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ATA DA 88e SESSAO ORDINARIA DA CONGREGAGAO DA FACULDADE DE DIREITO DE
RIBEIRAO PRETO DA UNIVERSIDADE DE SAO PAULO. Aos dez dias do m6s de maio de dois
mil e dezenove, 5s quatorze horas, na Sala da Congregagao da Faculdade de Direito de
Rlbeir5o Preto da Universidade de S3o Paulo, em terceira convocagao, reOne-se a
Congregagao da Faculdade de Direito de Ribeir5o Preto - FDRP, sob a Presid6ncia da Profa.
Dra. Monica Herman Salem Caggiano, Diretora da Unidade, com a presenga da Vice-Diretora
Profa. Dra. Massa de Souza Ribeiro, e dos Senhores Membros, Professores Alessandro
Hirata, Caio Gracco Pinheiro Dias, Cintia Rosa Pereira de Lima, C16udio do Prado Amaral,
Cristina Godoy Bernardo de Oliveira, Eliana Franco Neme, Guilherme Adolfo dos Santos
Mendes, Gustavo Assed Ferreira, lgn6cio Maria Poveda Velasco, M5rcio Henrique Pereira
f)onzilacqua, Pedro Bohomoletz de Abreu Dallari, Rubens Begak, Thiago Marrara de Matos e
Umberto Celli Junior, Representante Discente de Graduagao Lucas Vieira Carvalho e
Representante dos Servidores T6cnicos e Administrativos Felipe Augusto Barroso Maia
Costa. Presente tamb6m a Assistente T6cnica Acad6mica Marcia Aparecida Cruz de Oliveira
Bianco para secretariar a reuniio. Justificaram aus6ncia antecipadamente os Professores
Camilo Zufelato, Jair Aparecido Cardoso, Nelson Mannrich, Nuno Manuel Morgadinho dos
Santos Coelho e Silvana Martins Mishima. Havendo ndmero legal, a Sra. Diretora agradece a
presenga de todos e declara abertos os trabalhos da 88e Sess3o Ordin6ria da Congregagao
da Facu[dade de Direito de Ribeir3o Preto da Universidade de S3o Pau[o. ]. EXPEDIENTE. ]..

Discussio e votagao. 1.1. Ata da 87i Sessio Ordingria da Congregagio, realizada em
05/04/2019. Colocada em discuss3o e yotgQao a Ata da 87a Sess3o Ordin6ria da
Congregacao, e n5o havendo manifestaG6es contr5rias, a Ata 6 aprovada por unanimidade

(dezesself.me!!!bling. 2. Comunicag6es da Diretoria. - Senhora Diretora, Profa. Dra. Monica
Herman Salem Caggiano. A Sra. Diretora pede desculpas aos membros, este af6nica e, para
evitar transtornos com os momentos em que n3o poder6 se expressar, passa a direg3o dos
trabalhos dessa sess3o a Profa. Dra. Massa de Souza Ribeiro. Estar6 presente, mas n5o
poder6 falar. A Sra. Vice-Diretora cumprimenta a todos e comunica: A) Representantes e
respectivos suplentes da categoria docente de Professor Associado junto a Congregagao da
FDRP/USP eleitos em 24/04/2019, por meio do sistema eletr6nico de votag3o, nos termos
da Portaria Interna FDRP N9 004/2019, de 22/03/2019, com mandatos para o periodo de
27/04/2019 a 26/04/2021: Prof. Assoc. Alessandro Hirata (titular) e Prof. Assoc. Nuno
Manuel Morgadinho dos Santos Coelho (suplente); Prof. Assoc. Camino Zufelato (titular) e
Prof. Assoc. M6rcio Henrique Pereira Ponzilacqua (suplentej; Profa. Assoc. Cfntia Rosa
Pereira de Lima(titular) e Profa. Assoc. Maria Paula Costa Bertran Mufioz(suplente); e Prof.
Assoc. Thiago Marrara de Matos (titular) e Prof. Assoc. Paulo Eduardo Alves da Silva
jsup[ente). B) Concurso para Livre Doc6ncia, Edita] FDRP Ne 24/20]-8, Departamento de
Direito P6blico, Area de Direito Constitucional, realizado no periodo de 02 a 07/05/2019.
Candidato n3o habi]itado: Prof. Dr. Emerson Ademir Borges de O]iveira. C) Oficio ]-10/2019
da Associagao de P6s-Graduandos da Universidade de S3o Paulo -- Campus Ribeir3o Preto

