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AIA DA 81' SESSAO ORDINARIA DA CONGREGAgAO DA FACULDADE DE
DIREITO DE RIBEIRAO PRETO DA UN'lVERSID.ADE DE SAO PAULO. Aos
tr6s dias do m6s de agosto de dois mil e dezoito, is quatorze horan, na Sale da G)ngregagao
da Faculdade de Direito de Ribeirio Prego da Universidade de Sio Paulo, em primeira
convocagao, reQne-se a Congregagio da Faculdade de Direito de Ribeirgo Preto - FDRP,

sob a Presid6ncia da Profa. Dra. Monica Hemlan Salem Caggiano, DialQa..fla.l:l!!idafb;
com a presenga: dos Presidentes de Comiss6es, Profs. Drs.: Marcio Henrique Pereira
Ponzilacqua (Comissao de Graduagao - Vice-Presidente), Rubens Begak (Comissio de P6s-

Graduagao) e Umberto Cell Junior (Comissao de Pesquisa e Representante da Categoria
Docente de Professores Titulares); dos Chefes de Departamentos, Profs. Drs.: Gustavo

Assed Ferreira (Departamento de Direito Ptiblico), Cristina Godoy Bemardo de Oliveira

(Deparumento de Filosofia do Direito e Disciplines Bgsicas) e Cintia Rosa Pereira de Lima
(Departamento de Direito Privado e de Processo Civil Vice-(hefe); dos IRepnse!!!a!!!w

das Categorias Docentes de: - Pl11fessew!..It.ia41aws, Profs. Drs.: Ignacio Maria Poveda
Velasco, Pedro Bohomoletz de Abreu Dallarie Silvana Martins Mishima; - !?!eJlessea$

Aseciafiw, Prof. Dr.: Alessandro Hirata; - P!!!fesseref:lll)e!!jews, Profs. Drs.: Guilherme

Adolf o dos Santos Mendes e Eliana Franco Neme; do Reoresentante Discente de
Grad!!asia: Yan Bogado Funck; da Reoresentante Discente de P6s-Graduagao: Anne
Lemos Refs Bianchini; e da Senhora Marcia Aparecida Guz de Oliveira Bianco, Assistente
T6cnica Acad6mica, para secretariar a reuniio. Justificaram aus6ncia: a Senhora Vice-
Diretora, Profa. Dra. Mama de Souza Ribeiro e o Prof. Dr. Nelson Mannrich. Havendo

n6mero legal, a Sc!!!!ela..Dilelea agmdece a presenga de todos e declare abertos os
trabalhos da 81' Sessio Ordinfria da Congregagao da Faculdade de Direito de Ribeir5o

Prego. Deseja que o segundo semestre letivo deste ano de 2018 transcom com

tranquihdade, em seguranga, sempre com a perspective de desenvolvimento dos estudos

juridicos. 1. EXPEDIENTE. 1. Discussio e votagao: 1.1. Ata da 80' Sessio Otdinfria
da Congtegagao, rea]izada em 08/06/2018. 11111]Qw!}(]a em votagao, a Congregagao
aorova. oor maioria dos oresentes (auatorze votos favorfveis e uma abstencio). a Ata da 80'

gregagiQ:Jealizada en] 08/06/2018. 2. Comunicag6es da
Diretoria: - Senhora Diretora, Profs. Dra. Monica Herman Salem Caggiano. A
Sc!!!!ela..Dilelea comunicou que a Senhora Vice-Diretora Profa. Dra. Massa de Souza
Ribeiro justif icou sua aus6ncia, pois este participando de um concurso na FEA, em Sio
Paulo. Diz que cessou, em 29/06/2018, a designagao do Prof. Dr. Ignacio Maria Poveda

Velasco para exercer a fungao de Secretfrio Gerd. O Prof. Dr. Ignacio Maria Poveda

Velasco foi nomeado para exercer a fungao de Superintendente de Relag6es Institucionais.
O Prof. Dr. Ignacio Maria Poveda Velasco 6 integrante desta Clongregagao. Por outro lado,

assumiu as fung6es de Secretfrio Geralo Prof. Dr. Pedro Vitoriano de Oliveira, a contar de

30/06/2018. Registry a realizagao dos seguintes Concursos de Livre- Doc6ncia: - 04 a
07/06/2018 - Edital FDRP N ' 034/2017 - Deparumento de Direito Ptlblico - Area de
(.)iminologia. (lbndidato aprovado: Dr. Eduardo Shad Diniz; - 15 e 20 a 22/06/2018

P4ginal 1 28 Av. Bandeimntes , 3900 (h/#p//i da USP
14040-906 Ribeido Pnto-SP

T I F 55 (16) 3315-4954

www.direitorp.usp.for



UNIVERSIDADEDESAOPAULO
FACULDADEDEDIREITO
DERIBEIRAOPRETO

.Assistancia qZcnica .Aca(Gmica

41

42
43

44
45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

Edital FDRP N ' 044/2017 - Departamento de Direito Privado e de Processo Civil - Aea
de Direito Agrgrio. (hndidata aprovada: Dra. Flavia Trentini; - 03 a 06/07/2018 - Edital
FDRP N ' 030/2017 - Departamento de Direito ])6blico - Area de Direito Penal (hndidato
nio habi[itado: Dr. E]cio Amida; - 26 a 31/07/2018 - Edita] FD]W ' N ' 042/2017 -
Deparumento de Direito Privado e de Processo Civil- Area de Direito Processual Civil
Candidatos aprovados: Drs. Paulo Eduardo .ives da Silva e(bmilo Zufelato. Foi realizado
o Processo Seletivo para Professor Contratado 111 p'rofessor Doutor Temporgrio) no

pedodo de 17 a 19/07/2018 -- Edital FDRP 09/2018 - Deparumento de Direito Privado e

de Processo Civil -- Area de Direito Civil(hndidatos aprovados: Rodrigo de Lima Vaz
Sampaio, Claudia Berbers(bmpos e Samuel Luiz Araujo.(bndidato indicado: Rodrigo de

Lima Vaz Sampaio. Comenta que o Dr. Rodrigo de Lima Vaz Sampaio solicitou uma
audi6nch para se apresentar a Diregao da Casa. Provid6ncia que considers bastante elegante
e extrem2mente salutar. Eventos realizados: - 12 e 13/06/2018 - Congresso "Food Law:

Um diflogo intetdisciplinar" - incentivou a atividade de pesquisa com submissio de
trabalhos da graduagao e p6s-graduagao e consolidou parcerias intemacionais de
colaboragao em pesquisas na area. Organizagao: Diretoria e P6s-Gmduagao da FDRP; - 14

e 15/06/2018 -- Simp6sio "A reforms trabalhista: pontos cdticos e ptimeiras

interpretag6es" - proporcionou a estudantes e profissionais do Direito, vinculados ao

Direito Mateiiale Processual do Tmbalho, oportunidade de aperfeigoamento de
conhecimentos te6ricos e prfticos, visando ao aprofundamento t6cnico e cientffico na area.
Tata-se de uma realiza$o do Programs de P6s-Graduagio em Direito e do Departamento
de Direito Privado, de Processo Civil e do Trabalho da UNESP Universidade Estadual

Paulista "ltHio de Mesquita Filho" Faculdade de Ci6ncias Humanas e Socials da UNESP --

Franca; do Programs de P6s-Graduagao em Direito e do Deparumento de Direito Privado

e Processo Civil da Faculdade de Direito de Ribeir5o Prego USP; e da Escola Judicial do
Tribunal Regional do Trabaho da 15' Regiao; com apoio do Tribunal Regional do Trabalho

da 15' Regiao; - 03/08/2018 - Inauguragao da Galeria de Diretores da FDRP-USP, is llh,

na Sala da Diretoria - Entronizagao do quadro do Ex-Diretor Prof. Dr. Umberto Cell
Junior. (2013-2017). Organizagao: Diretoria da FDRP. Pi6ximos eventos: - 09 e
l0/08/2018, 3' Seminfrio de Direito Econ6mico -- FDRP/USP, no Anfiteatro da FDRP,

das 8 is 18h As palestras servo realizadas por grandes especialktas e autoridades de
diferentes instituig6es e teri um Workshop de direcionamento pam os alunos que sonham

ingressar nas carreiras. Organizagao: Prof.' Dr.'Juliana Oliveira Domingues; - 09/08/2018,
Evento Viol&ncia, g6nero e atividade conciliat6ria: limites e possibilidades, na Sala da
Congregagao da FDRP, das 9 is 12h Organizagao:(-bmissao sobre Vio16ncia de G6nero da

FDRP/USP. Gostaria de fazer um destaque especial a este evento. E o t6m)ino, 6 o ponto
final, o tlltimo ato de um problems que tiveram no fmbito da Faculdade de Direito e que se

encerra. E sobre um problems que envolveu em parte vio16ncia contra a mulher e em parte
"bullying". A solugao do caso foi um compromisso de realizar esse evento que sed
realizado com duas expositoras especializadas no assunto: Profa. Dra. Eunice Aparecida de
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Jesus Prudente e Dra. Marcia Annunciato. Conhece pessoalmente a Profa. Dra. Eunice
Aparecida de Jesus Prudente, Professora do Laqo de Sio Francisco Departamento de

Direito do Estado, foi Secretfria da Justiga do Estado de Sio Paulo, 2tua nos casos que

envolvem crimes de viol&ncia contra a mulder, vio16ncia de g6nero e crimes de racismo.
Este dando bastante 6nfase a esse evento, porque gostaria que fosse extremamente

prestigiado. E o 61timo ato de um processo que conseguiram solucionar mediante a

promessa de realizagio desse evento, com personalidades especializadas; - 15 a 17/08/2018
Semana Juridica, no Audit6rio da FDRP. Organizagao: Comissio Coordenadora da

Semana Juridica da FDRP/USP, composta pelos membros: Prof. Dr. Gustavo Assed
Ferreira, Profa. Dra. Cristina Godoy Bemardo de Oliveira, Prof. Dr. Jair Aparecido
Cardoso, Prof. Dr. Alessandro Hirata, Fabio Jose Moretti- Representante da Segao de

InfomMtica, Femando Ribeiro Rodrigues - Representante da Area Administmtiva, Gisele
Cristina dos Santos - Representante da Area Financeira, oder Gongalves de Padua -

Representante da Area Academica, Claudia Sarkis Rezende Secretfria, Victor Hugo
Ferreira Geraldo - Representante CAAIA, Ana Laura Porphirio Santos - Representante

CAAJA, Rafael Moro Brandio - Representante AAACa7 e Abner Henrique de Lima e Silva

- Representante AAACa7. A Semana Jurjdica seri composta por tr6s diferentes eventos. Nb
dia 15 sobre o dtulo ''Ser Advogado", estarf a OAB presente aqui. Dia 16 soba-e

"Compliance nas Organizag6es". Terio palestl-as de manha, itarde e a noite. No tlltimo dia,

17, terio a mesa "Eleig6es 2018", com temps sensiveis, preocupantes, inquietantes do
processo eleitoral 2018. Da organizagao desses pain6is do dia 17 vio participar os antigos
Presidentes do TRE - Sio Paulo, Mario Devienne Ferraz, Antonio Carlos Mathias Coltro.

Tamb6m vai participar o atual Presidente do TRE - Sio Paulo, (.brlos Eduardo Cauduro
Padin. Teri a participagao do Juiz Eleitoral Marco Antonio Martin Vargas. Presidid os
trabalhos a Profa. Dra. (listing Godoy Bemardo de Oliveira. Tamb6m redo personalidades

da Area Advocadcia no "Ser Advogado", no ptimeiro dia. A presenga do Presidente da
OAB -- Sio Paulo, Prof. Dr. Marcos da Costa e do Vice-Presidente, Prof. Fabio R o.nton.

