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AIA DA 77' SESSAO DA CONGREGAgAO DA FACULDADE DE DIREITO DE
RIBEIRAO PRETO DA UNTVERSIDADE DE SAO PAULO. Aos dots dias do m6s

de margo de dais anil e dezoito, is quatoi-ze horns, na Sale da Congtegagio da Faculdade de

Direito de Ribeirio Preto da Universidade de Sio Paulo, em phneir a convocagao, re6ne-se

a Congregagao da Faculdade de Direito de Ribeirio Preto - FDRP, sob a Ptesid6ncia da
Profs. Dra. Monica Herman Salem Caggiano, !)iJ;feel;a..da..U!!ififlsk; com a presenga da Vice
11)!JieEela, Profs. Dra. Massa de Souza Ribeiro; PliQ$idQnlu$ du CQmi$$Qu$, Profs. Dts.: Nuno

Nlanuel Motgadinho dos Santos Coelho (Comissao de Graduagao), Rubens Begak

(Comissao de P6s-Graduagao e Representante da Categoria Docente de Professores

Associados), Umberto Cell Junior (Comissao de Pesquisa -- Suplente e Representante da
Categoria Docente de Professores Titulates) e Claudio do Prado Amaral (Comissao de
Culture e Extensio Universit6ria); Chefes de Departamentos, Profs. Drs.: Gustavo Asked

Ferreira (Departamento de Direito P6blico), Cristina Godoy de Oliveira Bernardo

(Departainento de Filosofia do Dheito e Disciplines Bfsicas) e Jail Aparecido Cardoso

(Departamento de Direito Pl-ivado e de Processo Civil); Representantes d4t {l;at€gQria$

!)Qff!!!H: PfflQ$$e!:ez..l!.!Qllain, Profs. Drs.: Andre Ramos Tavares, Ignacio Maria Poveda
Velasco, Nelson Mannrich e Pedro Bohomoletz de Abreu Dallari; Ptofessores Associados

Profs. Drs.: Alessandro Hirata, Cintia Rosa Pereira de Lima e Victor Gabriel de Oliveira

RodHguez; P£s2&ssszfeg-.l!)ellie!;w, Profs. Drs.: Guilherme Adolfo dos Santos Mendes,
Eliana Franco Neme e Paulo Eduardo Alves da Silva; Redo.esentante Discente de

Gr!!f!!!arie: Yan Bogado Funck; Representante de P6s-Graduacio: Larissa Beschizza Cione;

Representante do& S€!;)(i$iQ!;w$: T6w111wp$ e Adminisuativos: Daniela Vedssimo Gomes; e
Assistente T6cnica Acad8mica Senhora Marcia Aparecida Cruz de Oliveira Bianco, para

secretalhr a reuniio. JustiGlcou sua aus6ncia o Prof. Dr. Thiago Marrara de Matos. A
Scl311e!& !)ilelefa agradece a presenga de todos e declare abertos os Uabalhos da 77'

Sessio Ordinftia da Congregagao da Facujdade de Direito de Ribeirio Preto. I --
EXPEDIENTE. 1 - Discussio e votagao: 1.1 - Ata da 75' Sessio Ordinfria da
Congregagao, realizada em lO/11/2017 c 1.2 - Ata da 76' Sessio Ordiniria da
Congregagao, realizada em 01/12/2017. Colocadas em votagao e nio havendo
manifestag6es contrfdas, a Congregagao aprova, por unanimidade, as Alas da 75' e 76'

Sess6es, realizadas em 10/11 e 01/12/2017, respectivamente. 2 - Comunicag6es da
Diretoria: - Senhora Diretora, Profs. Dra. Monica Herman Salem Caggiano. A
Se!!!!lila..Direlea comunica: a) Em 05/02/2018 forum eleitos para Representantes dos
Servidores T6cnicos e Administrativos, titular e seu respectivo suplente, )unto ao Conselho
T6cnico Adminisuativo da FDRP/USP, confomie Portaria Intefna D.FDRP/USP --
042/2017, de 14/12/2017, os Servidores Edvaldo da Silva Campos (16 votos) e Ariadne
Pereka Gongalves (9 votos), sua suplente; b) Semana de Recepg:io aos Calouros 2018 na

FDRP intitulada "Veterans, vio16ncia nio se conjuga", i-ealizada de 26/02 a 02/03/2018.
Parabeniza e cumprhnenta os membros da Comissio Organizadora da Semana de Recepgio
aos Calouros: Profs. Dra. Cindy Rosa Pereira de L.ima Presidente; Profs. Dra. Fabiana
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Cristina Seven; Prof. Dr. Gustavo Asked Ferreira; Prof. Dr. Nuno Manuel Morgadinho dos

Santos Coelho; Antonio Tadeu Campos Mesquita; Claudia Sarkis Rezende; Marislei l-opes
Maturano; Milena Celere de Sousa e Silva; Barbara Teles de Araujo da Silva (AAACa7);

Femanda de Souza Ribeiro (CAAJA); Gabriel Stankevitius Takamiya (AAAC7); e Olavo
Alves Pereira (CAAJA). Registry os parab6ns a Mestre de Cerim8nias que durante a semana
todd se mostrou absolutamente competente, mats do que esperavam, Senhora Marcia

Aparecida Cruz de Oliveira Bianco. Ao meio dia de hole, findou-se a Semana de Recepgao
aos Calouros com a palestra sabre a USP e, em especial, a Faculdade de Direito de Ribeirio

Preto, do Prof. Dr. lgn6cio Maria Poveda Velasco, Secretfrio Gerd da Universidade de Sio

Paulo; c) Serif realizada no dia 08/03/2018, das 10 is 17 horns, por memo de sistema

eletr8nico de votagao, confonne Portaria Interns D.FDRP/USP N ' 004/2018, de
02/02/2018 a eleigao dos Representantes dos Servidores T6cnicos e Administrativos, titular

e seu respective suplente, )unto a Congregagao da FDRP/USP. No entanto, nio houve
candidatos inscdtos. Serf baixada nova portal-ia de eleigao; d) Serf realizada no dia

09/03/2018, das 10 is 17 horns, por meio de sistema eleu8nico de votagao, conforme
Portaria Interna D.FDRP/USP N ' 007/2018, de 08/02/2018 a eleigao dos Representantes

Discentes de P6s-Graduagio .f/#c-/a .fe//.r// )unto iCongregagao, Comiss6es e Conselho do

Departamento de Dii-eito P6bhco da FDRP/USP; e) Relat6rio referente ao uso do
Audit6rio durante o ano de 2017 (Protocolado 2018.5.83.89.1). Apresentagao do quadro e
os resultados da locagao do Audit6do da FDRP. Promoveram a locagio do Audit6tio,
pouquissimas vezes. Portanto, fizeram a locagio e, em 2017 "entrou no caixa" da FDRP o
valor equivalence a R$ 43.483,82 (quarenta e teas mil, quatrocentos e oitenta e tr6s reais, e
oitenta e dais centavos). - Senhora Vice-Diretora, Profs. Dra. Maida de Souza Ribeiro.

A Senhora Vice-Diretotn comunica: a) Andamento da refom)a da Casa 4. Visitou a Casa4

Junto com o Servidot Julio Cesar Lippi. Tiveram um retardamento nesse final de ano com o
excesso de chuva e com o recolhimento dos recursos financeiros pda Reitoria. Mas, li foi

retomado. Precisario de extensio do puzo para a conclusio dos trabalhos por conte desses
auasos. Mas, a reforma este em andamento if um tanto avangado; b) Revalidaram, agora, o

conuato com a Cantina. Fizeram todo o processo de Concorr6ncia para tornar publica a

possibilidade para outros interessados. Os administradores anteriores entraram no processo
e condnuou. Foram selecionados e a parter desse I ' de margo if entry em vigor efetivamente

o novo contrato com des. 3 -- Eleig6es: 3.1 - Eleigao para Representantes Docentes da

Congregagao, titular e respectivo suplente, junto ao Conselho I.Jniversitirio da USP
A Se!!!!eia..Dilelera pergunta aos Membros quem gostatia de se candidatar em chapa. O

inscreve sua candidature )unto com o

Prof. Dr. Alessandro Hirata, titular e suplente nessa ordem. Infomla que tem a praxe nessa

Faculdade, coda vez mais, de expos as ideias sobre o que pretendem fazer. Entao, gostaria
de colocar se junto com o Prof. .Alessandro Hirata esse candidature e, posteriormente, se

Ihes forem dada esse oportunidade, de colocar as ideias da Representagao no Conselho
Universidrio. O ])rof. Dr. Rubens Begak diz que gostaria de se manifestar pda ordem de

Pigina 2 1 22 Av. Bandeirantes , 3900 Cklzl@//J da USP
14040-906 Ribeirio Proto-SP

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



UNIVERSIDADEDESAOPAULO
FACULDADEDEDIREITO
DERIBEIRAOPRETO
.Assist&ncia qZcnica .Aca(Gmica

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

1 1

12

13

14

15

16

17

18

19

20

que nio houve manifestagao da Senhora Assistente Acad6mica como ocorre em sodas as
eleig6es dessa Faculdade no sentido da inscdgao de chapa. Nas inscrig6es para
Representantes da Congregagao no Conselho Universit6rio a que foi eleito todas as
anteriores, inclusive no novo Regime dentro da USP, das not.Inns uspianas, 6 no sentido da

manifestagao do interesse daquela pessoa. Em gerd, tem mais de um candidate, aquele que

perde a eleigao acaba 6icando coho suplente. Foi assim em todas as Repo-esentag6es at6
hole. Reahnente, manifestou seu interesse, mas nio inscreveu uma chaps, porque nem
houve o questionamento da Assistente Hesse sentido. At6 falou com ela vft-ias vezes esse

semana. Entao, pede a considerag?io da mesa, no sentido do bom senso, porque nio foi

assam que se procedeu sempre nas eleig6es anteriores. Nio teve condig6es de perguntar, at6

imaginou que o Prof. Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, li atlas, quisesse ser o
suplente, ele manifestou que nio dnha interesse. Nio fez o regtsuo e nio teria como £az6-1o

agora. Nio houve esse questionamento. Acredita ser ut-n fato novo que esb se criando. A

Se!!!!Qr&.Dilelela diz ao Prof. Dr. Rubens Begak que estudou o Regiments, n:io viu
qualquer tipo de 6bice a eleigao por chapa. O Prof. Dr. Rubens Begak diz que ningu6m
este dizendo ipso sobre a eleigio por chapas, esb dizendo que nio houve o questionamento

da Representagao. A Se!!!!ora..Dilelefa diz que 6 quem quer, as inscrig6es estio abertas. O