IAPG/USP-RP), de 07/05/2019, manifesta extrema preocupag3o da APG/USP-RP e solicita
manlfestagao oficial da Faculdade de Direito de Ribeir5o Preto/USP quanto ao cen6rio
politico-econ6mico que ameaga o fomento a pesquisa em nosso pars. A Sra. Marcia
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Aparecida Cruz de Oliveira Bianco le o comunicado do Cruesp: "Carta de apoio ao
movimento em defesa da c16ncia brasileira. O Conselho de Reitores das Universidades
Estaduais Paulistas (Cruesp) divulgou, no dia 6 de mano, manifesto de apoio is aq:6es

organizadas pda comunidade cientifica, lideradas pda Sociedade Brasileira para o Progresso
da Ci6ncia (SBPC), Academia Brasileira de Ci6ncias e outras entidades, em defesa da

pesquisa e contra os cortes de recursos para o sistema nacional de CT&l e educagao
superior. Carta de apoio ao movimento em defesa da ci6ncia brasileira. H6 muito que a
Ci6ncia deixou de ser uma preocupag5o exclusiva dos cientistas para tornar-se pena
estrat6gica nos assuntos de Estado. Na chamada sociedade do conhecimento, onde a
hegemonia polftica e econ6mica quase sempre 6 proporcional ao grau de independ6ncia
cientifica e tecno16gica, essa relag3o mostra-se ainda mais aguda. Desde a d6cada de 1950,
a comunidade cientffica brasileira se esforq:a para consolidar uma politica de Estado voltada

para Ci6ncia e Tecnologia. Datam desse perfodo, por exemplo, a criagao do Conselho
Nacional de Desenvolvimento Cientifico e Tecno16gico (CNPq) e da Coordenagao de
Aperfeigoamento de Pessoalde Navel Superior(Capes), que se tornaram fundamentais para
o pars. Atualmente, seria impossivel imaginar que o Brasil consiga atender is principals
demandas nacionais, com crescimento social e econ6mico, sem a atuag3o de instituig6es
voltadas para a pesquisa cientifica. As universidades p6blicas estaduais paulistas (USP,
Unicamp e Unesp) respondem por mais de 35% da produgao cientifica nacional e s3o
respons6veis por 35% dos programas de p6s-graduagao de exce16ncia no pars. Elas ocupam
lugar de destaque entre as universidades brasileiras no que diz respeito a inovag6es, bem
como nos rankings internacionais de ensino superior. Considerando o grande destaque
nacional no cen6rio cientifico e tecno16gico, foi com grande surpresa e preocupag5o que
estas instituig6es receberam a noticia sobre o corte de 42% nas despesas e investimentos
do Minist6rio da Ci6ncia, Tecnologia, Inovag6es e Comunicag6es(MCTIC), anunciado em fins
de margo pelo governo federal, bem como cortes no financiamento de universidades
federais anunciados pelo Minist6rio da Educaq:ao (MEC). Surpresa, porque o atual governo
chegou a Presid6ncia da Repdblica acenando com a elevagao nos investimentos em CT&l,
passando dos atuais 1,5% do PIB para 3%, como ocorre na Uni3o Europeia. E preocupagao,
porque uma medida dessa natureza implicar5 consequencias danosas n3o apenas para o
sistema nacional de CT&l, mas para a sociedade como um todo. Setores estrat6gicos, como
saade, energia e agricultura, por exemplo, certamente servo gravemente afetados se essas
restrig6es orgament5rias n5o forem corrigldas. Ag6ncias pOblicas federais de fomento que
integram o sistema nacional de CT&l s3o fundamentais para o funcionamento das
universidades, que dependem desses recursos para financiar suas linhas de pesquisa. E
importante lembrar que 95% da produgao cientifica brasileira 6 feita em universidades
pablicas, federais ou estaduais, e por institutos de pesquisa, como Empresa Brasileira de
Pesquisa Agropecu6ria (Embrapa) e Fundagao Oswaldo Cruz (Fiocruz). Interromper o fluxo
de recursos para essas instituig6es, assim como para as universidades, constitui um
equrvoco estrat6gico que impedir6 o pars de enfrentar muitos de seus desafios sociais. As
universidades estaduais paulistas, por meio do Conselho de Reitores das Universidades
Estaduais Paulistas (Cruesp), manifestam seu integral apoio 5s agnes organizadas pda
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comunidade cientifica nacional, lideradas pda Sociedade Brasileira para o Progresso da
Ci6ncia(SBPC), Academia Brasileira de Ci6ncias e outras entidades, em defesa da pesquisa e
contra os cortes de recursos para o sistema nacional de CT&l e educagao superior, na
expectativa de que a ineg6vel contrapartida dada pdas instituig6es cientificas brasileiras aos
impostos pagos pelo contribuinte seja reconhecida e respeitada. Campinas, 4 de maio de
20]-9. Conselho de Reitores das Universidades Estaduais Paulistas (Cruesp)."
Ihttps ://.jornal. usp.b r/instituciona I/ca rta-de-apoio-ao-movimento-em-defesa-da-ciencia-
brasileira/) D) Portaria GR nP 7384, de 07 de maid de 2019, que disp6es sobre a eleigao
para escolha de 2 membros docentes para compor a C6mara de Avaliag3o Institucional(CAI)

