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ATA DA 85' SESSAO OjiDiNAKiA DA CONGKKGAgAO DA FACULDADE DE
DIREITO DE RIBEIRAO PRETO DA UNIVERSIDADE DE sAo PAI.JLO. Aos sese

dias do m6s de dezembro de dois mile dezoito, is quatorze horn, na Sale da Congregagao da
Faculdade de Dinito de Ribeir5o Preto da Universidade de Sio Paulo, em terceira convocagao,

reQne-se a Congregagao da Faculdade de Direito de Ribeido Preto - FDRP, sob a Presid6ncia
da Profa. Dra. Monica Herman Salem Caggiano, Diretora da Uhidade, com a presenga dos

Presidentes de Comiss6es: Prof. Dr. Nuno Manuel Morgadinho dos Santos Coelho (Comissao

de Graduagao), Profa. Dra. Maria Hemilia Fonseca (Comissio de P6s-Graduagao - Suplente) e

Prof. Dr. Clio Gracco Pinheiro Dias (Comissao de Pesquisa), dos Chefes de Departamentos:
Prof. Dr. Gustavo Assed Ferreira (Departamento de Direito Ptiblico), Profa. Dra. Cristina

Godoy Bematdo de Oliveira (Deparumento de Fijosofia do Direito e Disciplinas Bfsicas), dos

Representantes das (btegorias Docentes. Professores Titulares: Prof. Dr. Ignacio Maria Poveda
Velasco e Prof. Dr. Pedro Bohomoletz de Abreu Dallari. Professores Associados: Prof. Dr.

Alessandro Hirata e Prof. Dr. Victor Gabriel de Oliveira Rodriguez. Representante Discente de

P6s-Graduagao: Ac. Luk Augusto Teixeim Morris (Suplente). Presence tamb6m a Assistente
T6cnica Acad6mica, Sra. Marcia Aparecida Cruz de Oliveira Bianco, para secretariar a reuniio.

Justificaram aus6ncia antecipadamente: Senhom Vice-Diretora, Profa. Dm. Massa de Souza
Ribeiro, Profa. Dra. Cintia Rosa Pereira de Lima, Prof. Dr. Claudio do Prado Amaral, Profa.
Dra. Eliana Franco Neme, Prof. Dr. Jair Aparecido Cardoso, Prof. Dr. Nelson Mannrich, Prof.

Dr. Rubens Begak, Profa. Dra. Silvana Martins Mishima e Prof. Dr. Umberto Cello Junior.

Havendo ntlmero legal, a Senhora Diretora agradece a presenga de todos e declare abertos os
trabalhos da 85'Sessio Ordinfria da Congrega$o da Faculdade de Direito de Ribeirio Prego. I.

EXPEDIENTE. 1. Discussio e votagao. 1.1. Ata da 84' Sessio Ordinfria da
Congregagao, realizada em 23/11/2018. A Senhora Diretora comunica que a Ata da 84'
Sessio Ordinfria da Congregagao, realizada em 23/11/2018, nio foi finalizada a tempo e
solicita autorizagao para apresent5-la na pr6xima reuniio da Clongregagao, sendo autorizada.

Esclarece que na pr6xima reuniio servo apresentadas as Atas do 23/11 e 07/12/2018. 2.
Comunicag6es da Diretoria. - Senhora Diretora, Profa. Dra. Monica Herman Salem
Caggiano. A Senhota Diretora comunica: ]) Portaria do Vice-Reitor, no exercfcio da ]ieitoria,

de 05/10/2018 designs, em recondugao, o Prof. Dr. Ignacio Maria Poveda Velasco para

compor a Congregagao da Faculdade de Direito de Ribeido Proto. Devido a presenga do Reitor
da Universidade de Sio Paulo, Prof. Dr. Vahan Agopyan, na 61tima reuniao, nio puderam dar

as boas vindas ao Prof. Dr. Ignacio Maria Poveda Velasco. Informs que agradeced ao Reitor,

pessoalmente, pda nomeagao. 2) Colagao de Grau Oficial da FDRP/USP seri realizada no dia
19/12/2018, is 17 horns, no Audit6rio da Faculdade. 3) Portaria Intema FDRP/USP N '
28/2018, de 28/11/2018: Disp6e sobre a designagao da (-bmissio Organizadora da Semana de

Recepgao aos (b.louros de 2019 da FDRP/USP, que sed realizada no perfodo de 18 a
22/02/2019. Solicita a colaboragao de todos, pois a Comissio responsfvel entrarg em contato
para pedir sugestao sobre quem deveriam frazer e atividades regulares. 4)Portaria Intema

FD]RP/USP N ' 029/2018, de 27/ 1 1/2018: Disp6e sobre a designagio de novos membros para

