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AIA DA 80' SESSAO ORDINARIA DA CONGREGAgAO DA FACULDADE DE
DIREITO DE RIBEIRA.0 PRETO DA U'NTVERSIDADE DE sAo PAULO. Aos
tito dias do m6s de junho de dots mile dezoito, is quatorze horns e vinte minutes, na Sale

da Congregagao da Faculdade de Direito de Ribeir5o Preto da Universidade de Sio Paulo,
em primeira convocagao, refine-se a Congngagao da Faculdade de Direito de Ribeido
Preto - FDRP, sob a Presid6ncia da Profa. Dra. Monica Herman Salem Caggiano, It)!glen
da..L!!!idade; com a presenga: da Vice-Diretora, Profa. Dra. Mafia de Souza Ribeiro; dos
Pre$idenle$ de <lb118$6Q$, Profs. Drs.: Nuno Manuel Morgadinho dos Santos Coelho
(Clomissao de Graduagao), Maria Hemilia Fonseca(Comissao de P6s-Graduagao Vice-
Presidente) e Umberto CeU Junior (Comissio de Pesquisa e Representante da Categoria

Docente de Professores Titulares); dos Chefes de Deparumentos, Profs. Drs.: Gustavo

Asked Ferreira (Deparumento de Direito P6blico), Cristina Godoy Bemardo de Oliveira

(Deparumento de Filosofia do Direito e Disciplines Bfsicas) e Jair Aparecido Cardoso
(Deparumento de Direito Privado e de Processo Civi]); dos Representantes das <j:4teaonas

11)ece!!!w de: - Pl11fesseuf.].il14laas, Profs. Drs.: Ignacio Maria Poveda Velasco e Pedro
Bohomoletz de Abreu Dallari; - PTQfe$$Qr $ :A$$ouiado$, Profs. Drs.: .Alessandro Hirata,

Cintia Rosa Pereira de Lima e Vktor Gabriel de Oliveira Rodriguez; - l!?ollesseai
]ll)01410us, Profs. Drs.: Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Eliana Franco Neme e Sergio

Nojiri; do Representante Discente de Graduagao: Yan Bogado Funck; do ;Rebase!!!a!!!e

Discente d£P6s.Gmduagao: Luk Augusto Teixeira Mora is; e da Senhom Marcia Aparecida
Cruz de Oliveira Bianco, Assistente T6cnica Acad6mica, para secretariar a reuniio.
lllslificanm:.al4s6nGia: os Profs. Drs. Claudio do Prado Amaral, Eduardo Saad Diniz, Nelson

Mannrich, Paulo Eduardo .AJves da Silva e Silvana Martins Mishima. Havendo n6mero
legal, a Se!!!!ela..Dilelea agmdece a presenga de todos e declare abertos os trabalhos da

80' Sessio Ordinfria da Congregagao da Faculdade de Direito de Ribeirio Preto. Informs
que diante do pedido de rentincia do Prof. Dr. Andre Ramos Tavares, a Profa. Dm. Silvana

Martins Mishima passa a integrar a Congregagao da FDRP. A Profa. Dra. Silvana Martins
Mishima nio podeig estar na Congregagao. Ela 6 a antiga Diretora da Escola de
Enfemmgem de Ribeido Prego da USP e aceitou o convite formulado e vai colabomr com a

Congregagao da FDRP daqui para frente. Como ela saiu da Diretoria e das fung6es de
Diretora hf pouco tempo, aproximadamente tr6s dias, ache que tirou urns semana pam
descansar, e passar nio s6 as quest6es de enfemlagem, homo a tentar se acostumar a fomla

de pensamento jurrdico da FDRP, que acredita ser totalmente diferente. Pelo menos, todos
acham que pensa diferente. 1. EXPEDIENTE. 1. Discussio e votagao: 1.1. Ata da 79'

Sessio Ordinfria da Congregagao, realizada em 04/05/2018. O Ef!!f..Dr-.!g114ci!
Maria PQveda V ]a$wQ diz que passed iAssist6ncia T6cnica Acad6mica algumas

alterag6es de ordem fomul pam serem realizados na Ata. Colocada em votagao. a
Conareeacio aorova. Dor unanimidade (dezoito membros). a Ata da 79' Sessio Ordinfria da

(;onereaacio, realizada em 04/05/2018, com as alterac6es observadas pele Prof. Dr.

Ignacio Maria ]?Qveda Ve arco. 2. Comunicag6es da Diretoria: - Senhora Diretora,
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Profs. Dra. Monica Herman Salem Caggiano. A Sc!!!!efa..Dilelofa.diz que fad apenas
as comunicag6es maid relevantes. Uma das mats relevantes, 6 que estio num perfodo de

"pt6 pr6 pr6" prepare. Pede para observarem o cuidado que teve em dizer que estio apenas
prepamndo um projeto de um novo curio a ser oferecido. Eventualmente, num primeiro

momento em grau de especializagao e, depots, num grau de bacharelado, para obtengao do

grau de bacharelado, sobre uma questao que 6 muito delicada, muito sensfvel e, acredita, que
muito necessiria hole, ensinar ci6ncia do Estado. Ou seja, ensinar o comporumento do

dirigente, a moral do diligence, as quest6es mats sintomfticas, para aqueles que
eventualmente pretendem atuar no campo do Direito Ptlblico, Administragao Publica
Direta, Indireta, Fundacional, ou entao, no campo Privado, mas sempre com uma inter-

relagao ou um reflexo qualquer com o campo ptlblico. Para falarem mehor, passarg a
palavra ao Prof. Nuno e a Profa. Mara, pam dizerem sobre as primeiras medidas que foram

tomadas nesse sentido, em pouco tempo, em poucas palavras. O Prof. Dr. Nuno Manuel
Morgadinho dos Santos Coelho diz que judo comegou com a visita dos, entao, rec6m-
empossados Pr6-Reitor e Pr6-Reitora de Graduagio a FDRP, com a perspectiva de
amplia$o do n6mero de vegas na Unidade, por meio de cursos de bacharelado que possam
ser articulados ou resultado de articulag6es com outras Unidades do Ca;::#)xi, demandando

assim uma menor quantidade de vagas Docentes. Mesmo assim, seriam necessfrias mats

vagas para a criagao de qualquer curio. Tamb6m, o aproveitamento da estrutura ja existence.

Apresentaram na CG essa questio e estio em busca de propostas, de alternativas. Este 6
uma das altemativas que se colocou, mas outras tamb6m forum propostas e podem ser

consideradas como possibilidade de oferta de cursos em articulagao com outras Unidades.

Essa proposta aproveita a ideia do curso de Ci6ncia do Estado, existence hf dez anos na
Faculdade de Direito da UFMG e que os levou a visitarem ontem aquela Faculdade, na
cidade de Belo Horizonte, para conhecerem a proposta e os detalhes do funcionamento

daquele curso. Da demanda, do destino professional, do perfil do egresso, da cargo horgria e
dos recursos humanos necessfrios. Relata muito rapidamente tudo aquino que foi
apresentado. Em primeiro lugar, existe uma clara originalidade em termos nacionais na

oferta desse curso de Ci6ncias do Estado. Que tem, no entanto, outros curios, outras
iniciativas que, de certs fomu, sio aparentados como o curio de Graduagao em Political

P6blicas, Gestio Ptlblica, Gest5o Pohtica, Administragao Publica propriamente dita. De
maneira mats ampla, a proposta desse curio if se deu a panir de um campo de estudos

traditional na .Nemanha, que de cato sio objeto de cursos de Graduagio naquele pak. Por

exemplo, a Universidade de Passau, em Passau, a Universidade das Forges Amladas de
Munique, t6m curios de Graduagio com essas perspectivas, com esse nome. T6m cursor,
tamb6m, de mestrado e de P6s-Graduagao. Essa 6 a origem da proposta. O curio existe ]f

hf dez anon, de modo que jf formaram sais turmas e, nesse moments, passa por uma

proposta de amphagao do curso que conta com cinquenta vegas anuais para passar a receber
cem alunos, por ano. O curso dura quatro anos, tem duas mil e quatrocentas horas de
duragio e 6 estruturado com uma parte comunl Existe um eixo inichl em que os alunos
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t&m uma forte base em Sociologia, Hist6ria do Brasil, Realidade Brasileira, Ci6ncia PoHtica,