Prof. D!-R!!be!!t Began diz, assim, nem apresenta nome. S6 esb questionando, como
algu6m que conhece profundamente o Regimento e a norma, no sentido de nio ter tido um

aviso. Pergunta por que esta eleigao aqui pda Congregagio 6 diferente das outras e por que
ela foi tratada assim. Ache que tem que vicar registrado isso em Ata. A questao 6 que esd se

inovando numb materia nessa Congregagiio. A Sc!!!!eia..Dileleia diz que nio aceitarf a

inovagao desde que a Diregio esb exatamente nos termos do Regimento. Este aberto para
as inscrig6es. O Prof. Dr. ]gnacio Maria ]'oveda Velasco diz que gostaria de fazed um

esclarecimento para o Colegiado. Diz a Senhora Diretora que, de cato, verificaraln juntos,

pois tamb6m fez algumas indagag6es. O Estatuto quando fda sobre a cotnposigao do
Conselho Universitirio, no inciso V, Artigo 1 5, menciona o Representante da Congregagao

de coda Unidade, eleito entre os seus Membros. O Reghnento Gerd nio fda nada a respeito

do #70d//i#aae//d. O Reghnento da Unidade tamb6m nio tem. Se por um Indo nio hi
impedimento que se naga uma eleigio em chaps, tamb6m nio ha nenhum mandamento,

nenhuma regra mandat6ria, no sentido de que tenha que ser feito assam. rica um pouco

preocupado em, talvez, tolher, pda imposigao de uma rego a que nio este explicita, etnbora
tamb6m nio esteja afastada, mas de afastar, de tolher a possibihdade de queen quer que sega,

nio fda de ningu6in em particular, de apresentar o seu nome para o pleito. S6 queria fazed

esse esclarecimento. A Sf!!!!Qfg,.:Bile!!!f&.diz que ache que esb certo, porque o candidato
Prof. Rubens Begak colocou aqui de reduzir a uadigao. Questions quantas eleig6es li

tiveram. Esclarece que colocari, em pl:lmeiro lugar, que tipo de eleigao o Colegiado quer. Se

uma eleigao por chaps ou se 6 uma eleigao difei-ente, uin candidato a membro e um
candidato a suplente. O Prof. Dt. Ignacio Maria Poveda Velasco diz hf outras opg6es.

Pode ser utna inscrigao de chaps, pode set a candidature de inscrigao avulsa. Em inuitas

l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
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Unidades a eleigao se processa e o candidato mais votado mica como titular, o segundo Hick

coho suplente. Entende que qualquer possibihdade, diz assim, ''esb em ama da mesa". De
cato, nio hf o que se falar em tradigao em relagao a uma Faculdade nova como essa. Na

Universidade, ao mesmo tempo em que nio hf nenhum impedimento que a eleigao sega

processada na fonda de chaps, nio ha nenhuma obrigatoriedade nisso. Talvez, pudessem
aceitar chaps e avulso. O Colegiado vote e pronto- E uma possibilidade. A Se!!!!ora

Direlela questions em quantos sio aqui. Coloca em votagao a forma proposta pelo Prof.
Dr. Ignacio Maria Poveda Velasco: 1) Eleigao por chapa; 2) Eleigao por candidato avulso,

sem suplente. O Prof. Dr. Ignacio Maria PovedzVelasco diz a Senhora Diretora que

tem teceio que ao lmpor uma regra que nio este nem Estatuto e nem no Regimento,
possam ester tolhendo um direito. Diz que nio haveria problems nenhum em aceitar a
inscrigao por chaps e, tamb6m, avulsa. O PIQf Dr. Nelson Mannrich questions qual o
puzo para esse eleigao. A Sc!!!!era..DiiclQia informs que 6 hole. Fabio hoje a eleigao. Esse

eleigao para Representante junto ao Conselho Universitfrio nio tem regra no sentido de

faber eletronicamente, com tempo, com candidaturas, aceito ou nio aceito a inscrigao. O
])1111i:l)& Ignacio Maria Poveda Velasco diz que sabe que os mandatos do atuais

Representante, titular e seu tespectivo suplente, se encertaram no dia 28/02/2018. Entio,
neste atual puzo este Unidade este sem seu Representante junto ao Conselho Universitftio,
por isso 6 bom fazed esse votag:io. O Prof. Dr. Nelson Mannrich diz que se fizerem de
uma forma apressada tem medo de "queimar" uma possibMdade de Reptesentag:io. Serra

preferivel esperar um m8s, mas deixar de impedir que algu6m pudesse participar. A
Sf!!!!Ql4..DilflQ£4..diz que nio este impedindo, o assunta estava na pauta e infomla que
escolllerio hole. Todos estavam cientes. O Prof: 1)!: Gujlb€!me Adolfo dos Santos
Mf!!df$ diz que, como candidato a titular, 6 plenamente favor6veli eleigao de forma

isolada, sem chaps. O PIQf Dr: Andre Ramos Tavares diz que, acabando de ouvir a fda
do Prof. Guilherme, quet cumprimenta-lo, pols a sua vai ao mesmo sentido. Acredita,

sinceramente, o importante aqua nio se ti-ata aqui de discutir qual a tradigao dessa

Faculdade, a uadigao do Direito. Diz que mica surpreso que as pessoas interessadas sio
surpreendidas na data da eleigao sabre qual 6 o modelo de inscdgao. Confessa que vindo da

Senhora Diretora, que 6 uma das grandes conhecedoras das regras eleitorais em gerd que,

obviamente, nio fogem dense modelo. As pessoas nio podem surpreendidas. Se os dois sio
candidatos, manifesto aquia sua duvida, os dois sio excelentes candidatos. Cel-tamente,

sedate excelentes Representantes. Nio este atestando aqui nenhum voto seu, mas, sega

quem for, se tem maid algu6m que quena se mscrever, as pessoas nio podem tamar
conhecimento das regras eleitorais no moments imediatamente a eleigao, de maneira que

essas regras venham a tolher a sua possibMdade de se candidatar. Se for para votar hole um

modelo, vai se recusal a voter no momento seguinte, no dia de hole. Porque o modelo nio

pode ser votado dessa forma, a nio ser que todos os candidatos estejam de acordo. Se todos

aqueles que denham interesse em se candidatarem, estiverem de acordo com o modelo e a
votagio hole, a{ sei-ia razofvel, e tamb6m, votaria. Se um possivel candidato se manifesto
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contrariamente, porque isso tolhe a sua possibilidade de inscrigao, porque estio discutindo

um tnodelo que 6 resUitivo, que evita a candidature avulsa, ache isso complicado em ter mos

de invocar a tradigao. A tradigao seJ:ia exatamente o oposto em seu modo de ver. Coin todo
respeito a posigao divergente. A $cl1llQla..Dilelara diz que esd acostumada a indicar nas
eleig6es em que exige titular e suplente. Titular e suplente em chapa. Assim atuam da
mesma forma, e nio t6m pensamentos diferentes. Para ela tanto faz. O BIllED!..:4:!!dff
lila!!!es...ll11axaleS diz que 6 contra o lnomento de se estipular isso, s6. Nio teh
absolutamente nada contra ao modelo de chaps, ache at6 que 6 melhor pelo cato do
alinhamento ideo16gico. Sua posigao nio 6 contriria a chaps em si. O E!!!LDr...G11slave
:Asked-.Eerfeira diz que gostada de fazed uma proposta de encaminhamento, em grande

medida preocupado peso que foi dito pelos Profs. Begak, Ignacio e Guilhenne, ache que
tem que maximizat a oportunidade dense Colegiado de se candidatar. A forma que maid

maximize e que la 6 da ''pequena tradigao '' 6, por hora, mantel a estrutura de candidato a
titular e candidato a suplente. Pode ser o mais votado para titular e o inenos votado para

suplente. Ou eleigao para titular e eleigao para suplente. Ela maxilniza as opottLuaidades

dense Colegiado iRepresentagao no Conselho Universitirio. E uina Representagio da
Congregagao. A Congregagao esd aqui representada, o Prof. Rubens 6 candidato, o Prof.

Guilherme 6 candidato. O colegiado tem condigao de eleger agora, nesse momento, a

fungal esb vega. Tem condit:io de escolher hesse momento um representante titular. No
momento seguinte, elegem o suplente ou o segundo colocado 6 o suplente. A mica
pend6ncia que hi aqui6 decider titular e suplente ou eleigao para titular e eleigio para
suplente. O Prof. Dr. Ignacio Maria Poveda Velasco diz gostaria de fazed dais uin
esclarecimento, na linha do que o Prof. Andre falou. Teve uma s6tie de mudangas nas regras

de eleigao para Reiter, Diretor de Unidade etc. A eleigao em chaps foi trazida no sentido de

terem harmonic ence os que v:io exercer a governanga dentro da Universidade. Nesse

sentido, o Conselho da Universidade ao alterar o Estatuto e o Regiments Gerd foi expHcito

em quaid situag6es a chaps se torna uma exig6ncia. Mencionou antes o Estatuto e o
Regimento Gerd, sua preocupag:io 6 meramente legal. Agora, aqui, confetindo no
Regiments Gerd, no Artigo 39, quando fda das compet8ncias da Congregagao, no inciso

XVlll, diz que eleger o seu Representante e seu Suplente no Conselho Universit6rio. Nio
houve uma exig6ncia de insctigao em chapa. Nesse sentido, serif inteiessante nio forgarem

esse interpretagao. Agora, em relagao a proposta de como fazed, realmente, tanto faz.

Embora, todos podem voter e ser votado, como t6m dois candidates que se apresentam

para titular. De repente, fazed a eleigao para titular e, entao, fazed a eleigao para suplente.