Patina 1 1 9 Av. Bandeimntes , 3900 Cg/aPifi da USP
14040-906 Ribeirio PretcFSP

T I F S5 (16) 3315-4954

www.direitotp.usp.for



UNIVERSIDADEDESAOPAULO
FACULDADEDEDIREITO
DERIBEIRAOPRETO

.Assistancia q2cntca .Aca(Bmica

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

compor a Comissio Interns do Memo Ambiente(CDMA) e do Programa USP Recicla da
FDRP/USP. 5) Tribunal de Justiga do Estado de Sio Paulo, autorizou a mudanga de enderego
do Posco USP do CEJUSC para a Rua dos Bambus, Casa 4, Ca;bl7)//i USP, Ribeido Preto-SP

(Processo NUPEMEC n ' 2016/31.185). Em janeiro e fevereim providenciario a mudanga e
trabalhario com a porta aberta para a via ptlblica. Na fKnte da Casa 4 existe um ponto de

6nibus, facilitando o acesso. O Tribunal de Justiga elogiou muito elsa provid&ncia. A Casa 4 jf

foi inaugumda, inclusive com a presenga do Prof. Cell, mas ainda nio foi ocupada. Precisa fazer

primeiramente a rede de informftica para depots autorizarem a mudanga Provavelmente em
margo a Casa 4 estar5 com a instalagao pronta e poderao fazer a inauguragio. 6) Informagao n '
204/2018 da Comissio de Claros Docentes autorizando I (uma) vaga para Professor
Tempor5rio, por puzo determinado, para o Departamento de Direito Ptlbhco, devido ao fim
do contrato, em julho, do Prof. Dr. Daniel Faldo. 7) Criagao e instalagao do programa de
atendimento para as quest6es de sa6de mental O Prof. Dr. Nuno Manuel Morgadinho dos
Santos Coeho sed o coordenador. A Portaria esb sendo elaborada e, provavelmente, semana

que vem seri assinada e publicada. A Portaria vai autorizar o funcionamento do progmma, bem

homo nomearg um coordenador e designed uma comissio com um docente, um funcionfrio e
um aluno para integrarem e discutirem o que seng feito. A iniciativa 6 excelente. A ideia e

suporte sio do Prof. Nuno, na area de Graduagao. Existem vfrias instituig6es preocupadas com

a questao da satlde mental como, por exemplo, a cartilha desenvolvida pda OAB. O Prof. Dr.
Ignacio Maria Poveda Velasco diz que o Prof. Nuno jf havia comentado sobre esse iniciativa

em outras reunites da Congregagao. A iniciativa 6 muito bem vinda. Para a16m dessa Comissio
que cuidarf das quest6es de sa6de mental, muitas vezes foia em pessoas que jf apresentam

algum tipo de problems, pede um esforgo de todos por fazer com que o ambiente da Faculdade
seja bom e sadio. Na Reitoria, tem insistido muito, at6 pensando no Ca,:,:g)xi de Sio Paulo como
um dodo, pam a criagao de atividades, como vflvula de escape, pam alunos de Gmduagao e P6s-

Graduagao, como show na Praia do Re16gio e gincanas. Atividades que ajudem a desafogarem

as tens6es, para descontrairem Sugere que essas atividades, para aliviarem o dia a dia, poderiam
ser pensadas em navel de Faculdade e em navel de Caz;:gb//i. A Senhora Diretora comenta que o
programa sobre sa6de mental funcionarg por interm6dio de projetos. Este sendo previsto um

espago para descanso da mente. O Prof. Dr. Nuno Manuel Morgadinho dos Santos Coelho
esclarece que sio diferentes fKntes que organizado a questao da satide mental. Uma delay 6 a
disponibihdade dos docentes e servidores nio docentes volun6rios, ap6s serem treinados e

capacitados pelo Escrit6rio de Satide Mental da Reitoria, auxiliando em quest6es pessoais,
acad6micas e, havendo necessidade, encaminhando para 6rgaos competentes, por meio do

(.1)PI - Centro de (.)rientagao Psico16gica Integmda do Ca/2@#i, com quem possuem parceira.