Filosofia Pohtica, Contabihdade, enfim, essas disciplinas todos os alunos de Ci6ncias do

Estado estudam bso. Depots li, as dubs 6nf aces em que o curso se divide sio: a Cidade, o
aluno escolhendo esse caminho se tomarg especialista em quest6es urbanas, regionals e da

sua regiao; ou Intemacional alunos que se especializarao em compreender a inserQao

econ6mica do Brasil e a inser$ao politico do Brasil do ponto de vista regional e global. O
mercado de trabalho que recebem os alunos de Ci6ncias do Estado if, a academia 6 um

destino importante. Apresentaram os ntlmeros dos alunos que form para o mestrado, para
doutorado e para doc6ncia em navel superior; empresas de car5ter global e empresas

brasileiras com relagao com os govemos, esses segmentos das empresas; govemos

propriamente ditos em diferentes niveis federativos, pam cargos politicos, cargos ptlblicos

efetivos, cargos ptiblicos em confianga. INesse momento, os alunos se interessam por
concursos para cargos que nio sio privativos de advogado ou de alguma outrR profissao

regulamentada. Muita destinagao para consultoria, empresas e govemos, organizag6es nio

govemamentals, tanto nacionais como mtemacionais, organlzagoes mtemacionais

propriamente ditas, bancos e Instituto Rio IBranco para a diplomacia. Estio tratando de uma

profissao que nio 6 regulamentada, ou seja, que nio tem um conselho profissional. E como
o curio de Administragao P(iblica, Jomalismo, que nio existe nenhuma reserva de mercado
tal homo existe de advogados ou m6dicos etc. Mas, conte com uma Federagao Nacional que

retlne os estudantes dessas areas todas. Em discussio este a regulamentagao do conjunto

desses curios. O PPP deles conga com algumas peculiaridades que passa a apresentar aqua

O dtulo 6 "Cientista do Estado". Digno de Rota que o Estado de Minas Gerais e muitos

municipios jf comegam a realizar concutsos p6blicos prevendo o cargo de "Cientista do
Estado" como um dos cargos de bachar6is que pode se candidatar la. H6 muitas

oportunidades de estfgios. O estfgio 6 muito imporunte na formagao do curio. O curio 6
marcado ali por uma metodologia de transversahdade, de estudo de problemas. A
perspectiva do problema 6 muito imporunte na formagio desses alunos, na saba de eula, no

estudo da grade, fazendo com que a discussao, o debate, o desenvolvimento dessas

habilidades seja sempre muito valorizado, gerando um eros pr6prio. Um eros em que as

pessoas estio preocupadas com o Brasil, com os temas brasileiros, em discutir as quest6es

do futuro do pris. Porunto, um ambiente de muita discussao, interdisciplinaridade,
flexibilidade cunicular, uma grade com optativas muito importantes, podendo fazer e
aproveitando as relag6es com a Universidade inteira. Entao, com o curio de Relag6es

Intemacionais da UFMG, esse curio tem relag6es importantissimas, e com muitos outros

departamentos. O curio tem uma integmgao muito forte entre Graduagao e P6s-Graduagao.
A P6s-Graduagao 6 muito importance para o funcionamento desse curio if. Com respeito i

evasao, disseram que observam um recente aumento do indice de evasio do curio, mas que

nio 6 peculiar ao curio. E uma evasio que caracteriza o curio de Direito e todos os cursos
da Universidade, desde quando o Sisu foi implantado. Entao, o Sisu gerd uma evasio grande

em todd a Universidade. Tamb6m gera entre n6s. Os Docentes do curso de Ci6ncias do
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Estado sio todos Docentes do curio de Direito tamb&m Iniciaram esse curio com vince

vagas Docentes, para cinquenta vagas, no curso de quatro anon. E um dado imporunte para

n6s considerados. Eles t6m medig6es no aumento da qualidade no curio de Direito em
razio do surgimento do curio de Ci6ncias do Estado. Nio 6 um curio cujo surgimento na
Faculdade de Direito tenha sido pacdico. .Nguns Docentes da Faculdade de Direito nio
gostam do curso de Ci6ncias do Estado. lsso se respeita e quem nio quer dar aula no curio

de Ci6ncias do Estado nio df. Mas, a maioria dos Professores transitam entre os dois
curios. Depende muito do perfil do Professor. O curio l£ 6 vespertino, a tarde. Foi criado

para aproveitar o lapso de aulas que toda Faculdade faz O nosso deveria ser notumo. Uma
boa parte dos alunos deles, nio chega nem perto de ser maioria e nem metade, cursam

como segunda Gradua$o. Tem a presenga de alunos maid velhos que nio fizeram Direito,

f izeram outras coisas, e muitos jf sio servidores ptiblicos. .Nguns fazem cursos
concomitantes. A Prob: Dla: Massa d€ Souza Ribeiro diz que o Prof. Nuno jf foi
bastante abmngente. A nora de corte deles 6 tio alta quanto a do Direito que 6 uma nota

elevada. O curio de Direito 6 de sets. O objetivo da visita, tamb6m, foi para sentir as
pessoas, a forma de interagao deli, o que das pensam sabre o curso. Os coordenadores

ressaltaram vfrios aspectos positivos. Falaram, tamb6m, sabre as dificuldades. Ma, des
acreditam no curio. Tiveram a presenga de alunos. Esses alunos corroboram today as
impress6es dos Professores que estavam ali falando sobre o curso. A Sc!!!!era 11)ilelea diz

que fad as comunicag6es, para regbtro, de uma s6rie de Portarias: Portaria Intema FDRP

015-2018, de 17/05/2018 - disp6e sobre a alteragao da Comissio para Estudos e .Alteragao
do Regimento da Faculdade de Direito de Ribeir5o Preto/USP; Portaria Intema FDRP 016-

2018, de 18/05/2018 - designs a Comksio Coordenadora da Semana Jurjdica de 2018 da

Faculdade de Direito de Ribeirio Preto da Universidade de Sio Paulo(FDRP/USP);
Portaria Intema FDRP 017-2018, de 23/05/2018 - disp6e sobre a criagao e atribuig6es da

Comissio Coordenadora do Projeto Acad6mico da Faculdade de Direito de Ribeir5o

Preto/USP; Portaria Intema FDRP 018-2018, de 25/05/2018 - disp6e sobre alteragao da
Portaria Intema D. FDRP/USP 016/2018, de 18 de maio de 2018 (que tratava da

composigio da Comissio Coordenadora da Semana Juridica de 2018 da FDRP/USP).
Gostaria, tamb6m, de comunicar que foi editada uma Otdem Intema, regulamentando e

disciplinando as solicitag6es de difrias. Foi encaminhada a todos os Docentes e gostaria que

transmitissem aos demais, para ser atendida e nio terem problemas. Sobre a sese

apresentada peso Prof. Dr. Jair(lbrdoso e por aluna do curio de P6s-Graduagao /#//f le#.r// da
FDRP, Dra. Andreia Bugalho, durante a 2' Jomada de Direito Material e Processual do
Trabalho da Anamatra em Brasilia, em outubro de 2017, utilizada em decisio liminar
proferida em agro civil publica, pasha a palavra ao Prof. Jair. O Prof. Dr. lair Aparecido

faldew diz que 6 o resultado do grupo de estudos. Submeteram algumas ementas na 2'
Jornada da Anamatra em Brasilia, em outubro do ano passado, reference a refom)a
trabalhista. Tds ementas forum aprovadas e fizeram parte dos enunciados dessa Jomada.
Um dos enunciados revere-se is horns in itinere do trabaho rural O enunciado foi usado
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como argumento em uma agro civil publica, do Minist6rio do Trabalho contra a empress
Raifen. Major empresa, no fmbito nacional, no setor suco alcooleiro. Uma decisio que
ganhou a media, publicidade, porque 6 contra uma empress de grande porte. E uma decisio
que vai ter repercussao a navel nacional por ser uma agro civil publica. Envolve as horan in
itinere no setor rural A Sc!!!!ela..Dilelea diz que continua com as comunicag6es.