Na mesa da tarde, estar5o presentes Ana Maria Pedreira e Vivian Gregori Torres. Gostaria

que ipso ficasse registrado que a Ana Maria Pedreira 6 Presidente da Comissio de Estudos
Juridicos da OAB -- Sio Paulo. A Vivian Gregori Torres 6 Presidente da Comissio de
Estudos de P6s-Graduagao da OAB -- Sio Paulo. Diz que esHo convidados ou convocados

para participar dos tmbalhos dessa mesa especifica os Profs. Drs. Alessandro Himta e

Rubens Begak. ''Compliance '' estarf sobre a batuta do Prof, Dr. Renata de Mello Jorge
Silveira. O Prof. Renato foi Vice-Diretor da Faculdade de Direito do Largo de Sio
Francisco at6 hf pouco tempo Ele 6 Professor Titular de Direito Penal da Faculdade e tem
uma larva experi6ncia em "Compliance". Um profundo estudioso do Lava Jato e tamb6m

do Nlensalao, enfim, eases ''fen8menos" que desagtadam a todos. Em todo casa, 6 nosso
dever analisf-los. No proprio dia 15 terio uma palestra do Prof. Dr. Kazuo Watanabe, que 6

um grande processualista e foi, eternamente, o "bravo direito" da Ada Pellegnm Grinover,
nome at6 hoje extremamente respeitado, nio s6 no mundo particular da USP, mas homo no
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mundo juridico de modo gerRI Ainda no dia 16, acontecerio palestras vespertinas de Sulan
Wong, Raul AHaid e Rodrigo Pessoa, sob a batuta, a condugao, do Prof. Dr. Umberto Cell

Junior. A programagao da Semana Jurdica 6 extremamente rica, importance, relevance para
comegarem os estudos do segundo semestre letivo; - 23/08/2018, 1' Seminfrio

Intemacional de Concorr6ncia e Inovagao -- FDRP/USP/PU(}SP, no Anfiteatro da FDRP,

das 8 is 17h, visando explorar os efeitos dos processor de inovagao e digitalizagao sob a
perspective jurjdica. Organizagao: FDRP/USP e NCt/PUC/SP, Profs. Maria Garcia --
PUC/SP, Profa. Juliana Oliveira Domingues -- FDRP/USP e Prof. Eduardo Mohan Gabon

(Grupo NCI/PUGSP); Nos tlltimos dias de agosto redo a presenga aqui da Universidad de

Salamanca para assinatura do conv6nio. Estad presence aquia Secre6ria Gerd Adjunta da

Universidade, Profa. Maria del Pilar Jimenez Tells; Em setembro, traremos aqua para a
Faculdade de Direito de Ribeido Prego o famoso evento do Instituto Pimento Bueno. E um

evento dos Especialistas em Direito Constitutional, com os Presidentes, os Ministros do
Supremo Tribunal Federal. No Largo de Sio Francisco ja 6 tradigao o events do Pimento
Bueno. 3. Palavra aos Senhores Presidentes de Comiss6es: ComissiadtGladnacgo:
O Prof. Dt. Marcio Hlenrique Pereira Ponzilacqua informs que no dia 11/07/2018 foi
realizada a prove da segunda etapa para transfedncia extema. No total forum vince e nove

candidatos para novo vagus para o terceiro semestre do curso. O resultado final seri
divulgado no dia 13/08/2018. A Comissio aprovou um projeto de programa de saide
mental e bem estar dos alunos de Graduagao da FDRP. Esse programa de sa6de mental

vem ao encontro de uma necessidade que tem sido recorrente na USP. Um problema muito
grande, a Profa. Silvana talvez possa colaborar nesse sentido. O nGmero de alunos com

problemas tem sido assustador. As Pr6-Reitorias estio preocupadas, t6m mandado
infomlag6es. Aqui se mobilizam no sentido desse programa de satide mental e bem-ester

que compreende um conjunto de atividades com a finalidade de combater o sofrimento
mental e emocional, e propiciar condig6es para o pleno desenvolvimento acad6mico dos
alunos de Graduagao. Observa-se que nio 6 s6 alunos, mas as outras categories tamb6nt

Por&m, a Comissio de Graduagao esd se preocupando com aquilo que 6 objeto da sua

atengao. As atividades integmdas ao programs sio: campanha de cartazes, medias e redes
socials, com textos curios, chamando atengao para a quesao e divulgando o acolhimento

oferecido pda USP: programs de acolhimento e orientagao; tutoria dos alunos interessados;

projeto de reorganizagao dos espagos fisicos de modo a coma-los mais amigfveis e
acolhedores para a conviv6ncia; of icinas de esporte, meditagao e arte para os alunos,
professores e funcionarios; projetos de culture e arte com apresentag6es musicals em
intervalos, aquisigao de obras e ane para humanizar os ambientes e outrRS iniciativas. Nio

vai descrever dodo o programa aqua Sio somente esses primeiros contetidos que depots
serif informados e divulgados cntrc sodas as categories e segmentos da Unidade. Tiveram

uma s6rie de projetos homologados para a Faculdade: tr6s projetos de monitors
homologados dentro do edital PEEG, de tr6s professores, com quatro bolsas, os quads jf
foram selecionados os alunos inscritos. Considers que somente uma bolsa que este
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pendente. As demais if forum alocadas. Sabre os projetos do Programs Unificado de

Bolsas, forum trinta e sese projetos enviados, trinta e cinco homologados. Dezenove

professores fizeram inscrig6es nesses projetos. Mauve uma redugao pdas instfncias
deliberativas do nGmero de bolsistas. Mas, mesmo assim, tiveram um ntimero considedvel

que atinge grande parte dos alunos. Sio quarenta e cinco bolsas, de uma a dubs bolsas por
professor. Comissio de P6s-Graduagao: O Pi:of: Dr. Rubens Begak parabeniza o Prof.

Dr. Umberto Cello Junior pda entronizagao do seu retrato. Parabeniza a Profa. Silvana pda
posse ou participagao, primeira oportunidade que a encontra na Congregagio. Com exito, jf

que planejaram isso com muito afinco, agradecendo o apoio da Diregao, da Profs. Monica,
da Profa. Malta e dos colegas todos, pois ultimaram agora e estio para divulgar o resultado

final dos aprovados no processo seletivo. Restando, tio s6, a peculiaridade da normativa

intema do P6s, a terceira base, que sio as bancas para selegio final daqueles que comporao
as trinta e sete vegas. O processo, basicamente, la foi feito em duas fases. A primeira delas,

coma jf anunciado aqui na Congregagao, com a participagao muito importance da
FUVEST, na parte de exame de lingua e, depots, a segundo base, a parte substancial,

restando aprovados o ntlmero de cinquenta e oito candidatos. Desses cinquenta e oito vio

selecionar trinta e sete para as vagus que possuem. As bancas servo realizadas entrc os dias 6
e l0/08/2018. Contam com dois funcionfrios, Vida e o Omar, trabahando com afinco

para a montagem das bancas. Lembrando que os candidatos escolhem a primeira opgio de

orientador, uma segunda e terceira e, sempre que possivel, dentro da tradigao, fargo as
bancas com essen indicados. Tamb6m, hole, foi realizado o processo seletivo dos alunos

especiais. Lembrando esta particularidade, o programs em especial, diferentemente de vfrias

outras Unidades, fazem argo que acham importance, um processo seletivo com edital para

preenchimento das vagas dos candidatos a alunos especiais. T6m cinquenta e um candidatos

que fizeram a prove este manha, para dezesseis vagas, fete disciplines. A Comissio se
dedicou e espera mats esse processo ultimado com 6xito. Com relagao a turma anterior, tcm

entrc l0/07 e 01/08/2018, as inscrig6es para os exames de qualif icagao. Jf possuem um
ntlmero signif icativo de dep6sitos. Trinta e dois dep6sitos dessa terceira turma de
Mestmdo. Estio organizando, tamb6m no imbito da Comissao, as bancas. C)s professores

la t6m indicado suas prefer6ncias de convidados. Estio trabalhando bastante para ter 6xito

tamb6m nessa questao. Jf realizaram algumas bancas que pda idiossincrasia eram
convidados de fora. Uma foi composta pda Profa. Dra. .Alessandro Di Lauro, da University

di Pisa, e pelo Prof. Dr. Luc Bodiguel, da University de Nantes. Terio dual defesas com a
participagao do Prof. Dr. Mario Martins Garmendia Arig6n, da Universidad de la Reptlblica

do Uruguai. Ter5o dois eventos importantes que gostaria de participar os colegas dessa

Congregagao: um 6 a a vinda do Prof. Carlotti, convidado pelo Programs, como anunciado

na peni31tima reuniao, Ele disponibilizou as datas que poderia. Em maid foram anunciadas

reunites pregressas aqui na Congregagao. Porque na reuniio que fizeram com os 6rgaos, as
instfncias de regramento e de fomento, lamentavelmente, ele nio pode vir. Tete um

problems de satSde na familia, o pai, e precisou cancelar de 61tima hora. Entao, vid visitar o
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Progranu, quer estender o convite a todos os colegas, a todos aqueles que se interessem,
aos alunos, no dia 31/08/2018. Ainda estio vendo horgrio que ele poder5 vir nos visitar.

Ter5o a apresentagao de uma platafomu, no dia 17/08/2018, peta Profs. Dra. Maria Luiza
Feitosa, PrGReitora de P6s-graduagio da Universidade Federal do Para6a. Apresentarg

uma plataforma que ela exitosamente desenvolveu com orientandos seus daquele Programs,
"Peticio Jugs". Platafomla que ela tegistrou no CNPq e que possibility que se trite os
julgamentos da Corte Interamericana. Ela apresentad esse programs aquiE um evento que
nomad com a Semana Juridica. Fifa a apresentagao disso nio s6 para aqueles que ja
participam do P6s-Graduagio, como para todos aqueles alunos de Graduagao, de P6s e

colegas que queiram saber como esse plataforma funciona. A Professors, graciosamente,

disponibilizaria a todos os interessados que queriam trabalhar com esses julgamentos. O

interesse dela 6 na divulgagao da utilizagao desse tipo de instrumento. Informa ainda, que
seH rea]izado no dia 24/09/2018, na Facu]dade de Direito do ]l.argo de Sio Francisco, o ll
Forum de Cloordenadores de Programs. Iniciativa feita pelo F6rum em sie CONPEDI,
trabalhando com o Presidente da Comissio de P6s-Graduagao do Largo, Prof. Scarf, e a
Diregao daquela Unidade. Tkxlos os Presidentes de Comissio de P6s-Graduagao e
Coordenadores de Programas estio sendo convidados a participar desse tio imporunte
evento. Entao, dado a noticia opominamente do que ali se discute. Todos devem estar

sabendo sobre os cortes que forum anunchdos no orgamento da Capes e ipso esb gemndo
uma mobilizagao nacional E algo que gerard um impacto tremendo no progresso dos
Programas de P6s-Graduagao, na ci6ncia, no desenvolvimento mesmo do pessoal de navel

superior do pals. Foi feito uma reuniio no Palfcio do Planalto, coordenada pda Capes,

CNPq, Finep, SBPC com o Presidente da Reptlblica, em data de antes de ontem Ao que
tem noticia pelo Coordenador de Area, Prof. Dr. Otavio Luiz Rodriguez, o Presidente da
Reptiblica at6 terra dito, aos presentes naquela reuniio, que ele pr6prio subscreveHa o

reclamo pelo cone. Mas, enfim, ficou algo um pouco impossivel em sua maneira de ver e
engender. Esperam que eases cortes nio prospered A Sc!!!!era..Dilelem diz que essa

noticia dos cortes 6 extremamente taste, a(.apes sem dinheiro, falida, 6 noticia nacional; foi
dada ontem e discutida por dez minutes no Jomal Nacional. O corte de todas as bolsas:

Doutorado, P6s-Doutorado, Mestrado, enfim Noticia boa, s6 a partir de 2019. Entao, 2018

judo normal Comissio de Pesquisa: O Prof. Dr.Umberto Celli Tudor agradece as
palavras do Prof. Rubens Began Pede licenga para antes de fazer as comunicag6es da

(-bmksio de Pesquisa, agradecer a Senhora Diretora pda realizagao da Cerim6nia da
Inaugumgao da Galeria dos Quadros. Agradece imensamente coda a acolhida e coda a

organiza$o realizada. Gostaria de manifestar aquia sua extensa, imensa, enorme alegria de

ester ao lado da Profa. Dra. Silvana Mishima. Para quem nio a conhece, a Profa. Silvana foi

Diretora da Escola de Enfermagem de Ribeido Prego. Teve a honra, alegria e satisfagao de

trabalhar com ela quando foi Diretor dessa Faculdade e aprendeu a admire-la. A sua

capacidade de trabalho, sua compet6ncia, sua seriedade, seu profissionalismo sio qualidades,

hoje, coda vez mats raras. Diz a Profa. Dra. Silvana Martins Mishima que em nome da
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Congregagao, gostaria de dar as calorosas boas-vindas. Toda sua sabedoria, todd sua
experi6ncia servo muito importantes aqui para a Congregagao e para a Faculdade. Felicita a

Senhora Diretora pda feliz escolha da Profa. Silvana. Pede desculpas pda quebra de
protocolo, pois deveria falar na "Palavra aos Membros", mas aproveitou a oportunidade e o

fez agora. Sabre as comunicag6es de Pesquisa, reitera as comunicag6es pam o SllCUSP,

estado abertas at6 o dia 24/08/2018. Lembrando que a participagao dos bolsistas PIBIC e
dos alunos inscritos no Edital Sem Bolsa da Faculdade de Direito de Ribeirfo Prego 6

obrigat6ria. Tamb6m esb aberto o pedodo para inscrigao de avaliadores para o SllCUSP
nas categorias de Docente, Doutorando, P6s-Doutorando e Mestrando, at6 o dia
31/08/2018. A primeira etapa do SllCUSP, homo Jf noticiou na 61tima reuniao, sera
realizada em Ribeirio Preto, nos dias 24 e 25/09/2018, aqui na Faculdade de Direito de
Ribeido Prego. A Comissio de Pesquisa da FDRP optou em nio participar em conjunto
com as outras Unidades. Uma vez que o evento seH realizado aqui na Faculdade e realizad

eventos paralelos. (kupando umps das salas, de forma a permitir que os alunos que

participarem disses eventos paralelos tamb6m possum frequentar o evento principal do

SllCUSP que seri realizado no Audit6rio. Informs que o Edital de Incentivo a Atragao de
P6s-Doutorandos este com insctig6es abertas via "Fate Conosco" dense novo Sistema

Atena. Servo vince e cinco auxilios no valor de dots mil regis, por at6 sets meses para P6s-

Doutorandos da USP que apresentarem projeto de pesquisa de P6s-Doutorado submetido a
FAPESP. O puzo para inscrigao e aprovagao da Comissio de Pesquisa, nio s6 nossa, mas
das outras Unidades tamb6m, sera at6 o dia 31/08/2018. A FDRP recebeu duas bolsas

PIBIC da Pr6-Reitoria de Pesquisa, sendo uma para novos Docentes. Recebidas pelo
orientando do novo Professor da Casa, Prof. Dr. Gabriel Loretto lochagin, o aluno Victor
Michel Savatobsky, e outra para o orientando do Prof. Dr. Eduardo Shad Diniz, o aluno
Arthur Martins Fonseca Valenga. As inscrig6es para os projetos aprovados do Edital
Unificado de Bolsas PUB estio aberus para os alunos de Graduagao at6 o dia
15/08/2018, via Sistema Jtlpiter Web. (IX alunos que nio fizeram inscrigao no Servigo

