrio. O P!(}f: Dr. Tail Aoarecido
faldese diz que gostaria de fazer alguns [egistros sobre esse assunto, como fez no CTA,
manifestar a sua preocupagao, como Professor e Chefs de Departamento, em telagao inodcia
que Ices traz de suspensao dos concursos. lsso 6 algo que Ihes pteocupam realmente, porque a

Escola li esb alguns anon tentando repor a perda que tiveram e, polo jeito, vicar mais algut-n
tempo sem eases professores, os efetivos. Estio com professores temporfrios, abertos
precariamente para dois ands c que vence em julho. Tendo em vista esse nodcia, a Dirctora
tinha comentado que em fevereiro vio retomar esse discussao, mas, gostaria de registrar em ata
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a sua preocupagao. Se nio dverem os concursos efetivos e nio tiverem a prorrogagao dos
temporirios nio terio condigaes de absorver a grade horiria anual do curio. E uma car8ncia

humana importandssima. Gostaria que todos se sensibilizassem e que pudessem, realmenre,
fazer um empenho )unto a Reitoria nesse sentido. A Se!!!!Qfa..Dilelafa agradece e con6nma que

seri registrado. [)iz que gostaria de dar sequ6ncia a esse reuniao, mas tem maid um cotnunicado.

Foi preparado um estudo no sentido de que a Faculdade de Direito de Ribeirio Proto 6 uma
Unidade nova. E uma Unidade que, em verdade, foi muito bem conduzida polo Prof. Ignacio

Maria Poveda Velasco, que hole faz parte da Congregagao. Como Unidade nova foi constituida
num tripe, com base em tr8s departamentos. No entanto, at6 hole, passados onze anos da sua

constituigao, ela conta apenas com um Professor Titular. Ora, coda departamento, de acordo

com o Regimeilto e Estatuto Uspianos, de acordo com a tradigao uspiana, 6 merecedor e, para
funcionar e continual funcionando, hi necessidade de dois Titulares em coda um dos
departamentos. Portanto, foi realizado um estudo no sentido de promover um pedido, uma
solicitagao fundamentada no sentido de obterem thais quatro cargos de Professor Titular e

poderem, portanto, diner que os departamentos dessa Faculdade de Direito s:io departamentos

por inteiro. Passaria palavra a Profs. Massa, que promoveu o estudo no sentido de,
efetivamente, viabilizar. O processo seri instruido com os documentos necessfrios e seri

encaminhado at6 o dia 02/01/2018 a Reitoria para estudos e eventuais apontamentos. Acredita

que sio todos absolutamente favotiveis a concessio de mats cargos de titular a esse Unidade, a
Faculdade de Direito de Ribeirio Preto. Solicita a Profs. Massa Souza Ribeiro que apresente os

seus estudos. A Senhota Vice DilQIQl4 diz que atendendo a solicitagao da Profs. Monica

analisou a Circular SG/CAA/76 recebida coin as orientag6es para solicitagao de novos cargos
de Professor Titular. Entao, na ess6ncia, esse Circular diz que devem ser preparados tr&s

documentos; sendo o primeiro deles destacar os aspectos acad6micos da proposta. Depois,
descrever a Unidade, destacando os aspectos relevantes ocorridos nos 61timos cinco anon e

Hinalmente descrever coda um dos departamentos com seus aspectos relevantes ocorridos nos
61timos cinco anos. Esse Qltimo item relacionado aos departamentos foi solicitado aos Chefes

de Departamento; coda um deles fez o documento, ressaltando as suas principais caracteristicas,

principalmente, em tennos de recursos humanos disponiveis e em termos de produtividade. Em

relagio aos aspectos relevantes da Unidade, fez uma busch hist6rica nos registros que existem
aqui sobre a Faculdade. Comega dizendo ein linhas gerais a data da criagio da Faculdade, as
Unidades que sio atendidas, a F'EA e outras do Ca/#Pxi. Discorre sobre a tevisio do Projeto

Politico Pedag6gico que foi feita recentemente, [essaltando os sells aspectos positivos; sobre a

questao dos conv6nios que a Faculdade tem, principalmente, com outras instituig6es do

exterior. [)iscorre, tamb6m, sobre os conv6nios nacionais. Ainda, ata os grupos de estudos dos
n6cleos que existem aqua dentro. Entao, forum citados o NAJ URP, o PAE, o EPJX.JR e outros.

Na sequ6ncia, kinda no contexto dos 61timos cinco anos, discorre sobre a produtividade que a
Unidade tam, realizada pelos docentes; entao, forum 189 (cento e oitenta e nove) publicagaes,
sendo 177 (cento e setenta e sete) coin destaques considerados pda Capes, a16m de capitulos e

livros publicados no periodo. Demonstra a quantidade de alunos na Graduagfio; P6s-Graduagao
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e de Especializagao. Tatnb6m a quantidade de funcionirios. Pot 61tirno, Rinaliza coin a
quantidade de docentes que a Faculdade tem, a quantidade de Livres-Docentes dentro desse

grupo. Enfatiza que com um Professor Titular acabam tendo uma media de 2,6%, enquanto que
a media da USP 6 de 20%, a quantidade de Titular etn relagao iquantidade de docentes. Nos

aspectos acad8micos, aproveitando o que if dnham pronto, volta-se para as linhas de pesquisa

da P6s-Gradual:io, que sio dubs linhas bastante amplas e que abrange os professores dos tr6s
depattamentos. Ressalta que esse poderia ser a base do aspecto acad6mico da proposta. Na

sequ6ncia, fda novamente dos professotes, da titulagao e da quantidade de professores etn
Regime de Dedicagao Exclusive. Depois, na sequ8ncia, coho 6 solicitado, fain dos
depattamentos e a quantidade de docentes alocados em coda um deles e a titulagfio. Finalize

com a anflise gerd sobre a necessidade de terem as quatro vagas para atenderem as normas da
USP, no senddo de possuirem dois Professores Titulares para coda departamento. Entao, em

sintese 6 isso. O documento esb praticamente, nmalizado, necessitando de pequenos ajustes
para o encaminhamento. A Sc!!!!ela..Dire!(}!a comunica que o processo seri encaminhado na

pr6xima semana, sem aguardar o dia 02/01/2018, que seria o ptazo fatal. Entao, o processo la

foi analisado e estudado. Depois ficario aguardando uma definigfio da Reitoria. Pergunta se
algu6m gostaria de se manifestar a [espeito do assunto, se estio todos de acordo. Nio havendo

manifestagao passe-se ao pr6ximo item da pauta que 6 a eleigao de Vice-Presidents da
Comissio de Culture e Extensio Universitiria. 3 - Eleig6es. (COMPLEMENTAR). 3.1 -
Eleigao para Vice-Presidents da Comissio de Culture e Extensio Universitiria.
Professores indicados polo Presidente da Comissio de Culture e Extensio
Universitiria: Profs. Drs. Daniel Pacheco Pontes, Eduardo Sand Diniz e Marta
Rodrigues Maffeis Moreira (artigo 48-A do Estatuto da Universidade de Sio Paulo). A
SC!!!lola..!)ile!!!!a esclarece que considetando a ren6ncia do Prof. Dr. Gustavo Assad Ferreira

i fungao de Presidente da Comissio de Culture e Extensio Universitiria desta Faculdade, fls.
41-42, e tendo em vista o disposto no artigo 48, S4', do Estatuto da Universidade de Sio Paulo,
o Vice Presidente, Prof. Dr. Claudio do Prado Amaral, assume a Ptesid6ncia do referido

Colegiado, exercendo mandato de 18/11/2017 a 15/09/2019 (1' bi6nio da atual gestao). Nos
ter mos do artigo 48-A do Estatuto da Univefsidade de Sio Paulo, o Presidente da Comissio de

Culture e Extensio Universitiria indicou para seu Vice os Profs. Drs. Daniel Pacheco Pontes,
Eduardo Sand Diniz e Marta Rodrigues Maffeis Moreira. Ap6s a votagao, solicits a Senhora
Marcia que realize a contagem dos votos, e na sequ6ncia, anuncia a proclamagao dos resultados:

ll (onze) votos para o Prof. Dr. Eduardo Sand Diniz; 5 (cinco) votos para o Prof. Dr. Daniel
Pacheco Pontes; 2 (dais) votos para a Profs. Dra. h'lana Rodriguez b'laffeis Morcira e 2 (dois)

votos nulos. A Congregagao, elegeu o Vice-Presidente da Comissio de Cultura e
Extensio Universitaria, Prof. Dr. Eduardo Saad Diniz, com mandato de 01/12/2017 a
15/09/2019. 4 - Palavra aos Senhores Presidentes de Comiss6es: - fQ!!!issue..dc
Glad!!arie. O Prof. Dr. Mfrcio Henrique Pereira Ponzilacqua informs que as atividades

dense peHodo forum atividades ordinirias que sobrecatregam bastante a Graduagao, como 6 de

costume, no final do semestre. A grande novidade 6 em relagao a CoC, kinda nio houve a
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escolha do presidente, mas a Profs. Cintia Rosa Pereira de Lima este respondendo pda CoC

como decana. Os demais informes sio a respeito dos dep6sitos dos TCCs, que estio
acontecendo mais recentemente; realizagfio de bancas; recebimento e anilise das Equiva16ncias

de Estudos, em especial, dos alunos que colario gran em janeiro/2018; a grade horiria que esb
em Ease de cadastramento no sistema. Em 2018 servo oferecidas as disciplines do novo PPP e

terceiro, quarto e quinto ands no curricula antigo, do antigo PPP. Todas as informag6es sao,

basicamente, ordinfrias. A Sc!!!!era..Difelera solicitou que a informagao fosse complementada
eventualmente com o n6mero de TCCs previsto. E importante saberem em termos de n6meros

quantos TCCs farah depositados agora em 2017. O Prof. Dr: Mfrcio Henriaue Pereira
Ea!!Z!!aCglU diz que consultou o Servigo de Graduagao e que 77 (setenta e sete) TCCs que

forum entregues at6 o momento, restando kinda 19 (dezenove) a serem entregues. - Ce!!!iSSue

dg.1:6$=Gfad!!akio. A Profs: Dra: Maria Hemilia Fon$eQa informa que o Prof. Begak esb
em uma reuniio envolvendo curso com a Capes. Quanto ao andamento o Prof. Begak tem
conduzido algumas reunites, inclusive com os funcionfrios do Servigo de P6s-Graduagao. Teri
uma reuniio dia 08/12, la agendada com a CPG. O procedimento agora 6 o padrao, de comegar

a verificar todo andamento denso da CPG. A Sc!!!!efa..Dilelefa solicitou que tamb6m em
relagao a CPG fossem apresentados n6meros, qual a perspective de dep6sito, quantas
dissertag6es que a perspective da CPG tem para receber. Em relagao aos n6meros 6 interessante

que pique desde la registrado a perspective de quantas dissertag6es, se tem evas:io, qual a

porcentagem da evasio. Sio dados que realmente sio preocupantes e por isso devem ser
acompanhados. A Profa. Dra. Maria Hemilia Fonseca concorde e diz que la este registrado.

O Prof. D!: GuilhQrmQ Adolfb dQ$ S4PtQ$ blund€$ diz que gostaria de lembrar que acerca do

recurso. S6 pontuar que o resultado do recurso 6 dia 20/12. Dos noventa e nove programas no

pals, vinte apresentaratn recursos. Diz que as condig6es da b'DRP sio muito boas, inclusive foi

avaliado como "bom". No quadrianio passado os programas "bons" receberatn de quatro ou
superior, enquanto que o da Faculdade foi pontuado com u6s, principal mote do recurso.
Tocou pele dentre outras coisas. Mas a politico da area foi nio elevar nenhum programs novo,

ou deja, programs com mats de dais anos, mas com menos de quatro. Estio lutando contra esse
politica. Esperam conseguir convenc&-los. A questao da evas:io nio tem o n6mero preciso, mas

o tem "de cabega"; a evasio 6 baixa, em torso de dois, tr6s alunos, cerca de dez por cento. Por

enquanto, acredita que ainda nio 6 um ni3mero preocupante. - Comissio de Pesquisa. A
Sc1111Qfa...Dilelafa informou que a Comissfio de Pesquisa que acabou de ser eleita, os
representantes nio estio presentes. - Comissio de Cultul4 Q ExtfpsiQ Upjvcli$ilgliia. O

Prof. Dr. ClaudjQ do Pl4dQ :Alp41i41 diz que assume agora a Comissio de Culture e Extensio.