Solicita a adesio de todos ao programa. Terao, tamb6m, um conjunto de atividades relacionadas
a organiza$o dos espagos da Faculdade, para que se tomem mais ''amigiveis", inclusive uma

sala de bem estar e sa6de mental, que 6 para descanso e acomodagao da comunidade do curso
integral, como o Prof. Ignacio acaba de dizer. A Senhora Diretom ja autorizou a criagao dessa

saba para o pr6ximo semestre, que terio artigos pr6prios e atividades. Mas, ainda, nio
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conseguiram dar equagao a necessidade de uma copa aos alunos. Avaliaram que de 10 a 20%
dos alunos da Faculdade trazem alimentos de casa. Por6m, nio hf espago para aquecimento das

comidas e nem para comer. Nio possuem essa copa e precisam avangar para isso, jf que o

Restaurante Universitfrio 6 bem longe, is vezes nio df para it e voltar sem cerro, porque 6
bastante calor, e o Restaurante da Unidade 6 muito caro, inacessfvel para muita gente. Depots,

ter5o campanhas ligadas iinformagao, para chamar atengao a respeito do problema. Fi nesse
sentido, proposto pelo Prof. Ignacio, que pretendem caminhar. O Prof. Dr. Ignacio Maria

Poveda Velasco diz que se disporia, jf que vem uma vez por m6s para as sess6es da
Congregagao, na quinta-keira a noite e sexta-kim de manha, por exemplo, para participar dessas

atividades. O Prof. Dr. Victor Gabriel de Oliveira Rodriguez coloca um contraponto, homo
Representante dos Professores Associados, salienta seu medo e gostaria que o Prof. Nuno

levasse em consideragao, que nos tiltimos tempos as dif iculdades normais dos alunos para o
lado do desvio do problems psico16gico e falta de assistencialismo nesse sentido. Exemplifica a

chateagao de um aluno devido a uma nora ou auld de um Professor se queixar para outro
Docente que eventualmente o acolha, e o Professor transformar isso, com boa ou com mi f6,

nio sabem, num grande problema psico16gico de um aluno que vai ser exposto muito mais do

que deveria. O "encaminhar para o programs psico16gico" deve ter argo essencial que 6 o sigilo.
A primeira atengao que devem ter 6 nio expor a pessoa. Teve um caso dentro da aula, ano

passado, que nio deixaram ou se opuseram que os alunos passassem uma dena da Netflix,
porque era capaz de frazer problemas psico16gicos a des. Ficam acuados, pols alunos de Direito

Penal, maiores de idade, nio podem assistir um trecho de uma s6rie da Netflix. Pergunta o que

deve fazer se um aluno tem problemas psico16gicos assistindo Netflix. Nio pode falar muito
nisso, pois teve at6 uma queixa no Departamento que disseram que o Prof. Victor queria que

todos os jovens se matassem. Sorte que o Prof. Rubens nio levou isso adiante. Este falando em

causa pr6pria. Tem um pouco de modo que os debates do dia a dia sejam sobrevalorizados e as
dif iculdades, que sio naturais do que 6 se prepamr para a profissao, sejam transformadas em

problemas psico16gicos quando af astam demais a protegao do rico em si. Colocar uma

protegao psico16gica muito pr6xima do aluno pode fazer com que ele se sinta mais frggil do que
ele realmente 6. lsso 6 um problems para os Professores que preparam pessoas para lidarem,

pele menos em Direito Penal, com o que exists de maid cruel no mundo. Ter5o que lidar com

estupro, agress6es, homicidios e, se nio podem mostrar isso agora, talvez futuramente paguem
caro por isso. O Prof. Dr. Ignacio Maria Poveda Velasco diz que entende a preocupagao do
Prof. Victor. Acredita que precisam ter claros alguns recortes. O que 6 pato16gico tem que ser

tratado em imbito proprio, com psic61ogo. Pelo que entendeu nio poder ser uma esp6cie de

ouvidoria de reclamagao. Quando se ofereceu, o Prof. Nunn disse que teriam um treinamento
para as atividades, foi no sentido de darem uma orientagao para algu6m que este com
dificuldades nos estudos, por exemplo. (1)s profissionais que ja teriam experi6ncia poderiam dar

direcionamento adequado, mesmo que para diner ''a vida 6 assim, tem que estudar", "precise se

organizer mellor". Nio podeda set, logicamente, para ouvirem a reclamagao de um professor x
ou y, porque serra o contrgrio de ter um ambiente saudfvel. Sio dois recortes: um que 6
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pato16gico e deve ser tratado pda psicologia, outro que 6 no sentido de darem orientag6es,

ajudar o aluno a superar as dificuldades normals da vida. Talvez, o paper de um pai que deveria
fazer e nio faz. Como professores, chamados educadores, podem auxiliar. Todos t6m essa
experi6ncia positive, de terem sido pessoas que inf luenciaram os alunos, que gragas a essa
orientagao, forum pessoas que forum adiante. Peso menos, de sua parte, foi nesse sentido. O

Prof. Dr. Nuno Manuel Morgadinho dos Santos Coelho agradece e diz que nio v6 a
intervengao do Prof. Victor como uma objegio, mas como algo que precisam levar em
consideragio. Nio podem friar um instrumento de forma desatenta que venha produzir o

resultado contririo do que ele visa. Essa discussio 6 muito rica ji na USP. Nhs maiores
Unidades ja implantaram projetos significativos, como a POLle demab Engenharias, as duas