Social, confomle descrito no Edital, nio coseguirio se inscrever. Como foi noticiado em
Congregag6es pmsadas, foi criado aqui na Faculdade de Direito o N6cleo de Direito
Intemacional de Ribeido Prego -- Nedirp. O Nediip, com auxiho de alguns Professores,

vale sitar, em especial, o Prof. Clio e, tamb6m, com seu apoio, pleiteou uma bolsa junto i

FAPESP. Receberam esse bolsa justamente para realizar o I Congresso de Direito
Intemacional da Faculdade de Direito de IUbeido Prego da Universidade de Sio Paulo que

seri realizado em outubro em data kinda a ser fixada. A Senhora Diretora se6 previamente

convidada e comunicada. Gostaria de partilhar maid esse noticia, conseguiram esse recurso
da FAPESP para realizar ICongresso de Direito Intemacional da Faculdade. fe!!!issue..dc

Relag6es Internacionais: O Prof. Dr. AlessandtQ H.irate diz que tem um edital aberto a

partir de segunda-fein, dia 6 at6 o dia 13/08/2018, com as vagas de intercfmbio dos
conv6nios da Faculdade de Direito de Ribeirgo Preto. Nesse semestre ofereceram vinte e

tr6s vagas, das mais diversas faculdades conveniadas, o que deve suprir as necessidades
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desse semestre tamb6nt N6mero que tcm sido mats do que suficiente para a procura dos
alunos nos semestres anteriores. Tem enviado uma media de dots ou tr6s estudantes por
semestre nesse edital intemo e contam com vince e tr6s vagus, As inscrig6es vio at6 o dia

23/08/2018, o que vai possibilitar que esse processo seletivo se conclua antes do Edital de

Bokas que AUCANI publican ainda nesse m6s de agosto. Nesse momento, tamb&m, estio
sendo enviados os seis alunos selecionados aqui da Faculdade para participar do Duplo

Diploma com a Universidade de Camerino que juntar,se-ao aos dots alunos da Faculdade

que ja se encontram em Camerino. Totalizando, entao, oito alunos no Programa de Duplo

Diploma. O Programs 6 coordenado pda Profa. Dra. Cintia Rosa e por mim Tedo no dia
09/08/2018, na AI..K=ANI, o evento do GERINT, reuniio de todas as Comks6es de
Relag6es Intemacionais, junto com servidores e docentes, responsaveis pdas Comiss6es de

Relag6es Intemacionais de sodas as Uhidades. Por escolha da Presid6ncia da AUCANI, vai
coordenar em nome da Faculdade a Area de Humanidades esse ano. 4. Palavra aos

Senhores Membros. O PIQ!: I)&Jgnacio Maria PovedzVelasco diz que faz subs as

palavras do Prof. Umberto. Conhece a Profa. Silvana hf muito tempo e endossa, subscreve,
judo o que o Prof. Umberto falou. Realmente, pam todos os colegas, poder contar com

coda a experi6ncia da Profs. Silvana 6 um luxo, para todos aqui na Faculdade de Direito.
Coma, tamb6m, 6 um luxo contar com a experi&ncia do Prof. Pedro. Gostaria de
cumprimentar e parabenizar a Senhora Diretora pda iniciativa do evento de hole de manhi.
Muitos aqui estavam presentes e acredita que foi um momcnto imporunte para a
Faculdade; um momento de congragamento, de estreitar lagos, de olharem juntos para

aquino que os unem 11 o desejo e o interesse maior da Faculdade. Estio todos empenhados

em fazer com que esta Unidade deja cada vez mais aquela Faculdade de excel&ncia com que

todos os professores, funcionfrios e alunos sempre sonharam Pelo qual todos aqui
deixaram e tem deixado muito das subs midas, o melhor de suas energias. Diz iSenhora
Diretora que ficou muito contente e gostaria de parabenid-la. lsso, sem falar da merecida
homenagem ao queridissimo Prof. Umberto Cello Junior. Gostaria de fazer uma
ponderagao, pegando um gancho na fda do Prof. Hirata, da crime nio s6 econ6mica,
institutional, politica, pda qual passe o pab. Este pensando, agora, na crise econ6mica que

atingiu o pals dodo e atinge a Universidade de Sio Paulo. Nio precisa entrar em detalhes.
Ouvindo o relate da Profa. Monica sobre a Capes. Sabendo homo sabem da situagao de

qantas universidades. Nio deixa de ser digno de mengao e at6 alentador, porque a
Universidade de Sio Paulo, apesar de judo, tem que olhar os pontos positivos e seguir em

frente, sempre juntos, unidos. Juntando esforgos para caminharem rumo ao objetivo
comum que 6 o da exce16ncia. A Se!!1leia..Diielem diz que tinha deixado pam dar as boas-
vindas a sua amiga, Profa. Silvana, no final, porque pensou em deixf-la ver a situagao aqui

na casa, se foi um bom neg6cio, se merece os parab6ns ou se, na realidade, deveriam dar os

p6sames. Mas, viu que o Prof. Cell, depots o Prof. Ignacio, de uma forma extremamente

delicada e at6 bastante responsfvel, jf a cumprimentaram Entio, resolveu aproveitar agora

os comunicados e, tamb6m, dar as boas-vindas. Hoje, em especial, tem uma reuniio
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extremamente cdma. Em gerd, as reunites sio palmas. Diz a Profa. Silvana que, de alguma

forma, vai se acostumar com des, do Direito, os "data v6nia". E um pouco diferente, mas,
apesar dos debates, das discuss6es, ao final judo se aceru. Sio todos amigos,

principalmente, colegas. Deseja iProfa. Dra. Silvana Martins Mishima que sega muito bem

vinda iCongregagao. Conhece sua experi6ncia e a sua presenga seri extremamente valiosa
para e]es. Agradece a Profs. Si]vana por ter aceitado. O ]'rof Dt. Ignacio Maria Poveda

yelasce diz que gostaria de parabenizar a Faculdade e aqueles quatro docentes que
recentemente fizeram a Livre-Doc&ncia. Parabenizar a Faculdade, porque isso representa o

saito, o rumo para exce16ncia. Sio passos, sio etapas, e isso s6 valoriza. Tende a fazer com

que a Faculdade, homo um todo, cresga. Em particular, soube do Prof. Dr. Eduardo Shad
Diniz, a Profa. Dra. Flavia Trentini, o Prof. Dr. Camilo Zufelato e o Prof. Dr. Paulo
Eduardo Alves da Silva. Gostaria de registrar em ata os cumprimentos. Aproveitando a

noticia que Ihes foi trazida, de uma reprovagao. Embora, isso seja sempre uma coisa triste,

mas que faz parte, tamb6m, da caminhada de exce16ncia. Tanto faz se 6 um candidato de
fora ou da casa, porque ja tiveram reprovagio, infelizmente, nio precisa lembrar. As pessoas

precisam entender que ser Livre-Docente pda Faculdade de Direito de Ribeirfo Prego 6

argo muito s6rio. Conversando com alguns colegas, os mesmos disseram que somente
apresentaram sua Libre-Doc6ncia quando achou que la estava maduro. Porque tem que
trazer um memorial, frazer uma experi6ncia de vida. Acha que estes datos recentes, quatro

aprovag6es e uma reprovagao, enfim, infelizmente, todos des caminham nessa diregio, de
mostrar que a Faculdade esd empenhada em atingir esse objetivo, o desafio da exce16ncia

da Faculdade. A PIQ&: I)!a: Silva a bland $ bli$bima diz quer gostaria de agradecer a
sua indicagao para participar da Congregagao. Espera poder contribuir. Nio vai dizer que
ficou somente lisonjeada com o convite, mas ao mesmo tempo, muito preocupada tamb6nl

Embora sejam todos uspianos, as Unidades funcionam com uma 16gica um pouco diferente,

pda caracterizagao das subs pr6prias areas. Esd a disposigao. Com grande prazer e muita
honra que aceitou o convite. Agradece as palavras dos colegas Prof. Umberto, Began, da

Senhora Diretora e do Prof. Ignacio. Acha que exacerbam suas qualidades, que nio sabe se

poded corresponds-las. Es6 aqui para tentar colaborar com aquilo que for possfvel.

Gostaria de fazer um convite, pois na pr6xima sexta-feira, haverg um evento aqui na
Faculdade de Direito, evento comemorativo dos 65 (sessenta e cinco) anos da Escola de
Enfemlagem. Embora seja um fema muito especffico, 6 um temp que tem side discutido em
vfrios fmbitos: profissional e tamb6m no imbito da regulagao das profiss6es de satlde.

Havel uma mesa com o colega Advogado Prof. Dr. Femando Mussa Abujamra Aith,
at:ualmente da Faculdade de Medicine em tdnsito para a Faculdade de Sa6de Publica da
USP, homo Professor Titular. Teve opormnidade de participar do concurso para Titular do
Prof. Femando Auth para a Faculdade de Satlde Publica. Ficou bastante impressionada da

discussio que ele faz acerca das pohticas ptiblicas e as politicos de satlde, em especial, a

regulagio das profiss6es de satlde. Ele este homo Assessor do Minist6rio da Sa6de para
essas quest6es que estio presences de uma forma bastante incisive nesse momento. O
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CaP?#)xi 6 diverso no ponto de vita das areas. .As vezes, hf a possibilidade de cruzar esses

momentos que acabam sendo bastante importantes. E um evento gratuito e sed realizado
aqui na FDRP. A mesa seri das 10:50h is 12h. A parceim dele nessa mesa 6 Professors da
Universidade de Sio Paulo, Dra. Marina Peduzzi, Enfermeira da Escola de Sio Paulo e,

tamb6m, Assessors do Minist6rio da Satlde. Tem trabalhado para quest6es especfficas de
amplia$o das prgticas e regula$o do trabalho. SeH dia l0/08/2018, sexta-keira pr6xima. A

Se!!!!ela:..DilelQa diz que se estiver aqui, estad presence com certeza. Parabeniza a
Faculdade de Enfermagem peso evento. E um fema extremamente importance e muito
delicado hoje em dia. Realmente, os debates, os estudos e as reunites que estio girando em

torso dense fema sio relevantes. O Prof. D!: Gustavo :A$$ed Fe!!ella diz que gostaria de
agmdecer a Diretora da Faculdade pda bela homenagem que fez ao Titular de seu

Departamento, Prof. Dr. Umberto Cell Junior. E um honra para des do Deparumento do
Direito Ptiblico, que a hderanga deles tenha sido homenageada por esse casa e parabeniza o

Pmf. Dr. Umberto Celli Junior pda justa homenagem recebida na manzi de hoje. Gostaria

de cumprimentar a Profa. Silvana, uma grande honra, pessoal para ele, fazer parte de um

Colegiado que ela integra. Sed um aprendizado e uma alegria muito grande. Gostaria de
acompanhar as palavras do Prof. Dr. Ignacio Poveda. Nio adianta se as bolsas da (Ihpes se

vio. Se o futuro Presidente da Rep6bhca, o que dizem nas pesquisas de opiniao, Gemldo

Alckmin diz que cobrarf por P6s-Graduagao e, talvez, por Graduagao. lsso nio imports.
Na verdade, ainda que denham dif iculdades, precisam seguir lutando pda educa$o no
Brasil Com suas armas e suas forgas. Lutando pelo ensino ptlblico gratuito de qualidade. E

se assam nio for, deverio continuar perseverando mesmo colocados contra a parede. Nio
podem deixar de lutar pda educagao publica gratuita no Brasil, ainda que sodas as
intemp6ries os levem a desistir. A Se!!!!efa..DilelQa solicita a inclusio extmpauta do item
5. REl:ATORIO DE ATIVID.ODES: 5.1. PROCESS0 2015.1.680.89.0 -- PROF. DR.

DANIEL PACHECO PONTES. Relat6rio de Atividades Acad6micas apresentado pelo

Prof. Dr. Danie] Pacheco Ponies. - Parecer da re]atora pe]a (:ongregagao, Profa. Dra. (]ntia
Rosa Pereira de Lima. A solicitagao de inclusio do item 5 foi aprovada por unanimidade. ll.
ORDEM DO DIA 1. REFEREN'D.A.R: il.I. PROCESS0 2018.1.143.89.7 -
DEPARTAMENTO DE DIREITO PI.JBLICO. Concurso de Livre Docente. -
Aprovada ad /?@enxa/m da Congregagao a indicagao, encaminhada pelo Deparumento de
Direito Ptiblico, de membros para completar a Banca Examinadora do (:loncurso de Livre-
Doc6ncia, area de Direito Penal, Edital FDRP 30/2017: Professores Gustavo Assed
Feneira (DDP) e Nuno Manuel Morgadinho dos Santos Coelho (DFB), na qualidade de

suplentes, tendo em vista que os Professores indicados anteriormente declinaram
justificadamente da participagao, fls. 39-41. Colorado em votagao, a Congregagao referenda:
)or unanimidade (auinze membro$), adespachuda Ser&orLDiretora, Prof? D1l:M911ia

!Jen11alLSaJe!!!(:aeeiano. fls. 41. aue aorovou a indicacio. encaminhada oelo Deoartamento

de Direito Pt[b[ico, de membros paracomp]etar a.BanctExaminadora do G)nw ]e
Livre-Doc6ncia. area de Direito Penal, Edital FDRP 30/2017: Professores Gustavo Assed
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Ferreira (DDP) e Nunn Manuel Moruadinho dos Santos Coelho (DFB), na aualidade de
suplentes. tendo em vista quc os Professores indicados anteriormente declinaram

iustificadamente da participagao. As 15h20 o Prof. Dr. Rubens Begak retire-se da sale. 2.