E herdeiro de um excelente Uabalho que vem sendo realizado. Este nos primeir os contatos

kinda, ''tomando p6'' da situagao. O primeiro contato que teve ladeado e assessorado muito
bem pda colega de trabalho Ariadne que este aqui presente. S6 pode ester felix por ester tio

bem assessorado e sendo herdeiro de um trabalho que vem sendo feito de maneha excelente.

Possuem alguns projetos, algumas ideias, e esperatn poder implementer no curso, nessa gestao.
Contando sempre coin o apoio de quem vier ser eleito. No momento encontra-se afastado da
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graduagao em raz:io do edital que contemplou um proleto seu para produgao de livros
didfticos. Edital da Pr6-Reitoria de Graduagao juntamente com a Editora da USP para um livro

de Direito da In6ncia e da Juventude, que 6 uma discipline que nio possuem aqui. Apesar do
Artigo 227 da Constituigao Federal, nio possuem o Direito da Infincia e da Juventude coma

discipline obrigat6ria na Unidade. Acredita que isso tamb6m tenha fido uma percepgio da Pr6

Reitoria de Graduagao e 6 tamb6m uma das inteng6es junta a Culture e Extensao, poderem
preencher em parte esse vazio. Ocupa tamb6m um assento )unto a CoC, Comissio de

Coordenagio do Curso. Estio kinda se interando dos desaGios que os aguardam. - fe!!!issue
de Relag6es Internacionais. O Prof. Dr. Alessandro Hirata diz que estio Hutu momento
relativamente calmo na CRTnt, porque os editais la forum tetminados. Desde a 61tima teuniao,

tiveram a selegao dos pr6xhnos alunos que ido participar dos intercfmbios no semestre que
vem. Tiveram um aumento no n6mero de alunos, agora para treze, que foram selecionados para

as vegas dos conv6nios, que se somam aos geridos pda AUCANI. Alunos que estio
concorrendo is bolsas e que, eventualmente, modem receb6 1as para participatetn desses
intercambios, as vegas nio sio restritas a isso. Gostaria de regisUat tamb6m que encontraam em

Camerino doin alunos da Unidade, os pnneitos participantes do Duplo Diploma da Faculdade
de Dheito de Ribeirio Preto com a Universidade de Camerino. Projeto pioneir o e que estio
muito satisfeitos, desde setembro, nessa jornada de uin ano e mao para sc fazed o projeto de
Duplo Diploma. A Se!!!!Qra Dale!!!ra diz que como a t8nica da Universidade, alias ache que de

today as Universidades, hole no S6culo XXI, 6 a internacionalizagao. Entao, 201 8 seri uin ano
extremamente pesado para o seton- de Relag6es Internacionais, no sentido de promovet maid

parcenas, convocar mais parceir os para promovetem pesquisas em conjunto. 5 - Palavra aos

Senhores Membros. O Prof. Dr: Gustavo Assed Ferreira cumprimenta os dois novos
membros da Congregagio, pda ptimeira vez ptescntes, colegas muito valorosos, o Prof. Dr.

Claudio do Prado Amaral e Profs. Dra. Maria Hemilia Fonseca, com quem li trabalha hi muito
tempo e sio amigos pessoais. E utna grande honda t6-1os como membros da Congregaq:io. O

Pliof: D!: P dlQ BQbPIPPICt4 de Ableu Dallari diz que quer, na sua phneira participagio

como Representante da categoria dos Professores Titulares na Congregagfio da Faculdade de
Dheito de Ribeirio Preto, agradecer a possibilidade que Ihe foi dada pelo Reitor de voltar a
integral esse Colegiado. Ainda, como Professor da Faculdade de Direito de Sio Paulo teve a
oportunidade de integral esse Congregagao, cotno Representante da categoria dos Professores

Associados, sends o Diretor o Prof. Dr. Ignacio Maria Poveda Velasco. Foi uma experi6ncia

extremamente ptazerosa participar da Congregagao num memento em que este Unidade dave
deus primeir os passos no sentido da consolidagio, como uma refer6ncia muito importante para

o ensino e a pesquisa do Direito no Brasil. Teve a oportunidade, nessa condi$ao, de participar

de divetsas bancas de titulos, bancas para ingressos de novos docentes. Posteriormente, vindo a

se tornar Professor Titular do Instituto de Relag6es Internacionais automaticamente deixou de

ser membro da Congtegagao, exatamente por nio ester mais habihtado a representar os
Professores Associados. Volta, agora, a Congtegagao na qualidade de Representante dos

Professores Titulares em substituigao ao seu colega do Instituto de Relag6es Internacionais, o
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Prof. Dr. Amincio Jorge Silva Nunes de Oliveira. Regisua, de maneira breve, esse satisfagao
pelo retorno. Tem enorme admhagao por esse Unidade, 6 uma refer6ncia de modernizagao do

ensino do Direito a partir da premissa do periodo integral. Elem do Instituto de Relag6es

Internacionais thin acompanhado com muita ateng:io o 6xito das experi6ncias dos cursos de

Especializagao, que 6 uma refer6ncia importante para a Universidade de Sio Paulo, porque ti-az

para dentro das Unidades algo que, tradicionalmente, acabava sendo feito pdas Fundag6es de
Apoio. O que 6 um avango extremamente importance, porque subordina os cursos de
Especializagao justamente is Instincias da Unidade, portanto, vincula os curios de
Especializagao, inclusive ao que deve ser, ao con)unto de direuizes pedag6gicas, temfticas, da
Unidade. Como Professor externo, embora vi procurar se interar o mfximo possivel dos
assuntos da Congregagao, evidentemente cube aportar aqueles subsidios que, eventualmente,
possum ser 6teis para o Colegiado a partir de experi6ncias advindas de outras Unidades, de

outras fung6es que exergam. Portanto, sua palavra 6 de agradecimento pda possibilidade e de

saudagio sells colegas, muitos dos quais ja vem compartilhando de relag6es hf bastante tempo.
Registra, por 6un, a relagao ence este Unidade e o Instituto de Relag6es Internacionais. O Prof.

Dr. Umberto Celli Junior 6 Representante dos Professores Titulares na Congregagao do
Instituto de Relag6es Internacionais, porque la, tamb6m, como uma Unidade nova nio tem um

coq)o estabiHzado. Junta com o Prof. Dr. Rubens Begak tem desenvolvido intense atividade
lunto a Universidade de Salamanca, no Centro de Estudos Brasileiros. Espera, inclusive, que sua

participagao posse intensiHicar ainda mats o relacionamento da Unidade com o Instituto de
Relag6es Internacionais. A Sc!!!!Qfa..Dilelofa diz ao Prof. Dr. Pedro Bohomoletz de Abreu
Dallari que 6 uma honda t6-1o aqui. Tamb6m 6 uma Diretora rec6m empossada, mas ache que a

presenga do Prof. Dr. Ignacio Maria Poveda Velasco Ihe encoraja porque tem experi6ncia. Diz

que apesar do Prof. Dr. Pedro Dallari ter sido seu aluno, realmente a sua experi6ncia na Diregao

do Instituto de Relag6es Internacionais, a sua experi6ncia ao longo dos anos na Diregao e em
cargos de Dhegao Superior dessa Universidade Ihe di um certo alento no sentido de que teri,

realmente, apoio para conduzir esse Unidade e homenagei-la no sentido de autorizar o seu
crescimento. Em relagao a Universidade de Salamanca, acabou de ser eleito o novo Reiter, o

Prof. Dr. Ricardo Ortega, Ex Diretor da Faculdade de Direito de Salamanca. Gostaria de
registrar que o Prof. Dr. Pedro Dallari6 um sucesso em Salamanca, conquistou a todos.
Parabeniza e agradece o Prof. Dr. Pedro Dallari. ll - ORDEM DO DIA. I -
REFEREN'DAR.: 1.1 - PROCESSO: 2013.1.423.89.5 - CATO GRACCO PIN'HEIRO

DIAS. Credenciamento. Pedido de credenciamento CERT especiHico para exercicio simultfneo

de atividades - ininistrar aulas em curso de P6s-Graduagao /a/a ie//i#, fls. 53-55. - Aprovado ad

/iWm dz/#z do Conselllo do Departamento de Direito P6blico em 06/11/2017, fls. 55 verso.
Aprovado ad /iden dz/m da Congregagao em 09/11/2017, fls. 57. Nio havendo manifestagao,
em votagao, a Congregagao referenda por unanimidade a aprovagao da Senhora
Diretora, Profa. Dra. Monica Herman Salem Caggiano, em 09/11/2017, referente ao
pedido de recredenciamento apresentado pele Prof. Dr. Caio Gracco Pinheiro Dias. 2 -
DESVIN'CI.JLAgAO DE CARREljiA: 2.1 - PROCESS0: 2017.1.319.89.7 --
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FACULDADE DE DIREITO DE RIBEIRAO PRETO. Vestibular - Desvinculagao da

catteira 160 (Direito) no Vestibular FUVEST para 2018. - A Comissio de Graduagio em sua
80' Reuniio Ordiniria realizada em 26/10/2017, fls. 14, aprovou a nio desvinculagao da
carreira 160 (Direito) no Vesdbular FUVEST para 2018, com base no parecer contririo do

[elator, Prof. Dr. Clio Gracco Pinheir o Dias, fls. 9-1 1. - Patecer do telator pda Congregagao,
Prof. Dr. Alessandro Hirata, opinando pelo indeferimento do pedido e pda manutengio da
vinculagao da carreir a 160 (Direito) no Vestibular da FUVEST, fls. 16-17. A Se!!!!ela..Dilelafa

coloca o tetna em discussio. O :4w: Luwa$ Vieira Carv41bQ diz que, enquanto proponente,
gostaria de esclarecer qual foio contexts pele qual os discentes entenderam que esse proposta

serif vilida e necessfria. A Faculdade la possui onze amos, ao mesmo tempo, de forma nenhuma
estio renegando tudo o que tem em comum com o Largo de Sio Francisco, porque nio existe

esse possibihdade. Mas, acreditam que chegou o moments da desvinculagao em decotr6ncia de

alguns fatores. Como escreveram na proposta que, inclusive esb no comego da pauta, existe
uma questio da uniio dos vestibulares que 6 potencialmente problem6tica. Se pegarem os
nimeros disponibiHzados pda FUVEST, no site, observam que a maioria dos alunos possuem
como primeir a opgao o Largo de Sio Francisco no pedodo matutino, depois h6 uma certs

divisio na segundo opgio, tanto para Ribeirio Preto quanto para o Largo de Sio Francisco no

perfodo noturno. O problems que os discentes veem 6 que muitos dos alunos que se inscrevem
na FUVEST colocam Ribehio Preto cotno segundo ou terceha opgao E algo que pods ser
comprovado, at6 anotou alguns n6meros se for o caso. O problems 6 que grande parte desscs
alunos que tem o desejo de estudar no Largo de Sio Francisco, muitas vezes sio aptovados aqui

em Ribeirio Prego e muitas vezes des t6m o desejo dc fazed a transfer8ncia externa. Ou sein, is
vezes des Htcam um ano aquie li querem prestar a Uansfer8ncia externa. Inclusive, como

mencionou o pr6prio relator da Cotnissio de Graduagao, o Prof. [)r. Clio Gracco Pinheiro

[)ias, a mudanga ou nio das uansfer8ncias external que sio disponibi]izadas pe]o Largo de Sio
Francisco de certs forma impacts na quantidade de alunos que vio sail da FDRP para a FD.