Faculdades de Medicine, Faculdades de Odontologia. No Caz,:gP//i a maioria das Uhidades jf
implantou algum sistema dessa natureza, de modo que tcm muito que aprender com o Prof.
Dr. Andres Eduardo Aguine Antbnez, Diretor do Escrit6rio de Satide Mental da USP e que os

ajudad nesse encaminhamento. 3. Eleig6es: 3.1 Comissio de P6s-Graduagao: I membro
suplente para cumprir mandato at6 01/03/2020, em fazio da exoneragao do Prof. Dr.
Benedito Cerezzo Pereira Filho em 24/09/2018. A Senhora Diretora pede que a Assistente
T6cnica Acad6mica, Sra. Marcia, faga os esclarecimentos sobre a lista de docentes credenciados

no Programa de P6s-Graduagio da FDRP, pols alguns cargos estio vagando. A Sra. Marcia

Aparecida Cruz de Oliveira Bianco diz que na tabela que estio projetando, a coluna verde
sio os Professores que foram credenchdos ou recredenciados. Na cor roxy sio os Professores

que jf sio membros da Conhsio de P6s-Graduagao. Na primeira coluna, em vermelho, escrita

credenciamento, sio os Professores que estio com o credenchmento a vencer no dia
17/12/2018. Essas informag6es sio apenas para orientagao. Exemplif ica que o Prof. Dr.
Claudio do Prado Ainaml, na "observagao" consta que ele nio solicitou o recredenciamento,

entio temlinarg o credenciamento no dia 17/12/2018. Por6m, nada impede que, no dia
18/12/2018, o Pmf. Claudio pegs o recredenciamento. Esses dados sio atuais at6 o moments.

A principle, se o Docente nio tem intengao de se recredenciar, ele nio poderia ser candidato,
pols vencendo o credenciamento no dia 17, no dia 18/12/2018 nio poderia mais fazer parte da
(llomissao, porque deixa de ser orientador do Programa de P6s-Graduagao. A princfpio seriam

tr6s candidatos: Prof. Dr. Eduardo Saad Diniz (credenciamento vigente at& 25/04/2022), Prof.
Dr. Marcia Henrique Pereira Ponzilacqua (credenciamento vigente at6 18/ 12/2022) e a Profa.

Dra. Maria Paula Closta Bertran Mufioz (credenciamento vigente at6 21/11/2022). O Prof. Dr.

Ignacio Maria Poveda Velasco observa que o Prof. Dr. Eduardo Saad Diniz 6 Vice-
Presidente da Comissio de Cultum e Extensio Universitfria, o Prof. Dr. Mfrcio Henrique
Pereira Ponzilacqua 6 Vice-Presidente da(-bmissio de Graduagao. Por enquanto, somente a

Profa. Dra. Maria Paula Costa Bertran Mufioz nio faz parte de nenhuma comissio da Unidade.
Comenta que dada um pode voter livremente, 6 apenas uma informagao para ele proprio. A

Profa. Dra. Maria Hemilia Fonseca questiona se algu6m respondeu o e-mail infomlando
interesse. A Sra. Marcia Aparecida Cruz de Oliveira Bianco esclarece que o Prof. Dr. Paulo
Eduardo Alves da Silva manifestou interesse, por6m, diante da observagao de que nio solicitou

Pigina4 1 9 Av. Bandeimntes , 3900 Ca/mp//i da USP
14040-906 Ribeido PKtcFSP

T I F SS (i6) 33i5-4954

www.direitoip.usp for



UNIVERSIDADEDESAOPAULO
FACULDADEDEDIREITO
DERIBEIRAOPRETO

.AsststZnch qZcnica .Acad2mica

161

162
163

164
165

166

167
168

169

170
171

172

173

174

175

176

177
178

179

180

181

182

183

184

185

186

187
188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

o recredenciamento, retirou a manifestagao. A manifestagao foi anterior ao envio dessa
infomlagao. A pedido da Senhora Diretora, a Sra. Marcia Aparecida Cruz de Oliveira
Bianco proclama os resultados: 9 (nove) votos para Profs. Dra. Maria Paula Costa Bertran
Mufioz e 2 (dots) votos em bronco. A (]Qnglpgagaa ekgu poruntc ', com 9 (novel votQ$:B
Profs. Dra. Maria Paula Costa Bertran Mufioz okra membro suolente da Comissio de P6s-
Graduacio, com mandato at6 01/03/2020. 4. Palavra aos Senhores Presidentes de
Comiss6es. Comissio de P6s-Graduagao. Profs. Dra. Maria Hemilia Fonseca comunica