N'0RMAS P.A.RA REVALIDAgAO DE DIPLOMA ESTRAN'GEIR0: 2.1.
PROTOCOLAD0 2018.5.442.89.1 - FACULDADE DE DIREITO DE RIBEIRAO
PRETO. Ensino - Graduagao. Normas para a Revalidagao de Diploma Estrangeiro.
- Parecer do relator pda Congregagao, Prof. Dr. Gustavo Assed Ferreira, opinando pda
manutengao do artigo 3' da Deliberagao Conjunta (l;-FDRP e (-IG-FD n. 1/ 17, fls. 9-10.

O PIQf. 1)!: Gu$t4vo :A$$ed F !!gila diz que 6 um cano relativamente simples. Hf duas

legislag6es, nio s6 a Deliberagao Conjunta (.Kl;-FDRP e (.K;-FD n. 1/17, bem como uma
Dehberagao do CoG, em id6ntico sentido. lsso para revalidagao de diplomas estrangeiros.

Eras preveem que, na anf]ise de equiva16ncia cntre as formag6es acad6micas, a (]omissio de

Graduagao dever3 confrontar os conte6dos curdculares do curio realizado pelo interessado

com os do curso oferecido pda Faculdade, podendo considerar, tamb6m, quest6es

relacionadas iqualidade e desempenho global da instituigao de ensino superior de origem.

Quer dizer que podem discutir isso. E a regra do CoG atual e 6 a regra da Deliberagio

Conjunta. Em sumo, hf tr6s caminhos, por essas regras. Quando recebem um pedido de
revalidagao de diploma, apes a anflise preliminar de conveni6ncia e oportunidade em
atend6-1o, hf tr6s caminhos. O primeiro deles, deferir. (1)s conte6dos cuniculares sio
suficientemente contemplados no curio de orjgem, deferem. O segundo 6 denegar o

pedido. Os contetldos nio sio compatfveis. A formagio 6 distinta. Denegam. Entao,
poderao aprovar de plano ou denegar de plano. Bem como, possuem um caminho
intermedifrio que 6 altemativo na regra fda das Deliberag6es Conjuntas. E isso que a CG da

Unidade em Qltima reuniao, tamb6m, decidiu, informado pelo Prof. Nuno.
Altemativamente, podem pedir realizagao de proves para o interessado, no caso de raver

conte6dos curriculares essenciais nio suficientemente contemplados no curio de origem.

Pda regra da CG-FDRP e na sua Deliberagao Conjunta com a FD e pda pr6pria regra do
CoG, hf tr6s caminhos. O problema 6 que esse Colegiado outrom, em outro momento,

decidiu que, invariavelmente, faria uma prove. Esse decisio que nio 6 a do ano passado, 6

um pouco anterior, vem confrontar com um desejo da (X} e sua maioria, com a
Dehberagao Conjunta que a (l} assinou com a (Xl; da FD e com a pr6pria Deliberagao do

CoG. O que gostariam, entao, 6 que retome a letra fda da decisio do CoG e da Deliberagao
Cojunta da (Xl;-FDRP. FAIR aqui em noms do Prof. Nuno, com quem conversou para
tanto, pede at6 a palavra ao Prof. Mfrcio, cano julgue necessfrio. Possuem tr6s caminhos e

que a prova sega uma altemativa. Nio que a prova nio se6 aplicada quando for necessfria.
Mas, ha alguns casos em que 6 flagrante e que a universidade de origem 6 de reputagao

mundial, que os contetldos sio semelhantes. Nio hf porque invariavelmente se realizar uma

prova. Fazem a norma para quem a cumpre. Nio precisam se preocupar com a sangao num
primeiro momento. Pede desculpa deli analogia. Em seu ponto de vista, jf tem a
nomlatizagao no proprio Conseco de Graduagao e uma decisio das dubs(.Kl;s. Nio faz
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sentido esse Colegiado continuar exigindo prova. Gostaria de encaminhar essa proposta
aqua Esse seu parecer 6 em favor de que voltem a regra fomlal prevista pda Universidade.

A Se!!!!efa:.Dilelea diz que pelo que entendeu 6 a manutengao do artigo 3' da Deliberagao

Conjunta. E a manutengao. O PIQf 1)!: Gu$tavQ :A$$ed Feaeila diz que sim, 6 a
manutengao. A Se!!!!ela.Ditelea diz que 6 ipso que vai colocar em vota$o, a manutengao

do artigo 3' da De]ibemgio(]onjunta.
unanimidade dos presences (auatorze membros). o Darecer do relator Prof. Dr. Gustavo
Assed Ferreira, belo entendimento e manutencio do disposto no artieo 3' da I)eliberacio
(.]oniunta (.E-FDRP e (Xl;-FD n. 1/17. fls. 9-10. a saber "Artieo 3' -- Se a anilise

)reliminar a aue se revere o artiao 2o concluir oelo orosseauimento. a Comissio de
Graduacio solicitarg a cada Deparumento da Unidade qu€, no Dmzo de 20 (vince) dias,
aoresente sua avaliacio da eauiva16ncia entre as formac6es acad6micas. SI '
Deoartamento analisarg os contetidos curriculares do curio realizado oelo interessado e os

confrontarf com aaueles oor ele oferecidos. de forma a aoresentar oarecer deoartamental

s(hre aeedidaiieie3nlidacio.de)!ida!!!e!!!e f!!!!damelmdQ.eodmdaxonsidemuanlbgm
infomlac6es relacionadas a aualidade e ao desemoenho global da instituicio de ensino
superior de orieem S 2' -- Na hip6tese da anflise departamental evidenciar a
comoatibilidade da formacio acad6mica obtida na instituiciadenlsl!!asslipelioLde oliKm,
confieurada oela abrana6ncia da maioria dos conte6dos cuniculares das disciolinas
nli!!iumdasiela:lk Panamente.nwtema!!hs cane:frl.Deja deferimento d(u ed ida&
revalidacio. no caso de os conte6dos considerados essenciais terem sido suficientemente
contemolados no curio de oriee111r !Liela.iewssidade: deaalizac de lava Deja
interessado. no caso de haver contetldos curriculares essenciais nio suficientemente
contemplados no curio de orieem S 3' -- Na hio6tese da anflise de conte6dos evidenciar a

nio comoatibilidade da formacio acad6mica obtida no curso de orieent confiaurada oela

sua divereCncia com a maioria dos conte6dos curriculares das disciplinas ministradas Belo
Departamento, este se manifestar5 pda deneeacio do pedido de revalidacio, iustificando o

nio cabimento da rea]izacio de onva." O Pl11f DTJenfci Walla ] vedaVelasco diz

que o item ja este aprovado com seu voto. Diz ao Prof. Dr. Gustavo Assed Ferreira que
talvez tenha se perdido em sua fda, e questiona se algu6m suscitou Apenas para engender,

contextualizar. O Prof. Dr: Gustavo Asked Ferreira diz ao Prof. Dr. Ignacio Maria Poveda

Velasco que ipso aqui& mais ou menos parecido com algo que acontecia no Colegiado hf
muito tempo, mats ou menos semelhante iquestio do P6s-Doc. Tem uma regra USP sobre

o P6s-Doc, s6 que esse Colegiado ficou por quince meses com o processo parado, porque

tinha que ter uma regra intema da FDRP de algo que jf estava consolidado na USP homo

um dodo. Aqui6 semelhante. Tiveram em um momento aqui dessa Instituigao um pedido
para que houvesse uma regra mats restritiva da Unidade, sempre prova. Foi aqui na
Congregagao. Para que possam implementer a Deliberagao Conjunta 6 fundamental que a
Congregagao retire esse 6bice. Porque, se nao, de cato, estado indo contra uma Deliberagao

em Ata. O Prof. Dr. Ignacio Maria Poveda Velasco agradece ao Prof. Dr. Gustavo

Colorado em votagao, ,0
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Assed Ferreira. As 15h35, o Prof. Dr. Rubens Begak retoma a saba. A Senhora Diretora diz
que os itens; 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4 sio os (]oncursos de Litre-Doc6ncia. Lembra que house uma

reprovagao. 3. HOMOLOGAgAO DE CONCIJRSOS DE LIVRE-DOCENTE: 3.1.
PROCESS0 2018.1.142.89.0 - DEPARTAMENTO DE DIREITO PUBLICO.
Concurso de Livre Docente. - Homologagao do Relat6rio Final acompanhado do Mapa
de Notes do Concurso para Livre-Docente junto ao Departamento de Direito Ptlblico -
Area de Crimino[ogia - Edita] FD]W ' n ' 34/2017. - Candidato aprovado: Prof. Dr. Eduardo

Saad Diniz. Resultado final/classic icagao do (-bncurso a livre-Doc6ncia junto ao
Departamento de Direito Ptlblico -- Area Criminologia - Edital FDRP 34/2017. Candidato:

Eduardo Said Diniz. Examinadoc Prova Didftica - Prove Escrita - Julgamento de
Memorial - Defesa de Tese - Media Ponderada: Professor Associado Victor Gabriel de

Oliveira Rodriguez: 9 - 8,5 - 10 - 10 - 9,4; Professor Associado Claudio do Prado Amaral: 9

- 10 - 10 - 9 - 9,4; Professor Cateddtico Adan Nieto Martin: 9,5 - 9,8 - 9,5 - 9 - 9,4;
Professor Titular Alamiro Velludo Salvador Netto; 9 - 8 - 10 - 9,8 - 9,2; e Professors Titular

Maria Cristina (bcciamah 10 - 9 - 9,5 - 9,8 - 9,6. (.blocados em votagao, a..<j:e!!gagafw
1lo!!)oloeaoorunanimidade (auinze membros). o relat6rio final. bem como o resulE8dQdQ

concurso de Livre-Docente aoresentados oela Banca Examinadora. a dual considerou

habilitado para receber o dtulo de livre-docente. o candidato Eduardo Said Diniz. 3.2.
PROCESS0 2018.1.141.89.4 - DEP.ART.AMENTO DE DIREITO PRIVADO E DE
PROCESSO CIVIL. Concurso de Livre Docente. - Homologagao do Relat6rio Final
acompanhado do Maps de Notes do Concurso pam Livre-Docente junto ao Departamento
de Direito Privado e de Processo Civi] - Area de Direito Agdrio - Edita] FD]RP n ' 44/2017.
- Candidata aprovadac Profa. Dra. Flfvia Trentini. Resultado final/classif icagao do

Concurso iLivre-Doc&ncia junto ao Departamento de Direito Privado e de Processo Civil

- Area Direito AgHrio -- Edital FDRP 44/2017. (hndidata: Flfvia Trentini. Examinadoc
Prove Didftica - Prove Escrita - Julgamento de Memorial - Defesa de Tese - Media
Ponderada: Professors Associada Maria Hemilia Fonseca; 9,5 - 9 - 10 - 9,5 - 9,5; Professor

Titular Femando Campos Scaff; 8,5 - 9 - 10 - 9 - 9,1; Professors Associada Ana Maria de

Oliveira Nusdeo: 9,6 - 9,7 - 10 - 9,6 - 9,7; Professors Livre-Docente Elisabete Maniglia: 9,5 -
9 - 10 - 9 - 9,4; e Professor Titular Rabah Belaidi: 9,5 - 10 - 10 - 9,5 - 9,7. Colocados em

votagao, & (bngregagao homologs, por unanirnidade (quinze membros). o relat6rio final:
beilriomcr o resultado do concurso de Livre-Docente aoresentados oela. Banca
Examinadora. a dual considerou habilitada oars receber o tftulo de livre-docente. a
candidata Flfvia Trentini. 3.3. PROCESS0 2018.1.143.89.7 - DEPARTAMENTO DE
DIREITO p(JBLICO. Concurso de Livre Docente. - Homologagao do Relat6rio Final
acompanhado do Maps de Notas do Concurso para Livre-Docente junto ao Departamento
de Direito Ptlblico - Area de Direito Penal - Edital FDRP n ' 30/2017. - Candidato nio
habilitado: Prof. Dr. Elcio Arruda. Colocados em votagao, a Congregagao bQnlQlotla. Dor
unanimidade (auinze membros). o relat6rio final. bem homo o resultado do concurso de
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!aa reueber Q !QplQ de jjvre-docente, o candidate :EJcia :Au!!da. 3.4. PROCESSO
2018.1.00140.89.8 - DEPARTAMENTO DE DIREITO PRIM.ADO E DE

PROCESSO CIVIL. Concurso de Livre Docente. - Homologagao do Relat6rio Final

acompanhado do Maps de Nbtas do Concurso para livre-Docente junto ao Departamento
de Direito Privado e de Processo Civil - Area de Direito Processual Civil - Edital FDRP n '

42/2017. -(bndidatos aprovados: Prof. Dr. Paulo Eduardo Alves da Silva e Prof. Dr.
(hmilo Zufelato. Resultado final/classificagao do Concurso iLivre-Doc&ncia junto ao

Departamento de Direito Privado e de Processo Civil -- Area Direito Processual Civil -
Edital FDRP 42/2017. Candidato: Paulo Eduardo Alves da Silva - Examinadoc Prove

Didftica - Prova Escrita - Julgamento de Memorial- Defesa de Tese - Media Ponderada:
Professor Associado Gustavo Shad Diniz: 9 - 9 - 10 - 9 - 9,2; Professor Ordinfrio Michelino

Taruffo: 10 - 10 - 10 - 10 -- 10; Professor Titular Nelson NbryJunioc 9 - 8,5 - 10 - 9 - 9,1;
Professor Titular Cello Femandes Campilongo: 9 - 8,7 - 9,5 - 9,5 - 9,2; e Professor
Associado Carlos Alberto de Sayles: 9,5 - 9 - 10 - 9 - 9,4. Candidato: Q113ile..Zl4felale -
Examinadoc Prove Didftica - Prova Escrita - Julgamento de Memorial- Defesa de Tese -
Media Ponderada: Professor Associado Gustavo Saad Diniz: 10 - 9,5 - 9,5 - 9,5 - 9,7;
Professor Ordinfrio Michelino Taruffo: 10 - 10 - 10 -- 10 - 10; Professor Titular Nelson

NeryJunioc 10 - 10 - 10 - 10 - 10; Professor Titular Celso Femandes Campilongo: 9,2 - 9,5
- 9,5 - 9,5 - 9,4; e Professor Associado Carlos Alberto de Salles: 10 - 9,5 - 10 - 9 - 9,6.
Colocados em votagao, & (jlp1lglrgagao homologs: por unanimidade(quinzeinen=a)ros).o

Banca Examinadora, a awl considerou habilitados oam receberem o tftulo de livre-docents
os candidatos Paulo Eduardo Alves da Silva e(hmilo Zufelato. 4. AUXiLIO
FIN'AN'CEIRO - RECS.JRSO: 4.1. PROCESS0 2018.1.432.89.9 -- EMANUELE
PEZATI FRANCO MORALS. Auxilio Financeiro. Solicitagao de auxdio financeiro,

por parte da aluna do Curio de Mestrado, pam participar em evento no exterior. - Recurso
is decis6es da Comissio de P6s-Graduagao e do Deparumento de Direito Privado e de
Processo Civil, negando a sohcitagao de auxilio financeim para participagao no evento Vlll
Encontro Intemacional do CONPEDI Zaragoza - ES, da discente Emanuele Pezati Franco

Moraes. - Parecer do relator pda Congregagao, Prof. Dr. Gustavo Assed Ferreira, opinando
favoravelmente ao pedido de auxilio financeiro apresentado pda recorrente, fls. 36-37. O
Plot D!: Gu$tavQ :Assed Ferreira diz que a situagao aqui6 bastante simples. Diz que fica

feliz se o Prof. Dr. Rubens Begak puder se manifestar na sequ6ncia. A Mestranda Emanuele

Pezati solicitou auxdio financeiro a(TG e ao Departamento de Direito Privado e de

Processo Civil para participar do Vlll Encontro Intemacional do (.K)NPEDI Zaragoza.