Tanto faz. A Sc!!1lela..Diieloa coloca em votagao a proposta do Prof. Gustavo Assed
Ferreira de fazed a eleigao para titular num escrutinio e para suplente logo em
seguida, em eleig6es separadas. At6 podem fazed concomitantes, mas em c6dulas
diferentes. A Congregagao, por maioria, aprovou a eleigao para Representante,

titular, da Congtegagao junto ao Conselho Universitirio em um escrutinio. Em
seguida, em outdo escrutinio, a eleigao para seu respectivo suplente, proposta pelo
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Prof. Dr. Gustavo Asked Ferreira. A $e!!!!era..Dilelola chamou a ateng:io dos Membros

para esclarecer que essas c6dulas forum ji preparadas para titular e suplente. Entao, solicits

que risquem o suplente, pois esse primeir o pleito seri somente para titular. As c6dulas para
o segundo pleito, somente para suplente, pols forum preparadas as c6dulas no formats de

chaps. Na sequ6ncu, prossegue com a proclamagao dos resultados: Prof. Dr. Guilherme
Adolfo dos Santos Mendes, 12 (doze) votos; Prof. Dr. Rubens Begak, 9 (nove) votes; e I

(um) veto em bronco. A Congregagao elegeu para Representante Titular da
Conprepacio iunto ao Conselho Universitfrio. com doze votos. o Prof. Dr.
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes. O Prof. Dr. .Alessandro Hirata coloca seu

nome a disposigao para suplente a Representante da Congregagao junto ao Conselho
Universitfrio. A Sc!!!!ela. DilelQra pergunta se hf mais algum candidato. Nio havendo

manifestagio. Enquanto nio chegam as c6dulas, todos tem ci8ncia dos processor eleitorais
que terio hole aqui, gostada de colocar que compete a Congregagao a eleigio dos membros

da CPG da FDRIP. Sio sein titulares e seis suplentes. Que precisam ser eleitos. Nio sabe se

pode faber por chapa, titular e suplente. A Comissio presidida pelo Prof. Dr. Rubens Begak

este sem membros. Diz que vai ler os nomes das pessoas credenciadas na P6s-Gradual:io

at6 para ficarem mais famiharizados. Os Professores credenciados na P6s-Graduagao da
FDRP sio: Benedito Cerezzo Pereira bilho, Camino Zufelato, Claudio do Prado Amaral,

Cristina Godoy Bernardo de Oliveira, Cynthia Soared Cameiro, Fabiana Cristina Seven,
Flavia Trentini, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Gustavo Assed Ferreira, Gustavo

Shad Diniz, Jah Aparecido Cardoso, Jonathan Hernandes Nlarcantonio, Juliana Oliveira
Domingues, Marcia Hentique Pereira Ponzilacqua, Maria Hemilia Fonseca, Paulo Eduardo

Alves da Silva, Raul Miguel Freitas de Oliveira, Rubens Begak, S6tgio Nojiri e Thiago
Nlarrara de Matos. Diz que esb brando o Prof. Dr. Gustavo Assed Ferreira da vista porque

la declarou que nio quer ser membro. Diz que a Profs. Dra. Maria Hemilia Fonseca, por ser
Vice-Presidente da Comissao, nio pode ser votada. O Prof. Dr. Rubens Begak 6 o

Presidente. O Prof. Dr. Rubens Begak diz que gostaria de fazer uma sugestao aqui. Esse

Dhegao, na sua madeira de ver, nio este usando uma s6tie de prfticas que costumavam

fazed nas Gltimas gest6es. Uma que nico esb prevista nas suas prfticas juridicas
adminisUativas, mas que 6 muito boa, no sentido de que a Assistente Acad6mica fawn as

consultas, por e mail, para saberem quais sio as pessoas interessadas. lsso foi abandonado

nessa gestao. Nio ficou claro agora. I.Jm enrosco sem necessidade nenhuma. Entraram
agora a pouco numb discussio que s6 desgasta a Congregagao. Desgasta a Unidade como

um todo. Desgasta, na sua maneira de ver, os pardcipes. E a mesma coisa agora. Na hora do
consenso, vendo as pessoas que podem ou nio se candidatar. Queria sugestao da Diregao,

obviamente, isso 6 compet6ncia administrative do Diretor e do Vice da gestao, mas que se

retome esse prftica, porque ganham tempo, ganham qualidade. E algo que nio hf que ser
abandonado. O Ac. Yan Bogado Funck diz que achou um pouco esuanho, coma o Prof.

Begak falou. Nio se sente confortfvel em indicar algu6m agota, porque nio sabe se essas
pessoas que estio na P6s t6m interesse ou nio de participar da CPG. A Se!!!!ela Dileleia
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pergunta se isso que foi ditz 6 uma absteng:io Diz que agora estio voltando para trfs, pede
escusas aos Membros. Porque quanto ao provimento dos cargos da CPG, s6 colocou, nio

falou que terio esse problems. Nio colocou kinda em discussao, nem em votagao. Estio

votando ainda o cargo de suplente )unto ao Conselho Universitfdo. Quanto a composigao
da CPG apenas colocou aos Mernbros que as dificuldades que t6m. O problems 6 que tem

que compoi- a CPG. Nio pode vicar uina Comissio ''oca", uin organismo sem conte6do. O
Prof. Dr. lgna diz gostatia de fazed um esclarechnento.

Atualmente, a Comissio de P6s-Graduagao da Unidade, a16m do Presidente e da Vice que

forarn eleitos na Congregagio, questions se t6m membros coin mandates ou nio. A
Se!!!!Qf!!.DlfflQfa..responde que nao, os mandatos de todos os membros li se esgotaram.

O Prof. Dr. Ignacio Maria Poveda Velasco diz que, entao, nesse momento estio sem a
Comissio de P6s-Graduagao. Entende por um lido a necessidade de recomporem a
Con)issio para que posse Uabalhar a contento. Mas, por outdo lado tamb6m entende a
colocagao do Representante Discente. Por exeinplo, vai dizei- que vai voter no professor tal,

mas pode ser que ele nio tenha interesse. Talvez, agora, nio hajj tempo h4bil, mas para o
futuro, podem fazed uma sondagem para saberem quem teen interesse. O que nio significa

que inesino quem nio manifestou interesse nio posse ser votado, porque existe a exig8ncia.

Mas, saber quem tem interesse. A Se11110ra..Ditelera diz que gostaria de [egisuar que

tradicionalmente podel-iam voter em quem nio se candidate. Tradicionalmente isso 6 um

ponto a set realmente apontado. Nesse tipo de votagao nio 6 candidate a titular e candidato

a suplente. Entio, nio tem nada em comum candidato coin o suplente. O que gostaria,
tamb6m, de regisuar 6 que essas dificuldades e essas eleig6es estio aparecendo aqui, agora,

nessa reuniao, porque 6 a primeira do ano. At6 aqui, janeir o e fevereiro nio tinha a queen
recorder para poder efetivamente preencher esses cargos. Entao, estio vendo dois
problemas decorrentes, exatamente, das ferias. Na pi:imeira reuniio do ano, colocaram estes

dois problemas, que s:io as duas eleig6es, da forma que foi possivel. E ipso, efetivamente,
porque precisam escolher. O Representante do Co, nio pode Rican sem Representante e,

segundo, a Congtegagio hi de convir que prectsem preencher ou proven todos os cargos da

CPG. Nio pode vicar uma CPG sem atuar durante um m6s. O problems 6 esse. O Pf!!f
Dr. Guilherme Adolfo dos Santos Mendes diz que teve a oportunidade de conversar

coin vfdos colegas, virios meinbros do Programs. Tem inclusive no "WhatsApp '' as
conversas de muitos que t6m intel-esse e babe de alguns que nio thin intetesse. Questions se

setia salutar colocar esses nomes aqui para a Congregagao. A Se!!!!efa..Diieleia diz que

apenas a titulo de referancia, ilustrativo, porque todos t8m direito a votar em quem tem

interesse ou em queen nio deinonsuou at6 agora interesse. O Prof: D!. Andre Ramos
ll11axaiw diz que a fain do Prof. Guilherme 6 muito importante. Ache essencial que ele digs

os Homes dos professores que thin interesse. E o minima. Diz que diverge do que foi dito

aqui. lsso nio 6 provimento. Nio estio aqui, simplestnente, fazendo indicagao a forge. E
uma eleig:io. Nio existe uina eleigao sem candidature. Pede para que o perdoe, mas nio faz

sentido. Etn ouuas circunstancias, em ouuos casos pode haven a possibilidade de
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provimento direto, que nio precisem consultar. Agora, se aqui esb na pauta e 6 uma eleigao

regimental, precisam saber quem sio as pessoas interessadas. Pode ser que haha aqua mesmo

nesse recinto pessoas interessadas que devem se manifestar e pode ser que hair algumas

pessoas que tenham comunicado interesse. Estio fazendo isso em carfter de urg6ncia,
porque nio foi feito antes. Podeda ter feito uma consults antes. lsso 6 simpler, s6
dependetiam das respostas que poderiam nio ser tio igeis. Acha essencial nio fazerem uma
eleigao em beneHcio, vai diner assim, de quem nio 6 candidato, que nio tem interesse e nio

vai Uabalhar porque nio tem disponibihdade eventualmente. Entende a urg8ncia. A
Se!!!!ela..Diielefa diz ao Prof. Andre que 6 extremamente grata por entender a urg6ncia e,
realmente, a emerg8ncia. Segundo ponto, pda uadigao da Sio Francisco, pelo que ela

conhece e if viu isso, viu para diretor ser votada uma pessoa que nio se candidatou. A
votagao foi dada apenas a dtulo de homenagem aquele professor que nada quena com a
votagao, mas que todos sio candidatos. Todos os professores sio candidatos. Essa 6 a

tradigao da Sio Francisco. Ela mesma participou de pouquissimas reunites da Congregagao,

especialmente durante o peHodo de oito anos que chefiou a CPG e participou, no entanto,
de todas as eleig6es de diretor. Realmente Ihe chamou a atengao esse cato de ser eleito

qualquer um. A PIQb:: Dra. Eliana Franco Neme diz que independente do que for
resolvido aqui, ache que setia razofvel que dessem um destino para essas discuss6es e que
esse Unidade finesse um regramento das suns eleig6es para que nio tenham no futuro

discuss6es dessa natureza. Como seri as eleig6es, procedimento de candidature, para o

futuro, para que isso nio acontega mais. O Prof. Dr. Jain Aparecido Cardoso diz que
concorde com as galas anteriores, concorde com os colegas. T6m colegas que nio t6m
interesse. Para que voter sabendo que des nio t6m interesse. Informa que tem interesse, 6

diferente. Poderia hstar os nomes dos que t6m ou dos que sabem que t6m interesse. O Beef

D!: Guilherme Adolfo dos Santos Me!!des diz que tem um grupo no "WhatsApp" dos
orientadores da P6s e acabou de postal esse questao para tentar collier essay informag6es.

Diz que a Profs. Cynthia Carneiro perguntou se foi considerada candidata, entendeu que ela

quer. Ji tem vfrios posicionamentos, mas nio t6m de todos. Diz que a Profs. Cynthia
Cameho ji se manifestou positivamente. O Pmf '. Dr. Rubens Begak diz que fez uma

ctitica, que este mal encaminhado o processo. lsso nio 6 democrftico na sua maneira de
ver. Sabe, perfeitamente, de colegas que pretendem e que em um ou outdo momento
manifestam interesse. Diz que o Prof. Guilhemle muda tanto de ideia que ele la nio sabe,

mas disse l2i atlas que gostaria; a Profs. Cristina manifestou que gostada; o Prof. Jail
manifestou que gostaria; a Profs. Cynthia Carneko, nio esb na Comissio hole, mas
manifestou que gostaria; a Profs. Flavin Trentini manifestou que gostatia. Sobre a Profs.