Por exemplo, se nio se engana, forum disponibihzadas dezenove vegas pda Faculdade de

Direito. O ano passado forum oito. Ou sega, a grande maioi-ia desses alunos saiu daqui da FDRP
e foi para a FD. A16m disso, criam uin coq)o discente que nio tem uma aRinidade com Ribeirio
Proto. Ou sein, muitas vezes des v6m para Ribeirio P£eto e imam a Faculdade de Direito de
Ribeirio Pteto. Ele pt6prio 6 um exemplo disso, a FDRP era sua tetceira opgao. Nio tinba
scquer ideia onde era Ribeirio Proto e amou a cidade de forma espetacular. Mas, nio tete
certeza, se ao amal dos seus cinco anos vai querer condnuar em Ribeirio Preto. Entao, qual o

beneHcio para Ribeirio Preto, se ao Renal desses cinco argos retornam para Sio Paulo e nio

devolvem nada daquijo que a cidade esb ofereccndo para des. A ideia 6 criai: uma cultuta de
iu].istas aqui em Ribeirio Proto. A16m dc tudo, de certs forma, privilegiar, priotizar, que as
pessoas que enuem nessa Faculdade sejam aquclas que colocaram aqua cotno phneira opgao

De certs forma, no sistema que tem aqui, infeliztnente, deixam de Indo algumas pessoas que
colocaram a FDRP como primeira opgao. Essay pessoas acabam nio entrando e cnUam na

Faculdade pessoas que colocaram a Faculdade como sua terceira opgao e que, is vezes, nem
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t6m certeza se querem continual aqui. Acredita que tenha sintetizado os argumentos com

relagao a isso. Como os pr6prios relatores disseram 6 uma questao muito complexa. E uma
questao que demands muito raciocinio, mas ao inesmo tempo acreditam que estejam no

caminho de outras Unidades. A pr(5pria Faculdade de Medicine ji realizou esse separagao. A
pr6pria Faculdade de Econotnia e Administragao la fcz esse separagao. Se nio se engana, o

curso de Psicologia tamb6m era unido a Sio Paulo e la fez esse dissociagio. E uma dissociagao

que se mostra natural, mas talvez sein o caso de rediscutirein at6 que ponto ipso deve ser frito
agora ou nio. O Ac. Yan Bogado Funck diz que a outta questao que gostaria de levantar 6 de

terem uma identidade enquanto Faculdade. Uma Faculdade que tete once anos, que if tem uma
identidade com relagao a pesquisa. O nimero de pesquisa em relagao ao compo discente se

mostra at6 superior proporcionalmente a S:io Francisco. Dessa forma, o ideal serif que o
discente ao escolher o curso que ele quer seguir, se quer Sio Paulo ou se quer Ribehio Prego,
pensasse realmente o que quer com o curso de Direito. Nio sends apenas uma segundo opgao

em relagao a Sio Francisco. Estando sempre a sombre da Sio Francisco. Que esse

desvinculagao da FUVEST poderia ser ben66lca a Faculdade. O Prof. Dr. Ignacio Maria
])Qaeda...yelasce diz que entende nessa questao, como em rudd, o que deve ser colocado em

ama de tudo mais, 6 sempre o interesse maior da Faculdade. O que 6 melhor para a Faculdade.
Se records que esse tema, quando estava na Diretoda, jf tinha sido levantado e naquela ocasiio

entenderam que, exatamente pelo cato de estarem comegando, estarem "a reboque '' do Largo

S:io F'rancisco no vestibular serif algo bom para a Faculdade, em termos de candidato, selegao
etc. Esse item retorna a pauta pot iniciativa da Representagao Discente, hi um parecer contrfrio

da Comissio de Graduagao e hf um parecer conuido pelo [elatot da Congregagao. Ache que 6

uma questao de momento. Haven um momento em que algae um voo proprio sega melhor para
a F'aculdade. Nio babe se esse moments ia chegou ou nio. A questao 6 que t6m muitos alunos

que v6m para ci, mas que na verdade queria ester no Largo Sio Francisco e, assam que surge
uma oportunidade, debanda. lsso sempre vai acontecer em todd Universidade. Agora, isso nio

significa que muitos que aqui estio inclusive os que colocam aqui como primeira opgao, nio
denham exce16ncia, qualidade, e nem interesse em cursar aquia FDRP. Alias, li no Largo de Sio

Francisco, tem dito sempre, sistematicamente, para seus alunos 16, que os alunos de Ribeirio

Preto n:io sio melhores do que os de li, mas tamb6m nio sio piores. lsso porque ele fda dos
resultados dos alunos de Ribeirio Preto, por exemplo, no vestibular. Sempre pontuou a atitude

dos alunos de Ribeirio Preto, talvez, de uma maior seiiedade, uin maier comprometimento do

que os alunos de Sio Paulo. Mas, enGim, se de um lido existem argumentos plausiveis, do outdo
tamb6m existein. A questao 6 saber se chegou o momento de desvincular. Diz que,
pessoalmente, precisaria de thais dados para saber se esse sistema de vinculagfio numb 6nica

carreua, nesse momento, esb jogando mais contra do que a favor para o interesse da FDRP.
Precisaria saber se estio tendo prejuizos com este sistemitica. Se sim, vio mudar. Se nao, vio

continual. O ])nlf- Dr-Guilherme Adolfo dos Santos Mepde$ diz que seguindo as palavras

do Prof. Ignacio que destacou o interesse da Faculdade, gostaria de uazer o interesse da

sociedade. Ache que o principal interesse 6 da sociedade. A sociedade ganha com isso? Diz que
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tem a impressao de que nio. Pensam em termos de independ8ncia, o que 6 inuito importance,
mas tatnb6m tem uma questao de integragao. Note que muitos alunos na Unidade vio para a

Sio Francisco, e que bom que ela able esse espago tamb6m. Esse 6 um reconhecimento de que

essen alunos da FDRP teen plenas condig6es de estarem na FD. Nio existe uma questao
hierirquica entry as dubs. Tanto que a FDRP tamb6m recebe a Sio Francisco para ci. Se,
eventualmente, existir um faldo, preenchem com concurso externo. A impressao que tem 6 que
acabam absorvendo mentes tnuito brilhantes que ingtessaram em Federais e mesmo em
particulates. Que conseguiram se destacar e passat depois no concurso externo da FDRP, que 6
extretnamente dificil. A relagao candidato/ vega, salvo engano, 6 acima de 10/1. Ache que esse
diversidade torna a Academia mats dca. Colaboram com a Sio Francisco e colaboram tamb6m

com a sociedade. Esse 6 sua impressio de todo esse processo. O Profs D!: Alessandro Hlirata

diz que fez o parecer pda Congregagao, tamb6m contffi-io a esse pedido e corrobotando com
os argumentos tanto do Prof. Ignacio como do Prof. Guilherme. Se separam as carreuas,

tolhem a opgao dos alunos de se inscreverem para os dois cursos. Nio v8 grandes vantagcns cm

relagao a ipso, inesmo porque os alunos do Ensino N16dio nico tem informag6es suficientes para
fazerem essa decisao, cntrc uma Faculdade e a outta. O PIQf: D!: P€dlQ BQhomoletz de
:Al21elU:Da!!ad diz que este de acordo com os dais pareceres exarados da Comissio de
Graduagao e da Congregagao, no sentindo do nio acolhimento da proposta. Para n?io repetir os

dados que li fotam colocados, diz que gostaria de agregar um dado novo. Houve uma mudanga

e uma evolugao importante aprovadas pelo Conselho Universitirio, inclusive por forge de uma

pressao muito saudi't,el e efetiva dos alunos da Universidadc de Sio Paulo para a incorporagio
do sistema do Situ para provimento de vegas nas Unidades da Universidade, usando o crit6rio

da note do Enem. E isso 6 interessante porque esse sistem6tica vai )ustamente no sentido
contririo ao da Especializagio. Ji que atrav6s do sistema do Sisu o candidato concorde is

cadeiras que podem ester dispersas por todo o Brasil, de todas as Univetsidades que estio
integrando o sistema do Sisu. lsso tem sido visio e defendido pda Universidade, e foia favor
disso, coho algo muito bom. Democratize o acesso. Crib melhores condig6es para o acesso de

pessoas, que ao queret ingressar numb Universidade terio miximo de disposig6es possiveis.
Gerd algo que 6 muito positivo, que 6 )ustamente a possibMdade de terem nas Unidades da

Universidade alunos de petals diferentes, de origens diferentes, inclusive geograficas. lsto nio 6

algo negativo, 6 argo positivo. Gerd uma densidade maior do ponte de vista cultural e, portanto,
pediria, inclusive, a Representagao Discente que refletisse um pouco sobre esse aspecto
Respeitando quito os argumentos que forum apresentados, mas ponderando que a
Universidade tem evoluido justamente no sentido contrfrio. No sentido de tornar o maid

flexivel possivel o sistema, em beneHcio da qualidade, da diversidade, da selegao. A{ sim, o

interesse pablico, de viabibzar aqueles que sio tnelhores do ponto de vista do aproveitamento
dos estudos, possum tet condig6es de ingressar na Universidade. Ussr 6 sua reflexao, inns esb

de acordo com os pareceres exarados. O Ac. Yan Bogado Funck diz que s6 nio concorda
com o Prof. Pedro Dallari Hesse ponte, porque, na verdade, o Sisu tem outta sistemitica que 6

diferente da FUVEST, inclusive porque as pessoas podem escolher in6meras Universidades.
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Pda experi8ncia, pelos seus amigos que entraram pelo Sisu, acabaram que nem era Sio Paulo ou
aqui como opgaes, era Minas e outdo curso, que nio Direito. Esse pessoa Jf escolheu cursos e

Unidades que ela se identi6ica como semelhantes. Ou porque quer vir para a cidade de Ribeirio
Proto. En6im, o segundo ponte, gostaria de pedir vista do processo, com dois objetivos.
Pnmeiro, para analisar o parecer do Prof. Hirata que foi colocado hole na pasta. E tamb6m

para tentar Uazer mais dados para a pr6xima Congregagao sabre esse questao. Sobte os
preluizos que esse questao pode uazer em relagao a vinculagao do vestibular para a Faculdade.

Como foi reeleito, poderf Uazer isso na pr6xlma teuniio. Em votagao, a Congregagao
defers o pedido de vistas do processo solicitado pelo Representante dos Discentes, Ac.
Yan Bogado Funck. 3 - ESCRITORIO DE PRATICA JX.JRiDICA. 3.1 - PROCESSO:

2015.1.546.89.1 -- FACULDADE DE DIREITO DE RIBEIRAO PRETO. Regilnento.
Escrit6rio de Prftica Jurfdica (EPIUR). Sugestao de minute aprovada pda Comiss?io de
Estagios em sua 9' Reuniio Ordiniria, realizada em 14/08/2017, fls. 16. Aprovado pda
Comissio de Graduagio em sua 80' Reuniio Ordin6ria, realizada em 26/10/2017, fls. 22, com

base no parecer do relator, Prof. Dr. Cato Gracco Pinheiro Dias, opinando favoravelmente a

minute apresentada, por6m com ressalvas, fls. 17 verso, que forum atendidas pda CEst, fls. 19
20. Parecer do relator pda Congregag:io, Prof. Dr. Guilherme Adolfo dos Santos Mendes,

com ressalvas e sugest6es, fls. 24-25. O Prof. Dr. Guilherme Adolfo dos Santos Mendes diz
que a iniciativa 6 extremamente louvfvel. S6 tem elogios a iniciativa e aos trabalhos que forum
desempenhados. Em relagao ao documento normativo que foi produzido, s6 tem algumas

quest6es que forum colocados, no sentido de aperfeigoar o documents. Um 6 apenas uma

questao formal, a nuineragao do documents tem alguns equivocos, precisaria ser corrigida.
Ouu-a questao foi levantada pelo parecerista da Comiss:io de Graduagao. A composig:io minima

do escrit6rio sio cinco estagifrios de Direito e um estagiario de Psicologia. O parecerista, no

caso o Prof. Caio Gracco Pinheiro Dias, notou que estava faltando a previsao do coordenador
de Psicologia. Ele fez esse reparo, voltou para a Comissio de Estagio e houve um arrazoado do

Presidente da Comissio de Estagios que dependeria de conv6nio etc. Voltou e acabou sendo

aprovada a redagao original. Particularmente, n:io Hicou satisfeito com isso, porque se depende
de conv6nio para ter o coordenador, tamb6m depende de conv6nio para ter o estagifrio. Entao,

ache que ficou incongruente nesse ponto. Cr8 que a redagao deveria ser alterada para prever
tanto estagiirio quanto coordenadot a partir do conv6nio. Entao, faz esse sugestao. O segundo

ponto diz respeito a integragao com a P6s-Graduagao. Esse 6 uma iniciativa tipica da
Graduagao, mas esperam que as atividades sejam integradas. A P6s-Graduagao 6 avaliada
segundo virios crit6rios e nio somente em relagao a produgao intelectual. Um crit6rio que 6

avaliado 6 a integragao da P6s com a Graduagao. Ji discutiram isso aqua, inclusive com a
participagao dos Mestrandos em bancas de TCCs. Esse previsao foi incorporada nas
normativas. Outdo item 6 o impacto social, tem todo um quesito de avaliagao dentre cinco na