Produziu seu artigo ''Responsabilidade Civil dos M6dicos nos Castes de Cirurgia de
Redesignagao de Sexo dos Transexuais" juntamente com a Profa. Dra. (]ntia Rosa aqui

presente. Teve seu trabalho aprovado pelo (-X.)NPEDI. O pedido da requerente, hoje
recorrente, foi negado pda CPG sob o aigumento que o trabalho apresentado nio foi
elaborado em coautoria com seu orientador, Prof. Dr. Raul Miguel de Freitas Oliveira, e
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pelo DPP, considerando que a verba disponfvel advinda da liberagao DPP/FDRP, sem
ntlmero, de 14/06/2016, serif para custear, preferencialmente, alunos de Graduagao. Nb
que diz respeito ao Departamento de Direito Privado e de Processo Civil, acompanha at6 a

posigao exposada pelo Prof. Dr. Femando Gajardoni de que tendo em vista a questao

financeira de cato, nio serra possfvel conceder a verbs a Emanuele PezatiO problems 6 que

a Emanuele Pezati, no Departamento de Direito Privado, fez um pedido de reconsideragao.

E esse pedido de reconsideragao, homo houve o recesso e o (hefe do Departamento, falava
com ele pda manha, nio realizou uma reuniio a tempo, esse pedido de reconsideragao "cai

no vazio" porque nio haverg tempo hfbil para que, com a reuniao, ela possa emitir
passagem, at6 porque tem uma s6rie de formalidades a serem seguidas pda Assist6ncia

Financeira, uma portaria recente da Profs. Monica que exide um tempo para que ipso posse
ser emitido e processado. Entio, o pedido de reconsideragao dela no DPP nio sera sequer

deliberado a tempo. Esse j£ 6 um problema s6rio. Entende a posigio do Prof. Gajardoni,

kinda que entenda tamb6m, que o DPP tem verbs para atender a uma discente de P6s-
Graduagao. Que seria, talvez, o caso do DPP apoiar uma discente de P6s-Graduagao at6

porque produziu o seu trabalho junto com a professors do Departamento, a Profa. Dra.

Cintia Rosa Pereira de Lima. Esse 6 um ponto. Em que pese, compreenda os termos do
parecer proferido pelo Prof. Femando Gajardoni, o pr6prio Departamento poderia ter
homenageado uma docente sua que, em boa hora, realizou uma pesquisa cientifica

internacional com uma p6s-graduanda do Programs e que nio 6 a sua orientanda. Diz para
verem a gentileza, o esmero e o cuidado da Profa. Cintia Rosa em receber uma p6s-

graduanda do Programs da FDRP e, com ela, pesquisar um fema tio importance quando

esse. O segundo ponto, quanto a P6s-Graduagao, hf alguns preliminares, babe, o Prof.
Rubens, talvez tale disso. Foi Presidente da CPG por quatro anos. Sabe que a CPG, hole,

viva certo aperto orgamentfrio. Sem d6vida nenhuma. Em primeiro lugar, realizaram as
proves pda FUVEST por tr6s anos, mas no 61timo ano da sua gestao, tiveram cern
facilidade financeira. Realizaram a prova aqui pda pr6pria Casa. Entao, tinha bastante

dinheiro em caixa. Ainda tinham muito dinheiro que o Prof. Umberto Cell Junior
entregava por ano, na verbs orgamentfria, rubricado para a P6s-Graduagao. O que,
tamb6m, favorecia a CPG, 6 bem verdade. Diz que Prof. Dr. Rubens Begak, claro, at6 que
esse caixa se esgote, homo a Senhom Diretom bem colocou, tem que gerir uma situagao um

pouco mats, talvez, contida. Acha que poderia at6 pensar esse Colegiado e Senhora
Diretora, monocraticamente, em auxiliar a P6s-graduagao de uma maneira anual. Serif

muito importance. O Programa de Mestrado em Direito contribui demais para que essa sua
produgao de seus docentes e discentes posse ser disseminada pelo pars e, tamb6m,

intemacionalmente. Aron, o caso ensina iP6s-Graduagao que tem uma questao formal

importante e que, na verdade, baseia seu parecer e seu pedido para que sega atendido o
reclamo da recorrente. A P6s-Graduagao decidiu, contrariamente ao parecer, favodvel i
concessio da veda, do Prof. Dr. Guilherme Mendes, membro da (FG. A CPG decidiu nio
conceder porque a mestranda nio produziu o trabalho com o seu orientador. Nio hf norma
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da CPG, escrita, que traga esse previsibihdade. Ainda que sega louvfvel, esperado, que a
discente pesquise com o seu orientador. Nio hf nenhuma regra que diga que ela s6 pode

pesquisar com o seu orientador. lsso, na verdade, 6 valorizar demais um aspecto formal,
dizendo que esse aspecto diz respeito ao qualitativo da avaliagao, e nio s6 o quantitativo.

Mas, na verdade, desvaloriza o outro lado, que a discente teve o esmero, o cuidado, a

atengio de procurar uma docente, que nio 6 do Programs e 6 de um Departamento alheio
ao do seu orientador, para realizar uma pesquisa conjunta. lsso 6 extremamente louvfvel

Gostaria que essa Casa fosse sensfvel ao pedido da discente Emanuele Pezatie que, de

algum modo, ela conseguisse a verba necessfria para apresentar o seu trabalho no
(])NPEDI de Zaragoza. O Prof. Dr. Rubens Begak diz que ele estava de f6rias,

participando de alguns eventos acad6micos. Realmente, s6 tomou ci6ncia da paul da
Congregagio, agora, hf dots dias. Viu que esse assunto estava pautado e para ser sincero,
nio se lembrava da aluna. As vezes, as manifestag6es sio de of ido. E Presidente da CPG e

a ele compete dar os parametros e os porqu6s que a CPG tomou esse decisio. Sabe que ipso
pode, talvez, parecer para a representagao discente e aos colegas, antipftico. Mas, nio 6 nada

dbso. Muito ao contrfrio. Depois faz questao de ouvir o Prof. Guilherme, se quiser pedir

uma parte, jf fifa dado, se tiver interesse. As decis6es tomadas pda CPG sio dadas do
ponto de vista da neutralidade sempre que ela se pauta. Alias, desde as primeiras gest6es,

teve nio sabe quangos presidente, alguns anos o Prof. Gustavo, na coordenagao o Prof.

Guiherme, e ela tcm prosseguido nisso. Vai comegar por algo que nio queria, mas em
atengao a sempre ilustre fda do Prof. Gustavo. Nio existe nomla, porque nio existe

realmente norma de que a CPG tcm que dar bolsas ou nio. Ela df as bolsas como incentivo

aos seus alunos para participagao naqueles eventos que ela entende que aproveitem o P6s-
Graduagao. Se tivesse uma norma serra algo absurdo. Obrigaria at6 ela, numa hip6tese
esdrtixula, a dar borg quando ela nio tem dinheiro. Entio, ela usa o bom senso. Diz ao

Prof. Gustavo, como jf foi Presidente da CPG, babe que into 6 dado com base na
neutralidade e do bom senso. O jui2o de valor 6 a Comissio que debate. Pediu c6pia da

documentagao. Lembra-se, estava presente na reuniao, o Prof. Guilhemle deu um parecer

muito bem dado, homo ele faz os pareceres sempre e o assunto entrou em debate. A
opiniio que prevaleceu, at6 pode nominar, ipso este na au, foi dada pda Conselheira, Profs.

Flfvia, no sentindo de relembrar que a CPG, quando tem condig6es de dar e tcm feito ipso

sempre, ajudado os deus alunos. Talvez, mais que qualquer outra Comissio nessa Casa, at6
porque tem interesse que o P6s-Gmduagao va, realmente trilhando um caminho cada vez
mats seguro e brilhante. A representagao discente tem a obrigagao de saber disso. Neste

faso, ela ficou engessada, porque a aluna nio seguiu uma diretrb Nio 6 norma. E uma
diretriz. A Sen!!Qia.-Difelea pergunta ao Prof. Dr. Rubens Begak onde esb a diretriz, pok

ela tem que ser publicada. Pediu para colocar no processo. O Prof. Dr. Rubens Begak diz

que foi expedida aos alunos, foi mandada para os alunos. Ela foi informada aos alunos, por
uma razio muito simpler. A (.apes nio pontua. Poderiam ficar aqui horns conversando

sobre m6trica da Capes, o que 6 desejfvel Tem participado das reunites da Capes, sempre.
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Ficou em Brasilia uma semana, agora. O Prof. Gustavo, o Prof. Guilherme e a Profa.
Monica sabem disso. A Profs. Monica foi, anos, Presidente da Comissio do Largo, sabe.
Nio teri um caminho de pontuagao na sua Programagao se nio atender os crit6rios do

6rgao regulador que 6 a Capes. Nio vai pontuar. Entao, artigos produzidos pelos alunos,

6timo, mas que nio denham a participagao do orientador, nio salem nada. E zero. Quando

soube depois na Comissao, isso foi dito pelo Prof. Guilherme, o trabalho foi feito pda
Profa. Cintia, que s6 nio este na P6s-Graduagio porque nio quer; serif 6timo se pudesse
vir a tentar participar. Realmente, a Professors 6 brilhante. Agora, nio 6 uma Professor,

infelizmente, do Programs. Nio aproveita em nada. 11, realmente, uma situagao um pouco
bizana, Ihe permitam at6 prosseguir, que a P6s-Graduagao sega, no caso dessa Congregagao

dar, obrigada a dar uma jf mirrada verba. De faso foi lembrado. Esse Diregao, respeitam,

atendem e compreendem, mas nio foi passada verbs este ano, ja que nos 61timos anos
vinha sendo passada. oiou-se uma expectativa de que se passasse a verba. Nio tent As

verbal estio mimndo. Entao, infelizmente, dentro de uma neutralidade de que ela pretende
ter, a Comissio entendeu que nio era o faso de dar. Foi po16mico. O Prof. Guilherme
estava. At6 mica chateado, ja foi aluno, sabe que essas coisas sio realmente fundamentais
para que posse participar. Mas, se der essa verba a esse aluna, nem sabe quem 6 direito,

realmente, isso nio aproveitad em nada o P6s. Diz a Senhora Diretora que tem uma ideia,

solugao, que fosse dada pda Diretoria. A Diretoria tem veda suficiente para atender
realmente. Eles do P6s-Graduagao ficariam numb situagio esdrtixula de tcr que dar uma

verna que, dada vez mats, precisam para alunos que realmente podem pontuar para o
Programa. Sendo dada para um aluna, que pode ser brilhante, trabalho louvfvel junto com a

Professors que a ajudou, sua colega, sua amiga particular, mas que nio aproveita nada o

P6s-Graduagao. A Se!!!!era..Dilelea diz que gostaria de deixar claro que a discussio se
restringe a: presenga da Universidade, USP, em particular, da Faculdade de Direito de
Ribeirio Preto, no Congresso. Nio import. Gostaria, tamb6m, de saber. No pr6ximo vai

cobrar isso, quantas publicag6es o Programs daqui tem em AI, porque o restante nio vale.
Se nio vale para a Capes. Nio deve ser esse o cdt6tio. Os cdt6tios devem ser "6 importante

a presenga da aluna", "o artigo 6 bom", "vai fazed uma boa presenga", "vai apresentar bem

a Faculdade". Nio imports se ela fez com o orientador ou com ouuo professor do compo

docente. O va]or da bolsa 6 muito pouco que e]a pediu, mi] reals. Por mil regis a discussio
coda, dodo mundo aqui esd perdendo tempo Discutindo se vale ou nio mil reals a
presenga. lsso a bolsa. Todos sabem que 6 extremamente importante a aluna ou o docente

se apresentar no Congresso com o apoio da Instituigao. Na realidade, o apoio da Instituigio

que este sendo pleiteado. Nio 6 o auxilio financeiro. Esse discussio toda merece o apoio da
Instituigao, a presenga da aluna la, defendendo o trabalho realizado. Ou, nio merece. Se,

realmente, nio merecer, tamb6m, nio vai representar mal representado. Melhor nio ser

representado. Mas, a qualidade do artigo nio foi questionada. Todo mundo elogiou. Entao,

a qualidade da produgao jurfdica 6 boa. Esse 6 a sua grande preocupagao O Pf!!LDf:
Guilherme AdoHo dos S4 tQ$ blendu$ diz que seu parecer na Comissio, entende que
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deve ser dessa forma, foi parecer de m6rito. Como a Senhora Diretora disse se o trabalho &
bom, nio s6 bom, mas se ele 6 pertinente. Porque se for um trabalho excelente, mas nio for

pertinente a P6s-Graduagao, af nem sequer em termos de m6rito 6 possfvel dar a opiniao

positiva para a finalidade. O trabalho, efetivamente, 6 bom O trabalho foi feito junto com
uma Professors livre-Docente da Casa, no faso. Mas, no final do parecer deixa consignado

que 6 s6 com relagao ao m6rito do trabalho, porque nio 6 possfvel para um parecerista de

tem dinheiro para aqui ou para ali lsso compete a Comissao, segundo crit6rio do
Presidente, da Comissio e, tamb6m, do Programs. S6 gostaria de deixar esse esclarecimento

acerca do seu parecer. O Prof. Dr. Rubens Begak diz que vai abster,se. E uma {inica
pessoa, mas es6 aqui falando como Presidente da CPG, cujo dever deles 6 defends-la.