Eventos realizados: 1) No dia 25/04/2018, foi realizado o I Seminfrio sabre Corrupgao da
FDRP/USP, organizado pelo Prof. Dr. Claudio do Prado Amamle pelo Prof. Dr. Andre
Iglesias. 2) Dia 07/06/2018, is 14h, no Anfiteatro da FDRP, a Faculdade de Direito de
Ribei6o Preto da USP recebeu, a convite do Prof. Umberto CeHI Junior, o Professor Pedro

Dallari que ministrou Aula Especial intitulada: "A Integragao no plano do Direito
Intemacional e no fmbito da America Latina". Pr6ximos eventos: a) Nos dias 12 e
13/06/2018, das 8h is 17h, na FDRP, sera realizado o Congresso "Food I.,am Um diflogo

interdisciplinar". b) Nos dias 14 e 15/06/2018, das 18h is 22h, no Audit6do da FDRP, serf
realizado o Simp6sio "A reforms trabalhista: pontos cdticos e ptimeiras interpretag6es",

sobre a condu$o e promogao do Prof. D. Jair Aparecido Cardoso. Sio datos dignos de

registro. 3. Eleigao para Vice-Presidente da Comissio de Pesquisa da FDRP. -
Professores indicados polo Presidente da Comissio de Pesquisa (Artigo 48-A do
Estatuto da USP): 1) Prof. Dr. Caio Gracco Pinheiro Dias; 2) Prof. Dt. Camilo
Zufelato; e 3) Prof. Associado Mircio Henrique Pereira Ponzilacqua. Ap6s a
distribuigao das c6dulas de votagao, forum descartadas as c6dulas nio utilizadas. Apumdos

os votos, a Sf!!!!ela..Dlfelea proclama os resultados: Prof. Dr. Clio Gracco Pinheiro Dias:

8 (oito) votos; Prof. Dr. Camilo Zufelato: 2 (dots) votos; Prof. Associado Mfrcio Henrique
Pereira Ponzilacqua; 7 (sete) votos; e I (unj voto em branco. All91lglrgagaQ€1egelom 8
(tito) voto$.o
Pesauisa da FDRP. 4. Palavra aos Senhores Presidentes de Comiss6es: - Ce!!!issue

dc.GfadllasiQ: O diz que
gostaria de dar conta do avango dos intercimbios nacionais. Vinte e poucas propostas de

intercimbio discente da Graduagao em Brandes instituig6es brasileirm. Faculdades nacionais
em parceria com a (Xl; e com a Comissio presidida pelo Prof. Hirata. A primeim dela ja foi

aprovada no fmbito dessa Unidade com a Universidade Federal do Amazonas. Estio

acompanhando e avangando na tramitagao das demais. Esperam no segundo semestre
trazer mais novidades a respeito disco. Propuseram ao programa institutional de bolsas da

Universidade, o pedido de dots bolsistas pam contribuirem na elaboragio de um programs

de acompanhamento de egressos. Pedido oportunamente a contribuigio, o trabalho e as

ideias de todos para poderem viabilizar esse questao na Uhidade. Argo que precisam fazer
de comum acordo, tamb6m, com a P6s-Graduagao. Apenas para ressaltar, o Servigo de
Graduagao continua, homo 6 do conhecimento de todos, padecer da insufici6ncia muito

grave de servidor. Continuam tendo problemas muito importantes em dar conta do servigo
do Setor Acad6mico, de atendimento de alunos e Professores, Secretaria da CoG Secretaria

da (.K;, planejamento de novos projetos. E algo que tem contado com a interlocugao da
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Diretoria, com a sua sensibihdade. Infelizmente, isso ainda nio foi possivel resolverem
Seguem com a insist6ncia de darem melhores condig6es de trabalho aquele Setor que, a16m

de judo, if nio este funcionado devidamente. Jf este diffcil manter o seu regular
funcionamento. Arrkcam terem problemas de adoecimento daqueles servidores, que jf
estio numb sit:uagao para a16m dos limites do trabalho. - Comissio de P6s:Glad!!agar: A
Prof a. Dra. Maria Hemilia Fen$eca diz que este representando a Comissio de P6s-
Graduagao, o Prof. Begak esd em afastamento. Destaca o encontro das autoridades

reguladoras de fomento da area de Direito. Houve aqua na Faculdade e de faso foi muito

enriquecedora. Trouxeram muitas informag6es importantes. Ja foram passadas algumas
informag6es extras oficiais, se nio se engana, nos grupos, etc., de orientadores. Tamb6m

servo passadas oficialmente. Inclusive de reunites que proporg aquie falaH abaixo. Sobre o

processo seletivo tcm encerrada a face de inscrig6es. Tiveram 410 (quatrocentos e dez)
inscritos. Em romo de 300(trezentos) candidatos declararam que fargo a prova de

profici6ncia da FUVEST. O vencimento do boleto encerra-se hoje. A divulgagio das
inscrig6es homologadas, ap6s a contabilizagao dos pagamentos, sets em 15/06/2018. Sio

32(trinta e duas vegas) que jf estio fechadas. Foi enviado um e-mail pam a reuniio de

coordenagao do Programa. Agora houve a reuniio da(X:P. Forum eleitas as Profas. Fabiana

Severie Flavia Trentini. Foi enviado um e-mail convidando todos os Docentes do compo da
P6s-Graduagao e todos estio convidados, 6 dia 28/06/2018, das 8h is 12h. Seko discutidos

diversos pontos, recredenciamento, etc. Sed uma discussio aberta a todos os Docentes da

Unidade. As defesas de Mestrado, da turma de 2016, ja estio encaminhadas. Aguardam 33

(trinta e tres) dep6sitos de disserug6es. Para 2017, aguardam 39 (trinta e nove)

qualificag6es. A partir da segundo quinzena de julho comegam, portanto, os dep6sitos das
disserug6es. Dia 14/06/2018, is 9h, se6 a primeira defesa, inclusive com participagao

intemacional, com Professores italianos, que vem para o evcnto organizado pda Profa.

Flavia Trentini, se nio se engana, "road l-aw - um diflogo intedisciplinar", em 12 e
13/06/2018. Essa sed a primeira banca. Foi designada tamb6m uma Comissio para
apresentar propostas de alteragao do Regimento da CPG em relagao ao Programa de P6s-
Graduagao e das nomlativas do Novo Regimento da P6s-Gmduagao Gerd Tamb6m t6m

as inscrig6es do PAE -- Programa de Apoio ao Ensino. Dezoito alunos inscritos,

classificados, porunto, aguardam as atribuig6es de bolsas. Nio sabem quantas bolsas sio.
Sio encaminhadas pda Reitoria. - Comissio de Pesauisa: O Prof. Dr. IJmberto Cello
J!!!!iar diz que sobre a reuniio do Conselho, da qual ainda participou o Prof. Maura e na

qual se discutiu o edital das bojsas do Programa Unif icado de Bokas que esb aberto at& o
dia l0/06/2018, o PUB, para a inscriQao dos projetos Docentes. Os alunos deverfo se

inscrever at6 o dia 29/06/2018. Encerrou-se o puzo para inscrigao no PIBIC, dia
24/05/2018. Mas, existe ainda a possibilidade de requerimento dessa bolsa PUB que se

referiu agora. Uma platafomla da qual nio tinha conhecimento, o ORCID - Open
Researcher and Contributor ID. E uma plataforma de apoio aos pesquisadores. O ORCID

6 um identificador digital Qnico gratuito que distingue um acad6mico pesquisador de outro e
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resolve o problems da ambiguidade e de semelhanga de nomes de autores e indivduos. Esse

6 um dos primeiros aspectos que Ihe chamaram a atengao. A USP, inclusive, jf esb

integrada ao sistema basra acessar )5cBn£14sl2::lllZQlx;id. Todos os Docentes estio convidados.
Deve fazer sua inscrigao, tomou ci6ncia hoje, 6 muito interessante. lsso vem em beneffcio
de todos. O ])rof. Dr. Ignacio Maria Poveda Velasco diz que isso 6 importante, como foi

dito, para evitar ambiguidades, mas, tamb&m, pda quest5o dos fatores dos impactos, das

citag6es etc., porque era uma coisa que, is vezes, causava por af problema. O E!!!LDL
UplbeaQ..Ce!!i.J!!!!!u diz que ele mesmo participa de algumas, Research Gate, Academia.

As vezes, vem perguntas se 6 ele mesmo que publicou aquele artigo, se 6 o seu nome etc.