P6s-Gtaduagao sobre a avaliagao do impacto social. Esse escrit6rio 6 uma iniciativa fantfstica
acerca do impacto social, da integragao social. Portanto, serra de enorme interesse da P6s

Gradual:io participar dessa iniciativa, de tal modo que sua proposta, resumindo, 6 que sein

I'ignna ll 1 26 /W. 13andcirantcs , 3900 GI/eP/ri da USI '
14040-906 Ribcirfio Proto-SP

T I F 55 (16) 3315-4954

wxx,w.dircitorp.usp.for



UNIVERSIDADEDESAOPAULO
FACULDADEDEDIREITO
DERIBEljtAOPRETO
.Assist2ncta q2cttica .Acad2mica

441

442

443

444

445

446
447

448

449

450

451

452

453
454

455

456
457

458
459

460

461

462

463
464

465

466
467

468
469

470

471

472

473

474
475

476

477
478

479
480

realizada essa corregao formal, que sega incorporada esse nova redagao sobre o coordenador de
Psicologia. Que antes de it para a Graduagio, que sega remetido para a Comissio de P6s

Graduagio examinat o documento, discudr coma podetia, se deseja, como poderia integral

formalmente e institucionalmente esse iniciadva. Com esse proposta devolved a Graduagio para
fazed sodas essas modificag6es, se assign considerar e devolver para a Congregagio para a

deliberagao final. Esse 6 seu parecer. A Sf!!!!g£4..DifflQl4..diz que 6 favorfvel ao parecer do
Prof. Guilherme. Coloca em votagio o pronunciamento do Prof. Dr. Guilhetme Adolfo dos
Santos Mendes, no sentido de encaminhar para a P6s-Graduagao, oferecer as suns sugest6es e
depois, retornar diretamente para a Comissio de Graduagiio para oferecer a minuta na sua

integralidade de regimento. O Prof. Dr: Andt6 Ramo$ T4ya!€$ diz que gostaria de se alinhar

ao Prof. Guilherme, especialmente, em relagao a assist8ncia psico16gica. Diz que o Prof.
Guilherme faz a sugestao de que ou se integra um coordenadot ou se redra esse area e o
estagifrio. Sugere que no artigo ptimeiro, a proposta do jeito que este formatada, precisana ser

uma ptoposta conjunta com a Psicologia. Porque depois nio hi nenhuma ouUa estrutura
prevista aqua da iaea de Psicologia. Entio, diz que nio babe se faz sentido, nio sends uma
proposta conjunta com a Psicologia, que o Escrit6rio de Pritica Juddica que vai atendet os
alunos da Faculdade de Direito se comprometa com a assist6ncia psico16gica. Ou isto 6 um

conv8tlio a parte ou, entao, 6 uma proposta conjunta. Esse 6 o seu tnodo de ver. O Ef!!LDc
Guilherme Adolfo dos Santos M€nd€$ diz que n:io saba se a preocupagio do Prof. Andre
este contemplada em seu texto, mas, pele menos teve esse preocupagao. Parte do scu texto diz

que a atividade do Escrit6rio, enquanto nio houver conv6nio, seri exclusivainente da atividade
jurfdica. Entao, a atividade psico16gica somente depois do conv8nio. O IPl11f..D!-.:A!!dlf
Balneg..]llaXalieS diz que outta sugestao serif nio contemplar. Porque o pesto da estrututa do
regimcnto nico prev& nada. Para a Psicologia nio prev6 nada, porque, claro, a iniciativa nico 6

conlunta. Em votagao, a CongregaS:ao aprova, por unanimidade, o parecer do Prof. Dr.
Guilherme dos Santos Mendes sobre a Minuta do Regimento do Escrit6rio de Pritica
Juridica, fls. 24-25. 4 -- CREDENCIAMENTO CERT. 4.1 - PROCESSO: 2010.1.315.89.5

-- FLAVIA TRENTINI. Credenciamento Junto a Comissio Especial de Regunes de Trabalho

- CERT. - Curticulo Lattes: http //lattes.cnpq.for/63931'724720Z1372. - Aprovado aZ / iem d//m

do Conselho do Departamento de Direito Privado e de Processo Civil, em 14/11/2017, fls.
109, com base no patecer favot6vel do relator Prof. Dr. Paulo Eduardo Alves da Silva, fls. 1 08.
- Parecet do relator pda Congregagao, Prof. Dr. Rubens Begak, opinando favoravelmente pda

aprovagao do pedido de credenciamento Junta a CERT, apresentado pda interessada, fls. I lO

verso. Em votagao, a Congregagao aprova, por unanimidade, o parecer do Prof. Dr.
Rubens Begak, f1.110, favorfvel a aprovagao do pedido de credenciamento junto a
CERT apresentado pda Profa. Dra. Flavia Trentini. 5 - ESTRIJTURA CIJRRICULAR.
5.1 - PROTOCOLADO: 2017.5.221.89.4 -- FACULDADE DE DIREITO DE RIBEIRAO

PRETO. Estrututa Curricular. Quebra de requisito Disciplines do Departamento de Direito

Privado e de Processo Civil. Aprovada pele Conselho do Depattamento de Direito Privado e

de Processo Civil etn 08/08/2017, fls. 3. - Aprovada pda Comissio de Graduagao em
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27/10/2017, fls. 8, coin base no parecer favotfvel do relator, Prof. Dr. Raul h/miguel Freitas de

Oliveira, is fls. 7. Parecer do relator pda Congregagao, Prof, Dr. Gustavo Assed Ferreira,
opinando favoravelmente ao pedido do Departamento de Direito Privado e de Processo Civil,

is fls. 11. A Sf!!!!era..Difelelia diz que at6 chamou a atengio pda "quebra de [equisito"
esclarece que, na verdade, 6 uma solicitagao do Departamento de Direito Privado e de Processo

Civil no sentido de eliminar pr6 requisitos. Diz que questionou o titulo "quebra de requisito '',

mas assim aparece desde a primeira pfgina do processo. Portanto, continuarf assim. O Pf11f,
D!: Gustavo Asked Ferreira diz que, na verdade, 6 apenas uma praticidade a superagao do
antigo Projeto Portico Pedag6gico. Precisam facilitar que os alunos da Faculdade possum

cumprir as disciplines nesse momento de transigao, que 6 sempre bastante grave para o bom

andamento das atividades da Comissio de Gradual:io. Entao, foi com esse intuito que o
processo nasceu e que visa facMtar o cumprimento das disciplines para que possum superar a
lnatriz anterior o quanto antes. O Prof. Dr. lair Aparecido Cardoso diz que, na verdade, 6
pr6-requisite. Sugere acolher o parecer favotfvel e adequagao hesse Orgao para
encaminhatnento futuro. O correto no dtulo 6 ''pr6-requisito". Em votagao, a Congregagao
aprova por unanimidade o parecer do Prof. Dr. Gustavo Assed Ferreira, fl.ll, sobre o

pedido do Departamento de Direito Privado e de Processo Civil para nio mais exigir
requisitos para cursar as disciplinas "DDP4001 -- Direito Civil ll -- Contratos" e

"DPP8003 -- Direito do Consumidor 11", em fazio da alteragao do Projeto Politico
Pedag6gico. 6 - PERCENTUAL DA REPRESENTAQAO DISCENTE JUNTO A
CON'GREGAQAO. 6.1 - PROCESS0: 2017.1.545.89.7 -- FACiJLDADE DE DIREITO
DE RIBEljiAO PRETO. Colegiado. Consulta representagao discente na Congregagao da

FDltP. - Parecer da relatora pda Congregagao, Profs. Dra. Eliana Franco Neme. A Sc!!baja
Dilelefa diz que o processo foi enviado a Profs. Dra. Eliana Franco Neme. No entanto, forum

surpreendidos com a manifestag:io da Profs. Eliana dizendo que nio se sente a vontade no
sentido de se manifestar sobre o assunto. Esse materia foi objeto de uma Portaria e ontem em

reuni:io decidir am colocar novamente para parecer. Solicita a gentileza do Sectetfrio Gerd,
Membro desta Congregagao, de aceitar a designagao de parecerista e examiner o caso, porque
gostariatn de ter por escrito o que e como as ouuas Unidades interpretam a norma. Diz que a

questao 6 sensivel. O Prof. Dr. Ignacio Maria Poveda Velasco aceita esse encargo, diz que a
questao 6 sensivel e informs que vai preparer o parecer para pr6xima reunifio. Diz que tem o

maier aprego pda Representagao Discente, todos os alunos sabetn e Ihe conhecem. Ocorre que

o Estatuto 6 muito explicito em seu ar ngo 45, inciso 8', mas fabio parecer. Esclarece que a
presenga de alois Representantes Discentes de Graduagao aqua na Congregagao, historicamente

falando, se justificava daquele tempo em que nio tinha ainda a P6s Graduagao. Depois, la nio

foi maid na sua gestao quando a P6s-gradual:io se implementou. Fad o parecer com dor no
coragao para ele, mas do ponto de vista do Estatuto nio h£ d6vida quanto a questao do
percentual, que 6 de 10% dos membros docentes do Colegiado. A conte que fez: tem 20 (vinte)

membros docentes, seriam 21 (vinte e um), mas como um Presidente de Comissio Estatutfria
duplica com a Representagao dos Associados, entao, mica 20 (vinte). 10% seriam dois, mas o
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Estatuto diz que sio divididos proporcionalmente ence Graduagio e P6s Graduagao- Diz que

farc utn pareccr para deixat isso por escrito. Em votagao, a Congregagao deliberou o
encaminhamento dos autos ao Prof. Dr. Ignacio Maria Poveda Velasco para a gentileza
de emitir parecer, pda Congregagao, sobre o aumento do percentual de Representagao
Discente e de Servidores T&cnicos e Administrativos no fmbito dos 6rgaos colegiados
da Faculdade, proposta protocolada pda Representagao Discente da Graduagao, fls. 03-
07. 7 - CON'CI.JRSO PARA PROFESSOR DOUTOR. 7.1 - PROTOCOL..ADO:

2017.5.40.89.0 - FACT.JLDADE DE DIREITO DE RIBEIRAO PRETO. Sugestao de
nomes para composigao da Banca Examinadora apresentada pelo Departarnento de Direito
P6blico para o Concurso de Professor Doutor na area de Direito Econ8mico e Finangas

P6blicas e Orgamento, Edital 17/2017. Banca Examinadora aptovada pelo Conselho do
Departamento de Direito P6blico em 27/09/2017, fls. 53: .!.il3ilarw: Prof. Assoc. Gustavo

Asked Ferreira (FDRP/USP); Ptofa Dra Juliana Oliveira Domingues (FDRP/USP); Profs Dra
Nfarcia Carla Pereha Ribeiro (PUC/PR); Prof. Dr. Jose Marcelo Martins Proenga

(DCO/FD/USP); Prof. Assoc. Estevio Horvath (DEF/FD/USP). SllplS!!!W: Prof. Dr.
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes (FDRP/USP); Prof. Dr. Alexandre Nishioka
(FDRP/USP); Prof. Dr. Diogo R. Coutinho (DEF/FD/USP); Prof, Dr. Rodrigo Luis

l<anayama (UFPR); Prof. Dt. Vinicius Marques de Carvalho Carl'alho (DCO/FD/USP).
Parecet da relatora pda Congregagao, Profs. Dta. Cintia Rosa Pereira de Lima, ein 25/10/2017,
opinando favoravelmente pdas cinco inscrig6es dos candidatos supra relacionados, I)em como
dos membros titulares e suplentes indicados e aprovados pelo Conselho do Departamento de

Direito P6blico para comporetn a Banca Examinadora do Concutso para Professor Doutot

Edital FDRP N ' 17/2017, fls. 55-60. - Aprovada pda Congregagao, em lO/1 1/2017, a inscrigao
dos candidates: Gabriel Loretto Lochagin; [)adel Freire e A]meida; Pau]a Ariane Freire; Renato

Ribeiro de Almeida e Rafael h'ladureira dos Anjos. Deliberada pda Congregagao, em
lO/11/2017, a devolugao do processo ao Departainento para reformulagio dos nomes
sugeridos para a Banca Examinadora, fls. 62: .!.!B41flJ;SS: Prof. Assoc. Gustavo Assed Ferreira

(DDP/FDRP/USP); Prof. Assoc. Thiago Marrata de Matos (DDP/FDRP/USP); Prof. Titular
Fabio Nusdeo (DEF/FD/USP); Professor Assoc. Estevio Horvath (DEF/FD/USP); Prof.
Assoc. Diego R. Coutinho (DEF/FDiUSP). S11l21C!!!W: Prof. Dr. Guilherme Adolfo dos Santos
Mendes (DDP/FDRP/USP); Profs. Assoc. Maria Paula Costa Bertram Mufioz

(DF'B/FDRP/USP); Prof. Dr. Jose Marcelo Martins Proenga (DCO/FD/USP); Prof. Dr.
Rodrigo Luis Kanayama (UFPR); Prof. Assoc. Haroldo Malheiros [)uclerc Vergosa

(DCO/FD/USP). - Parecer do relator pda Congregagao, Prof. Dr. Marcia Henrique Pereira
Ponzilacqua, opinando favoravelmente a solicitagao do Departamento de Direito P6blico,
concurso para Professor Doutor na area dc Direito Econ6mico e Finangas e Orgamento, fls.64.