Respondendo muito objetivamente, dando uma resposta ao questionamento. E evidente,

qualquer lipo de 16gica, mas fica6o na mais fomlal delas, 6 claro que o trabalho 6 bom. Foi
analisado por um parecerkta ilustre dizendo que a Comissio mtificou esse entendimento.
Ningu6m esb dizendo esse questao. A P6s-Graduagao concede ou nio bokas naquilo que

aproveita ela,(:omissao, na progressao do Programa e nio na participagao da Faculdade. A

participagao da Faculdade, a representagio, 6 outra questao. T6m vfrias Comks6es na
Faculdade, inclusive verbas de Diregao. Acha at6 que se o trabalho 6 bom, fez a proposta,

de que ele pode contar com subsfdios da Diretoria. Agog, nio se confunda com subsidio

dado em bolsa. Hi, obrigatoriamente, a Comissio. A Comissio quer e pretende sempre, na
sua gestio e em today que virgo, & que esse P6s-Graduagao sempre progrida muito no

sentido daquilo que aproveite a progressao do Programs. Infelizmente, o trabalho pode ser
excelente, mas se ele nio Liver a participagao de um professor do Programa, orientador, 6
zero. A Senhora Diretora diz que continua e, realmente, vai exigir ipso da P6s-Graduagao.

Em primeiro lugar, a norma. Continuam em estado de direito. Estado de Direito, sio uma

publica, portanto, bso tem que ester escrito na norma. Em segundo lugar, o que Ihe chama
a aten$o 6 que divide a CPG da Diretoria. Sempre pensou que a CPG integrasse a
Instituigao. Se ela esb representando a CPG, esd representando a Instituigao. Na realidade,

teri que Ihe explicar ipso. Pergunta se os interesses da CPG sio diferentes da Instituigao.
Ficou, realmente, impressionadksima. O Prof: D!: Gp$tavQ :A$$ed Ferreira pede
desculpas ao Prof. Dr. Rubens Begak por chamar de nomla o que 6 diretrh Diz que
gostaria de ver a diretriz, publicada no seu tempo. A diretriz que diz que, exclusivamente,
devam produzir. Outra, quando saem de uma fungao, is vezes, ficam parados no tempo do

exercfcio da fungao. Gostaria aqui de pedir escusas, porque no tempo em que foi Presidents

da Comissio de P6s-Graduagao, a regra da (lopes, pelo menos quantitativamente, valorizava
produgao discente por si s6. Atom, infelizmente, o Prof. Rubens vem contar que uma

produgao discente com uma colega Doutora, nio do Programa, conta zero. Entio, gostaria
de ter certeza. Diz ao Prof. Dr. Rubens Begak que des da CPG, ainda como membro do

Programs, pudessem orientf-lo nesse sentido. Para que ele posse entender onde consta que

a produgio discente tio relevance para a avaliagao anual, avaliagao quadrienal, conga zero. A
apresentagao de um trabaho intemacional Mas, gostaria de acompanhar, aproveitando que
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ipso 6 uma inscrigao, de acompanhar as palavras da Profa. Monica Herman. Na verdade, & a

Instituigao que vai com a discente a Zaragoza apresentar em nome da Faculdade de Direito
de Ribeido Proto. Um trabalho em um evento internacional de uma discente dessa Casa,

tio aprovada no processo seletivo homo qualquer outro discente aqui presence ou nio. Fda
da Amine que jf acompanhou a sua caminhada e babe homo foi. Como foia da Emanuele.

Como foia de today da sua burma. Acha uma honra que a Faculdade de Direito tenha uma

aluna sua que se preocupou em pesquisar junto com uma docente que nio 6 do Programa, e
nio 6 porque nio queira. Teve com ele diversas conversas nesse sentido. Tem que defender

aquia Profs. Cintia Rosa. Hf dados quantitativos e qualitativos, conversava com a Profs.
Cfntia, para que ela pudesse integrar o Programa. A Profa. Cintia caminha nesse sentido.

Tem certeza que o farc Farc esse pedido em breve. E louvgvel a atuagio da discente. Nio

podem substituir por dois formalismos. De uma deliberagao que erroneamente, em sua
opiniao, fda em exclusividade e nio em prefer6ncia. E, talvez, por um formalismo da (Ihpes

que zera uma produgao intemacional, a boa vontade de uma discente de realizar urns
pesquisa e apresentar o seu trabalho no fmbito intemacional. Nio podem privilegiar a

forma em relagao ao juste. Gostaria que esse Colegiado fosse sensfvel a ipso e concedesse a

verbs para que a discente pudesse apresentar o seu trabalho em Zaragoza. O El11LDL
Mircio Heillljque Pereira Ponzilacqua diz que mil reias 6 o disponfvel para cada aluno.
Jf esb disponivel. O que ela pede 6 uma passagem e mats as difrias. As passagens estio
cotadas em togo de quatro mil reals. Entao, quer dizer que a verba 6 muito superior a mil

reals. S6 um esclarecimento. O Prof. Dr. Pedro Bohomoletz d ADIeu DaUali diz que
nio conhece os personagens, os fatos. O seu pedido de esclarecimento 6, se essa verba 6

uma ved)a que esb orgamentariamente alocada para a Comissio de P6s-Graduagao e para o
Departamento de Direito Privado e de Processo Civil, se a Congregagao tem o poder de

aprovar uma determinagao para que esses 6rgaos gastem uma verbs que pertencem a essen

6rgaos. E uma dGvida. Em sua Unidade, como nio tem departamentos, ipso nio existe.

Todd gestio 6 feita a partir de verbas que sio do orgamento da Unidade. Peso que esb
entendendo aqui, esse Comissio de P6s-Graduagao e o Departamento tem verbs pr6pria
para a qual tcm autonomia. Esse 6 a dtlvida. E o pedido de esclarecimento que faz.
Portanto, a sua questao preliminar 6 se a Congregagao tem o poder de determinar ao
Deparumento e a Conriissio de P6s-Graduagao coma des devem gastar a verba ou isto esb

no campo da autonomic. Porque se este no campo da autonomia, parece-the que esse
deliberagao aqui& inadequada. Questiona se 6 algo que a Congregagao nio tem poder de
ingerancia, o que vio votar. A nio ser que hajj essa prenogativa. Diz a Senhora Diretora

que, por ipso, faz esse pedido de esclarecimento, para saber exatamente o que vio votar. A
Sc!!!!era..Dilelea diz que, na realidade, colocaria que vio voter se a aluna, a requerente,

teria ou nio esse direito a representar a Faculdade com um artigo bom, if fora. Diz ao Prof.
Dr. Pedro Bohomoletz de Abreu Dallari que a quesdo orgamentfria, ache que ele tem coda

mzio em ter dtlvidas sobre esse autonomia financeira do Departamento. Ela existe em

termos. Porque, na realidade, os valores sio da Faculdade e nio de cada um dos
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Deparumentos. Embora, os Departamentos e as Comiss6es possum gastar e tem uma
liberdade de escolha, se 6 tuHsmo ou nio. Mas, na realidade, quem autoriza o pagamento

6na[ 6 a Dhegao. A Diregao 6 que p6e ]a o "autodzo" 6na] e autotiza sah o dinheiro do
orgamento. A Congregagao tem o poder, porque quem df o "autotizo" final para sail o
dinheiro do orgamento e faz o pagamento & a Diregao. Diz ao Prof. Dr. Rubens Begak que

pode discordar, mas esse 6 a rego. Diz que ainda 6 do estado de direito. Ou tem rubrica ou
nio tem rubrica. Ent5o, nio assinad mats nada. O Ac. Yan Bogado Funck diz que nio vai

entrar tanto no m6rito dessa quesao em especdico. Vai entrRr na questio dos auxilios em

geml a alunos quando vio para Congressos. Vai comegar at6 com um faso pessoal Ano

passado teve um resumo aprovado no Congresso Brasileiro de Direito Urbanistico, em

Florian6polis. Fez o pedido de verbs para a Comissio de Graduagio, acha que uns dots
meses antes do Congresso. O processo se alongou dentro da (IXll;. Faltando uma semana

para o Congresso saiu a aprovagao da CG. Mandou para o Setor Financeiio aqui da
Faculdade, s6 que nio deu tempo de sadr a verba at6 entio. Teve o evento e foi por sua
conta mesmo. Nio deu para sair os quatrocentos e pouquinhos reais. Utna amiga sua,
tamb6m, tinha feito um pedido para a Gradua$o. Acha que mats ou menos uma verbs

parecida, por quest6es parecidas. Fez o pedido antes dele inclusive. Ela teve o pedido
negado com ajustificativa de que a Comissio de Graduagao nio darla dinheiro para alunos

irem para Congresses, somente os Departamentos. Dentro de cada Departamento tem

normas pr6prias, tamb6m, para como vai distribuir esse dinheiro. A CPG, tamb6m, tcm
normas pr6prias para definir isso. Ache que acaba criando uma situagao de uma inseguranga
jurjdica para os alunos. Quando vio pedir esse auxflio, de que, simplesmente, dependendo

do Departamento para quem for fazer o pedido ou se for fazer para a Graduagao, se vai ser
aprovado ou nao, com base, com crit6rios nio tio objetivos, e diferentes de Comiss6es e de

Departamento para Departamento. Acha que, talvez, seria interessante a Faculdade crier
uma normative sobre isso, que valesse unicamente para todos, em qualquer fmbito que
fosse pedido. Ou que fosse pedido em um imbito s6. Nessa situagao se sense um pouco
desconfortfvel tamb6nl No caso em questao, nio sabe exatamente qual o orQamento da

Comissio de P6s-Graduagao, se tem condigao de custear esse valor ou nio. Pessoalmente,
se sente desconfordvel para opinar sobre essa ques6o. A Blob: Dla: kinda Roma Pe! jla
dc..11:!na diz que, quanto ao m6rito do trabalho, a aluna 6, realmente, super dedicada. Esse
trabalho foi desenvolvido durante o semestre com algumas reunites na Comissio de
Bio6tica e Biotecnologia da Ordem dos Advogados da qual faz parte. Convidou a Emanuele

para participar de algumas reunites. Entao, em razio desses encontros, o que contribuiu
muito para o amadurecimento do trabalho. Com certeza, se nio confiasse na capacidade,
nio teria finalizado o artigo e a aluna representad muito bem a Unidade nesse Congresso

Intemacional. At& onde sabe, a Capes pontua pda publicagao dos alunos e professores do

Programa. No caso, nio estando no Programa, a Discente sends integrante, Mestranda, do
Programa, ela pontuaria sim Outra questio 6 com relagao a Deliberagao do Departamento.
A Deliberagao & omissa. No artigo 4' da Deliberagao fda que, em casos omissos, o
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Colegiado ida decidir. Pelo .Regimento da USP, a16m dessas considerag6es que a Senhora
Diretora mencionou, a Qltima instincia dos recursos contra as decis6es do Colegiado, 6 a

Congregagao. O Departamento tem parte da verbs dos curios de Especializagao, que serra

destinada a participagao de alunos da Graduagao em eventos. E esse parggrafo todo fda de
bolsas e eventos e tamb6m alunos de Graduagio e P6s-Gmduagao. Na parte onde falou de

eventos, deixou a P6s-Graduagao. At6 para uma interpretagao da noam, o que a aluna esb

pedindo: a verna que terra direito, os mil reais da P6s e, no Departamento, o restante, para
poder comprar a passagem e algumas difrias para manter:se if durante o perk)do- Nesse

sentido que o pedido foi feito. A compet&ncia da Congregagao 6 a compet6ncia recursal das
decis6es dos Colegiados. Quando ao m6rito do trabalho, como faz parte da Comissio de

Bio6tica e Biotecnologia da Ordem dos Advogados de Sio Paulo e if desenvolve alguns

trabalhos de transsexualidade, foi por isso que surgiu esse artigo. Em razio de uma
discipline que a Mestranda fez if na Sio Francisco. Como o orientador, tem muita amizade,

admire muito o Prof. Raul, nio 6 dessa area do artigo e estavam desenvolvendo esse

trabalho, foi assim que, espontaneamente, surgiu essa ideia. Nio foi que ela foi procurar

outro professor para nio publicar com o orientador. Nio foi essa a consideragao em
hip6tese alguma. O Prof. Dr. Marcia Henrique Pereira Ponzilacqua diz que a primeira

questao, para ele, ainda nio esb esclarecida, nio esd elucidada. Com relagao ao m6rito do

trabalho, acha que ningu6m dispute aqui. At6, porque tinham que ter o acesso. Nio leu o
artigo para saber, mas confia no trabalho da Profs. Cintia; acha que isso 6 indiscutfvel. O

que parece que esb em questao sio as vids de discussio. Para ele ainda nio es6 clara sobre

a dotagao orgamentfria da CPG. Se a CPG tem a verba, questao que o Yan apresentou. Se
ela tem recurso para esse momento. Entende que, ainda que deja uma representagao na

Unidade, 6 preciso respeitar um pouco os crit6rios e as decis6es tomadas pda pr6pria CPG.