Tem uma passagem muito curiosa. Quando iniciou sua carreira acad6mica, chegou a ser

questionado, uma vez, por um Deputado Federal da Venezuela chamado Humberto Cell. E

ele disse que o Prof. Umberto Cello Junior estava usando indevidamente o nome dele. Foi

pesquisar no site, se sentiu ofendido, inclusive. S6 respondeu que nio hf possibihdade,
porque Humberto Cell 6 fajuto. O Humbel-to dele 6 com ''H". Umberto Celli, portanto, 6 o

legftimo. lsso resolve elsa questao. Ele mesmo vai se inscrever. Outro material acha que

todos receberam, pois estava nos escaninho. Achou muito interessante, o material de

parceria USP e empresas. Acha que 6 um assunto que deveria chamar a atengao aqua da
Faculdade de Direito, a possibilidade de parceria com empresas, porque 6 argo que o IRI jf

faz, com muita percuci6ncia, acredita. A Poll jf faz Ache imporunte comegarem, tamb6m,

nessa possibilidade. Houve discuss6es a respeito da figure do pesquisador colaborador que
foi criada pda Resolugao 7.413 de 06/10/2017. Apenas para lembrar os colegas, o
Programa Pesquisador Colaborador da USP visa oferecer a possibilidade de pesquisadores
colaboradores externos, vinculados ou nio a outra instituigao, colaborarem em pmjetos de

pesquisa da USP. Houve discussio a respeito da imp]antagao disso, mas ]he parece que o
assunto foi retirado de pauta. O ])!glt !)!Jlgnacio Maria Poveda Velasco diz que, apenas

para complementar, esse Resolugao foi aprovada no Conselho de Pesquisa, passou pecos
6qaos centmis e publicado, ano passado, junto com outra Resolugao que era do P6s-
Doutorado. Houve ali uns ajustes. Na 6poca aquilo gerou bastante discussao, porque o Prof.

Krieger, o Pr6-Reitor i6poca, insistiu em que o P6s-Doutorado tivesse oito anos apes a
conclusio do Doutorado. A argumentagao em que esse era a tend6ncia das ag6ncias

financiadoras. Naquele momento era mais a FAPESP. Mas, at6 hoje, nem a FAPESP e nem

as outras ag6ncias observaram esse recorte. At6 oito antes, o Doutorado. Ap6s sete anos, o

P6s-Doutorado. Depots, entao, criou-se a figura do pesquisador colaborador. Se
observarem as duas Resolug6es, das sio muito pr6ximas. O assunto gerou algumas

dif iculdades. Ent5o, isso voltou para o Conselho de Pesquisa, e coma quest6es, por
exemplo, essas do puzo voltaram a tona, o Prof. S#vio (bnuto, atual PrGjieitor, resolveu

tirar de pauta. De qualquer maneira as Resolug6es estio valendo. Se tiverem aqui tele de

algu6m que venha fazer o P6s-Doutomdo, o Progmma de P6s-Doutorado esd valendo.
Nio ha nenhum empecilho para isso. Mas, o assunto pode ser que venha a ser reanalisado

para aprimoramentos; nio para mudanga substantial. O Prof. Dr. I.Jmberto Cellilunior
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agradece ao Prof. Ignacio pdas complementag6es. Jf possuem treze inscrig6es para o Edital
PIBIC E um ntlmero razofvel. Projetos de P6s-Doutorados ativos t&m tr6s. Possuem dois

pmjetos de P6s-Doutorados aprovados, aguardando bolsa de ag&ncia de fomento. Portanto,
6 algo que este crescendo na Faculdade. Dots projetos de P6s-Doutorados inscritos em

processo de avaliagao pda pr6pria Comissio de Pesquisa. Este pendente de parecer.

Acredita que na pr6xima Congregagao ja possa dar noticias. Finalmene, notichr que as
inscrig6es do SllCUSP Simp6sio Intemacional de Iniciagao Cientifica da USP teri initio

no dia 24/07/2018 e pemlanecerao abertas at6 o dia 24/08/2018. O Ef11f.Dr:..Alyssa!!dm
!!ifala diz que tiveram a participagao no evento aqui do Ca?2@#i, "Get Together", que
engloba todos os intercambifrios estrangeiros que trazem apresentagao dos seus pages.
Teve a participagao de doze parses diferentes. O grupo do Brasil foi oqanizado pelo steam,
grupo de estudantes que teve infcio na FEA, de suporte a intemacionalizagao do Ca/?@;/.f de

Ribeido Preto. Estio com um periodo de entressafra de editais. Nio t6m noticias de editab

da AIXl:ANI, com excegao de um que 6 o edital de empreendedorismo que vai ser feito no
exterior. Possuem cinco candidatas inscrius que servo encaminhadas, entao, pam a
At.K:ANI. O Prof. Dr. Pedro Bohomoletz de Abreu Dallari diz que quer registrar sua
satisfagao por ter aproveitado esse vinda a Ribeirio Preto para participar da reuniio da
Congregagao para, tamb6m, desenvolver atividade acad6mica.; proferiu uma palestm que na

garde de ontem pam a burma de alunos do
Prof. Umberto Cell, pode compartilhar com os alunos de Direito Intemacional P6blico
alguns resultados da atividade de pesquisa que vem desenvolvendo relativamente ao tema da

integragao do Direito na esfera global Nio pode deixar de registrar, como mais uma vez o

impressionou enormemente, a excelente qualidade dos alunos do curso de Ribeido Prego.
As perguntas forum extremamente adequadas, pertinentes, sofisticadas, o que propiciou um

debate de enorme qualidade. At6 porque nio participa do cotidiano, se sente na obrigagao
de chamar a atengao da comunidade para o excelente trabalho que a comunidade vem
fazendo. Estio de parab6ns os Professores da Faculdade de Direito de Ribeido Prego. E

um exemplo para a Universidade de Sio Paulo e pam o ensino Juiidico do Brasil lsso pode
aferir na tarde de ontem, no debate riqubsimo com alunos de Graduagao que estio ainda na
primeira metade do curso, mas jf revelam o conhecimento, o desejo de aprender e uma

personalidade no seu posicionamento, dignos de nota. Faz esse registro aqui para incentivar
os membros da Congregagao e da comunidade a perseverarem este rumo muito virtuoso, de

afirmagao dada vez mais, da Faculdade de Direito de Ribeido Prego como um centro de

exce16ncia no ensino, na pesquisa e na atividade de extensio na USP e no pals. A Se!!!!ea
Dileloa diz que ela na quahdade de Diretora jf tinha observado a exce16ncia nio s6 do

compo discente homo tamb6m do compo docente. Realmente 6 uma honra poder dirigir essa

Faculdade, essa Casa de Direito. O Prof. Dr. Umberto Cellijunior diz que, justamente,
pediu a palavra para agmdecer ao Prof. Dr. Pedro Dallario elogio aos alunos da Faculdade.

Elogios certamente merecidos, mas que decorreu, tamb6m, da brilhante exposigao que ele

fez ontem, trazendo temps profundos, discutindo com os alunos uma tese, na qual ele tem
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trabalhado. Colocou a disposigao dos alunos dois textos que refletem os rumos at:uais da
pesquisa do Prof. Pedro. Tem esse depoimento a fazer, que vio engrandecer muito a

pesquisa do Direito Intemacional. A reagao dos alunos foi de faso positiva, mas ela
decorreu, tamb6m, da excel&ncia da exposigao feita pelo Prof. Pedro. Agradece ao Prof.
Pedro. Agradece, tamb6m, o apoio que foi dado pda Diretoria da Faculdade para que esse

vinda do Prof. Pedro pudesse ser possivel. Agradece publicamente o apoio recebido da
Senhora Diretora. Agradece, tamb6m, a Profs. Maria Hemilia que, gentilmente, cedeu o
espago da sua auld, para que esse evento pudesse ser possfvel Amanhi teri infcio um grupo

de estudos sobre Formagio Docente e Metodologia do Ensino do Direito, coordenado pelo
Prof. (3.io e alunos. O curio te6 indio amanhi is 9h. Jf tem sessenta inscritos que sio P6s-