e de 3 membros docentes para a C6mara de Atividades Docentes (CAD), as inscrig6es para
cada area de conhecimento estar3o abertas at6 o dia 22/05/20].9, por meio do email
sgco@usp.for. Eventos realizados: E) 12/04/2019 - I Encontro de Ex-Alunos da FDRP, no

Audit6rio da FDRP, das 9 5s 17h, reuniu egressos dos cursos de Graduag3o e P6s-Graduagao
da faculdade. Mesa de Abertura: Profa. Dra. Monica Herman Salem Caggiano (Diretora-
FDRP), Profa. Dra. Massa de Souza Ribeiro (Vice-Diretora - FDRP), Prof. Dr. Fernando
Josepetti Fonseca (Vice-Coordenador do Alumni USP), Prof. Dr. Ignacio Maria Poveda
Velasco (Superintendente de Relag6es Institucionais da USP, representando o M. Reitor
Prof. Dr. Vahan Agopyan) e Prof. Dr. Umberto CelliJunior(DDP-FDRP). Mesa de Convidados:
Dr. Ricardo Luiz de Toledo Santos Filho (Vice-Presidente da OAB/SP) e Dr. Luiz Vicente
Ribeiro Correa (Presidente da OAB - 12a Subseg5o de Ribeir3o Pretol. Organizagao: Profa.
Dra. Massa de Souza Ribeiro. F) 25 e 26/04/20].9 Semin6rio Internacional sobre "Seguranga

e Medicina do Trabalho: trabalho seguro em tempos de inseguranga", voltado para
GraduaQao e P6s-Graduagao, profissionais da area e comunidade em gerd, no Audit6rio da
FDRP, a partir das 19h. Organizagao: Prof. Dr. Jair Aparecido Cardoso. GI 26/04/20].9 - 11

Simp6sio Internacionalde Direito ContratualUSP e UNICAM, trouxe convidados especialistas

na area, atuando em diversas instituig6es, na Saba da Congregag5o, das 9 is 13h.
Organizag3o: realizado nos termos da Rede formada pda Faculdade de Direito de Ribeir3o
Preto/USP, University diCamerino e Universidade Federaldo Mato Grosso do Sul. Pr6ximos
eventos: HI 08 e 09/08/2019 - Congresso Brasileiro de Direito Politico, voltado para agentes
politicos, estudantes de Direito, advogados, servidores p6blicos em gerd e acad6micos.
Organizaq:ao: Prof. Dr. Nunn Manuel Morgadinho dos Santos Coelho. Mats informag6es em
breve. 3. Palavra aos Senhores Presidentes de Comiss6es. Comiss3o de Graduagao. O Prof.
Dr. M6rcio Henrique Pereira Ponzilacqua comunica: A) SISU FUVEST foram mantidos,
basicamente, os crit6rios adotados pda Comissio de Graduagao no ano passado para as
respectivas cotas, mas adequando a circular da Pr6-Reitoria de Graduag5o. Assim ficar3o
distribuidas: Modalidade LI) Escolas pablicas, exclusivamente do SISU, treze vagas;
Modalldade L2) Escolas p6blicas e PPI(pretos, pardos e indigenas), exclusivamente tamb6m
para o sistema SISU, dezessete vegas; Modalidade FUVESTI quinze vegas para escolas
pOblicas. Todas para escolas pOblicas, mas algumas possuem especificidades. Chegou-se
para esse ano ao patamar de quarenta e cinco vagas. At6 dois mile vinte precisarao atingir
cinquenta por cento exigidos. B) Prova de pr6-selegao, realizada pda FUVEST, de
transfer6ncia externa, seri no dia ].9/05/2019, com seis vagas disponfveis. C) Edital PUB
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IPrograma Unificado de Bolsas), a inscrigao dos projetos pelos docentes deve acontecer at6
o dia 27/05/2019, nas modalidades de Ensino de Graduagao, Pesquisa e Cultura e Extens3o.