sobre os dados solicitados pda Senhora Diretora referente a (T'G, informs que, em 2018
caminhando pam 2019, estio com 77 (setenta e sete) alunos matriculados, entre os que vio
temlinar em 2019 e os que entraram em 2018 pelo processo seletivo. Forum aberus 37 (trinta e

sete) vagas, todas preenchidas. lsso depende das vagus abertas pelos orientadores. Nio possuem

o nQmero de bolsas preenchidas do PAE, jf que o ntlmero depende da Reitoria. Forum 21
(vince e um) inscritos. No gerd, o n6mero de bolsas que vieram at6 hoje variam entre 9 (nove) e

I I (onze). Seri aberto o processo seletivo para alunos especiais, com 2 ou 3 vegas, esse nQmero

depended do Professor da discipline. Comissio de Pesquisa. Prof, Dr. Caio Gracco
Pinheiro Dias comunica: a) Um dos nossos alunos, Rodrigo Buck Calderari, orientando do

Prof. Dr. Femando Gajardoni, recebeu mengao honrosa na etapa intemacional do SllCUSP,

em Sio Paulo. b) M6s passado fizeram a indicagao da Profa. Dra. Juliana Oliveira Domingues

para o curso, promovido pda (Bmara Britanica, de Formatagao de Pmjeto de Pesquisa,

Captagao de Recurso, Publicagao, sendo selecionada pda AUCANI, se nio se engana, e vai

realizar o curio o ano que vem. E a segundo docente que encaminham para esse curio. O
compromisso que quem faz assume 6, ap6s o t6rmino do curso, multiplicar os conhecimentos
adquiridos aos docentes da Casa. O Programa chama-se Reset/Mef Ca xfc/, realizado em
conjunto com a FAPESP e Bn/zig Co////fg em Sio Paulo, no periodo de 18 a 20/02/2019. c) A

pedido da Diretoria, a Comissio fez um levantamento das bolsas dos alunos que realizaram
Iniciagao Cientdica. Nos 10 anos de funcionamento da Unidade, passaram de 300 (trezentos)

projetos de pesquisa dos alunos, com mais de 50 (cinquenta) financiados pda FAPESP. E um

dado que ja tcm hf algum tempo e precisam levantar de novo e atualizar. A FDRP era
responsfvel, na &poca da gestao do Prof. Dr. Ignacio, por 50% da captagao de auxGo a pesquisa

para docente, Iniciagao Cientffica, dos cursos de Direito do Estado de Sio Paulo, confimlando
uma media de 5 (cinco) bolsas de Iniciagao Cientdica por ano. No PIBIC, os Docentes da
FDRP sio preludicados, porque as bolsas tendem a ser direcionadas a Docentes com
classificagao A ou B. Na Faculdade sio poucos os Docentes com essa classificagao. O Prof. Dr.

Alessandro Hirata esclarece que para receber a classificagao "A, B, C, D ou E" tem que entrar

no edital, modificado a cada ano, os crit6rios nem sempre sio os mesmos. ll. ORDEM DO

DIA. APROV.AR: 1. Projeto de Estagio Docente. 1.1. PROCESS0 2018.1.587.89.2 --
Gabriel Loretto Lochagin. Projeto Acad6mico intitulado "As Finangas Piblicas na Order
Juddica: As Instituig6es Fiscais e o Desenvolvimento Brasileiro", apresentado peso interessado

a Comissio Especial de Regime de Trabalho homo requisito para a realizagao do Estfgio
Docente, fls. 03-10. Aprovado ad /?#pm d//m do Conselho do Deparumento de Direito
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P6blico, com base no parecer do Prof. Dr. Sebastiio Sergio da Silveira, fls.13. -- Parecer do
relator pda Congregagao, Prof. Dr. Jair Aparecido Cardoso, favorgvel iaprovagao do Projeto
de Estfgio Docente, apresentado pelo interessado, fls. 16. allow;!da gill d!$gwsio e votagio o
)areG€LdQi£l8tQL.Pref. Dt. kiLAparecido Cardoso. favodvel a aorovacio do Proieto de

Estfeio Docente. aoresentado oelo interessado. e nio havendo manifestac6es contr5rias. o

)arecer 6 aprovado por unanimidade (onze votos). 2. Claro para admissio de Professor
Doutot. 2.1 Processo 2016.1.495.89.9 -- Faculdade de Direito de Ribeirio Preto.

Solicitagao de um cargo permanente de Professor Doutor, na area de "Filosofia do Direito,

Idioms Instrumental, Direito Comparado e Instituig6es do Dheito", junto ao Departamento de
Filosofia do Direito e Disciplines Bgsicas, tendo em vista o pedido de exoneragao do Prof. Dr.