A Sc!!!!ela..Dilelera esclarece que esse questao foi examinada na 61tima Congregagao. O
protocolado voltou para o departamento e acabaram pot apresentar uma nova composigio da

Banca Examinadora. Champ a atengao para o cano, pois foi aprovado parcialmente no sentido

de aprovar as inscrig(3es dos candidatos e o que Ricou em aberto foia composigao da Banca. O
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PIPE 1)11: Gy$!avQ Asked Ferreira diz que, na verdade, procurou conduzir o Departamento de

Direito PQblico uma sintese das discuss6es que trouxeram nessa 61tima Congregagao. Essas

discuss6es, em grande medida, circulavam pda conveni6ncia de terex um Professor Titular
)unto a Banca, bem como, tinham o problems de que a Profs. Juliana Oliveira Dominguez
estaria fora no primeiro semesue, no seu est6gio p6s-doutoral junto iUniversidade George
Washington, em Washington, D.C.. O Departamento deliberou pda substituigao da Profs.

Juliana pelo Prof. Thiago Marrara de Matos, que tem conhecimento t6cnico vasto em Direito
Econ8mico, teen a sua Livre-Doc&ncia ligada ao Direito da Concorr&ncia. A Representagao

Discente, se bem se recorda, nas suns sempre bem uagadas palavms tinham trazido na reuniio

passada a questio do Prof. Thiago Marrara de Matos. Procuraram atender esse clamor na
rcunifio Departamental e, tamb6m, procuraram atender a questao levantada por esse
Congregagao sobre ter um Professor Titular em uma banca de ingresso, kinda que nio sega

necessfrio. Diz que a Profs. Juliana recordou do name do Prof. Dr. Fabio Nusdeo que,
evidentemente, 6 um dos maiores nomes do Direito Econ8mico no Brasil. Para que viesse
compor a Banca, entio, o Prof. Dr. Fabio Nusdeo este no lugar da Profs. Dra. Marcia Carla
Pereira Ribeiro. A Banca Hicaria com a seguinte composigao: .Ei!!ilafCS: Prof. Assoc. Gustavo
Asked Ferreira (DDP/FDRP/USP); Prof. Assoc. Thiago Marrara de Matos

(DDP/FDRP/USP); Prof. Titular Fabio Nusdeo (DEF/FD/USP); Professor Assoc. Estevio

Horvath (DEF/FD/USP); Prof. Assoc. Diogo R. Coutinho (DEF/FDiUSP). O Prof. Diogo
Coutinho entry no lugar do Prof. Proenga. O Prof. Diogo foi muito citado na reuni:io anterior.
S!!plc!!!es: Prof. Dr. Guilherme Adolfo dos Santos Mendes (DDP/FDRP/USP); Profs. Assoc.
Maria Paula Costa Bertran Mufioz (DFB/FDRP/USP); Prof. Dr. Jose Marcelo Martins Proenga

(DCO/FD/USP); Prof. Dr. Rodrigo Luis Kanayama (UFPR); Prof. Assoc. Haroldo Malheiros
Duclerc Vergosa (DCO/FD/USP). O Prof Dr. Mircio Henrique Pereira Ponzilacaua diz
que, na qualidade de parecerista, gostaria de se manifestar. Diz que nio viu 61)ices juridicos.
Tamb6m, no sentido da compet6ncia material da Banca, embora nio tenha participado da
61tima Congregagao, porque nio era Membro, teve a impressao peta que Ihe foi reverberado

que as situag6es que forum levantadas forum atendidas, por isso o seu parecer favorivel. O
Prof. Dr. Pedro Bohomolct4 dw Able y D411ali diz que gostaria de faber uma colocagao c

depois uma pergunta, um pedido de esclarecimento ao Prof. Gustavo. Um aspecto que Ihe

parece importante nessas de6inig6es 6 terem em consideragao que o concurso de ingresso ele

tem camcteristicas que sio distintas do concurso para obtengao de dtulo. Concurso para

obtengao de dtulo se contra fundamentalmente na avaliagao da qualidade do trabalho produzido
pelo candidate. Jf o concurso para selegao de professor ou professora que integrar6 a carreha

docente deve envolver, obviamente, a16m da avaliagao da expertise, da exce16ncia do candidato

para a area do concurso, outros crit6rios que envolvem justamente aferigao pda Banca da
condigao daquele candidato de perHHar as outs as fung6es que sio inerentes a atividade daquele

que vai integrar a carreira docente. Ha orientagao de pesquisa, hf atividade de doc6ncia e o

desempenho em fung:6es administrativas na Universidade, como este que estio tendo aqui, e
que des que ja t6m um pouco de experi6ncia, sabem que consoinem muito tempo e que sio
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muito relevantes na vida de um candidato. Portanto, o candidato pods is vezes ser o mais
indicado por obter o dtulo de excel&ncia de conhecimento de uma materia, mas, eventualmente,

a crit6rio da Banca nio ser dorado dessas caracteristicas que silo tamb6m fundamentais para o

desempenho da fungao docente. Lembrando que a selegao de um professor partindo-se do
principio que ele permaneceri pda vida na Universidade envolve a escolha de um jovem na
faixa dos 30 anos que vai se aposentar aos 75 anos. Portanto, algu6m que permanecera durante

d6cadas na Universidade. Portanto, 6 uma escolha muito ctiteriosa. lsso tem frito que em virias
Unidades, inclusive na sua, quando se Katz de concursos para a selegao de professores para

carreira, t6m sempre optado por terem Professores Titulares na Banca, e Professores Titulares
da Unidade, porque des t6m dais senioridade, mais viv6ncia, mais antiguidade, confete uma

gravitas a Banca. lsso 6 importante como refer6ncia, inclusive para os ouuos membros da
Banca. Diz para observarem que nio esb discutindo comes. Este explicitando um crit6rio. Diz

que tem um enorme aprego pelts Homes que estio aqua indicados. Teve a grande honda dc

participar da Banca de Livre-Doc8ncia do Prof. Gustavo Assad Ferreira, que se saiu
bdhantemente, sendo aprovado por unanimidade pda Banca. Teve a honda de compartilhar

com o Prof. Thiago Nlarrara a fungao de Membro do Conselho Universitirio por virios anon.

Nio este discutindo, obviamente, Homes. blas, lyle parece que esse crit6rio 6 importante.
Lembra que no caso do Departamento de Direito PGblico hi um eminente Professor Titular

que 6 o Prof. Umberto Cell Junior que, por coincid8ncia, inclusive 6 vei sado na area do Direito
Internacional Econ8mico, aspecto que deveri ser considerado no concurso. Lelnbta, tamb6m,

que 6 Membro desta Congregagio. Cite o Prof. Andre Ramos Tavares, que 6 Professor

Justamente de Direito Econ8mico na Faculdadc de Direito e que integra esse Congregagao.

Entao, sem que baja qualquer typo de ressalva aos Homes indicados, porque tem por des
enorme aprego. O que gostaria de saber 6 se esse tips de crit6rio foi considerado pele
Departamento. Ou sein, a ptesenga de Professores Titulares na Banca como algo que expressa

de certs maneir a o endosso e o compromisso da Unidade com a relevincia daquele pleito. Esse

aspects simb61ico 6 muito importante, porque isto 6 que vai fazendo com que a Instituigao vi
sendo dotada de um senso de continuidade, de perpetuagao. Se entende que determinado

professor conseguiu ser algado icondigio de Professor Titular 6 porque se entende que ele
tevela e tem um arcabougo, uma bagagem, que 6 relevante para Unidade. Porque senio ele nio

teria sido escolhido. Portanto, Ihe parece que posse ser contradit6rio o fate de que a Unidade

tem Professor Titular e quando chega na hora )ustamente de utiHzf-lo para algo que 6 i-quito

importance do ponte de vista da vida institucional, nio o faz. Entao, gostaria de saber se, por
exemplo, o Prof. Umberto CeUI Junior declinou. (-)bvio, que ai milo hf problems. Mas, se isso
foi considerado. Nio esb querendo ficat restrito a este cano. Na mcdida em que asta Unidade

esb sends kinda construida, a identiHlcagao de crit6dos que possum se incorporar a um acervo

de in6todos Ihe parece que 6 argo que seri relevance. Entao, tendo feito as suns observag6es, s6

gostaria de utn esclarecimento do Departainento para saber se houve esse typo de consideragao.
A Se!!!!ela..!)ileleta pergunta se, entio, o processo volta. I)iz que gostatia de seguk, que 6 um

concurso para um cargo de Professor Doutor de Direito Econ8mico e Finangas P6blicas e
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Orgamento. O Prof. Dr. Pedro Bohomoletz de Abreu Dallali diz que nio esb pedindo
vistas do processo, apenas gostaria de um esc]arecimento. O PIQf] Dli: Andre RamQ$ ]14y41iU$

diz que queria cumpriinentar pda escolha dos nomes, a lembranga do Prof. Fabio Nusdeo. De
alguma tnaneira it na linha do que o Prof. Pedro acabou de colocar. Porque no seu concurso de

ingresso, pot exemplo, para Direito Econ8mico, na banca havia cinco Professores Titulares.

Nio esb dizendo da sua Banca para Professor Titular, obviamente. Este falando da Banca em
que ingressou na USP. Ache que isso de fato 6 nnportante, que a presenga de Pmfessor Titular

da casa, especialmente, como comentou o Prof. Pedro, na banca de ingresso 6 relevante.

Acrescenta um pedido para que os professores que estio aquie os que nio estio, mas que sio
Associados, e que se tornado em breve Titulares, que criem esse culture de que Professores

Titulares da Casa integrem as bancas de ingresso. O Prof. Dr: Gustavo Assed Ferreira
agradece ao Prof. Pedro Dallari pdas palavras genus em relagio a sua Banca de Livre Doc6ncia.

Diz que gostaria de pedir iProfa. Monica que de fato chegassem a votagao hole com esse temp,
pols pelo que if levantado pda Assistente Acad6mica, Sra. Marcia, possuem um puzo, que foi

aberto a parte da homologagao das bancas, de 120 (cento e vinte) dias. Precisam sau com um£l

banca resolvida daqui. Ein que pese tenham sempre Membros na Congregagao Titulares foi de
certs forma corroborar com poucas modificag8es o que vem sendo decidido pelos

[)epattamentos. Esse 6 um concurso em Direito Econ8mico e Finangas PGb]icas e Orgamento,

como bein colocado pda Senhora Diretora, em que o candidato at6 pelo perrin da outra docente
da cadeira, Profs. Juliana Oliveira Domingues, que 6 uma professors de Direito Econ8mico,

antitruste, noms nacional na materia, que o candidato deve versar necessariamente bem por
Financeiro e Orgamento. Em que pese, tamb6m, devs conhecer Direito Econ8mico, porque 6

da sua cadeira. Esse 6 um ponto relevante aqui. No que diz respeito ao Prof. Umberto Cello

Junior, Professor Titular da bDRP, e 6 uma honda t8-1o em seu Departamento e ter uazido esse

docente ap6s o seu periods como Diretor para o compo permanente de professores da FDRP
Diz que o Prof. Umberto Cell Junior, se bem se recorda, na ata anterior if havia manifestado o

seu nio interesse em participar dessa banca, disse que nio tinha interesse. Talvez este)a gravado.