Entende que, se a Profa. Cfntia tem interesse nesse projeto, ela mesma pode apresentar esse

artigo. Ela pode pedir esse verna no Departamento por ela mesma. A16m disso, o professor

orientador terra esse possibilidade de pedir, porque tem uma verbs reservada ao professor

no imbito da P6s-Graduagio. Para ele 6 um pouco estranho que uma verbs, com lantos

professores orientadores, ela vai fazer um pedido com uma Professors que nio este no
Progmma, com todos os m6ritos, como falou o Prof. Began Hf algumas quest6es que nio

est3o suficientemente esclarecidas nesses elementos, dentro desse processo. Diz que precisa

rever o pedido. A Profs. Cintia acabou de dizer que a aluna pediu mil regis para a P6s e o
restante para o Departamento. Nio parece que isso es6 tio claro dentro do pedido que ela

apresentou. lsso nio foi considerado no parecer do Prof. Gustavo. E 6 ipso que estio

votando. Entao, acha que 6 uma s6rie de elementos que nio estio suficientemente
esclarecidos, para tomarem uma decisio. E, ainda, reformer a decisio de um Colegiado. O

Prof. Di. Rubens Bfgak diz que, primeiro, o Prof. Pedro aclarou de uma maneira que Ihe

6 peculiar, tcm o poder da sintese. Realmente, acha que ipso & algo que precisam conversar

aqua, a Diregio, com todo o respeito e amizade que tem com a Profa. Monica e com a
Profs. Massa, os (hefes de Departamento e de Comissio, porque acha que este se fazendo
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uma confusio tremenda com que sio verbal pr6prias ou nio. A Comissio at6 pensou em
levar ipso adiante em forma recursal, mas o esphito 6 de Colegiado com a Universidade,

entao, gostariam de fazer ipso encaminhar em conjunto. Fifa dino aqui na Congregagio.
Agora ha pouco, falou ao Prof. Gustavo, iProfa. (cristina, ao Prof. Jair, nio esb aqui hoje,
mas a Pmfa. (]ntia 6 Vice do Departamento, precisam com as outras Comiss6es today. lsso

6 urgente. Faz-se uma confusio grande. Inclusive, at6 tentou responder. A verbs PROAP,
por exemplo, esse entendimento esd completamente equivocado, com todo o repeito que
tem, nem o place da Diregao precisa. Nio hf o millimo cabimento nisso. Agora, realmente,

desde que se aprovou de algumas gest6es reitorais para ci, os contingenciamentos, e into
teve a ver com a cree na Universidade, esb dando esclarecimentos. Desde que se aprovou

ipso, t6m aqua Ex-Diretores, sabem que, na verdade, a ordem, o place 6 dado pelo Diretor.
Mas, na verdade, o Diretor nio pode obrigar is (]omiss6es e os Departamentos como des

usam a verba, eu isso fique clare. Pediria uma atenPo, t6m aquia responsabilidade, nio de
colegas, porque mica muito ffcil Agora que viu a toto da moma, acha que at6 conhece ela. E

at6 antipftico negar. Por que ela ficou e os outros todos aprovaram? Porque ela teve um
caminho enado. O Prof. Mfrcio resumiu ipso muito bem Ela podia pedir de vfrias outras

maneiru. Optou por fazer o tmbalho com uma brilhante professors, mas que, para o czar

deles, nio & professora do Pmgrama. Nio aproveita em nada. Agora, a Congregagao obrigar
a CPG a usar uma verba que nio aproveitarg em nada a progressao do Programa. Um
Programa que, lamentavelmente, injustamente, esb em nora tr6s. Sem cometer qualquer

inconfid6ncia ja pode dizer, isso nio seri alterado. T6m mats tr6s anos para tentarem mudar
de nota. Para af tentar pedir um Doutorado. Jf tiveram at6 uma reprimenda informal do

Pr6-Reitor de P6s-Graduagao, como que um Programs da USP ainda nio conseguiu pedir o

seu Doutorado, depois de lantos ands. Entio, gostaria de uma conscientizagao. E muito
chato ialuna, especificamente, ter negado. Diz ao Prof. Dr. Mfrcio Henrique Pereira

Ponzilacqua que a verna realmente nio 6 grande. Ela pediu mil, realmente. Diz que a Profa.
Cintia este corretksima, ela pediu pam o Deparumento e mil para a Comissio. Nio 6 o
valor em si, 6 se criar um precedence que nfo tem o mhlimo cabimento. Pediria a
compreensao dos Senhores aquio porqu& esb dando esses esclarecimentos e que na hora
da votagao denham isso em mente. O Prof. Dr. Gustavo Assad Ferreira diz que o Prof.

Dr. Rubens Begak 6 um grande amigo, sabe que fda as coisas sempre em beneffcio da

FDRP. Diz que gostaria de agradecer ao Prof. Rubens por esse comentfrio sobre a nota
ares, muito feliz. E duro de receber uma reprimenda de uma Pr6-Reitoria, em que pese essa
seja a sua fungao. Estio falando do Prof. Carloui que 6 um grande noms entre os Pr6
Reitores da USP, jf esb hf uma gestao e meia, agog, e vem realizando um trabalho

brilhante. Diz ao Prof. Dr. Rubens Begak que a sua resposta para ele, e para qualquer um,
poderia ter sido at& mais simples. Nenhum curio na hist6ria da P6s-Graduagao do Comity

de Area subiu de nora no primeim tH6nio ou quadri6nio. Vem dizendo ipso como uma
cantilena trite desde que Presidents de Comissio. A nora nio serra alterada, o Prof.

Guilhemae 6 testemunha, fda ipso hf muito tempo. Mesmo quando moveram o recurso,
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disse virias vezes que a note nio serra alterada, porque nio imports se 6 Universidade de

Sio Paulo, hf um modelo que o Comity de Area segue. Nio altera-se note no Comity de

Area do Direito no primeiro tri6nio ou quadri6nio. Diz ao Prof. Dr. Rubens Begak, em que
pele discorde dos Eras anos homo lantos anon. Nio ache que sio lantos anos assim uma

P6s-Graduagao que tem Eras anon, vai para o seu quarto ano agora. Nio adiantam

discutirem ipso, essa note nio sed alterada, porque nenhuma foi Quantas Universidades
Federais ja iniciaram seus Programas de P6s-Graduagao em Direito. Tem af a coim6

UNESP com o seu Programa de P6s-Gmduagao em Direito, a note nio 6 alterada no
primeiro tri6nio ou quadri6nio. Nio 6, isso 6 hist6rico do Comit& de Area. Queria s6 fazer
essa colocagao aqui, porque nesse Colegiado, por vfrias vezes, discutiram o recurso. O

recurso brilhantemente exposado, conduzido, pele Prof. Guilherme. Ainda que o recurso
deja brilhante, ele nio vaiser aprovado porque nio 6 da praxes da (apes. Apenas isso, para

colocar aqui pda terceira ou quarts vez o seu ponto de vista sobre o tema. A Er11b..Dla.

Silvana Martins Mi$hima diz que queria retomar, bem rapidamente, a fda do aluno,
talvez, porque estava pensando como ele. Sente-se pouco confortfvel em fungao de
algumas dtlvidas que tem em relagao a esse processo. Diz que o Prof. Begak trouxe uma
questao que, ]he pareceu, a depender do recurso existem regras claus. Ao ler o material,
entendeu que, e pda faIR do aluno, essas regras nio estio 6o claus assim, tanto que hf certs

dificuldade dos pr6prios alunos em entenderem como e onde pedir, porque tem a negative

de um detemlinado Departamento e outro nio. As diretrizes da Capes estio escritas, se o

recurso for PRC)AP. Se o recurso, pelo que entendeu, 6 receita da Unidade, pelo menos ela
carece de entender que regras sio essas. lsso, porque, criam-se um precedente, que acredita

que precisam ter certo cuidado. Uma vez que um colegiado de gestao para uma area
especifica da Unidade Loma uma decisio, 6 um pouco na diregao que o Prof. Mfrcio estava
falando e 6 uma preocupagao que se tem. Nio precisam sempre corroborar com as
instfncias de recurso por uma decisio de um colegiado, mas acha que precisam tomar muito

cuidado para aquino que estio decidindo e discutindo. Elsa, para ela, 6 a questao principal.
Precisariam saber, ter isso mats claro. Do ponto de vista do PROAP tem regra clara. Do

ponto de vista do que espemm da Universidade de Sio Paulo com o processo de
intemacionalizagio, 6 uma pena um aluno que tem um trabalho de m6rito nio poder
apresentar. Entao, vivem com isso uma contradigao. Mas, isto 6 a contradigio que as
instituig6es viver3o. Do ponto de vita do que conhece a Faculdade de Direito, fifa muito

constrangida de poder votar, muito desconfortfvel. Porque se forem pensar numb aluna que
tem seu orientador, se nio se engana, de uma area completamente diferente. A hora que

olha o tema do trabalho, pensa que precisa ter gente estudando isso. A questao dos estudos

sobre cirurgia em transg6neros 6 muito importance no memento em que estio estudando.

Questions se isso 6 linha de pesquisa para o Programa. Ache que algumas coisas precisariam
ter elementos para poder estabelecer a regra para que nio possum criar um precedence que a

pr6pria Congregagao, enquanto instfncia recursal, teng problems em outro momento. Um
pouco da minha fda 6 nesse sentido, mas muito de uma pessoa que nio conhece coda a
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16gica da Faculdade de Direito. Diz a Senhora Diretora que pede desculpas pda fda nesse

sentido, porque nio conseguiu ter todos os elementos, pelo que es6 no Nbreu. Nio teve

tempo para procurar as regis do Regimento da P6s-Graduagao que pudesse sustentar-se
para uma decisio mats elaborada. Um Diretor assinar o uso de recurso, nio podem deixar

de lembrar que ipso depois passa por uma auditoria do Tribunal de Contas do Estado.

Acredita que o que menos querem 6 correr algum cisco pessoale institucional na utilizagao
de um recurso. De um recurso que, em sese, tamb6m, tinha o mesmo entendimento do

Prof. Mfrcio, que a aluna estava pedindo o recurso todo. Nio diva para entender direito da
onde ela queria esse recurso. Diz que, quando a Profa. (Xntia falou, mil reals pelo Programs

da CPG e o restante pelo Departamento. Ainda Ihe causa certo estranhamento pelo que o

Prof. Assed colocou na sua exposigao, que o proprio Deparumento nio teng tempo para
fazer esta avalia$o, portanto, nio teri como oferecer o recurso para a aluna estar no

events. Entao, esse dinheiro saiHa, se for aprovado, na sua integra, da(?G. O Pf11f:..DL

IR11bena.Befak diz que fang o esclarecimento que nfo foi dado. Sobre os mil reals, a aluna
foi at6 muito 16gica. A CPG tem outra diretrb Todas as diretrizes sio enviadas por e-mail

aos alunos. Diretriz nio 6 norma. Diretriz 6 diretrjz, s6 que, is vezes, sio publicadas e, is

vezes, nio, a crit6rio da Comissio. A Se!!!!era..Dilelea pede licenga ou, endo, vai se
retirar, porque, hoje, pda Constituigao o que nio esd publicado, diretriz que nio esd
publicada, nio existe. O Prof. Dr. Rubens Begak diz que ela 6 enviada a todos e ela cuida

de tcr a ci6ncia dos alunos em todas as diretrizes. Uma delas 6 de que, qualquer recurso, esse
6 o entendimento da CPG, pedido para os alunos, pode ser maior ou menor, cinge-se a mil

rear. Endo, ela tomou esse cuidado. A questao, diz mats uma vez, nio 6 o valor. Diz que,

respondendo o que a Prof a.(]ntia perguntou. Pede desculpas e diz que o entendimento do
Pmf. Gustavo este equivocado. A Capes sequer avalia a produgao de aluno. A CPG da esses

financiamentos aos alunos, porque existe uma questao da intemacionaliza$o que aproveita

na avaliagao do Programs, se ele tem ader6ncia. Ele s6 vai ter ader6ncia se o aluno escrever

com o seu orientador. Entao, nio 6 a questao da avaliagao docente. Ela vale zero. O que

estio cuidando aqui6 se a participagao valero na alhea intemacionalizagao. Ela s6 valet se
o aluno produzir com o seu orientador. Nio t6m dtlvidas de que o trabalho, at6 por quem

foi produzido em coautoria e pelo parecer do Prof. Guilhemle, deve ser da mais alta monte.

A Af: :Amine Le Q$ Reid BiancUni diz que, basicamente, o seu posicionamento, at6 o
momento, tem fido de acompanhar o entendimento dos Professores, no sentido de que se

preocupa um pouco Coma, principalmente, na fda do Yan, de que rica um pouco
desconfortfvel, com relagao a detemlinar, atrav6s de recurso, que um 6rgao que tem cern
independ6ncia na definigao dos seus crit6rios, um pagamento obrigat6rio de uma verba.