Graduandos e outros Professores em initio de carreim ou que t6m a intengao de iniciar a

sua caneira acad6mica. Ponanto, gostaria de transmitir esse mensagem em nome do Prof.
Clio e convidar os colegas para esse grupo de estudos que certamente trad uma

contribuigao muito imporunte aqui para a Faculdade. A Sc!!!!efa:..Dilclem diz que a
Faculdade que tcm que agradecer. Dina que 6, absolutamente, um dever de sua parte,
incentivar esse lipo de confer6ncia e esse typo de evento, trazendo personalidades que
garantam um mellor conhecimento para os alunos. O Prof. Dr. Nunn blanue!
Morgadinho dos Santos Coelho diz que gostaria de comunicar a viagem didftica que
fizeram no imbito das disciplines de Laborat6rio I e 111, ao Tribunal de Contas do Estado
de Sio Paulo, na semana passada. Foram recebidos pda Escola de Contas daquele Tribunal,

participando de uma sessio do Plenfrio. Vinte e dais alunos sob a sua supervisio,

acompanhados por ele. Algo que foi possfvel gragas imobilizagao, ao apoio recebido da
Diregao, que agmdecem. Este aberto o edital para viagens didfticas para qualquer discipline

no semestre que vem. No imbito do Laborat6rio, a (IKl; assim decidiu, que em todos os

semestres vai pedir recursos para a Pr6-Reitoria para viagens didfticas, que devem,

obrigatoriamente, ter a supervisao de um Professor. (1)s alunos nio podem viajar sozinhos,
porque 6 uma atividade didftica. lsso seri solicitado pda (Xl; no comego de coda semestre,

porque esd no Projeto Portico Pedag6gico. Mas, poderio pedir para outras disciplinas, em

romo de alguma peculiaridade. Tem essa oportunidade. E o momento de fazer o
planejamento. DiHjam os projetos para a CIG. Pede especial atengao de todos para uma
questao muito importante. Observa como Professor de utica, como Gestor, nesse

momento, tamb6m, dessa Faculdade. Os problemas dos castes de depressao, de
adoecimento mental, de suicrdio que estio acontecendo na Universidade de Sio Paulo, entre

alunos da Gmduagao e da P6s-Graduagao, que este crescendo vertiginosamente. Na tiltima

semana teve dots cason de suicidio de estudantes na Graduagao publica brasileira. Um
acontecido na Universidade de Sio Paulo e outro na UnB. E uma coisa sist6mica que este

diante de n6s e do qual nio podem mantel-se em si16ncio. Nio podem continuar fazendo o
trabalho num contexto em que isso es6 acontecendo. lsso se roma, talve% uma epidemia.

Gostaria de pedir atengao de todos para que montasse um grupo de tmbalho, uma comissio

permanente para tratarem dessa questao no imbito dessa Unidade. Para que evitem que
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venha acontecer um problema como esse na Unidade. O Prof. Dr:lair Anarecido
Calder diz que esb em contato com alguns professores da Medicina. Estio fazendo um
proleto da Enfemugem, da Medicine e do Direito para estudar a questao da saGde

ocupacionale doengas psicossomaticas do trabalho, a partir do pr6ximo semestre. Envolve,
tamb6m, alunos, logicamente. Doengas psicossomfticas e doengas do tmbalho. O EfflLDL
Nuno Manuel Morgadinho dos Santos Coelho diz que gostaria de encaminhar ipso
como uma proposta para reflexio da Congregagao e criagao desse grupo de tmbalho para
pensar na atengao: a satide mental e adoecimento psiquico dos estudantes; qualidade do

ambiente de trabalho e do ambience de estudo tendo em vista essa questao; a revisio da

competigao como principio estruturante do trabalho Discente na Unidade; quest6es

relativas a estudarem a questao e gestao de tempo e a questio do estresse; estudar os
ambientes fkicos, des podem ser, eventualmente, hf que se estudar, propfcios para o
adoecimento psQuico. O modo como salas, corredores, etc. sio organizados.

Oportumdades de descanso, cultura e arte. E um problems sist6mico em muitos aspectos-
Hf muitas solug6es que sio pensadas por muitas pessoas que prop6em algumas coisas, ji

adianta aqui como solug6es para pensarenl l9 a superagao da note como crit6rio para
acesso is bolsas e opominidades. Para tudo utilizam a media ponderada. lsso faz com que

os alunos se envolvam num processo de competigao e prejudicando a cooperagao entre des.

Eles estio sempre preocupados em terem a nora maior para obterem um intercimbio
intemacional e etc. Existem outras formas de fazerem a distribuigao das bolsas, que nio

sejam simplesmente as notes. Jf comegaram a discussio na comissio de assuntos

intemacionais. 2D Repensarem os espagos da Faculdade, pensando em espagos de
conviv6ncia, espagos de descanso, para que os alunos possam relaxar no seu dia a dia. Hole

os lugares de descanso sio s6 os corredores. Nio existe um lugar onde possam
simplesmente estar na Faculdade, sem ester trabalhando. Todos os lugares existentes na

Faculdade sio para trabahar. Se des estio sentados no chao e n6s passamos, imagina que

deixam um olhar de reprimenda para des: "Por que des estio ai, ao inv6s de estarem numb

sale de aura?" O fato 6 que esses espagos nio existem na Faculdade; 3a) Repensarem o
sistema de avalia$o. Sio muito pontuak. Sio muito concentrados. Na Universidade s6
trabalham o sistema de controle, homo des chamam Toda semana tem alguma pequena

avaliagio e etc. Instituir orientagao no sentido da tutoria. Podem ajudar os alunos a
pensarem no futuro e etc.. 4D Repensar o apoio financeiro que dio para a Assist6ncia.

Nesse sentido, repensarem como utilizam o dinheiro da USP que existe para bolsas, da
Administmgio Central Repensarem o dinheiro das Fundag6es. Acha que as Fundag6es

poderiam ajudar para terem um apoio psicossocial, para terem Psic61ogos, um compo
permanente. No Caz@#i existe um Psic61ogo para atender todos os alunos da Gmduagao.
Nem sabe quangos sao, mas tem certeza que ele nio df conta de fazer isso. O Ac..Yan

Begade..E11nck diz que, aproveitando o ensejo do Prof. Nuno, 6 uma questio imporunte.

Tem uma pesquisa do Centro Acad6mico que foi realizada, sobre o fema de doengas
psico16gicas dos alunos de Graduagao. O aumento vertiginoso dos suicklios, ja tinha
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conhecimento. E uma quest5o que nio se fda. Tratar do suicfdio 6 uma questao muito

delicada. As vezes, se trata de forma emda e ababa gerando um efeito contHrio. Por causa
da divulgagao da quantidade de suicidios que este acontecendo, acaba levando a maid
suicidios. Por ipso, tem-se uma politica de nio se falar. Mas, tamb6m, nio falar, nio adianta

nada, porque, enfim, nio levi o combate ao problema. Entao, acha que 6 uma questao que
tem que se pensar. A questao das medias ponderadas, das notas, hole mesmo, conversava

com uma amiga que estava preocupada, porque a media ponderada dela ia cain. Ela nio
queria temlinar a Graduagio com urna media ponderada menor do que 8. Disse para ela

que la estava no quinto ano. Perguntou por que queria a media ponderada agora. Ngo vai
utilizar a media ponderada para mats nada.; nio vai concorrer a nenhuma bolsa. Ela
respondeu que precisava, ela queria. Aquela ''coisa" da note pda nota, de ser, de ester bem,

esur no alto, para se sentir, talvez, melhor do que os outros. No sistema Jt3piter consegue
ver a posigao que es6 na cumin. Dentro das medias ponderadas, aparece a posigao que esb.

Tem if, a media ponderada 8,2, este na posi$o 51' da turma. Um amigo seu, que tem a

media 9 e tanto, estava na posigao 2\ quer chegar na I ' posigao. Quer ester em primeiro

lugar, para estar com a melhor media da burma. E uma coisa que gerd competitividade. E
uma coisa louca que nio tcm sentido. Enfim, passando para outra questao que tinha para
falar, 6 que sabre as Portarias das comiss6es que forum criadas, comentadas pda Senhom

Diretora. Pede para que as comiss6es levassem em conte a criagao de vegas para
Representantes Discentes, porque sio temps de deus interesses, homo Projeto Acad6mico,

Regimento da Faculdade. Sio temas de interesse dos Discentes. Talvez, para o Centro

Acad6mico indicar um representante. O Prof. Dr. Victor Gabriel de Oliveira Rodriguez
diz que acha extremamente importante a fda do Representante Discente. Como professores

estio sentindo uma cobranga muito grande de sodas as ag6ncias desde a P6s-Graduagao

para isso. Para uma quantificagio, uma numemgao e uma pressao forte de produtividade

que, tamb6m, tem levado muitos Docentes a pouca reflexio e a um estado de depressao.