Disse textualmente. Se tiverem gravado a reuniio anterior conseguirao isso, 6 cerro, com
certeza. Em segundo lugar, em que pese, kinda desconsidemndo que poderiam voltar ao Prof.

Umberto Cellijunior e solicitor que ele, excepcionalmente, em que pese nio tivesse o interesse,
aceitasse esse demanda, ache que serif louvivel. Acredita que a Banca tete um Professor Titular

com vista experi6ncia na area, aposentado do Largo de Sio Francisco, o Prof. Fabio Nusdeo.

Contemplaram e acreditam muito que o Prof. Fabio posse conduzir esse processo coma um
Titular dessa Banca. Ademais, tem o Prof. Estevio Horvath e o Prof. Diogo Coutinho que
versam muita qualidade sobre a materia. O Prof. Thiago Marrara tamb6m, tanto no que diz
respeito ao Direito Econ8mico quanto no que diz respeito ao Dheito Financeiro. Que se trata,

em que pele de um Professor Associado, de um dos maiores administrativistas que o Brasil tem

hole. Na sua modesta opiniao, fda de um colega de Departamento, mas fda, acredita que, com
ptopriedade. Pdas suns publicag6es e pda pesquisa syria que vem realizando e pda sua

qualidade diante de seus grupos de estudos, da sua atividade como docente. lsto posto, diz que
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gostaria de pedir pda Banca do Departamento. Gostaria de pedir utn vote de connanga dessa

Congregagao iBanca do Departamento que, sensivel aos designios dessa Congtegagao, altetou
a sua Banca original para atender a esse casa. O Departamento solicits que mantenham esse

Banca para poder tealizar o concurso. Na prftica, um dos ouuos crit6rios que, na verdade,
quando ele fain de Direito Financeiro ningu6m pode esquecer o nome do Prof. Conti, que foi

levantado no Depar tamento nas dubs vezes. O Prof. Conti s6 nio esb na Banca porque foi

orientador de doutorado de um dos candidates. Ache que devem evitat que orientadores, nio
que hajj qualquet suspeigiio quanto a isso em regra. blas, devem evitai que orientadores de
mesti-ado e orientadores de doutorado estejam em bancas dos, hole, Mestres, I)outores. Devem

evitar isso. Por isso esse cornposigao de Banca. Em que pese o Prof. Umberto Cellijunior sein

Especialista, e sabem, em Direito Internacional Econ8mico, e nio Direito Econ8t-nico

Internacional como setia o caso aqui. Nio tanto. Ainda assim, procuraram atender ao clamor
dessa Congregagao trazendo o Prof. Fabio Nusdeo para a Banca. Com ipso, o Prof. Diogo

Coutinho, que foio nome levantado aqui vfrias vezes, gostaria de pedir pelo Departamento.
Que mantivessem a uadigao dessa Casa, em respeitar e mantel, em que peso possum it

contridos a isso, obviamente, que [espeitassem, mais uma vez, a vontade do Departamento de

uma Escola em formagio. A Escola 6, sim, em formagao, sabem disso. S6 que 6 uma Escola
que avanga rfpido e que os seus Associados, acredita, t6m condig6es de junto com um
Professor Titular de grande expertise, coho o Prof. Fabio Nusdeo. Seguir esse caminho para
realizarem um bom concurso. O Prof. Dr. Ignacio Maria Poveda Velasco diz que, em
pt'imeiro lugar, gostaria de refrescar o que foia discussio da 61tima reuniio da Congregagao.

Quando se falou muito sobre, maid uma vez, olhar sempre para o bem maior, o intetesse tnaior
da Faculdade. Nesse caso foi dito na reuniio passada que o interesse maior 6 tereln sempre a

melhor banca. A banca tnais qualinicada pelos crit6rios de compet6ncia, dc ader6ncia, de
experi6ncia etc, para que posse ser escolhido o novo docente, como falou o Prof. Pedro, que

integrari os quadros por d6cadas, o melhor candidato dentre os que se apresentam ao certame.

Entio, esse 6 o primeir o ponto. Quer diner, o bem major da Faculdade. O interesse maier que 6
escolhet o melhor candidato e para isso ter a melhor banca, no quc diz tespeito a ader8ncia ao

aetna, a cotnpet8ncia, iexperi6ncia. Diz ao Prof. Gustavo Assed Ferreira que sobre a questao

do Prof. Umber to Cellijunior, todos se lembram, ele estava muito afetado. Disse que nio tinha
intetesse no sentido de que nio estava ali. Tnteresse ele tem sim e pode garantir. Diz que, se

quiver, ele pode lugar para o Prof. Celli agora, por6m, em viva voz. Mas, que interesse ele tem
sim. A qucstao nio 6 s6 que ele tem intetesse. Ache que o crit6rio que o Prof. Pedro Dallari

colocou agora 6 muito relevante e vai falar sobre ele inclusive citando um exemplo aqui da vida

da FDRP. Mas, que o Prof. Cell tem ader6ncia ao temp. Tudo bem que a area 6 de Direito
Econ8mico e Financeiro. Mas, que o pr6prio Prof. Cello aqui, at6 com visivel consuangimento
da parte dele, se manifestou no sentido de que ele tem compet6ncia, de que ele tem ader8ncia.

Diz que o Prof. Cello talvez tenha dino que nio tinha interesse, mas dentro de um contexto de
grande constrangimento que a converse na reuniio passada tomou. Diz ao Prof. Gustavo Asked

Ferreira que a questao nio 6 um voto de confianga ao Departamento. Alias, gostaria de clogiat a
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proposta, a reformulagao, que veio do Departamento. Realmente, ela veio agregando, por
exemplo, como foi falado, o Prof. Fabio Nusdeo. Ela veio com uma massa muscular numb
densidade, no que diz respeito ader8ncia ao fema, maior. Diz que dina que a questao nio 6 de
conHianga, mas de )ustamente terem essen crit6rios como os que o Prof. Pedro Dallari
mencionou agora h6 pouco sobre a experiencia e o que o Professor Titular representa. Sem

prejuizo daqueles que nio o sio. Mas, em termos de experiancia e do beneficio que esse
experi8ncia Uaz sim para a vida da Faculdade. Lembra, entao, aqui que ttveratn um caso
igualzinho. Uma proposta de banca para Livre-Doc8ncia no Departamento de Direito Privado e

Processo Civil, na area do Direito do Ttabalho. Veio uma proposta do Departamento, portanto,
todd a confianga. Nessa proposta estava como suplente na banca o Prof. Nelson Mannrich.

Todos se lembram desse cato. Diz que ele, Prof. Poveda, por acaso, porque comunga dessa
mesma visio do Prof. Pedro DaUari, disse que Ihe causava um pouco de esp6cie o Prof. Nelson

Mannrich, inclusive Membro da Congregagao, ele estava presente, Professor Titular da area e

que ele nio estava entre os titulares da banca. Rapidamente o Prof. Jail, Chefe do
Departamento, concordou e o colocaram na banca. O que vem depois, ache que todos sabem,

o concurso foi realizado. Havia dubs candidates, professoras da Casa, uma concursada e a ouUa

temporaria. Diz que o Prof. Mannrich hgou para ele e disse que estava diante de um problems
muito s6rio. O Prof. Mannrich tinha examinado as teses e veriHicou plagio do comego ao 6un

na tese de uma das candidates. Salem como isso se resolveu, de uma maneira elegante,

charnando a candidate antes, exphcando se ela nio achava melhor desistir do concurso. Deram
a "cape da caridade" a esse candidata, que se retirou do concurso. Esse professors temporfria la

tinha tido o seu contrato temporfrio aprovado, prorrogado, aqui. Diz que nio sabe, pode ser
que nio. Mas, o Prof. Mannrich Ihe disse claramente que parecia que as ouuas pessoas da banca

nio tinham percebido. Se nio fosse o trabalho, da experi6ncia de um Professor Titular, que

entrou na banca como ele relembrou. Provavelmente teriam uma docente pda Faculdade de
Dheito de Ribeirio Preto com uma tese plagiada e que estaria com seu conuato de trabalho
renovado para execragao e vergonha para a FDRP. lsso 6 para diner que a expeti6ncia do

Professor Titular 6 importante. Diz que nio esb falando especi6icamente dente ou daquele e
muito menos este falando em deuimento de quem n:io 6. Diz que esb pensando no que disse

no inicio, que o interesse maior 6 da Faculdade. E ter a banca dais adequada para escolher o

tnelhor candidato. Ache que isso sim passe por terem entre os titulares da banca, Professor
Titular. Lembrou aqui, tamb6m, na reuniio passada, do Prof. Andre Ramos Tavares. Diz que se

o Prof. Umberto Cell Junior entrasse como titular, talvez o Prof. Andre Ramos Tavares

pudesse ficar polo memos entre os suplentes. Porque vai que o Prof. Fabio Nusdeo nio poder

vir, teriam pelo memos para quem socorrer. Sugere o nome do Prof. Umberto Cell Junior para

os titulares da banca. Diz que esse 6 sua sugestao, que decidam como bem entenderem. Diz que
colocaria o Prof. Gustavo Ferreira ou o Prof. Thiago Marrara, tanto faz, querer como o

segundo professor da Casa. Diz que ai judo bem. Ache 6timo o Prof. Fabio Nusdeo. O Prof.

Estevio Horvath que na proposta inicial estava coco titular e continuaria e o Prof. Diego
Coutinho, que foi realmente muito falado e que tamb6m 6 um professor da area, poderia
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completar esse banca. E os suplentes, sua proposta sean colocar, talvez, o Prof. Andre Rhinos
Tavates e os outros se acertam na sequancia. O Prof. Dr. Gustavo Assed Ferreira diz que,
inicialmente, s6 para colocar aqui em relagao ao que foi dito do Prof. Umberto Cello Junior.
Tem aprego pele Prof. Celli, sabe do seu vasco conhecimento na area de Direito P6blico. Todos
sabem disco. Sua pesquisa ciendHica o atesta. Apenas, o Departamento de Direito P6blico

considers que seria mais adequado ter um Titular apenas nessa banca, o Prof. Fabio Nusdeo

nesse casa. Nio barf defesa da sua posigao coho membro dessa banca de modo alguin. E na
impossibilidade da Profs. Juliana fazed parte da banca, foi indicado o Prof. Thiago Marrara.

Aqui respeitando os docentes que li lecionaram as disciplines, que t8m projeto de pesquisa no
mestrado ou na graduagao nessa discipline ou que lecionam disciplines de Econ8mico,
lim,.n,-'-l+.,. n.. r''l'''-a«lnnF,. .. r-....'l...,nn n.. .. D.4. r:,..H...,=n T:i... £-; . ....;,;. J.
i xiz(tii\-vil\J \l\4 \./x\-aRiA\fxxLv Rift x.Jeri\i 4ft\fiv J ii(t i vt) \.JLrtLiu(L\-avp LJaoci vi (t [/vi)ibav LJv

Departamento. Diz que repete novamente que estio tentando evitat professores que fotam
orientadores de mestrado ou doutorado de candidatos, nio 6 o casa do Prof. Cello, sein na banca

de titulares, deja na banca de suplentes. A Ss!!!!efa..Dilelefa questions quem sio os candidates.
O Prof. Dr: Gustavo Assad Ferreira diz que os candidatos sio: Gabriel Loretto Lochagin;
Daniel Freire e Almeida; Paula Ariane Freire; Renato Ribeiro de Almeida e Rafael Madureira

dos Anjos. Diz quc tem um encaminhamento feito pele Prof. Ignacio h'latin Poveda Velasco e
que deveriam colocar em votagao )unto com o seu encaminhamento, pelo parecer do Prof.