Maria Hemilia diz que tem d6vida se ela nio podeda. Nio sabe se 6 essa inteipretagao que a
Senhora Diretora colocou. Mas, ela poderia como ele proprio poderia. Sobre o Prof. Camino

nio se lembra se ele gostaria ou nio; a Profs. Fabiana manifestou; quer diner, muitos

colegas, quake todos. Grande parte dos credenciados tem interesse, realmente, em

participar. Pode faber uma vista e consultam por "WhatsApp". A Se!!!!lila DilelQU faz a

Pigina 8 1 22 Av. Bandeirantes , 3900 Clr/zgD//i da USP
14040-906 Ribeirio Prego-SP

T I F 55 (16) 3315-4954

\wx«x,.direitorp.usp-for



UNIVERSIDADEDESAOPAULO
FACULDADEDEDIREITO
DERIBEIRAOPRETO
.Assbt2ncia qZcnica .AcadZmica

Rp
Dt

321

322

323

324
325

326

327
328

329
330

331

332
333

334

335
336

337

338
339

340

341

342

343

344
345

346

347
348

349

350
351

352

353
354

355

356
357

358
359

360

proclamagio dos resultados para Suplente do Representante da Congregagio }unto ao

Conselho Universitfrio: Prof. Dr. Alessandro Hirata, 18 (dezoito) votos; Prof. Dr. Rubens

Begak, I (um); em bianco, I (um) vote. A Congregagao elegeu para Suplente do
ReDresentante da Congregacio iunto ao Conselho Universitfrio. com dezoito votos

o Prof D!: Ales$4DdlQ !!iliata. 3.2 - Eleigao dos Membros, titulares e respectivos

sup[entes, junto a Comissio de P6s-Graduagao. O ])rof. Dr Rubens Befak diz que,
pda ordem, as pessoas que se manifestaram com ele, isso nio quei- diner que outras nio

tenham a pretensao. Com ele, quando perguntou, manifestamm vontade os Profs. Drs.:
Cynthia Soares Carneito, Fabiana Cristina Seven, Flavin Trentini, Guillaerme Adolfo dos

Santos Mendes, Jail Aparecido Cardoso, Maria Hemilia Fonseca. Esclarece que fizeram uma

consulta iProcuradoria Gerd, se a Profs. N'lada HemiHa teria voto, a resposta foi de que ela
n:io tem voto. Acontece que ele a tem convidado. Foi feita a consulta a Secietaria Gerd e a

Procuradoria Gerd e a resposta veio que ela nio tem voto. Tem a convidado em todas as

reunites, independente de ele ester presente ou nio. Mas, ela nio 6 membro nato, nio.
Questions se o Prof. Thiago Matrata teh intetesse. O Prof. Dr. Ignacio Malj& Povcda

ydascQ sugere, para nio pender a c6dula, no verso em bianco coda um escteve sets noines
e no Him computain, assim Rica mais ficil. Questiona se o Prof. Rubens Begak nfio tete mais

nenhum nome para compor a suplancia. O Prof. Dt. Rubens Began diz que as pessoas

que se manifestaram para titular quando perguntou forum os noises que leu. Outros, como
o Prof. Thiago Marrara nunca falou e faIR coin ele constantemente. Fain o nome da Profs.

Juliana Domingues, mas diz que nio recebeu sua manifestagao de interesse tamb6m. O

Prof. Dr. Ignacio Maria Poveda Velasco esclarece que sua sugestio 6 coda c6dula, seis

nodes. Os seis primeiros titulares e os ouuos sio suplentes. Tem que votat somente at6 seis
nomes, quem voter em menos nio teh problems. No verso da c6dula, at6 sein nomes.
Assim mica Uanquilo. A Se!!1lQla..;Dilel11ra pede a atengao de todos para que, enquanto

estiver fazendo a apuragao dos votes, passer a palavra aos Senhores Presidentes de
Comiss6es. 4. Palavra aos Senhores Presidentes de Comiss6es: - Comissio de

Graduagao (Profs. Nuno/ Marcio). O Prof. Dr. Nuno Manuel Morgadinho dos
Sa!!!es..Coe!!!a diz que se ausentou por alguns instantes para assinar conv6nios de estfgio

que nessa ftse sio sempre muitos. E a prop6sito disso tratat da pdneira questao para qual

gostaria de contar com a solidariedade e o apoio de todos. Estio com uma diHiculdade

muito grande na Comissio de Graduagao, no Servigo de Graduagao neste momento, em
atender as demandas do Seton, em fazio da franca insufici6ncia de servidores. T6m dois

servidores hole ali lotados, que respondem pelo Servigo de Graduagao, pda Secretaria da
Comissio de Graduagio, da CoC, da Comissio de Estigio e do Seton de Estfgio, e que nio

sio, potque nio 6 humanamente possivel dispor de tempo e energia e presenga para dar

conta de todas as atl-ibuig6es que estio hole conHiadas a des. Entao, 6 muidssimo
importance que pensem numb solugao para o Servigo de Graduagao, mas nio podem

continual com doin servidotes. Um estagiirio que perderam e que esperam que possum
recuperar em breve, nio 6 uma solugao, 6 apenas um paliativo. Algo que todos )untos
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precisam pensar e resolver. T8m feito frente a esse dificuldade. Estando ptesente
diadamente no Seton, ele mesmo, no nosso peHodo de matdcula, no pedodo preparat6rio

das matdculas, no pedodo de recebimento das matdculas dos transferidos, o chefe do
Servigo estava de fel:ias. Ele pessoalmente cuidou de todos os procedimentos, analisou

todos estes requerimentos. Precisamos, entao, recompor ano Setter com mais um servidor
urgentemente. lsso 6 muito importance. A pr6xima questao diz respeito a uma iniciativa que

propuseram no ano passado. Propuseram a CG. A CG este empenhada neste momento em

dar mais um passo no processo de integtagao da Faculdade no cenfrio juddico universitfrio
nacional, na consolidag:io da nossa lidetanga de pesquisa, de ensino e de extensio, desta

feita pda celebragio de conv6nios de intercimbio e cooperagao com uma redo de
universidades p6bhcas brasileiras Entao, estio empenhados agora e estio em negociagio.E
um projeto conjunto da CClnt e da CG, empenhados na celebtagao de conv6nios na
primeira etapa. Nesse semesue, com 15 (quinze) universidades brasileiras que pemutam que

alunos das grandes faculdades de Direito, da UFMG, da UERJ, da Federal do Rio de

Janeho, da Federal do Parang, da Federal de Ouro Prego etc. Sio 15 (quinze) com as quaid
iniciaram nessa primeim Ease. Possum vir a Ribeitio Pleto cursor semestres acad6micos.

Agradece o apoio de todos aqueles que t6m conuibuido com esse projeto, que acredita que
posse jia patter do pr6xlmo semestre, mas seguramente no pr6ximo ano, mudar

significativamente as salas de Hula. Porque passario a ter alunos de outras gtandes
universidades presented nas salas e alunos nossos que estario voltando, com outras

experi6ncias. lsso pode contribuir para o desenvolvimento. Da conte, tamb6m, do processo

de acolllimento dos novos alunos da comunidade FDjtP. Pelo vestibular tiveram 30 (ttinta)
vegas pelo SISU, que forum jf plenamente preenchidas. Pda FUVEST, t6m 70 (setenta)
vegas e t6m, por enquanto, 64 (sessenta e quatro) matriculados apenas. Seguem com as
chamadas subsequentes. O processo dos alunos transferidos pemutiu o acolhimento de

novos mata-iculados. Gostaria de fazed uma nora. Vio agora para o segundo ano de

aplicagao do novo Projeto Politico Pedag6gico. T6m tide discuss6es, muitos docentes
passam a envolver-se com o novo Projeto Politico Pedag6gico. Uma das maiores novidades

que 6 a discipline Laborat6rio foi realizada de um modo, foi avaliada com algumas

dificuldades, foi reorganizada. No segundo semestre tiveram os resultados, muito
interessante. Esse tarefa neste momento este incumbida a CG, aos professotes e alunos que

frequentaram a discipline no semestre passado que Ices trario elementos para compreender
como a discipline se avalia e como se planeja. Nesse semesue lO (dez) professores
envolvidos com ela, do pi-imeir o e segundo ano. Jf fda assam da implantagio e do

funcionamento da CoC que tamb6m 6 uma reahdade agora na Faculdade. Gostaria de faber
uma pequena e 61tima note, nio muito animadora, mas para qual gostada de pedir a fraterna

atengao de todos. Na cdma reuniio da Comissio de Graduagio, a prop6sito de um
problems que tinham com horfrio, com malta de um professor, foi chamada a atengao de
que aquela ag:io de algu6m que nio tinha ministrado uma eula, um curso que nio tinha sido

bem minisuado etc, acontecia em ouuas disciplines do quinto ano, que os levou, ent:io, a
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fazed uma gestio para poder engender o que se passe coin respeito a ipso. Como Presidents

da CG, fez esses pthneiros movimentos, essas pl:imeiras consultas. Recebeu de alunos que

Ihe pediram sigilo, que pedem que encaminhem ipso de modo cuidadoso, a informagao de
que thin problemas na Faculdade com respeito a esta questao. T6m problemas na Faculdade

com respeito as aulas que nio sio dadas e que cull nio minisuagao nio 6 infotmada a CG.

Aquela da troca entre professores. Problemas com cumprimento de horatio. Sio quest6es
muito delicadas que precisam enfrentar, considerando o que 6 essencial. Mas, acredita esta 6

uma questao importante que quer pedir aos Chefes dos Departamentos, aos colegas das

demais Comiss6es, as Representag6es Discentes, que possum sentar e pensar que culture
este sendo estabelecida. Se estio estabelecendo uma culture nesse sentido aqui. A Faculdade

sempre foi marcada por uma culture de cuinpMnento, por uina culture de muita atengio a

este questao. Se orgulhavain em diner que ein todos os dias na F'DRP todas elam dadas.
Precisam tentat observer se isso acontece e refledr sobre o que querem, e juntos fazed um

diagn6stico acerca disso e tnelhorarem esse questao. - Comissio de P6s-Graduagao. O

Prof. Dr. Rubens Begak diz que tem uina s6rie de cotnunicados, has em homenagem ao
tempo, vai resuingir-se ao que ache que 6 inais importante desde a eleigao e posse na CPG.