Nio sabe se de suicidio, mas estio pertos, estio pensando. lsso, por um lado, parte vem do
sistema que 6 imposto a des, Professores. rica muito triste e df depressao mesmo, escrever

um livro inteiro, com reflexao, e dizerem que esse livro para Capes nio vale nada. O que
vale pontuagao 6 aquele artigo que escreveu dodo mundo junto e que ningu&m escreve nada.

Todo mundo coloca o nome um do outro. O sentimento 6 de pressionado. Todos os
fomentos v6m atrav6s de uma pontuagao muito parecida. Outra coisa que gostaria de
colocar aqui, em parte dos pr6prios dos alunos. Talvez, os alunos nio reflitam isso. Ele
sempre teve, desde a Faculdade, media ponderada. lsso amplif ica muito com a tecnologia,

"Facebook" e tal. O problems nio 6 s6 ter isso. O problema 6 como isso te incomoda de
dois em dois minutos. Quando divulgam a lista, recebem mil mensagens de quem este no

quinto lugar, de quem nio este. Antes era s6 uma lists que olhavam e depots iam embom
fazer outra coisa. Como diz o Prof. Nuno, a Faculdade tinha outros lugares para se reunir e

falar de outras coisas. Entao, acha que, tamb6m, nio s6 da Faculdade. Parte muito de um

sistema contempodneo que precisa ser repensado, e que nio este no controle da pr6pria

P£gim ll I 17 Av. Bandeimntes , 3900 Ca/ap//i da USP
14040-906 Ribeirio PntcFSP

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



UNIVERSIDADEDESAOPAULO
FACULDADEDEDIREITO
DERIBEIRAOPRETO
.Assist2ncia q:cnica .Acad2mtca

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

Faculdade. Acha que tem que ser repensado, sim, porque o estresse es6 muito major do

que em outros tempos. O Prof. Dr. Ignacio Maria Poveda Velasco diz que gostaria de

aproveitar as manifestag6es que receberam, acha que todos os assuntos sio pertinentes, para

pontuar alguns assuntos. E faso, homo acabou de dizer o Prof. Vktor, hoje a sociedade, o

mundi, por judo, 6 muito mats dif icil Lf se foio tempo em que a vida era mats tranquila.
Sempre houve problernas. Diz ao Prof. Nuno que, nesse sentido, a Universidade, quanto ao

ambiente de trabalho, como ambiente de conviv6ncia, sofre os reflexos dessa situagao.

L6gico que cube a des verem a maneim como podem enfrentar essa questao, minimizar.
Acha que algumas das quest6es que foam colocadas sio importantes.(2uanto a quest5o da

concorrencia, competi$o, 6 de uma preocupagao que 6 a seguinte. A avaliagao existe.
Depots falari um pouquinho sobre a Universidade. Nio sobre as ag6ncim, porque af nio
t6m muito que fazerent De qualquer maneira, vivemos num mundo de competigao.
Competigao nio significa atitudes desonestas, de "cotoveladas na cara do outdo". Mas,

enfim, a competigao existe. Em que pese posse haver exageros, nio podem fugir disso,

porque tem uma realidade e precisam preparar os alunos tamb6m E maneira como isso vai
ser feita. Nb tocante a questao da avaliagao, esse 6 o motivo pelo qual pediu a palavra. Tem

uma oportunidade de ouro aqui na Universidade que 6 o Projeto Acad6mico. No fmbito da
Universidade e no imbito da CERT, se afastou aquela ideia de projeto de pesquisa como o

tlnico crit6rio e se adotou o Projeto Acad6mico do Docente, depots do Deparumento e da
Unidade. Quando ao Esmtuto Docente o que maid os afeta, o Projeto Acad6mico possibilita

que dada um digs quaid a maneira que cada um pode contribuir da melhor forma com a
Universidade. Afinal estio dentro da Universidade, dentro da Faculdade e dentro do

Departamento. Dentro daquelas tr6s atividades fina que sio inafastiveis da universidade
publica, uns t6m mats vocagao para doc6ncia, outros para a pesquisa e outros para
atividades de extensio. Todas elu sio importantes. Apenas para dizer que nio podem
pender a opomJnidade, agora, nessa questao do Projeto Acad&mico, com o envolvimento de

todos, possum construir um sistema que possibilite uma avalia$o por qual todos terio que

passar. Mas, uma avaliagao que atenda o perfil de coda Docente, que nio sega uma rego
uniforme, pda qual assemelha todo mundo. Quem apresentou o Projeto 6 o Docente,
depois ipso, 16gico, tem que ser colocado no contexto do Departamento e da Unidade. E

um momento importante. Nio tem nada a ver com ipso. Nio esb na(TA, nio participa.
Mas, o puzo esb af, nio sabe se vai ser alterado ou nao, nio podem contar com ipso. Ache

que 6 impomnte que todos estejam engajados nessa discussio. O Pf11LDi-.Gill!!!Cine
Adolfo dos Santos Mendes diz que 6 s6 um pequeno depoimento e gostaria de ratificar a
fda do Prof. Ignacio, que colocou de uma forma que particularmente pensa. A questao da

competitividade 6 uma questao da sociedade. Prepamm o aluno para a sociedade. L6gico,

muitas vezes, a academia acaba sendo um sktema reprodutor de detem)inadas quest6es que

sio equivocadas. Tem que repensar ipso e nio simplesmente reproduzir. Mas, precise
repensar isso. Mas, tamb&m, tem o papel de reprodugao sob pena de prepararem um aluno

incompetente para conviver em sociedade. Teve elsa questao de competitividade em seu lar.
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Ele tem dois filhos e sua esposa tem uma filha. Pensa diferente da sua esposa e forum
discutindo para conciliarem essas quest6es. A competitividade es6 posta. Na Qltima reuniio
do Departamento discutiram sobre a produtividade do Departamento. O m6todo de

produtividade que estavam pensando em copiar, da Contabilidade, if tem a posigao dos
Professores nos (2uartis. Os Quartis sio competitividade um com o outro. Alias, por aquela

f6rmula da Contabilidade 6 impossivel que todos os Professores alcancem exce16ncia,

porque 6 comparativo. Para ser excelente tem que estar entre quatro areas, em dual delay no

Quartil mats elevado. Matematicamente 6 impossivel que todos sejam excelentes. lsso 6

posco pda Universidade pam os Professores. De tal modo que a questao da competitividade

tem que repensar, mas, tamb6m, pensar que 6 o modelo da sociedade. Um ponto que Ihe
chamou muito a atengao 6 sobre os espagos de conviv6ncia. A rnaioria sabe que ele 6 0ficial
de Academia, Oficial das Forgas Annadas. Dentre todos os espagos que percorreu, inclusive

em relagao iUniversidade de Sio Paulo, nio hf espago maid competitivo do que a
Academia das Forges Armadas, mas, tamb6m, nio hf um mais colaborativo. Quando
precise de ajuda, liga para pessoas com que conviveu ha trinta anos. E tem
espontaneamente elsa ajuda. lsso tem muito a ver com o espago de conviv6ncia. De fazer
parte de um detemlinado grupo socia] E esse grupo socia] ]he acolher. De cato, precisam
desenvolver ipso e passar esse modelo aos alunos. Tudo bem que nio vio mitigar
totalmente a questao da competitividade. Mas, principalmente, hf a colaboragio, em
desenvolver esse espago de conviv6ncia. Nesse momento, a Profs. Dra. Cintia Rosa Pereira

de Lima retire-se da Sala. O Prof. Dr. S&!gi(} NQjili diz que concorde em boa parte em
relagao a questao da sociedade competitive e que acabam refletindo sabre competitividade.
Outra ques6o que foi colocada 6 a da satlde mental dos Alunos e dos Professores. Tem

uma sugestao, mas nio sabe o quanto, de rata, ela 6 apropriada ou que posse ser
aproveitada. Pelo que percebeu das discuss6es departamentais, este havendo um momento

interessante na Faculdade por conga da inauguragao da Casa. Parece que alguns grupos
daqui ido pam if e ter5o a oportunidade de terem alguns espagos vagos aqui, salvo engano.