Mircio Henrique Pereira Ponzilacqua. Pda aprovagao da banca do Departamento e do parecer
do Prof, Nlfrcio Henrique Pereir a Ponzilacqua. O PIQfl D!: P dliQ BQbQIDQletz de Abreu
D81131i.diz que na sua Unidade quando aprovam banca, em gerd, o n6mero de suplentes 6

maier. At6 para evitat ptoblemas coma o concurso la este instaurado, os professotcs nio
podem, nio tem agenda. Diz que perguntaria se hf alguma regra aqui na Faculdade quc obtiga

que o n6mero de suplentes sein apenas esse ou se poderiam aumentar o n6mero de suplentes.
lsso de alguma maneim li permitiria algum tips de acomodagao. Poderiam colocar os Homes

que estio sendo ventilados adicionalmente, de maneira complementar, peso menos para que se

aprove. Porque, is vezes, acontece isso, hf uma brute discussio na Congregag:io, chega na hora
de marcar, a maior diHiculdade 6 conseguir agenda. Porque muito desses professores t8m uma

agenda muito diflcil. A{, a Congregagio que brigou tanto para ter uina banca, acaba se
deparando com uma banca que era completamente difetente por causa de problems de agenda.

Sugere que, eventualmente, podeJ-iam encaminhat para um typo de composigio, acresccntando

os professotes nem que sein como suplentes e depois o pr6pl-io calendfrio vai cuidar de dar a

feigio 6nlal para esse banca. Se nio h6 impedimentos nas tegras da Faculdade de Direito de
Ribeirio Pieto, sugere que sein esticada a composigao dos suplentes, sem prejuizo de alterar. A

PTQfb: Dra: Eliana Franco Name diz que rcspondendo ao Prof. Pedro Dallas-i, li tiveram

mais de quarenta concursos aqui. Entre concursos docentes e concursos de titularidade Livre-
Doc6ncia. Em um deles tiveram problemas. Talvez sejam muito legais aquie todos querem

fazed parte das bancas da Ft)RP. O posicionamento do Prof. Gustavo, como representante do

Departamento, este questao sobre esse banca if discutiram na outra reuniio do Departamento.
Nessa reuniio do Departamento, ela se posicionou a respeito da modinicag:io da banca,
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inclusive para que acomodasse as sugest6es que forum feitas aqui na anterior reuniio da
Congregagao. Diz que vai ressaltar uma informagao, a decisio a respeito da composigao dessa

banca foi uninime pelo Departamento. Discutiram muito isso. E o maior Departamento da
FDRP e ele entendeu que deveria set esse banca de maneira unanime, independente da

qualificagao de todos os outros que foray recomendados aqui. Uma segundo consideragao quc

faz com i'elagao a titularidade 6 que possuem lO (dez) anon de Escola e um Titular. Se
mantiverem esse padrao, vio conseguir fazed uma banca aproximadamente em 2045, 6 porque

nio vai ter. Como nio depends deles, se tiverem que ter Titular daqui, nunca vio fazed uma
banca daqui. Entao, nio 6 uma coisa que se pretends respeitar nessa Casa. Com relax:io aos
nomes que forum indicados o Prof. Umberto Cello Junior na discussio da Congregagao, na
reuniio passada, ele se mostrou bastante desconfortivel com esse situag:io todd e esse po16mica

que foi criada aqui com o Home dele e com judo que aconteceu. Diz que nio tem procuragao

para falar em nome dele, como tem o Prof. Ignacio Poveda, mas acha que if possuem um

problems com relagao a participagao. Agora li maculou. E o Prof. Andre Ramos Tavares, que

eu gostaria muito que participasse, foi orientador de um dos candidatos. Entao, talvez por ipso
denham li na composigao da banca deixado de pensar nesses dois. O Prof. Dr. Andre Ramos

111ayarCS diz que s6 quer observar que na composigao total, na verdade, um Professor Titular.
Entao, na mesma linha do Prof. Pedro DaUari, qaeda sugerir ao Prof. Gustavo Assed se nio

poderiam, ao inv6s de abrir uma terceira opgao, se na sua opgao nio poderiam agregar maid um

nome de uin Professor Titular como suplente pelo menos.Porque o que vai acontecer, o Prof.
Fabio Nusdeo, imaginem que ele nio posse. Tem um puzo para realizar o concurso. Pode ester

viajando, nio sabe. Geralmente, ele esb disponivel acaba, enHun, dando palestras, aulas if na

Sio Francisco. blas, ache que serif importante pelo menos ter um Titular. Entao,
eventualmente, agregaria isso. Podei:ia ser o Prof. Umberto Celli Junior e na sua proposta
mcsmo. Em relagao a proposta do Prof. Poveda, desde a primeira reuniao, if havia insistido de
que nio fazio, nio tinha interesse, nio tava defendendo a sua participagao. Diz que se sente

muito confortfvel em assumir a decisio do Departamento de nio Ihe indicar. Diz que,
pessoalmente, nio se sente impedido por ter orientandos seus, ex- orientandos no caso, o
Renato foi, a Profs. Monica babe, esteve na banca. Orientando seu de Mestrado e depois ele fez

Doutorado coin a Profs. h'lada Paula na Sio Francisco. Nio tem nenhum problema, porque

realmente nio tem amizade. Nio se sente comprometido. Ache que o problems do
comprometii-nento 6 independente de ser orientador, inclusive pode haven amizade. Diz que

tem um padrao de comportamento que, realmente, n:io se sente impedido de participar. Mas,
como ja disse, insiste aqua, ida falar isso. Porque o Prof. Poveda fez uma sugestao de novo de

seu name como suplente, de que nio quer participar dessa banca. Quer respeitar, nesse ponto, a

decisio do Deparramento que achou por bem nio colocar seu Home. Quer respeitar esse
decisio. Mas esb muito tranquilo e confortivel com isso. Mas, queria insistir pelo menos mais

um Titular, se nio for na banca titular que sein na sup16ncia. O Prof. Dr. lgnacjQMaria
Eeycda..yelasce diz que fez uma proposta, uma sugestao, e o Prof. Andre Ramos Tavares tem
toda raziio e o direito de dizer que n:io se sentiria, porque tamb6m nio se pods imaginar que o
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cato de ter orientado quem quer que sein no Mestrado o fawn uma pessoa suspeita. alas, diante
da manifestagao de que nio tem interesse, evidentemente, nio irf sugerir o name. Em relagao

ao Prof. Umberto CeUijunior solicita ao Prof. Gustavo Assad Ferreira para que depots, la fora,
em particular, o explique se hi algum problems com relagao a indicagao do Prof. Umberto Celli

Junior para a banca, porque nico esb entendendo. lsso 6 W'/#e n?ra/zZ. Mas, tamb6m, nio quer
consnanger o Prof. Umberto Cello Junior. Apenas deixou muito claro que nio 6 verdade que ele

nio tinha interesse. E que a situagao que se criou fez com que ele dissesse nio ter interesse.

Mas, que ele achava, porque ele Ihe disse, que poderia ester nessa banca, isso sim. At6 pelo cato

de ser Professor Titular e por ader6ncia ao tema. Ele Hicou muito sentido porque foi dito quc
ele nio tinha ader8ncia ao fema, quando todd o seu hist6rico assim revela. E mais hesse sentido.

O Prof. Dr. PedlQ BohomQIQt4 d AbliQP DaUali diz que, como hi esse ac6mulo de
discussio, ache que n:io sei-ia oportuno fazerem uma indicagao de uma pessoa que nio esb neill

aquie talvez nem gostasse. Sugere a Profs. Monica para que aprovassem a proposta da
Congregagao com o acr6scimo do Dome do Prof. Dr. Umberto CeU Junior entre os suplentes.

Este 6 a sugestao que maria. O Prof. Dr: Gustavo Assad Ferreira diz que gostaria em prhneiro
lugar de diner ao Prof. Andre Ramos Tavares que tem certeza que nio s6 ele nio se sense
impedido, coma nio estaria impedido e cr6 que poderia fazed parte dessa banca e o
Depattamento teria 100% confianga no seu trabalho. E apenas uma conduta que o
Departamento vem tendo nio por conte da sua situagao. Diz que o Prof. Andre

inteligentemente separou bem o loio do trigo. O que se faz 6 que a relagao de orientagao em

MesUado e Doutorado pode ou nio gerat ao cabs da orientagao uma relagao de anlizade.
Entao, li para evitar, a cautela do Departamento. Criando situag6es injustas, como tendo ul-n

professor com a expertise do Prof. Andre Ramos Tavares e nio poder t6-1o tla banca. Porque
hi situag8es, como a sua, que 6 amigo do seu ex-orientador de Doutorado, por exemplo. E

inuito amigo ainda do seu ex-orientadot de Mesuado. Poderia nio s6-1o, mas 6. At6 por isso
dcs nio poderiam nunca ester numb banca sua. lsso pode acontecer ou nio, coho tnuito bem

colocado pele Prof. Andt6. Diz ao Prof. Ignacio Maria Poveda Velasco que quando iquestao

do Prof. Umberto Cell Junior, nada a dizet off the record, na verdade. Nio hi nenhutn tipo de
incongru6ncia do Departamento com a qualidade t6cnica do Prof. Umberto Cell, que nio 6 i

toa que o Titular da FDRP. Mas, nem pot isso, o Departamento hf de entender, ache que isso

foi pauta das dubs reunites depattamentais que o Prof. Umberto Cello devs necessariaincnte

estar em todas as bancas do Departamento daqui para ftente para concurso de ingresso, at6 que

tenham um segundo Titular. Devem evitar isso e a experi8ncia hist6rica da FDRP deinonstra
que isso foi superado l:i atris. T6m bancas compostas de maneira heterog6nea. lsso funciona

bem, exceto a que foi indicada com muita intelig6ncia pelo Prof. Ignacio Poveda. O concurso
de Livre-Doc8ncia da Profs. llnah que, infelizmente, acabou ceifando do concurso. Tiveram

thais 40 concutsos aquie andatam bem. Se o Prof. Marcia Ponzilacqua, que 6 o telatot da

Congregagao, concordar, queria acompanhf-lo. Se o Prof. N16rcio Ponzilacqua concordar com a
proposta feith pelo Prof. Pedro Dallari, queria fazed sua a proposta de que o nome do Prof.

Umberto Cell fosse incluido como suplente da banca especincamente na vaga do Prof. F'ibio
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Nusdeo. Diz que, entao, ele enua na sup16ncia de maneira gerRI. Entao, que o Prof. Umberto
Cell Junior pudesse compor a banca como sup]ente. O Prof. Dr Mfrcio H.enriqlle ])fleila
Ea!!Z!!aCg!!a diz que cogitou na hora de fazed o parecer o nome do Prof. Umberto. Chegou a
ligar para ele. E ele demonstrou um pouco esse constrangimento de sobrepor o nome dale,

sendo que originalmente n:io teria fido. At6 perguntou se gostaria que levantasse esse discussio

e ele demonstrou que nio. Entao, por isso que nio o indicou. De dodo modo, ache que a
proposta que esb sendo feith agora, nio sabe. Nio se sense confortivel em deixf-lo como
suplente, jf que como titular ele nio vai ser indicado. Nio sabe se 6 indelicado nesse cano. S6
esse observagao que gostaria de apontar. Ou o indicam como titular, e nio se importa, se aqui
todos concordarem com as alterag6es. Ou nio o indicam. Ache mats razofvel mantel a banca

coho este, kinda que em que pese a importancia da titulagao. A Sc!!!!elia..Dilelefa informs que
colocari em votagao o parecer do Prof. Dr. Mfrcio Henrique Pereira Ponzilacqua, na
composigao da banca na foi ma como ele propos, o parecer Hind. Esclarece que, posteriormente,

vai consultar a Congregagao sobre a possibiHdade de colocar mais um noms na sup16ncia, que 6
a do Prof. Umberto Cell Junior. O Prof. Dr. Ignacio Maria Poveda Velasco diz a Profs.
Monica que com esse encaminhamento este perfeito. Em votagao) a Congregagao aprova,
por maioria dos presented (dezenove membros), o parecer favorfvel do relator a
sugestao da banca examinadora para o Concurso para Professor Doutor do DDP, na
Area de Direito Econ6mico e Finangas PQblicas e Orgamento) Edital 17/2017,
encaminhada pelo Departamento de Direito Piblico. Aprova kinda, por maioria dos
presented, a inclusio do Home do Prof. Titular Umberto Celli Junior, como membro
suplente da referida banca examinadora. A Banca Examinadora ficou assim
constituida: Membros Titulares: Prof. Associado Gustavo Asked Ferreira