Conseguiram com que a FUVEST volte a fazed exame. Obviamente, nio 6 uma decisio
neal, vai explicar o porqu6. Mas, tudo caminha no sentido de que o exaine de lingua e a

prove de m6rito, prove substancial melhor dizendo, sejam feitas pda FUVEST. Nio 6 uma

decisio final, porque essas decis6es sio tomadas pelo Conselho Deliberativo, mas toda
posture politico esd sendo feith neste sentido. Teve uma reuniio muito boa com a
Diretoria. Teri uma sequ8ncia agora, na semana que vem. Tudo indict que nio terio
surpresas com a ratificagao que almejaram do Conselho Deliberativo. Diz isso aos colegas

com muita satisfagao, pois sabe do sacriflcio que foio ano passado a prova, contaram com

vfrios colegas aqua que ajudaram no exame de lingua, mica aqui os enc8mios dados a des,

pda participagao e esforgo. Mas, conseguirao faber isso pda FUVEST. OuUa coisa
extrematnente miportante 6 que des nio t6m kinda o resultado do recurso feito a Capes

sobre a avaliagio quadrienal. Todos aqua que estio na P6s-Graduagiio sabem a injustiga dos

esforgos dos quatro anon e a note que obtiveram. Foi feith o pl-imeiro recutso a Capes para
uma comissio interm6dia, o resultado foi negative. Depois, o recurse em si, que chatnam de

segundo instancia, mas na verdade 6 o l-ecui-so ein si. O puzo que des prometeram para

resposta J6 foi uluapassado. Estio esperando, "a espefanga 6 a 61tima que morse", se Ihe
permitem a pda expressao. Mas, parece que 6 gerd a opiniao de que a Capes tende a nio

dar pele provimento, mas, vio aguardar. Vio tentar at6 o fim. Tiveratn nota u6s, at6 quaUo.

Todd argumentagio na hora do relat6rio 6 no sentido de que conseguirem ao inenos um
ponto a mais. Se tivessem obtido nora quati:o, tiveram uma converse com o entio Pr6-

Reitot de P6s-Graduagao, o Prof. Carlotti, que seri indicado no pr6ximo Conselho coin a
eventual homologagao do Conselho Universitfrio, no sentido de que if poderiam obter o
doutorado. Se nio obtiverem a mata quatro, sera necess4rio esperar por tnais tr8s anos. A

coleta de dados no sisteina Sucupira 2017 se encerra agora no pr6ximo dia 13/04/2018.
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Entao, o apelo feito aqui, porque isso mica registrado em Ata. Tamb6m iraq enviar mats uma

mensagem aos colegas orientadores no sentido da atualizagao do -Lzz//e.r. E chats, 6

desagradivel, trabalhoso, diHcil, mas sem isso nio conseguem alimentar a contento os
dados para o correto preenchimento at6 o dia 13/04/2018. Entao, aqueles que t6m
informag6es novas, novos dados, eventuais correg6es, pede que os fagam. Vio mandir um

e-mail pda CPG neste sentido. Uma note sobre dois eventos, que la anunciou nas dubs
reunites o ano passado. Um 6 a retomada do que denominam informalmente de ''Forum

do Interior USP", ou sega, a teuniio dos leis Programas do interior. Sugestao muito bem
vinda do Prof. Jail, nio podeda ser diferente, de argo liderado pda USP, pele tamanho e

exce16ncia do Ptograma da FDRP dente ao dos colegas, estava abandonado. Vio agora
retomar isso. E um forum que heine o Programa da FDRP, o da UNESP, o da UNAERP,
o da UNIMEP, o da UNIVEM, UNIMAR e UNITER. Peso portico e possibilidade de um
diflogo maior que cube no Programs da FDRP inclusive. Em 23/03/201 8 seri a pr6xima

reuniio. Uma segunda reuniio idealizada, comentou com a Senhora Diretora, estio
trabalhando com as dates, uma reuniao, sei:ia o Simp6sio, portanto, uma reuniio fechada ou

com os orientadores do Programs, estio pensando se vio ampliar isso aos odentandos e

demais eventuais pardcipes. Entre o Programs da FDRP, a PRPG, a Capes, o CNPq e a
FAPESP. Ji fez pt6-convites e a resposta foi muito positiva. Provavelmente em mano ou

junho consigam ter essas pessoas aqua. Aguardam a nova composigao da Comissao, para
retomar o calendfdo de reunites. - Comissio de Pesquisa. O PIQf 1)!: Ulnbwrto Ce1li
[!!!!iQt.sa6da a Senhora Diretora, Vice-Diretora e os membros da mesa. ]nfom)a que a

aus8ncia do Prof. Dr. Thago Marrara foi comunicada iSenhora Diretora, ele este em Sio
Paulo, cumptindo algumas das miss6es que, hequentemente, Ihe tem sido auibuidas pda

Reitotia da Universidade de Sio Paulo. Na Comissio de Pesquisa vale registrar que tiveram
quatro solicitag6es de inscdgao no Programs de P6s-Doutorado dessa Faculdade. Ap6s a

aprovagao, das vio precisar tamb6m de ter as bolsas aprovadas. Cite, rapidamente os

comes: l<atina Rodrigues que tem a supervisio do Prof. Mircio Ponzilacqua; Pedro
Proscurcin Junior que tem como supervisor o Prof. Nuno; Paulo Henrique Miotto
Donadeli, supervisor o Prof. Daniel Pacheco Pontes; e Marcia Simone Fernandes que tem

como supervisor o Prof. Gustavo Assed Ferreira. A Comissio de Pesquisa pretende realizar,
a parter de abril, uma s6tie de palestras com os nossos Professores, que nos 61timos anos

fizeram concursos de livre-Doc6ncia e que fizeram concurso, inclusive at6 de titulatidade,
para falarem sobre suns pesquisas, tornarem p6blicas para Faculdade is suns pesquisas etc.

Entao, uma ideia que teve o Prof. Marrara que Ihe parece bastante apmpriada na divulgagao

dos Uabalhos todos de Livre-Doc8ncia. Esse ano t8m outros, if estio ai, a espera da
realizagio das bancas. Acredita que o Colegiado devs ter recebido, recebeu tamb6m, um

comunicado da Pr6 Reitotia de Pesquisa que este incentivando os pesquisadores a criarem o

regisuo chamado Orcid que 6 um identificador digital internacional gratuito e a capaz de
integral se a outros identificadores coma ResearchetID, o Scopus ID e o Google TD. Esse

registi-o tem sido incentivado pda Capes e muito em breve se acredita que ele vi ser
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tamb6m utilizado pda Universidade de Sio Paulo. Entao, gostaria de chamar atengao dos
membros do Colegiado sobre a importancia do Orcid. Foi divulgado, tamb6m, aos docentes

que haven um Workshop sobre a ctiagao e o correto preenchimento dessa fertamenta. Esse

Workshop seri tealizado na Biblioteca Central e SIBI da USP, ocorreri no AnfiteaUo da
FEA de Ribeirio Preto, no dia 13 de !-margo, das 10 is 13 horns. Portanto, 6 uma das
ferrainentas importantes que vai ajudar todos os professores a desenvolverem e tornarem
maid p6blicas as suns pesquisas. - Comissio de Cultura e Extensio Universitfria. O

Prof: D!: C]6ydiQ do PladQ Alnalal cumplhnenta a todos os ptesentes e diz que coin

relagao is comunicag6es dessa Presid6ncia da Comissao, das sio seis. A primeira delas 6 a
respective a publican:io de 8 de novembro do ano passado, de 2017, sabre a nova Resolugao

7425 da Pr6-Reitoria de Culture e Extensio Universitiria, que la foi divulgada pda Unidade

mas ela traz uma importante [egulamentagao, estabelece normas sobre os cursos de
extensio Universitiria da USP e da ouuas provid8ncias. Ela alterou, portanto, ein alguns
aspectos importantes esse normative e champ atengao porque ela teri especial interesse
aqueles que estio ofertando, os professores que estio ofertando os curios de Especializagao
e Extensio. Com relagao a Portaria da Pr6-Reitoria de Culture e Extensio Universitfria,
datada do dia 18 de janeiro deste ano, que instituiu o Projeto ''Universe Social

Responsabihty Network", projeto instituido tendo em vista a necessidade de compartilhar
ideias e agnes entre as nag6es para cl-iagao de uma cede internacional dedicada is ag(5es

relacionadas a i-esponsabilidade social e que gostaria que os colegas, apesar de suns

atribuladas agendas, participassem. Coin inicio etn 26 de janeiro deste ano o Curso de
Especializagao em Direito Civil, "Novos paradigmas hermen8uticos das relag6es privadas'',

adminisUado pda Unidade, sob a coordenag:io do Prof. Associado Nuno Manuel
Morgadinho dos Santos Coelho, com 60 (sessenta) alunos. Um cutso que se iniciou,
portanto, agora, no m6s de janeiro. Curso de Especializagao que foi elaborado e vem sendo

conduzido pelo Prof. Nunn, com bastante dedicagao, esmero e aldssima qualidade. O
quarto item, a quartz comunicagao, 6 o Programs Universidade Abetta a Terceira Idade,

foratn realizadas as matdculas ence 29 de janeiro e 2 de feveteiro, de 78 (setenta e oito)

alunos e alunas da terceha idade para realizar as disciplines de Graduagao e, tamb6m, o
''Curio de Nog6es Gerais de Direito" e coordenado pda CCEx. Agradece aos colegas que

mais uma vez estio participando dense culso, fazendo esse movimento importante para os

alunos desse Curio de Extensio Universitiria, que if vem se tornando uma tradigao e um
marco importante, que os tornam refer8ncia nessa area. Nesse ambito, tamb6m, estio
tentando, if tem o edital aberto para edie:io de um livro, que era uma demands andga dos

alunos da Universidade Aberta iTerceira Idade. Existe uina necessidade de uma leitura que

os colocasse uin pouco melhor situados na questio do que 6 o mundo juddico, do que 6 o
direito e o sistema de justiga. Estio realizando esse livro, kinda nio 6 o fortnato exato que

pretended, mas la comegatam esse iniciativa. J£ t6m mais de uma dezena e tneia de artigos
encaminhados para anilise e os colegas, professores dessa Faculdade, receberfio uma

solicitagao da CCEx, no sentido de que colaborem com a anilise desses attigos. Fawn uma
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an61ise desses artigos para que possum publican esse livro que se destiny exclusivamente aos
nossos alunos da Universidade Aberta a Terceira Idade da Faculdade. A Unidade no escopo
do "Programs USP e as Profiss6es" realizarf uma Visita Monitorada, com oferta de 100
(cem) vegas para os alunos de Ensino M6dio e Cursinho Pr6-Vesdbular, no dia 8 de maio

deste ano. A 61tima comunicagao diz [espeito ao oHcio da Pr6-Reitoria de Culture e
Extensio Universit6ria tamb6m. Este ano kinda nio foi realizada nenhuma reuniio ordinida

do Conselho de Culture e Extensio Universitfda, uma vez que o encerramento da gestio
do Prof. Marcelo de Andrade Romero a dente da PRCEU e a indicagao de um novo Pr6-

Reitor, provavelmente em 13 de margo deste m6s. Portanto, no Conselho Universitfrio, ao

que kinda deve oconet. Essay sio as raz6es pdas quais kinda nio tiveram nenhuma reuniio.
Gostaria de fazed mais uma comunicagao, o novo projeto da PRCEU intitulado ''Entre
Artes", receberam os co]egas um e-mail a respeito desse pro)eto, desse programs que se
pretende implementer. "Entre Antes A ttilha cultural da USP". Este disponfvel no sistema

Apolo um penal para que os docentes possam cadastrar seus pr6pdos eventos para
participar do aplicativo "App entre Antes". O objetivo desse projeto 6 divulgar o pan:im8nio

cultural da USP atrav6s de um aplicativo que fornece infonnag6es sobre as atividades
culturais oferecidas pda Universidade, pemndndo que os usuirios, docentes, discentes e
servidores, acumulem pontos no Programs de Pontos da PRCEU e troquem por bdndes ou

horas em atividades acad6micas complementares. - Comissio de Relag6es
Internacionais. O Prof. Dr. Alessandro Hirata diz que sio alguns comunicados apenas

Acabaram de enviar a levi de alunos que vio cursor agora o semestre de verso nas diversas

universidades estrangeiras. Vio publican o edital daquia dubs semanas para novas inscdg6es

para os a]unos que venham participar dos conv6nios ce]ebrados, da FDR]) com outras
universidades, em radio do calend6rio da pr6pda AUCANI, que em seguida vai trazer o
edital para bolsas que pem)ite que esses alunos entio fagam o intercfmbio. 5. Palavra aos

Senhores Membros. O Prof. Dr. Umberto Cell Junior diz que ainda antes de comegar a
Sessio dessa Congtegagao, recebeu uma homenagem que o deixou quito honrado. Uma
homenagem feita pda Excelendssima Senhora Diretora, Profs. Dra. Monica Herman, uma

placa com seu name e um assento pemlanente nesse Colegiado aqui, como Titular da Casa.