Nb bobo dessa discussao, de espago dentro da Faculdade, a sua proposta 6 um grupo para

pensar se, de cato, abrkse um espago de viv6ncia, convivencia, de que forma seria adequada.
T6m que pensarem que estio numb sit:uagao privilegiada. Aqui ao lido tem a Escola de
Enfemlagem, mats pam ama a Faculdade de Medicina e depois a Faculdade de Psicologia.

Ou deja, tem como dialogarem com os profissionais da area, formarem alguns grupos para
os orientarem a respeito, uma forma de amenizar esses dados que sio alarmantes,

resultantes dessa questao da competitividade. Basicamente, a proposta da possibilidade, nio

sabe homo viabilizar isso. Pensar em espagos aqui dentro e, a partir daf, ou antes, at6
mesmo, ter um diflogo com alguns profissionais das outras Unidades para poderem iniciar

um projeto nesse sentido. A $f!!hola..Dilelea acha que todos jf se manifestaram sobre
esses dots assuntos. Quando a proposta do Representante Discente, acha que tem coda
razio. Fifa para registro e ponderagao posteriores. Ato continuo passou-se a ll. ORDEM
DO DIA. 11. RELATORIO BIEN'AL DE ATIVIDADES DOCENTES: I.I
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PROCESS0 20a.I.U6.89.0. BENEDITO CEREZZO PEREIRA FILHO.
Nomeagao. Relat6rio Bienal de Atividades Docentes, referente ao periodo de 2015-
2017, apresentado pelo interessado, fls. 386-406. - CurHculo Lattes:

http://lattes.cnpq.for/2965843631678123. - Aprovado peso Conselho do Departamento de
Direito Privado e de Processo Civil, em 08/05/2018, com base no parecer favorfvel do
relator, Prof. Dr. .Alessandro Hirata, fls.410. - Parecer do relator pda Congregagao, Prof.

Dr. Rubens Begak, opinando favoravelmente pda aprovagao do relat6rio apresentado pelo
interessado, fls.412. Colocado em discussio e votagao-a Congregagao aproval pQr
unanimidadeldezessete HEmbros). o oarecer do Prof. Dr. Rubens Becak. favorfve[3
aprovacio do rQ! !6riQ 4prQsentado Deco interessado. 1.2 PROCESS0 2018.1.343.89.6.

EMANUELLE URBANO MAFFIOLETTI. Nomeagao. Relat6rio Bienal de
Atividades Docentes, referente ao pedodo de 2016-2018, apresentado pda
interessada, fls. 387-430. - CurHculo Lattes: http:// lattes.cnpq for/5495848346471691. -
Aprovado pelo Conselho do Departamento de Direito Privado e de Processo Civil, em
08/05/2018, com base no parecer favorivel do relator, Prof. Dr. Gustavo Shad Diniz, fls.
435. - Parecer do relator pda G)ngregagao, Prof. Dr. Rubens Begak, opinando
favoravelmente pda aprovagao do relat6rio apresentado pda interessada, fls.438. Qllocafb

)arecer do Prof, Dr, RubcDtB€ ak favo6vel a aorovacio do relat6rio apresentado pda
interessada. O Prof. Dr. Ignacio Mana Poveda Velasco diz que fez questao de
aprovarem os dots relat6rios. S6 queria aproveitar o ensejo para fazer uma pequena
observagao. Analisando tanto o relat6rio de um quando o do outro, observam que existe

uma carla de cr6ditos semestral Por exemplo, no primeiro semestre de 2017, o Prof.
Benedito Cerezzo teve quatro ci6ditos de Graduagao. No segundo semestre, teve mats
quatro cr6ditos de Graduagao. Entao, completou, at6 a carga foi superior. Mas, observam

tanto no faso dele quando no do outro relat6rio que a questao nio 6 desse docente ou
daquele outro, mas, is vezes ipso 6 normal E sazonal, depende das disciplinas obrigat6rias.

Mas, 6 um pouco aquela ideia. Na medida do possivel, em relagio aos cr6ditos somados de
Graduagao e P6s-Graduagao, cumpre com o que a Resolugao da Universidade de Sio Paulo
detemlina. Mas, se num detemlinado semestre tem uma carga de cr6ditos baixa,

comentaram at6 que era uma demands dos alunos, oferecer uma disciplina optativa que
depots sed ou nio dada, dependendo se hf ou nio hf inscrig6es. Mas, 6 uma opgao a mats

que se d£. 2. REPRESENTAgAO DISCENTE NA CONGREGAgAO: 2.1
PROCESS0 2017.1.545.89.7. FACULD.ADE DE DIREITO DE RIBEIRAO

PRETO. Colegiado. Consulta sabre o percentual da representagao discente na
Congregagao da FDRP, apresentado pelos Representantes Discentes de Graduagao,
fls. 3-7. - Parecer do relator pda Congregagao, Prof. Dr. Ignacio Maria Poveda Velasco,

opinando favoravelmente a Portaria Intema n ' 039/2017, por obedecer ao que preceitua o
Estatuto da Universidade, An. 45, inciso Wll, com sugest6es, fls.I 1. - A Congregagao, em

06/04/2018, concedeu o pedido de vista dos autos ao Prof. Dr. Nuno Manuel Morgadinho
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dos Santos Coelho, fls.12. - A Congregagao, em 04/05/2018, aprovou o requerimento de

dilagao de puzo para apresentar manifestagao nos autos, solicitado pelo Prof. Dr. Nuno
Manuel Morgadinho dos Santos Coelho, fk.14. - Manifestagao do Prof. Dr. Nuno Manuel

Morgadinho dos Santos Coelho, fls. 15. O Prof. Dt. Nuno Manuel Morgadinho dos
Sa!!!es..Cedlu pede desculpas pda demora. Tentou analisar a questao por diferentes

aspectos, porque 6 muito simpatico a esse pedido dos representantes dos estudantes.

Conclui que o Prof. Ignacio esd roberto de razio em seu parecer. N3o tem condigao de
veneer esse questao no imbito da Unidade. Ache que a manlestagao dos estudantes 6 algo

que precisam discutir, traz argumentos que desafiam idiscussio. Mas, nesse momento, nio

ha o que fazer, em sua opiniio, senio homologar o parecer do Prof. Ignacio. O AC:..Yan

Begade..E14Dck diz que quando discutiram ipso pda iltima vez, chegaram a falar sobre
levarem essa discussio a outras instfncias da USP, para que ela pudesse tomar essa decisio

de uma forma coletiva. Nio apenas para a Uhidade. Entao, 6 um pedido, na verdade, para

que esse questao seja enviada, talvez, para a Comissio de Legislagao e Recurso. Enfim, para
que deja enviado ao 6rgao competence da USP, para avaliar a questao do Estatuto da USP, a

legalidade dele e verificar se serra interessante a sua modificagao. O 113r11fJ)r,.!g114cb

Maria Poveda Velasco diz que quando Ihe foi solicitado o parecer, era pontual. Foi uma
solicitagao encarninhada pda Diretoria para se manifestar sobre a Portaria Intema n '
039/2017. (hamando para as eleig6es, tinha apenas uma vaga para Representante Discente

de Graduagio e uma vega para representante discente de P6s-Graduagao. O parecer se
centra nessa questao. Assim, como jf foi dito e o Prof. Nuno reiterou. L6 o Qltimo
padgrafo do parecer, conforme segue: "Entendo que event:unis questionamentos quanto i

observfncia ou nao, pda USP, da proporgao da representagao estudantil nos 6rgaos
colegiados, tal homo estabelecida na normativa federal, extrapola o fmbito da Faculdade,
devendo, se faso, ser objeto de consults aos 6rgaos centrais da Universidade, notadamente a

Procuradoria Gerd". Entao, o parecer 6 especificamente para essa questao sobre a Portaria.