(DDP/FDRP/I.JSP) -- Presidente; Prof. Associado Thiago Marrara de Matos

(DDP/FDRP/I.JSP); Prof. Titular Fabio Nusdeo (DEF/FD/USP); Prof. Associado
Estevio Horvath (DEF/FD/USP); Prof. Associado Diogo R. Coutinho
(DEF/FD/USP); bile!!!beef.S!!plc!!!w: Prof. Dr. Guilherme Adolfo dos Santos Mendes
(DDP/FDRP/USP); Prof '. Associada Maria Paula Costa Bertran Mufioz
(DFB/FDRP/I.JSP); Prof. Titular Umberto Celli Junior (DDP/FDRP/USP); Prof. Dr.
Jos& Marcelo Martins Proenga (DCO/FD/USP); Prof. Dr. Rodrigo Lujis Kanayama
(UFPR); Prof. Associado Hlaroldo Malheiros Duclerc Vergosa (DCO/FD/USP). A
Senhora Diretora confessa, (?f/ie /?60/< que se sense mal em colocar o nome do Prof. Celli na
sup16ncia. Esse 6 o seu sentimento, por isso nio votou. Nio se sense a vontade de colocar o

nome do Prof. Cell na suplancia, esse 6 o 6nico problema, mas, esclarece que a banca li foi

aprovada com o noine do Prof. Celli na sup18ncia. 8 - REFORMULAgAO DAS NORMAS
INTERN'AS DA FDRP: 8.1 - PROTOCOLADO: 2017.5.162.89.8 - FACULDADE DE
DIREITO DE RIBEIRAO PRETO. Consulta sobre assuntos de Gtaduagao. Reformulagao

das Normal Internal da FDRP, para adequagfio aos Curriculos 89001 e 89002. - Aprovado pda

Comissio de Graduagao em 22/06/2017, fls. 3. Parecer do relator pda Congregagao, Prof.
Dr. Camilo Zufelato, opinando favoravelmente a aprovagao das alterag(5es normativas
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propostas pda Comissio de Gtaduagao, com sugest(3es para que a E. Congregagao finalise-as e
debate as, em 29/08/2017, fls. 15-16. - A Congregagao, em 01/09/2017, ap6s esclatecimentos

do telator, Prof. Dr. Camino Zufelato, deliberou real-ar o assunto de pauta para discussio e
apreciagao na pr6xima reuniio do Colegiado, fls. 17. - A Congregagio em lO/11/2017,
deliberou retin ar o item de paula para dat conhecimento aos novos membtos da Congtegagao,
fls. 18. O Au: Lygas ViQjra Carvalho diz que existed algumas quest6es que nio estio
pontuadas no parecer do relator, mas silo ]mportantes. Talvez, poderiatn se manifestar sabre

das. Uma delis 6 que o artigo 8' da nova Deliberagiio passe a contat com aptovagao na
discipline de Iniciagio, nio se records exatamente o nome da materia. Mas, a aprovagao na

discipline de N'letodologia de Prftica Juddica, actedita que isso sein um 6bice desnecessfrio, que
necessariamente a pessoa para fazed o TCC tem que ter sido aprovada. Especiajmente no

sentido do que o Prof. Assed falou, de que estio com dois curdculos atualmente, acredita que
esse artigo 8' posse ser suprimido da Deliberagao em relagao ao TCC. Como o relatot, Pr-of.
Camilo, falou deveria set tnelhor regulada a questio da veriHtcagao de pligio pda Comissio de

Gradual:io, coma sein a lodstica. O procedimento de homo o Senrigo de Graduagao ida
verificar o pligio, li que existe muita sobtecatga de trabalho. Entao, acredita que, talvez, sein
prudente vetem se realmente 6 necessiria a inclusio do artigo 12 e parigrafo da Deliberagio do

TCC. O Ac. Yan Bogado Funck diz que tem uma questao, se nio se engana, nessa nova
normative que foi tir ada a possibMdade de mesUando da participagao como membro avaliadot

da banca de TCCs. Na verdade, foi algo que if tinha fido deliberado aqui nessa Congregagao
aprovando a possibMdade de participagio, por entender, e vem sendo pdas bancas que li

assistiu inclusive a participagao de mestrandos. Bom para o curriculo desses mestrandos. Nio
entendeu o porqu6 foi retirado isso dessa nova normative. Outs-o ponto 6 que a normative nio

deixa claro, peso que foi elaborado com a CG, o que foi passado a des 6 que ela teria a intengao

de retirar today as notmas anteriores com relagao iformatagao do TCC e colocar rudd como

ABNT. Porque t6m normal especinicas para o TCC e isso mica confuso quando utihzar ABNT e

quando usar as normas da FDRP. S6 que a normative nio deixa claro isso, porque ela nio
revoga expressamente as normativas anteriores sobre esse aetna. A Se!!!!ara..DilelQfa pergutlta
se algu6m mais quer se manifestar e se pode colocar a votos a reformulagao das normas
internas. Coloca em votagao a minuta que foi apresentada para 6tns de reformulagio com as
alterag6es propostas pelo [elator. A Congregagao aprova por maioria dos ptesentes o
parecer do Prof. Dr. Camilo Zufelato, pda aprovagao das alterag6es normativas
propostas pda Comissio de Graduagao, com sugest6es, conforme fls. 15-16. A Se!!!!era
Dilelera esclarece que foi aptovada a minute e quando for elaborado o documento amal seri

levado em consideragao nio apenas as ponderag6es c os apontamentos do relator, inns tamb6m

o que os Representantes Discentes apontaram. Na realidade, justiGicando os items que forum
apontados. 9 - CARGO PROFESSOR TITULAR: 9.1 - PROCESS0 2015.1.584.89.0 -
FACULDADE DE DIREITO DE RIBEIRAO PREGO. Relat6rio teferente aos crit6rios

para distribuigao de cargos de Professor I.'itular na FDRP. De6inigao do departamento para o

qual a vega disponibihzada pda CAA seri alocada. - A Congregagao em lO/11 /2017, aprovou a
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concessio de vistas ao Prof. Dr. Andre Ramos Tavares, fls. 42. Parecer do Prof. Dr. Andre

Ramos Tavares a E. Congregagao, com considerag6es, fls. 43-48. A SC!!!!Qfa..Difelera diz que

o Prof. Dr. Andre Ramos Tavares ofereceu um parecer tnagni6tco que chegou ontem. De certs
forma, longo, at6 agradece. S6 que na sua opiniao o processo teria que voltar iComissio para

se pronunciar sobre as ponderag6es oferecidas pelo Prof. Andre. Diz que leu o parecer e ache
que 6 uma 6tima colaboragao, uma contribuigao de primeira qualidade. S6 que, sendo

apresentado ontem, nio sabe como os membros delta Congregagao e a pr6pria Comissio que
deu o primeiro parecer possum se inanifestar. Ache que a colaboragao foi de grande valid. O

Prof. Dr: Andr& Ramos Tavares agradece e diz que, na verdade, at6 recebeu uma ligagao na

sexta-keira cobrando o seu parecer. Na verdade, na sexta feira teve uma pane no seu

computador que durou o Hun de setnana dodo e o comego da semana. Entao, at6 tem alguns
problemas que nio conseguiu superar. Mandou do jeito que deu. Mas, mandou na segundo-fella

de manha, no primeiro horatio. N:io sabe, enfim, se por algum encaininhamento depois nio
pode chegar a Profs. Monica antes. S6 queria regisuar que 6 uma sugestao para que,
basicatnente, kinda que nio concordem com crit6rios, tentou estabelecer alguns baseados em
crit6rios de api:eciagao da Capes tanto em Gtaduagao como em P6s. Ainda que n:io concordem

com os crit6rios colocados ali, explicitar, com a ordem que des estio alocados, com a ideia de

que hajj um pressuposto bfsico de necessidade do departamento de lideranga, de volume de
produgao etc. Queria s6 deixar o registro que Ihe parecia importance que os crit6rios levassem

em consideragao o m6rito e nio apenas uma questao simplesmente quantitativa. Diz que ele

mesmo nio gabe qual 6 o resultado da aplicagao desses crit6rios, porque nio tem a avaliagao da
realidade da Faculdade. Mas, Ihe pareceu importance. Eventualmente vai dar no mesmo do que

foi proposto, n:io sabe. Mas, achou que era impottante para Rims de que a Comissio Acad6mica,
quando a CAA fosse apreciat isto, houvesse o que des exigem que 6 o minimo, a questao de

m6rito e a objetiva. Entao, foi s6 nesse sentido kinda que possum eventualmente aprhnorar ou

modificar algumas panes da sugestao do encaminhamento. O Prof. Dr. Ignacio Maria
])evslda..yclasce diz gostaria de endossar a proposta da Senhora Diretora de que este parecer
do Prof. Andre, totnou conhecimento ontetn quando entrou no Nereu, Ihe parece muito
criterioso, muito substancial. Ache que esse parecer deveria servir como subsidio para uina

reflexio mais aprofundada, ponderada, por parte da Cotnissio que existe. Gostaria apenas,

como li disse na reuniio passada, de tranquilizii-los em relagao a questio de puzo, porque nio

tem, para esses efeitos, puzo. Naquela informagao de 29 de margo da CAA diz que a Unidade
estando apta a solicitor um cargo de Professor Titular a partir do ano vigente. Entao, nio hi um

puzo. Sugere que apresentam, solicitam e fundamentam bein. Entio, nio possuem um puzo

nesse particular. Sequel o Oficio de fls. 36, que d6 o puzo de 30 de novembro, na verdade
aquino 6 para a solicitagao de perman6ncia de cargos vagos de Unidades que if tinham. Entao,

nio se aphca. Tem tempo. Acha que o melhor para Faculdade 6 que a manifestag:io que for
encaminhada para a CAA, sein a mais substancial possivel para que, entao, a CAA posse

deliberar em fungao daquilo que a Faculdade estiver propondo. Ache que a ponderagao da
Senhora Diretora 6 muito sensata. Em votagao, a Congregagao considerando o parecer do
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Prof. Titular Andre Ramos Tavares, aprovou por unanimidade, encaminhar o processo
a Comissio indicada pda Congregagao para uma reflexio mais ponderada do assunto.
A Sc!!!!Qta..DilelQlia agradece a presenga de todos e diz que gostaria de reiterar que se sante
extremamente honrada com a possibihdade de conduzir os trabalhos da Faculdade de I)ireito

Ribeirio Preto, de ester trabalhando com os sous colegas docentes, docentes aqui de Ribeirio

Preto, e de diner e desejat a todos um bom final de ano e um bom comego de ano, que 2018
promete. Na realidade, terio que se desdobrar para atender as demandas. Gostaria de, neste

moments, agradecer a colaboragfio. Se dente realmente maid robustecida com a presenga do
Prof. Ignacio, antigo Diretor, do Prof. Pedro, da extreme honda de ester aqui, do Prof. Andre

Ramos Tavares e do Prof. Mannrich, que hole nio esb. EnGim, esse final 6 t-Dais um

agradecimento que esb apresentando. Aptesentando, talnb6m, a Profs. Massa que tem se
dedicado muito a conhecer mellor etta Faculdade de Direito, a tentat entendei. o taciocinio da

FDRP, a hnguagem "juridiques". At6 jf tinha advertido a Profs. Massa o dificil nio seri didgir a
Faculdade, o difTcil seri engender des mesinos, os advogados. Agradece todos e deseja ul-n Hlnal

feliz dc 2017. A pattir©vereiro estario juntos novamente. Nada maid havendo a qatar, a
Senhora Presidents (#a poV#hcei;E!!!!aleuftiiQ. is dezesseis horns c quarenta minutos. [)o que,

para constar, eu, Marcia Aparecida Cruz de Oliveira Bianco,

Assistente T6cnica A&fiyl8riii(il lavreie dijiiEi'wa Ata, quc seri examinada pelos Senhores
Conselheiros presented isessio em que for discutida e aprovada, e poi- mim assinada. Ribeirio

Pteto, prh-neiro de dezembro de dois mi] e dezessete

fx fP\rP I'f31 t'rl

cergda a !suttiia0

lavrei e digC
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