Agradece a Profs. Monica por esse li conhecida e habitual gentileza. Gostaria tamb6m, 6 a
ptimeira vez, nio pode vir em novembro na reunHo desse Colegiado, de manifestar a sua

alegria em ter de volta aquio Prof. Pedro Dallari, que ao longo dos anos tem Ihes dado
uma contribuigao enomle a esse Faculdade. Portanto, 6 motivo de muita alegda em t8-1o de

volta aqui. Tem certeza de que como sempte continuar6 dando grande conti:ibuigio a esse

Faculdade. Registry sua alegria tamb6m e parabenizar o Sectetirio-Gerd, o Prof. Dr.
Ignacio Poveda, por ter sido nomeado pelo Governador a compor o Conselho Superior da

FAPESP. A USP tem 3 (tr8s) vegas no Conselho Superior da FAPESP, o Prof. Ignacio

Poveda foi eleito pelo Conselho Universitirio como Representante da area de Humanidades
na FAPESP. Esse Conselho Superior tem 12 (doze) membros, 6 (sets) de nomeagao livre do

Governador e ouuos 3 (tr6s) que sio eleitos entre virios institutes de pesquisa. Portanto, o
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Prof. Ignacio Poveda 6 inotivo de muita alegtia e inuita honda para todos. Todos t6m
certeza de que, como sempre, exerceri e gaff um tr abalho muito eHicaz, inuito eficiente,

quito s6tio nesse importante Orgao de Pesquisa, de Fomento a Pesquisa, que 6 a FAPESP.

A Se!!!!lira.I)ilel9fa diz que, s6 para explicar, falou at6 brincando que o Prof. Cello foi
biindado com ut-na cadeira Hua, um lugar Huo, porque agora tem placa. E o Pl:imeiro

Professor Titular coin place, com assento pixo, aqui na Congregagio. Deveria ser, e para ela
particularmente 6, uma gr ande alegda, porque isso demonstra que a Faculdade de Direito de

Ribeirio Pteto esb se consagtando e se consolidando. Se consolidando no caminho de

exce18ncia. Entao, 6 por ipso que ela falou que ache que 6 dever da Diretoria, e mais nada. O

Ac. Yan Bogado Funck diz que na 61dma reuniio pediu vistas para fazed um parecer em

relagao a separagao dos vestibulares. Na verdade, kinda estio elaborando. Vai continual

com thais detalhes a fazed esse parecer, justalnente porque Huerain o pedido,
coleta.Inclusive esb com os doin e-mails que Ihe responderam sobre esse pedido de
informagao. Eles kinda nio forum, nio conseguiratn dai- seguhnento a essen pedidos. Ainda

indo na linha do que o Professor Nuno falou com relagao ao Sel-vigo de Graduagao, des
reiteraram que sio apenas doin servidores. Estio sem a estagifria que fazia parte do grupo.

Agora ainda com a emissio de diplomas, questao de transferidos, matriculas, estio
sobrecarregados e nio estio dando conte de tudo isso, kinda mats nio conseguem dar conte
desse seu pedido nesse momento. Entao, tamb6m ha a questao do Servigo de Graduagiio

que tem que ser o]hado com mais atengao. O ])rof. Dr. Ignacio Maria Poveda Velasco
diz que quer fazed tr8s ponderag6es r6pidas. A pthneira tends sempre como pane de fundo,

como li conversaram qantas vezes, considerando o bem inaior da Faculdade. Entao, a

ptimeira 6 em relagao a necessidade de todos, independentemente das circunstancias, das
di6lculdades, inns da colaboragao de todos para construgao e o dia a dia dessa Faculdade.

Agora a pouch, por exemplo, falatam sobre a Comissio de P6s-Graduagao, quem tem ou
nio interesse. Cada um tem lfi suns taz6es. Pede para que todo mundi da sua contribuigao
para que ningu6m pique sobrecarregado e, entre todos, constr oem esse Faculdade. Porque

ache que depois de dez anos, e depois de uma rodagem, conhecem todos. Fica clara que ou

se unem, ou dio as maas pelo bein da Faculdade, ou, entao, vio acabar Hicando para trfs.

Entao, ache que 6 importante esse colaboragao para que ningu6in pique sobrecarregado.

Nesse particular, tatnb6m, no que diz respeito aos funcionfrios, fazendo eco da
manifestag:io do Prof. Nunn e do Representante Discente, babe da diHlculdade que 6 na
Universidade como um todo em relagao, is vezes, a car6ncia de funcionfrios. Questions se

nio poderia eventualmente faber um estudo para ver se algum funcionido nio poderia ser

realocado de outta area para suprir as car8ncias de um Seton tio importance cano 6 a
Graduagao. Parece-the que dais funcionftios para tomas conte de todd a Graduagio,
realmente, 6 complicado. Segundo ponto e um coinentitio sobre essa informagao que o

Prof. Nuno Ihes deu, das 30 (trinta) vegas que forum preenchidas pelo SISU. lsso 6 muito
bom. Esse Faculdade, assim como a Faculdade do Largo, se posicionou a favor do
preenchimento daquele n6mero de vagas. Entio, houve realmente esse pteenchimento.
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Gostaria de chamar atengio no sentido de lembrar que quando aprovaram no Conselho

Universitfrio aquela progressio de vegas no Sisu, de vegas para escola publica, de PPT etc,

foi enfaticamente dito e o compromisso de que possum acompanhar esses alunos, com as

suns car6ncias, as suns defici6ncias etc, para que des nio sejam prejudicados. Nio acabem

tendo um desempenho aqu6m do esperado e, tamb6m, o eventual desempenho aqu6m do
esperado deles nio preludique a exce16ncia da Faculdade. Entao, acha que 6 um
compromisso de todos, nio 6 s6 da Comissio de Graduagao, porque ache que de alguma
maneira, de uma fauna de outta, certo "tutoring" na Faculdade setia importante,

ptincipalmente voltado a essas pessoas. O terceiro ponto 6 apenas, enntm, uma manifestagao

de uma certa preocupagao em relagao a isso que tamb6m foi dito aqua peso Presidente da
Comissio de Graduagao de aulas nio dadas. lsso 6 muito s6tio. O Prof. Nuno,

evidentemente, foi muito dehcado. Mas, Ihe parece que nio deve ser dificil saber quem deu
auld e quem deixou de dar Hula. Muito bem, algu6m pode ter algum imprevisto etc. Mas, em

condig6es normais, isso caractetiza uma improbidade administrative. Diz a Profs. Monica,

que acha importance, com jeito, nio tanto com intuito punitivo, mas com intuito
colaborativo, de procurar eventualmente essay pessoas, saber o que esb acontecendo.

Porque uma coisa 6 sada, todos que aqui estio, tem certeza, estio levando, t6m levado e

continuario levando muito a s6rio a Faculdade. Se isso nio for feito por todos, "6 sempre
pelo elo mais fraco que a corrente e se rompe" Entio, ache importante esse alerts que os

alunos deram, que a Comissio de Graduagao ecoou com muita delicadeza. Nio se tr ata de
''colocar ningu6m na parede", mas verem o que 6 que esb acontecendo para que isso,
realmente, nio se tepita. A Scl31leia..Dilcleia diz que gostaria de diner que tamb6m Ihe

impressionou muito. Mas, o que mais Ihe impressionou foi que a Comissio de Graduagao
nunca esteve na Diretoda dizendo: "Olhal E agota que 6 que eu faso?" Esse 6 um problems

seldssimo. Outdo ponte que gostaria de diner 6 que a parter da semana que vem vio retomar
as reunites quinzenais, uma vez com as Comiss6es e uma vez com os Departamentos.

Entao, nas reunites, que servo quinzenais, os Chefes de Depanamentos, e os Presidentes

das Comiss6es poderao apresentar as suns dificuldades, ou no que a Diretoda podeiia
colaborar para apl:imorar e para ester coda vez mais nesse caminho da exce16ncia. O Pef
Dr, Nelson Mannrich cumprimenta a todos e diz que pediu a palavra, porque ficou
impressionado com o relat6rio dos Presidentes das Comiss6es. Quinta coisa que se faz,
quinta dente que se avanga; como a Unidade este ocupando seu espago. Quando se fda de

Ribeirio Preto, as pessoas falam como uma Faculdade de exce16ncia. Hf uma refer6ncia
para ci como um modelo, um elogio. As pessoas aprovam o que acontece aqui. Entao, ache

que 6 um modelo, uma experiencia de 8xito, que nio podem paras. Tem que avangar, h6

muitos desafios. Diz que o Prof. Ignacio tocou num ponto que ele ida falar, no entanto,
sobre o quinto ano. Df auld no quinto ano, tamb6m, no segundo e, is vezes, no terceiro.