Nesse sentido at6, como este no sumfrio "opinando favoravelmente a Poruria Intema n '
039/2017, por obedecer ao que preceitua o Estatuto da Universidade". Nada impede que

hajj uma consults. Nada impede que haha uma provocagio por parte do Centro Acad6mico.
A{, sim, acha que a primeira instancia, como disse, no cano da Universidade, serra a
Procuradoria GerRI da USP, para colocar esse questao. Se a Universidade este ou nio

observando e tal. A Se!!!!ela..Dilelea diz que colocaria diferente. Primeiro colocaria em

votagao o parecer do Prof. Ignacio para poderem tirar esse item da pauta. Em segundo

lugar, estaria propondo ao Representante Discente, exatamente isso, uma consults que

depois ida, eventualmente, para as instincias superiores e, depots, para a Procuradoria. Nb
sentido, do tratamento diferenciado que este sendo dado pda USP e pda LDB. Na
realidade, serra isso. Mas, em um novo processo. Nio adianta nada lever pam frente. lsso 6

apenas uma recomendagao. O Ac. Yan Bogado Funck questiona se, entao, ele faria uma

consulta a Congregagao. Nesse momento, a Profs. Dra. Chua Rosa Pereira de Lima retoma
i Sa[a. A Sc!!!!ela..D!!cleo diz que sim Apresenta para a (.bngregagao. A (]ongregagao,
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entao, encaminha. Inclusive, em termos de Cam@#i, pols estio no C#/@//i de IGbeido Preto.

lsso sera analbado, no primeiro momento, em tempos de Ca/@#i. Mas, ipso & uma opiniao
sua particular. Colocado em discussio e votagao o parecer do Prof. Ignacio. A:(llQ!!g£egaggQ

aDrova. Dor maioria (dezesseis votos favorgveis e dots votos contrgrios'l. o Darecer do Prof.

Dr. Ignacio Maria Poveda Velasco belo indefelimenlo do pedidolpresentado Demos

Reoresentantes Discentes de Graduacio e favor5vel iPoruria Intema n ' 039/2017. Dor

Qbede r aQ qye preuQia4a Q EsuwtQ da UniyQBjd8dQ: :An: 45: h iso Till. 3.
CRITERIOS PA.RA DISTRIBUlgAO DE CARGO DE PROFESSOR TITULAR:
3.1 PROCESSO: 2015.1.584.89.0. FAC(JLDADE DE DIREITO DE RIBEIRAO
PRETO. Carreira Docente. Relat6rio da ''Comissio de Estudos para Elaborar
Crit6tios para Distribuigao de Cargos de Professor Titular da FDRP". Definigao do
Departamento para o qual a vaga disponibilizada pda CAA seri alocada, fk.50-54. -
A Congregagao, em lO/11/2017, aprovou a concessio de vista dos autos ao Prof. Dr.
Andre Ramos Tavares, fls.42. - A Congregagao, em 01/12/2017, considerando a
manifestagao do Prof. Dr. Andre Ramos Tavares, aprovou encaminhar os autos a Comissio

para reflexio mats ponderada do assunto, fk.49. - Ata da 2' Reuniio da Comissio realizada
em 18/12/2017, is fls. 50 a 54, confirmando a aprovagao do relat6rio, fls.39 e 41. - A
Cbngregagao, em 06/04/2018, concedeu o pedido de vista dos autos ao Prof. Dr. Thiago
Marrara de Matos, expandindo-se a concessio de vista coletiva, fk.55. - A Congregagao, em
04/05/2018, considerando que a manifestagao do Prof. Dr. Thiago Marmra de Matos foi
entregue/disponibilizada no dia da reuniao, aprovou retirar o item de pauta, para
conhecimento de todos os membros, fls. 62. A Se!!!!ola..Direlea diz que tiveram a
manifestagao do Prof. Thiago Maura de Matos e, depots disso, o processo voltou para a

Comissio. A Comissio se pronunciou, examinando e, de uma forma muito particular,
respondendo is quest6es suscitadas pelo Prof. Thiago. Nio 6 um parecer. E um relat6rio,

gostaria de deixar clare. E uma ata, uma delibera$o da pr6pria Comksio que se reuniio
novamente para apreciar as quest6es propostas pelo Prof. Thiago. Nesse momento o Ac.

Yan Bogado Funck retire-se do local A Prob: I)!a: Ci da Roma Pelei! de Lima diz que
nio 6 um parecer, porque a (]omissio se reuniu e entendeu aprovar o parecer que foi

encaminhado pda Comissio. lsso, porque os professores que participaram das reunites
analkaram as propostas que o Prof. Marrara suscitou no parecer. Com relagao ao perfil de
Professor Titular, por ocasiio da aprovagao desse perfil pda CAA, tinha sido feita a
corregao que o Prof. Maura levantou no parecer. Entao, jf tinha fido aprovado o perfil

com a retimda das refer6ncias is atividades do curso de Educagao. A Comissao, nessa
reuniao, entendeu que os crit6rios objetivos jf estio contemplados no parecer. Entao,

concluiu que o Departamento de Filosofia do Direito e Disciplines Bgsicas -- DFB deveria
receber, agora, esse vaga de Titular em questao, em debate. .N6m disso, os crit6rios

objetivos, a Comissio entendeu pelo item 8(otto) das Diretrizes Gerais para a distribuigao

de cargo de Professor Titular. Para os pr6ximos pedidos de cargo de Professor Titular,
sendo esses os crit6rios objetivos: - Manger o equihbrio entre os Deparumentos na
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distribuigao dos cargos de Professor Titular, respeitadas as dimens6es dos Departamentos,

bem como sua produtividade, promovendo a rotatividade entre os Departamentos;
coeficiente cntrc o ntlmero de professores associados e o ntlmero absoluto de docentes do

Departamento, representado pda divisio do n6mero de professores associados pelo
ntimero de docentes do Deparumento. Entao, aplicando esse formula chegaram a
conclusio que o DFB tem o indice mais alto, que 6 0,5. Por isso, confirmando esse
deliberagao da Comissio em destinar o cargo para esse Departamento. Tamb6m, nas
Diretrizes Gerais um item 6 o tempo de Livre Doc6ncia dos professores associados. O DFB
tem os professores associados mais antigos, 2008 e 2009. Por isso, uma vcz mats,

confirmando a destinagao da vaga para esse Departamento. A Comissio entende como

crit6rios objetivos a produtividade dos professores associados na Graduagao, P6s-
Graduagao, Pesquisa e Extensao, bem homo as atividades administrativas. Todas essas

atividades jf estio previstas no perfil de Professor Titular. Tendo em vista essen crit&rios

objetivos, a Comissio concluiu que a vaga sega destinada ao DFB. Fez uma explicagao
sucinta dense debate, dos crit6rios objetivos e colocando-se a disposigao para os
esclarecimentos que forem necessfrios. A Sc!!!!ela..Dileleu diz que vai colocar em votagao
o entendimento da Comissao, no sentido do cargo ser atribufdo ao DFB. Colorado em
discussio e votagao o parecer final da Comissio. A {llp1lglrgagaa aprova-por maioria

}uatorze votes favorgveis e tr6s abstenc6es). o relat6rio da "Comissio de Estudos oars
ElaboraLCrit6dos=oara Distribuicio de Carlos de Professor Titular da FDRP", instituida
)dos Of.Circ./FDRP/A.TAc/023. de 20/10/2017. e Of.Circ./FDRPZATAcZ025. de

Of/ 1 1/2017. fls. 37 e 38. com a indicacio oara aue o Departamento de Filosofia do Direito

e Disciplines Bgsicas -- DFB leia contemolado com o cargo de Professor Titularuue

Na sequ6ncia, a $f!!!!ela..D!!elba convida a todos para o dia 03/08/2018: is llh -
Inauguragao do Retrato do Antigo Diretor Prof. Dr. Umberto Cell Junior; is 13h -- crA e
is 14h --(;ongregagao. Nada masfhai6qdo a tratar, a Scl113ela..Elesifle!!K agradece a
presenga de todos e da por encerraPa h @un\gqj4f.qbiifim'hamas e cinquenta e cinco minutos .

Do que, para constar, eu, :\. ;lHi!:#:#;;f#=::g:.--'''' Marcia Aparecida Cruz de
Oliveira Bianco, Assistente T6cnic\ /k:ldefhica, lavreie digit:ei este Ata, que sed examinada

pecos Senhores (.bnselheiros presentes a Sessio em que for discutida e aprovada, e por mim

assinada. Ribeir5o Prego, tito de junho de dois mil e dezoito.
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