Jonathan Hemandes Marcantonio em l0/08/2018, fls. 23. -- Parecer do relator pda
Congregagao, Prof. Dr. Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, favorgveli aprovagao de uma
vaga permanente para o Deparumento de Filosofia do Direito e Disciplinas Bfsicas - DFB,
devendo analisar a prioridade entre pleitos jf deferidos no fmbito desta Gongregagao, fls. 25 e

26. O relator apresenta sugestio. -- A Congregagao, em 23/11/2018, aprovou a concessio de
vistas conjunta ao Prof. Dr. .Alessandro Hirata e Prof. Dr. Nuno Manuel Morgadinho dos
Santos Coelho, fls. 27. -- Parecer do Prof. Dr. Alessandro Hirata, favorgvel a aprovagao de

ambos os pedidos de solicitag6es de cargo docente, junto ao Deparumento de Filosofia do
[)ireito e Discip]inas Bgsicas - DFB e ao Departamento de Direito Privado e de Processo Civi] -

DPP, devendo ser seguida a citada ordem de prioridade na concessio de cargos, fls. 28-29.

Parecer do Prof. Dr. Nuno Manuel Morgadinho dos Santos Coelho, favodvel iaprovagao de
ambos os pedidos de solicitag6es de cargo docente, junto Depanamento de Filosofia do Direito

e Disciplinas Bfsicas - DFB e ao Departamento de Direito Privado e de Processo Civil - DPP,

fls. 30. O Prof. Dr. Alessandro Hirata esclarece que, na Qltima sessao, a Congregagao decidiu
ser interessante fazer um parecer unif icando os dois pedidos, tanto da vaga referente i
exoneragao do Prof. Jonathan, Departamento de Filosofia do Direito e Disciplinas Bfsicas

DFB, quando da vaga oriunda do pedido de exonemgao do Prof. Benedito Cerezzo,

Departamento de Dinito Privado e de Processo Civil - DPP. Elaborou um parecer tlnico, o
Prof. Nuno tamb6m, sobre os dais processor. E o mesmo parecer para os dots casos (pr6ximo
item da paul). Diz que reforQou a necessidade, bastante 6bvia, do quadra enxuto de Docentes

e que estes pedidos de exoneragao tr2zcm problemas na divisio das atividades da Unidade.

Relembrando, at6 mencionado pelo Magndico Reitor, na tlltima sessio da Congregagao, casos

de exoneragao dispute-se que poderiam ter delegagao automftica. Para ambos os casos, o
pedido formulado foi de Kposigao dessas vagas na ordem corrigida daquela que foi enviada

anteriormente pda Unidade, de interesse da Faculdade. Passando a primeim vega para o
Departamento de Direito Privado e de Processo Civil - DPP, pda necessidade maior, uma vez

tiveram o falecimento do Pmf. Luciano e aposentadoria da Profa. lydia e, agora, exoneragao do

Prof. Cerezzo. A segunda vaga seria para o Departamento de Filosofia do Direito e Disciplines
Bfsicas DFB, em razio do pedido de exonera®o do Prof. Jonathan. Eventualmente, uma
terceira vaga para o Departamento de Direito Privado e de Processo Civil- DPP e assim por
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diante. A Faculdade precise mandir esse ordem de prefer&ncias, de prioridades, para que as

vagas venham designadas aos deus respectivos Departamentos. Na verdade, corrobora com a

ordem que jf tinha fido feita pelo Prof. Dr. GuiJherme no parecer anterior. O Prof. Dr. Nuno
Manuel Morgadinho dos Santos Coelho diz que destacou os aspectos da Graduagao, que
tomam urgentes as contratag6es dos Docentes efetivos. Colocados em discussio e votacio os
)areceres dos relatores oela Conareuacio. Prof. Dr. Alessandro Hirata e Prof. I)r. Nuno

Manuel Moraadinho dos Santos (})elho. favodveis a aorovacio da solicitacio de c8[gQ
)emlanente de Professor Doutor iunto ao Departamento de Fdosofia do Direito e Disciolinas

Bfsicas - DFB. e nio havendo manifestac6es contrfrias. os oareceres sio anmvados Dor

unanimidade (once membros). 2.2 Processo 2018.1.611.89.0 -- Faculdade de Direito de

Ribeirio Preto. Solicitagao de um cargo permanente de Pi:ofessor Doutor, na area de "Direito

Processual Civil", )unto ao Depattamento de Direito Privado e de Processo Civil, tendo em
vista a exoneragao do Prof. Dr. Benedito Cerezzo Pereira Fido em 25/09/2018, fls. 03. -
Aprovagao do Conselho do Departamento de Direito Privado e de Processo Civil em
31/10/2018, fls. 03. - Parecer do relator pda Congregagao, Prof. Dr. Sergio Nojiri,
recomendando realizagao de um levantamento do nQmero de horns de aulas ministradas e

demais atividades dos docentes, em particular daqueles atingidos pda aus&ncia do Prof.