Apesar disso, e mica uma d6vida, este usando uma experi6ncia pessoal e nio o seu cargo

atual de Representante Discente dentro da Congregagio, mas a sua atuagao anterior dentro

da Comissio de P6s-Graduagao. Lembra-se de que as diretrizes funcionavam, durante o
peribdo em que foi atuante, era uma cora pr6-determinada e foi combinada na primeira
reuniio do ano. Nio se lembra se nessa gestio anterior houve ou nio publica$o de
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diretrizes. Com a mudanga do quadro, todos os membros forum substituidos. O
Representante Discente foi substituido. O Presidente e todos os membros forum
substituidos. AI houve um segundo entendimento, uma nova formulagao de crit6rios e que
tiveram conhecimento atmv6s de e-mail. (})nfimn, realmente, a informagao do Prof. Began

Gostaria de saber se para today as verbas que foram negadas, se fizeram amparadas,

tamb6m, nas gest6es anteriores, em diretriz. Porque no ano em que gtuou homo
Representante Discente, tamb6m, negaram algumas verbas. Aceitaram algumas e negaram

outras. Questiona homo ficaria a independ6ncia das Corniss6es nesse sentido. (2uestiona

como serra a formalidade. O Prof. Dr. Ignacio Maria Poveda Velasco diz que o assunto
aqui6 po]6mico, complexo. (.bnfessa que nio se sente esclarecido. Pelo que entendeu, a

aluna tem que viajar, entao, qualquer definigao sobre auxilio financeiro tem que ser tomada

rapidamente. Tem uma dQvida em ama daquilo que o Prof. Begak falou Nio este aqui,
absolutamente, desconfiando do que o Prof. Begak falou. Acha que 6 um assunto relevance,

para poderem trabalhar com elementos firmes. Essa quest5o de que para a Capes trabalhos

de alunos que nio sejam publicados junto com o orientador, pontuam ou nio. Ache que da
16gica da oportunidade e conveni6ncia do Programs de P6s-Graduagao esse 6 um ponto
relevance. Porque se, realmente, nio pontua, 6 uma coisa. Se pontua, entao, 6 outra coisa.

Pergunta, como proposta de uma esp6cie de "solugao salom6nica". A quesHo 6 apoiar o

trabalho, porque tem qualidade, para que represente a Faculdade e participe. Ao inv6s de

ficarem aqui "digladiando-se", se vio "enfiat goela abaixo" da Comissio de P6s-Graduagao
pam que sore o dinheiro, que, afinal, seriam s6 mil reals, peso que, agora, a Profa. Cintia

es6 esclarecendo que o Departamento que deveria, mas nio ha tempo hfbil. Pergunta a
Senhora Diretora se a Faculdade nio poderia bancar a despesa e pronto. Depots, com
cdma, com pa% analisa essas quest6es, se tem ou nio tem diretriz, se este publicada. Como

disse a Representante Discente de P6s, parece que houve outros casos que nio se basearam
em diretriz. O que nio signifier que agora esteja certo e if ermdo ou vice-versa. (2uestiona

se 6 possfvel, pda Diretoria, bancar. A Sf!!!!ora..Diieloa diz pam colocarem isso em
deliberagao. A quest5o sera examinada pda Assist6ncia T6cnica Financeira da Unidade,
porque, na realidade, nio tem o pedido. N3o tem a solicitagao. Se, eventualmente, a

Congregagao assim decidir. Os mil reais, financeiramente, a Diregao pode dar,
excepcionalmente. O Prof. Dr. Ignacio Maria Poveda Velasco diz que s6 os mil reais nio
resolve. A Se!!!!efa..Dlfelea diz que sio s6 mil reais. A questao junto a CPG, foi sobre os

mil reais. O Prof. Dr. Ignacio Maria Poveda Velasco diz que os mil reals estariam na
algada da discricionariedade da Comissio de P6s-Graduagio, em que pese a Comissio de

P6s-Graduagao nio tocat, "nio apitat" por conte pr6pria. Por isso que falou que esse

infomlagao para e]e 6 re]evante. Se esse 6 a regra da o.pes, para e]e mica difici]. A Se!!!!ea

Dlfelela diz que nio 6 regra da Capes. O Prof. Dr. Ignacio Maria Poveda Velasco diz
que esb confuso. Questiona se nio poderia fazer a solicitagao direto para a Diretoria,
pronto e resolve. A Se!!!!ela Dilelea diz que o total, nio. Somente os mil regis. O E!!f
Dr. Ignacio Mama Poveda Ve arco diz que com os mil reals ela nio viaja. O P!!!C..D!.:
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Mfrcio Henriaue Pereira Ponzilacqua diz que o recurso & contra as dubs decis6es. A
Se!!!!ela..D!!elba diz que o Departamento ainda nio se manifestos Diz que vai colocar
em discussio ''sim ou nio" e acabou. A Blob: Dla: Cj8tia Rosa Pereira del.ima diz que
o Departamento chegou a analisar e o Prof. Gajardoni indeferiu, porque o artigo da
nomutiva do Departamento fda judo de Graduagao e de P6s-Graduagio, mas, na Qltiim

frese, quando falou de eventos, falou s6 de Graduagao. Na verdade, o recurso foi em mHo
dessa omissio da Deliberagao. Se dodo o artigo fda de Graduagao e P6s-Graduagao, entao,

naturalmente, os eventos poderiam ser, tamb6m, de P6s-Graduagao. S6 que o Prof.
Gajaidoni indeferiu, achou que nio tem omissio. Jf passou por uma reuniio. A Sc!!!!ea

Direlea diz que vai colocar isso em discussio. O Plo!::l)!: l:l!!!bclto Cellijunior diz que

ambos sio argumentos aceitfveis. V6 de um lido a importancia da participagao de uma
a[una da Facu]dade de Direito de ]iibeirgo Prego num congresso intemaciona] ]sso em ]inha

com aquilo que sempre apregoou durante a sua gestao que foio processo de
intemacionalizagao da Faculdade, portanto, acha relevante, sim, que hajj esse participagao.
Por outro dado, tamb6m, em linha, em consist6ncia com o que sempre apregoou durante a

sua gestao. Agradece novamente as elogiosas e costumeiras palavras que Ihe sio dirigidas

pelo Prof. Assed. Sempre apregoou a necessidade de descentralizagao. Ache importance que

os Colegiados tenham a capacidade de decider e, por isso, adotou determinadas polhicas
com relagao a P6s-Graduagao, principalmente. Dotando, na medida do possfvel, a
Comissio de P6s-Graduagao de recursos, para que ela pudesse tomar as decis6es que

julgasse pertinentes. Entao, se v& dianne de dots argumentos muito fortes. Um & o da
intemacionalizagao, que sempre sustentou. O outro, que gostaria que nio ficasse

prejudicado e continua defendendo a importancia disso, 6 o da descentralizagao. E obvio
que todos sabem que a Congregagao, como 6rgao maxims, 6 a instfncia para se apresentar

um recurso contra as decis6es dos Colegiados. Mas, Ihe parece importantes, af em abono do

que disse o Prof. Rubens Begak, 6 importance, que o Colegiado mantenha, tamb6m, a sua
autonomia. Ele mant6m a sua autonomia, desde que ele tenha recursos para isso. Entao,

quer anunciar o seu voto. Esb muito confuso com relagao a isso. De um dado v6 a
importancia da representagao da Faculdade fom, um evento em Zaragoza, kso no processo
de intemacionaliza$o. De outro, v& a importancia de se prestigiar uma decisio tomada pda

P6s-Graduagio. Ressalta, ratifica, aquia importancia de os Colegiados terem autonomic. E,

obviamente, ningu&m tem autonomia, se nio tiver recursos. E obvio que autonomia serif

uma ficgao se nio houvesse recursos para ipso. Este tendendo a se abster dessa materia, mas

faria eco aquilo que propos o Prof. Ignacio. Talvez, pudessem adotar uma solugao aqui pam
resolver esse problems e, depot, ter uma pohtica definida, mats clara. Diz que Gabe,

evidentemente, a Senhora Diretora, definir essas politicos. Em sua passagem homo Diretor
definiu pohticas. O Prof. Ignacio teve as deles. Diz que cube a Senhora Diretora decidir.

Es6 aqui reiterando algo que ache consistente com o que sempre pensou sobre a
importancia da autonomic das decb6es. A importancia da autonomic de uma decisio da
Comissio de P6s-Graduagao. Diz a Senhora Diretora que se nio concordar com a sensata
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solugao proposta pelo Prof. Ignacio de liberar recursos para que resolvam isso, depois
voltarem a discutir. Obviamente, mudam as gest6es, mudam as political, o que 6 natural

numb democracia. Diz que se a Senhora Diretora concordar com a sugestao do Prof.
Ignacio, resolvem o problema e ao mesmo tempo prestigiam a decisio tomada pda
Comissio de P6s-Graduagao e discutem isso depois. Se a Senhora Diretora optar por n3o

seguir a sugestao sensata do Prof. Ignacio, ja adianta seu voto que 6 de abstengao. A
Se!!!!ela..D!!bleu pergunta se pode colocar em votagao. Esclarece a todos que nio 6 uma

decisfo sua. lsso depende de rubrics, de dotagao orgamentfria. A Diretoria, por enquanto,

nio custeou viagem de nenhum estudante, quer da Graduagao, quer da P6s-Graduagao. Se
vier uma decisio da Congregagao, nesse sentido, por enquanto, nio foi colorado ipso em
apreciagio. Mas, se vier, eventualmente, uma decisio nesse sentido, elsa Diretoria vai ser

obrigada a consultar se tem rubrica, o Setor Financeiro; a mandar para a Pr6-Reitoria de
Graduagao e de P6s-Graduagao, perguntando pam a Contabibdade se isso 6 normal. Vai

criar um processo. Ache que, realmente, redo que estudar ipso para o futuro, para os casos

fut:uros, mas nio vai adiantar nesse faso. Por isso que, neste caso, at6 ela gostaria muito de
poder ajudar. Info v6 como, mas gostaria muito de poder ajudf-la. Nlo gosta, tamb6m, de

discriminagao. Neste caso, parece que foi tudo negado, porque o coautor nio serra parte da

P6s-Graduagao. Nem todos integram a (T'G, mas sio do quadro docente desta Casa. Nio
pensou que fosse durar tanto tempo. O que, realmente, a chocou nesse faso foia quesdo

de que a Comissio de P6s-Graduagao tem diretivas que nio sio publicadas. O que nio df
validade constitucionalmente. Diretivas nio pubhcadas nio existem no mundo. Peso menos,

no estado de direito. Ainda acha que esb no estado de direito. Diz que gostaria que a (T'G,
em particular, demonstrasse a publicagao. Alias, o aluno perguntou a mesma coisa sobre a

Graduagao, que nio tem uma seguranga juridica do alunado. N3o babe, se nio este

publicado. Considerando que estio num estado de direito, gostaria de ter as diretivas
publicadas. Nio s6 noms, regulamento, mas, diretivas publicadas, porque vale para todos.
Colorado em votagio, a Clongregagao, aprova-por maioria (sets votos favodveis. cinco
votot contrgrios e auatro abstenc6es), o Darecer do relator Prof. Dr. Gustavo.Assed
Ferreira, favorfvel ao pedido de auxdio financeiro aoresentado oela recorrente. A Senhora

Difelela diz que, entao, volta para a Comissio e o Departamento. COMPLEMENTAR --
5. KEtAXORiO DE ATIVID.ODES: 5.1. PROCESS0 2015.1.680.89.0 -- PROF. DR.

DANIEL PACHECO PONTES. Relat6rio de Atividades Acad6micas apresentado pelo

Prof. Dr. Daniel Pacheco Pontes. - Parecer da relatora pda Congregagao, Profa. Dra. Cfntia
Rosa Pereira de Lima. A Profa. Dra. Cintia Rosa PerQjl4 de Lima diz que 6 o Relat6rio

Bienal de Atividades apresentado polo Prof. Daniel Pacheco Pontes. L6 a parte final do
parecer: "Conforme o parecedsta do Departamento, o docente cumpriu durante o relat6rio
apresentado todos os crit6rios de anflise pertinentes". Diz que os crit6rios seriam com
relagao is atividades didfticas na Gmduagao, P6s-Graduagao, progresso de investigagao
cientdica, atividades de extensio e de servigo icomunidade e atividades administrativas.

Entao, todos esses crit6rios de anflise pertinentes o docente cumpriu. Desenvolveu
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atividades didfticas com alta cara horgria, realizou atividades de extensao, bem como

administrativas e publicou, com destaque, dob hvros no periodo. Assam, acompanha o
parecer que foi dado peso relator departmental opinando pda aprovagao do Relat6rio de

Atividades Docentes apresentado pelo Prof. Daniel Pacheco Pontes. Colorado em votagao,

Pereira de .Lima.fawrfveliaorovacio do Relat6rio de Atividades Doceiltet aowseiltaildo

pele..inlewssafb. A Se!!!!eia..Dilelea diz que precise da indicagao de dots docentes da
Unidade para encaminhar ao Prof. Sakamoto para a composigao da Comissio para Estudar
Moradia Estudantil de P6s-Graduagao. Precisaria tamb6m, do nome de dois alunos P6s-

Graduandos, para a mesma Comissio. Precba disso em dez dias. Nada mats havendo a

agradece a presenga de todos e df por encerrada a reuniio is

,e";l4uarenta minutos. Do que, para constar, eu,
,Marcia Aparecida Cruz de Oliveira Bianco, Assistente

'r digitei este Ata, que seri examinada pelos Senhores

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

Ribeirfo Prego, tr6s de agosto de dots mile dezoito.
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