No quinto ano o aluno jf se ache fomiado. Diz que a Senhora Diretora sabe coho 6. Entao,

o aluno, li no Largo de Sio Fr ancisco, o problems 6 a present:a, des nio assinam. Diz que
faz chamada. E escola piiblica, o sistema 6 presencial, tem que fazer chamada. Entao, 6 o
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aluno que nio vai, o professor n:io pode falter. Diz que nio babe se a Senhora Diretora
kinda di auth no Mackenzie. Deu auld com a Senhora Diretora no Mackenzie hf muitos

anos, maid de trinta ands e o professor que malta na eula, ele 6 mandado embora, em ulna

Universidade como o Mackenzie, que 6 presbiteriana, professional, tem uma tradigao

enorme, faz chamada, um agar excessive. Imagina um professor falter a auld. Agora, aqui

em uina Universidade Publica. Participou de uma sindicfncia aqui de uma professors que,
simplesinente, faltava, nio vinha mats dar auld, Uazendo atestados m6dicos. Ficou naquela
hist6ria. E o redo de todo mundo, dizendo que nio poderia colocar a mio. Demorou ache

que mats de ano esse sindicfncia. Para depois chegar e nio dat em nada, porque depots a
professora apresentou atestado. lsso 6 bi-incadeira, 6 malta de seriedade. Nio consegue

entender isso. Diz ao Prof. Nuno que mica preocupado, porque nio tem um pmfessor de
quinto ano, t8m muitos que se dedicam. Muitos que v6i-n aquie fazed esse fema da Escola.
Talvez, um professor ou dais que estio fazendo isso, dep6em contra a Escola, e os alunos

nio vio diner: "Temos professores brilhantes no quinta anon", nio. Tem professor que
malta. Esse 6 o problems. As coisas ruins sio as que sio divulgadas, as boas, as pessoas n:io

falam. Sinceratnente, ficou triste com essa nodcia, preocupado coin isso. Questions como

pode uma Escola com tanta refer6ncia, tio elogiada, ter professor de quinto ano, que 6 o

final do curso, saber que o aluno nio este formado ahlda, precise pi-eencher lacunas. Teen

um programs, pelo menos tem isso em seu circuito, o que precisam fazed no amal do curio
para encerrarem isso aqui. Entao, o aluno nio este formado, ele teh que assistir is aulas do

quinta ano, e o professor nio vem. Fica muito triste coin isso. Nio babe o que aconteceu, se
esse pessoa tamb6m tem uma fazio para isso. Mas, o professor que malta, para n6s, 6
preocupante e a Congregagao nio poderia, simplesmente, ouvir isso e 6tcar sem se
manifestat. Pede desculpas pda sua veem6ncia. Apenas, manifesta os deus sendmentos.

Todos aqui sio dedicados a Universidade. Tem a Univetsidade coho uma realizagao deles,

de uin ideal. Entao, mica pensando que as pessoas nio estio sintonizadas com isso, entao,

nio estio no ]ugar certo. O])!of.])r, Victor Gabriel de Oliveira Rodligl4fz diz que
pouco costuma se manifestar nessa Congregagao. Diz que, primeiro, nio d6 auld no quinto
ano, mas ache que a informagao do Prof. Nano este dando eco t-nais do que o tanto

necessirio. Diz ao Prof. Mannrich, inclusive, que em relagio a uma professors que faltou
durante muito tempo, este presente aqui. N:io viu a sindicancia, mas nio ache que foi uma
brincadeir a o que aconteceu if. Ache que a sindicincia funcionou e foi at6 o Gim. Entao, t6m

que olhar caso a caso, de muitos professores. Estudou no Largo de Sio Fi.ancisco e deixou

de ter muitas aulas tamb6m. Mas, elogia muito os professores brilhantes que teve, muitos

dos quais estio aqua. Entao, queria s6 fazed um conUaponto em relagao, porque sentem-se

sinceramente. Ttabalha aquio dia inteiro, esd aqui agora, como todos os professores.

Acorda is cinco horns da manhi para escrever, praticamente nio tem o nun de seinana.

Como todos, a maiotia grande aqui, vai para S:io Paulo, coin todos os trabalhos que
possuem li, com o seu proprio dinheiro. Este aqui ha dez amos, nunca teve uma ajuda de

deslocamento. Quando escutam uma falha de um professor, uma professors que teve um
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problema m6dico s6do, e ache que por isso que ela trouxe atestado, ou quando o Prof.

Nunn, que respeita, diz que t6m alguns professores que nio dio eula, e que ache que nio se

revere a ele, como Representante dos Professores Associados e uma pessoa que este dando
eula aqua hi dez anos, mica um pouco chateado de escutar. Ecoar, de tantas coisas boas que
sio ditas aqui da Faculdade, de tantos elogios, quando vem uma cdtica como esse

absolutamente nio identificada, tem ai um eco tio grande dentro da Faculdade. Entao, quer

fazed um conuaponto. Acho que o culso 6 de exce16ncia. Quer diner, tamb6m por parte dos

alunos, que todos sabem que o resultado deles na OAB adv6m dos alunos do quinto ano
que fazem uma s6rie de mat6rias durante o terceiro e o quarts, e fazem os cursinhos. T8m

alunos que nio vio a eula, porque estio fazendo estes cursinhos. Sio esses cursinhos que

estio, tamb6m, garantindo a entrada deles. Entao, muito devem, no pedodo integral, a eases
cursinhos de internet hole, que fazem com que os alunos tio bem preparados at6 o quarto
ano, vio muito bem na OAB. Entao, gostaria de fazed esse colocagao que a situagio do

professor aqui, em RDIDP, 6 uma situagao muito complicada. As faltas estio ocorrendo,

tem professor com carga horftia bastante alta, e com muito pouch aluda da Universidade
em termos de ouuos financiamentos. At6 para compratem livros tem sido muito diHcil. Ele,

por exemplo, n:io compra livros hf anos. livros que sio necessfdos para o dia-a-dia. Entao,
des t6m um dia a dia bem complicado. Ache que nio podem generalizar a aus8ncia.

Gostalia de pedir ao Prof. Nuno, que soubesse as provid6ncias e exatamente do que os
alunos estio se queixando, o que este acontecendo para ser mais pontual. Porque, na sua

opiniao, 6 um pouch deprimente ouvirem assim uma critica. As vezes, hf professores que
t6m pmblemas s6rios, de uma forma generalizada. Quel-ia colocar esse contraponto, com
todd o respeito ao Prof. Nuno e ao Prof. Mannrich. O P!£lf::l)& Nt411a Manuel
Moreadinho dos Santos CoelJw diz que acredita que possuem um problema sist8mico.
Que tende a se tornar sist8mico de nio cumpl:imento, por exemplo, de hor4rios. As aulas

muitas vezes comegam tarde, tenninam antes. Esse 6 uma questao que nio acredita que

devs ser resolvida simplesmente disciplinarmente. A questao 6 que existem discuss6es a
travar acerca disso. Esse talvez nio sein a questao mats importante do ponte de vista do

cumprimento dos objetivos de uma disciplina, por exemplo, de um curso de Graduagao.
Diz que o Prof. Victor muitas vezes titular-izou discuss6es quito importantes aqui. O que

quer diner 6 que precisam pensar sistemicamente como tratar estes quest6es para que das
nio se transformem, nfio sejam intetpretadas, ou nio se transfom)em mesmo numb culture
de lassidio, como pode ester acontecendo. Cursos, disciplines, que terminam, is vezes,

dubs, tr6s, quatro, semanas antes de o semestre acabar, porque o pmfessor considers que a

discipline acabou. Sio quest6es, tamb6m, que podem pensaf, potque existe um conteido
que se esgota por purr e simplesmente. Um conjunto de objedvos e de horas que pode ser

substituido por trabalhos, por pesquisa, por leitura. O que precisam 6 discutir a oferta da
Gradual:io e, eventualmente, pmcurar solug6es para problemas que sio reais como, por
exemplo, dificuldades da presenga de professores que sio de ouUas cidades. lsso trac
dificuldades. Questiona se tem como lidarem com isso de uma forma melhor, por exemplo,
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podein pensar com Projeto Portico Pedag6gico permite, a oferta de disciplines em
m6dulos. O que acredita que interessa efedvamente sejam solug6es para a questio.
Disciplines oferecidas de tnodo concenuado virtualmente, com aulas ininistradas

quinzenahnente para evitar que um professor que reside em Sio Paulo, reside em ouUa

cidade do interior, tenha que vir duas vezes na semana, coho is vezes acontece e provoca
essas diflculdades. O que nio podem fazed, pede desculpas por nio Hazel indicando Homes,

porque nio este interessado rigorosamente nesse ou naquele professor, porque em algum
desse semesue pode eventualmente ser ele pr6prio, que por alguma fazio, venha a precisar

falter ou ter diniculdades, at6 decorrentes da exaustio a que os professores rnuitas vezes

chegam no amal de semestre. Precisam identificar esse sit:uagao. Mas, precisam discuti-la
francamente. N:io podem fazed com que se ti-ansforme simplesmente numb culture de

[assidio. Correm o cisco de viver. Sua proposta 6 rea]mente fraterna. ]i rea]mente

acreditando que nio hf ningu6m que posse resolver isso individualmente, nenhutn 6tgao.
Precisam conversai- sobre isso e pensar um modo de enfrentar esse questao conjuntamente.

A Sc!!!!era l!)ilelefa pergunta ao Prof. Nuno se pode colocar, assim, coho uma proposta

de debate para o ano de 2018. Potque se nio 6 em termos de uma denGncia e vai ter que
abrh sindicincia. Entio, colocari exatainente assam, como uma proposta de debate dessa
discussio. Ache at6 que o termo que o Pi-of. Nunn utihzou, por fim, 6 muito bom. O E!£lf

D!-!!!1llens..Befak diz que pediu para antes da inanifestagao dos resultados, porque vai
que alguma dessas pessoas que ganhou como titular, a vista do que foi acordado. Tainb6m

na asta do "WhatsApp", que foi mencionada hole, recebeu dais protestos at6 for avis, no
sentido do Prof. Sergio Nojirie do Prof. Thiago Marrara, de que n?io sio candidatos.