Cerezzo, fls. 05-06. - A Congregagao, em 23/ 11/2018, aprovou a concessio de vistas conjunta
ao Prof. Dr. Alessandro Hirata e Prof. Dr. Nuno Manuel Morgadinho dos Santos Coelho, fls.

07. - Parecer do Prof. Dr. .Nessandro Hirata, favorgvel iaprovagao de ambos os pedidos de
solicitag6es de cargo docente, junto Departamento de Filosofia do Direito e Disciplinas Bfsicas

-- DFB e ao Deparumento de Direito Privado e de Processo Civil - DPP, devendo ser seguida a

citada ordem de prioridade na concessio de cargos, fls. 08-09. - Parecer do Prof. Dr. Nuno

Manuel Morgadinho dos Santos Coelho, favor5vel iaprovagao de ambos os pedidos de
solicitag6es de cargo docente, junto Deparumento de Filosofia do Direito e Disciplines Bfsicas

-- DFB e ao Departamento de Direito Privado e de Processo Civil- DPP, fls. lO. <1:llocafie$.fm
discussio e votacio os oareceres dos relatores oela Coneregacio. Prof. Dr. .Alessandro Hirata e
Prof. Dr. Nunn Manuel Moraadinho dos Santos Coelho. favorfveis a aorovacio da solicitacio

de cargo oemlanente de Professor DoulQr iunto ao Deoartamento de Direito Privado e de
Processo Civil - DPP. e nio havendo manifestac6es contrfrias. os oareceres sio aorovados oor

unanimidade (onze membros). 3. Cargo para Professor Titular -- COMPLEMENTAR. 3.1

Processo 2018.1.617.89.9 -- Faculdade de Direito de Ribeirio Preto. Solicitagao de cargos
docentes para Professor Titular 2019. - Circ.SG/(:AA/70, de 15/10/2018, referente is

solicitag6es de novos cargos de Professor Tit:ular, at6 04/01/2019, para o pr6ximo processo de
avaliagao conjunta. - Texto do Departamento de Filosofia do Direito e Disciplinas Bfsicas, fls.

07-21. - Texto do Deparumento de Direito P6blico, fls. 22-42. - Texto do I)eparumento de
Direito Privado e de Processo Civil, fls. 43-63. - Parecer da relatora pda (.bngregagao, Profa.
Dra. Cristina Godoy Bemardo de Oliveira, 65-71. A Senhora Diretora salienta que a Faculdade
tem um puzo para encaminhar isso para a Reitoria, at6 o dia 04/01/2019. O estudo foi
desgastante para os Departamentos, com puzo muito exfguo, para ensejar o encaminhamento
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para a Reitoria antes do final de 2018. A Profa. Dra. Cristina Godoy Bernardo de Oliveira
diz ter feito uma anflise do que foi encaminhado por dada um dos Departamentos. Colocou os

dados em uma planiha para anflise compamtiva, ver#icando quantidade de Docentes
Associados hf mats de 5 anos, produtividade em artigos, orientag6es, participagao em grupos de

pesquisa, todos os dados solicitados no pr6prio oficio de encaminhamento que cada
Deparumento terra que fazer em at6 tr6s mil palavras. Condensando todos esses elementos e
fazendo uma anfhse em relagao iUnidade como um dodo, nio s6 apontou a quest3o de terem

Docentes no patamar de Professores Titulares, homo a Unidade precisando por ter apenas um
Titular no Deparumento de Direito Ptiblico. Colocou, tamb6m, que pdas pr6prias diretrizes
deve-se ter pe]o menos dots titu]ares por Departamento. ]lecomendou nio s6 virem as vagas de

Titulares, mas, tamb6m, colocou a questao da order Deliberaram em uma sessio da
Congregagio, que a pr6xima vega vida para Deparumento de Filosofia do Direito e Disciplinas

Bfsicas DFB, a seguir pam o Deparumento de Direito Privado e de Processo Civil DPP e

manteriam essa orden.t Ou seja, depots, novamente nessa ordent Departamento de Direito
Piblico - DDP, Departamento de Filosofia do Direito e Disciplinas Bisicas -- DFB e
Deparumento de Direito Privado e de Processo Civil DPP. Dessa forma para manterem, pelo

menos, dots Titulares por Departamento. O ideal serra ter maid, ja que coda Departamento
possui vfrias areas. Dots Titulares nio representariam todas as vagas que sio relevantes. Foi

nesse sentido que fez o parecer, recomendando a vinda de novos cargos de Titulares para a
Unidade. A Senhora Diretora diz que gostaria de mab, pols o relat6rio exigiu o esforQO de

dada um dos Departamentos e Docentes que integram o quadro. Viu o relat6rio, ela mesma

preencheu pda Faculdade de Direito. O relat6rio 6 um banco de dados muito importance para

observer homo um Departamento e a Unidade estio estruturados em tempos de compo Docente.
Solicita a apresentagao de todos os dados que esdo encaminhando com o relat6rio e com esse

pedido. A Profa. Dra. Cristina Godoy Bemardo de Oliveira diz que condensou os dados

seguindo o offcio Circ. SG/CAA/70, de 15/ 10/2018, com os aspectos principals: A) N6mero
de disciplines de Graduagao sob a responsabilidade dos Deparumentos da FDRP/USP:
Obrigat6rias: DPP = 25, DDP = 28, DFB = 12, Interdisciplinares = 5 e Outra Unidade = 1.
Total de obrigat6rias = 46. Eletivas: DPP = 31; DDP = 34, DFB = 23, Interdisciplinares = 22

e Outra Unidade = 10. Total de eletivas = 89. B) NQmero total de Docentes por Departamento

e percentual de Associados por total de Docentes de cada Departamento: DPP: total de
Docentes = 12, total de Associados = 7 e percentual = 58,33%. DDP: total de docentes = 17,

total de associados = 7 e percentual = 41,17%. No DDP nio foi contabilizado o Professor

Titular. DFB: total de Docentes = 7, total de Associados = 4 e percent:ual = 57,12%. (la
Ntlmero de Professores Associados hf mais de 5 anos por Departamento: DPP = 0, DDP = I

e DFB = 2. D) Produgao Acad6mica de Professores Associados por Departamento: Peri6dicos

Indexados: DFB = 30, DPP = 45 e DDP = 1 12. Tmbalhos (:ompletos em Eventos: DFB = 28,
DPP = 22 e DDP = 30. Livros: DFB = 12, DPP = 26 e DDP = 57. Capftulo de Livros: DFB
= 24, DPP = 79 e DDP = 131. Pmjetos Coordenados: DFB = 4, DPP = 10 e DDP = 28. E)
Media de Produgio Acad6mica nos tiltimos 5 anos por Professor Associado; Peri6dicos
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Indexados: DFB = 7,5; DPP = 6,42 e DDP: 18,66. Tmbalhos (bmpletos em Eventos; DFB =
7; DPP = 3,14 e DDP = 5. Livros: DFB = 3; DPP = 3,71 e DDP = 9,5. (1hpitulo de livros:
DFB = 6, DPP = 11,28 e DDP = 21,83. Projetos Coordenados: DFB = 1; DPP = 1,4 e DDP
= 4,66. F) Total de atividades de extensio efetuadas pelos Professores Associados de cada

[)epartamento nos t]]timos 5 anos. Atividades de Extensio: DFB = 52, DPP = 27 e DDP = 29.
Media por Professor Associado: DFB = 13, DPP = 3,86 e DDP = 4,83. G) Total de atividades

administrativas efetuadas pelos Professores Associados de coda Departamento nos tlltimos 5

anon: DFB = 21, DPP = 26 e DDP = 40. Media por Professor Associado: DFB = 5,25; DPP =
3,71 e DDP = 6,66. Esses sio os dados que demonstram que teve produgao suficiente, o

envolvimento em atividades administrativas e de extensio por todos os Departamentos, ja
justin icando a solicitagao reference ao caro de Titular. Colocado em discussio e votacio o
)arecer da relatora oela Conereeacio. Profs. Dm. Cristina Godot Bemado de Oliveira.

favorgvel a aorovacio da solicitacio de carlos de Professor Titular. e nio havendo
manifestac6es contrgrias. o Darecer 6 aorovado Dor unanimidade ronze membros). Nada mais

havendo a tratar, a S#nhora Presidente agradece a presenga e a colaboragio, desejando boas
festas a todos e df lori:i#cli:E1118jlWmao is quinze horan e vinte e cinco minutes. Do que,
para constar, eu, \.*X>4ff)..gV'''''e;-' Marcia Aparecida Cruz de Oliveira Bianco,

Assistente T6cnica Ac#U8ilica, livrei--e--dlg!!g!..ggB Ata, que sed examinada pelos Senhores
Conselheiros presences iSessio em que for discutida e aprovada, e por mim assinada. RibeiBo
Preto, sate de dezembro de dois mil e dezoito.
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