Questionai-am coho 6 que nio foi dito isso. Foi dito, mas os colegas ponderatatn que
houve um equivoco. Se des ficatam come suplentes, nio v8 problemas. Queda avisar antes,

vai que os elegeram como titulares. A Se!!!!Qfa..DirelQfa diz que gostaria de proclatnar o
resultado, mas diante dessa informagao do Prof. Begak, teri que mudar. Manifesta-se o

Prof. Dt. Ignacio Maria Poveda Velasco dizendo que a eleig?io foi realizada, os
professores estio eleitos e caso nio queirain, deverio renunciar. Este 6 o correto. Neste

momento, a Sel1llQfa..Diielera retorna ao item 3.2 - Eleigao dos Membros Docentes,

titulares e sous respectivos suplentes, junto a Comissio de P6s-Graduagao e faz a
proclamagio dos resultados. A:Congregagao elege para Membros Docentes,tit]4141f& e
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Esse seri a

composigio da Comissio. Se algu6m quiser renunciar, deveri solicitor. A Senhora Diretora
pede para que o resultado sein publicado. ll. ORDEM DO DIA. 1. REFERENDAR: I.I.
RELAT6R10 BIEN'AL DE ATIVIDADES DOCEN'TES: PROCESSO

2011.1.463.89.5. CRISTINA GODOY BERNARDO DE OLIVElji.A. Relat6rio

Bienal de Atividades Docentes, referente ao periodo de 2015 a 2017, apresentado pda

interessada. - Ctmicub .Zbat= lllQ;//!4tlB:gila.for/9]84a)53maXD. - Aprovado ad

/efe/en(7um do Conselho do Departamento de Filosofia do Direito e Disciplinas
BAsicas em 30/11/2017, com base no parecer favorivel do relator, Prof. Dr. Gustavo
Ferreira Assed, fls. 345 e 346. - Aprovado zzd raze/endum da Congregagao em
16/01/2018. Colocado em votagao, a Congregag:io referenda, por unanimidade dos
presentes (dezenove membros), o despacho da Sra. Diretora de 16/01/2018, que
aprovou o Relat6rio Bienal de Atividades Docentes, referente ao periodo de 2015 a
2017, apresentado pda interessada. 2. REFORMULAgAO DAS NORMAS
INTERN'AS DA FDRP: 2.1 PROCESS0 2017.1.301.89.0. FACULD.ADE DE
DIREITO DE RIBEIRA.O PRETO. Nomtas da Graduagao. Consults sobre
atribuigao de cr&ditos por atividades de pesquisa tamb6m aos alunos que estio na
vig6ncia do antigo Projeto Politico Pedag6gico, aptesentada pda Comissio de
Pesquisa da FDRP. - Aprovada pda Comissio de Graduagao em 27/10/2017, com
base no parecer do relator, Prof. Dr. Caio Gracco Pinheiro Dias, fls. 26 e 27. -
Parecer da relatora pda Congregagao, Profa. Dra. Cristina Godoy de Bernardo de
Oliveira, opinando favoravelmente a possibilidade de atribuigao de cr&ditos a
atividade de pesquisa aos alunos que ainda estio na vig6ncia do antigo PPP, fls. 28
verso. A diz que em relagao a esse
questao que emitiu o parecer, foi favoriivel a atribuigao de cr6ditos pdas atividades de
pesquisa aos alunos que elam do antigo PPP. At6 porque 6 uma Ease de transigao e, por
isso, represents um estimulo a pesquisa. Entio, acabou seguindo o proprio posicionamento

do parecerista Prof. Dr. Clio Grace. Entao, nio tem nada a acrescentar. A Sc!!!!efa
Bile!!!!ia diz que o parecer realmente acompanhou a opiniao da Comissio de Gradual:io, a

partit do [elat6rio apresentado pelo Prof. Dr. Caio Greco. Diz que a Profs. Ctisdna
apresenta um patecer favorivel a possibihdade de atribuigao de cr6ditos pdas atividades de
pesquisa aos alunos que ainda estio na vig6ncia do antigo PPP. Em votagio, a
Congregagao aprova, por unanimidade (dezenove membros), o parecer da relatora
pda Congregagao, Praia. Dra. Cristina Godoy Bernardo de Oliveira, favorivel a
possibilidade de atribuigao de cr6ditos a atividade de pesquisa aos alunos que kinda
estio na vig6ncia do antigo PPP. 2.2 PROTOCOLAD0 2017.5.151.89.6.

FACULDADE DE DIREITO DE RIBEIRAO PROTO. Proposta de normativa para

atividades de pesquisa, apresentada pda Comissio de Pesquisa da FDRP, sobre
atribuigao de cr6ditos em pesquisa. - Aprovada pda Comissio de Pesquisa em
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02/06/2017, fls. 03 e 04. - Aprovada pda Comissio de Graduagao em 26/10/2017,
com sugestao, com base no parecer do relator, Prof. Dr. Clio Gracco Pinheiro Dias,

fls. 05-07. - Parecer da relatora pda Congregagao, Profa. Dra. Cristina Godoy
Bernardo de Oliveira, em 19/02/2018, opinando favoravelmente a minuta, fls. 07 e
08, em sua integralidade, fls. 09. A yBemardo de Oliveira
diz que a Comissio de Pesquisa apresentou uma minuta que faIR em relagao ivalidagao de

atividades de pesquisa, atribuigao de cr6ditos. Esse minute apresenta exatamente um

estfmulo a pesquisa. A atribuigao de cr6ditos ababa sendo mais um estfmulo, a16m dos
demais que ja possuem aqui. Tamb6m esd falando em relagao a Iniciagao Cientifica sem

bolsa e com boca. Ela esb regulamentando alguns aspectos que inclusive eram lacunosos.

E seguindo novamente o que foi at6 inclusive aprovado por unanimidade pda Comissio de
Pesquisa, tamb6m se manifestou favorgvel a integralidade dessa minuta. A Sc!!!!eu
Dilelea questiona quantos cr6ditos. A ])rota. Dra. Cristina Godo)r Bemaido de
Qliveiu responde que dependerg da atividade, se com ou sem bolsa. Verifier e 16 a minute.

Diz que em relagao ao ntimero, de pesquisa, seria um cr6dito/eula, inclusive, tinham uma
tabela na Comissio de Cultura e Extensio antes, quando regulavam. Na realidade, o que

nio tinham era em relagao a outras atividades homo, por exemplo, eventos cientificos etc.

Colocado em votagao, a Congregagao aprova, por unanimidade (dezoito membros), o

parecer da relatora pda Congtegagao, Profa. Dra. Cristina Godoy Bernardo de
Oliveira, em 19/02/2018, favorfvel a minute de normativa para atribuigao de
cr&ditos em pesquisa referente ao novo Projeto Politico Pedag6gico em sua
integralidade. O Prof. Dr. Ignacio Maria Poveda Velasco esclarece que diz que, s6 para
aproveitar que os membros estio aqui ainda, lamento que o Prof. Begak nio esteja presente,
at6 porque nio quer parecer indelicado. Esclarece que quando disse aquela questao de que o

Presidents e o Vice-Presidente integram como membros natos, isso foi aprovado no
Conseco UniversitfHo. Entio, traz aqui, no Estatuto, quando se fda da Comissio de P6s-

Graduagao das Unidades, no Artigo 49. O Artigo 49, no parfgrafo 3"i diz que aplicam-se
ainda a Comissio de P6s-Graduagao as disposig6es constantes no pa6grafo 2' ao 9' do

Artigo 48, que 6 o que trata em ama da Comissio de Graduagao. Justamente no Artigo 48,

e isso se aplica para Comissio de P6s-Graduagao, tamb6m, e para as outras, o par3grafo 3'
A Comissio de Graduagio, leia-se a Comissio de P6s-Graduagao, teri um Presidente e um

Vice-Presidente que a integrargo como membros natos, escolhidos pda Congregagao em

votagio secrete etc. Entao, quer dizer que o Presidente e o Vice-Presidente sio membros
natos. Por isso que o Prof. Pedro, muito bem, tinha dito, homo 6 que pode ser eleito algu6m

que jf esb eleito, no faso da Profa. Maria Hemilia. Porque ela j£ 6 membro nato. lsso vale

para os doin. lsso foi levantado peso Prof. Begak, por isso que diz, fica at6 constrangido,

depois fda com ele pessoalmente. Disse que consultaram a Secretaria Gerd, a Procuradoria,
nio. A Secretaria Gerd nio foi consultada, porque nio poderia ter dado elsa resposta

nunca. Entao, s6 este aqui, at6 na condigao de Secretfrio Gerd, em ex Waa, esclarecendo

aqui para esse Congregagao. O Prof. Dr. Guilherme Adolfo dos Santos Mendes diz que
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s6 queria agradecer o Prof. Ignacio por esse esclarecimento. li desagradfvel que o Prof.

Rubens nio esteja presence. Tinha colorado ipso e salvo engano, um pouco acelerado, acha

que a consulta nio foi feita para a Secretarja GerRI, acha quer foi para a Pr6-Reitoria de P6s-

Graduagao. Foia correspondence. Pede desculpas, pois o Prof. Rubens nio esd aqua O

Pt o&Dr. Nuno Manuel Morgadinho dos Santos Coelho diz que, apenas para informer,
que des da Graduagao fizeram uma consults iPr6-Reitoria de Graduagao e receberam a

mesma orientagao que o Prof. Dr. Rubens Begak recebeu O Servigo de Graduagao fez o

pedido por e-mail e este foia sua resposta, que o Vice-Presidente s6 integrarg a reuniio na
aus6ncia do Presidente. Agradego muito e vio a partir de agora funcionar de outro modo. O

Prof. Dr. Ignacio Maria Poveda Velasco diz que 6 muito bom saber que teve essa
consulta e essa resposta. l-ogicamente esd acreditando. Pede, por favor, que Ihe
encaminhassem, pols isso 6 muito s6rio. Nio corresponde aquilo que esb no Estat:uto.
Porunto, quem tem que dar a palavra 6 a Procuradoria Gerd e a Secretaria Gerd, porque 6
sua incumb6ncia. Nio 6 porque ele 6 o Secretfrio Gerd lsso tamb6m desculpa o Prof.

Begak, mas falarf com ele. Mas, nio 6 kso. O Vice nas Comiss6es & membro e vota. 3.

REVIALIDA(IAO DE DIPLOMA ESTRANGEIRO: 3.1. PROCESSO

2016.i1.19942.i1.7. ALEJANDRO GARCIA JIMENEZ. Pedido de revalidagao de
diploma estrangeiro expedido pda I.Jniversidade Carlos 111 de Madrid - Espanha,

apresentado pelo interessado. - Aprovado zzd rene/endum da Comissio de
Graduagao, em 01/12/2017, com base no parecer do relator, Prof. Dr. Caio Gracco
Pinheito Dias, fls. 46 e 47. - Parecer da relatora pda Congregagao, Profs. Dra. Eliana
Franco Name, opinando favoravelmente ao pedido apresentado pelo interessado,
fls. 49. A Profs. Dra. Eliana Franco Neme diz que o Prof. (lbio jf tinha feito o parecer
favorgvel, o aluno jf tinha sido submetido a uma avaliagao, estio presentes os requkitos

fomnis e materials. O seu parecer foi favorgvel a revalidagao. Colocado em votagao, a
Congregagao aprova, por unanimidade (dezoito membros), o parecer da relatora pda
Congregagao, Profs. Dra. Eliana Franco Neme, favorfvel ao pedido apresentado

pelo interessado. I'gadrqqis havendo a tratar, a Senhora Presidente agradece a presenga de

todos e df por (}hcelm#,.}:.@!!11iai5'R ezesseis horas e trinta minutos. Do que, para
constar, eu, (.r ./)b;!jE4:::fii;i=; Marcia Aparecida (:ruz de Oliveira Bianco,
Assistente T6cnicaX/Kmd6;nina"h;rei d'iligitei"Este Ata, que sed examinada pecos Senhores

Conselheiros presentes a sessio em que for discutida e aprovada, e por mim assinada.

Ribeir5o Preto, dois de margo de dois n'd e dezoito.
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