Proporcionalmente, ano passado, tiveram bastantes inscrig6es de projetos, sendo que
apenas dois ou tr6s n5o foram aprovados. Parece que foram vinte e sete projetos, mas este
anotado em ata, pris ele mesmo passou essa informagao na Oltima reuni3o. Recomendam
que os professores continuem enviando os projetos. Os alunos devem continuar se
inscrevendo no PAPFE (Programas de Apoio a Perman6ncia e Formagao Estudantil), entre
os dias 08 e 22/06/2019. E importante alertas aos alunos que consta do edital, fazendo essa
ressalva, pois 6 fundamentaldepois para a sequ6ncia de selegao. A inscrig5o dos alunos nos
projetos que servo homologados acontecer6 nos dias 08 a 26/07/2019, portanto, durante as
f6rias. Os alunos precisam ficar atentos para as respectlvas inscrig6es, tanto para o PAPFE

quanto para os projetos. D) Houve uma s6rie de eventos que integraram a Graduagao,
palestras ou ciclo de palestras, promovidos com temas contemporaneos. Houve o Semin6rio
de Direito e Religi3o que incluiu alunos de Graduag3o e de P6s-Graduagao, que teve uma
aceitag3o bastante grande e uma repercussao muito boa. Recentemente trouxeram pda
Comiss3o de Graduagao a Profa. Dra. Helena Angelica de Mesquita, que ficou tr6s dias, com
palestras de conteOdo e impactantes. O resultado da parte dos alunos, com temas que
aparentemente s3o desatualizados, mas que s3o bastante atuais, os vinte e cinco anos do
massacre de Corumbiara em Roraima e sobre os atingidos por barragens. Foi percebido dos
alunos de Graduagao e de P6s-Graduagao um sentimento bastante forte com os conte6dos
apresentados. O modo de exposig3o da Profa. Helena 6 bem pr6ximo, acertado a linguagem
cotidiana. Comissio de P6s-Graduagao. O Prof. Dr. Rubens Be(lak comunica: A) O processo
seletivo, como dito na Oltima reuni3o, este em pleno andamento. Tiveram a publicagao do
edital. As provas, aprovadas aqui, pda VUNESP. Tiveram, at6 agora, duzentos e noventa e
tr6s inscritos. Esse ndmero ainda deve crescer, porque as inscrig6es v3o at6 is vinte e tr6s

horas e cinquenta e nove minutos de hoje. Ficar3o dentro da media hist6rica que 6 de
trezentos ou trezentos e dez. Em 2017 receberam trezentos e cinquenta e oito, foio pico. O
exame de profici6ncia sera reallzado em dois dias: dia 08, alem3o e dia 09, ing16s, frances,
espanho[e ita[iano. A prova substancia], a prova em si, seri no domingo, dia].6. As bancas,
peculiar do processo, servo dias ll e 12/07/2019. Este ano a novidade que as bancas n3o
servo feitas separadamente com os docentes, que se escolhiam dias, mas sim por projetos.
Cada um dos projetos do Programa de P6s-Graduag3o, os professores que pertencem
aquele projeto realizar3o a banca em determinado perfodo. Dia ll de manh5 um projeto,
dia [[a tarde outro, e assim por dianne. O resu]tado parcia]do processo no dia].7/07/2019
e o final no dia Of/08/2019, com previs3o de inicio das aulas no dia 12/08/2019. B) Abriram
as inscrig6es para o est5gio PAE, com quarenta vagas em vinte e oito disciplinas, que
fina[izam no dia 29/05/20].9. C) Referente ao corte de verbas, o impacts para o Programa de

P6s-Graduag3o, 6 algo preocupante, pois torna o sistema altamente vulner6vel. Foi feito um
comunicado da Capes, da PRPG, sobre a preocupag3o do sistema de P6s-Graduagao. Podem
dizer, ainda n5o com alivio total, mas com album alivio, parte das bolsas que n3o apareciam
no sistema Capes comegaram a aparecer desde ontem. N5o sabem se aparecer6 para todas

as bolsas previstas, mas j6 deu certo alento que a situagao venha ser regularizada. Comiss3o
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de Cultura e Extens3o Universit6ria. O Prof. Dr. Claudio do Prado Amaral comunica: A) A
reuni5o do Conselho de Cultura e Extens3o Universit6ria que estava inicialmente agendada
para 09/05/2019 foi transferida para o dia 30/05/2019, seri realizada aqui em Ribeir3o
Preto. As 9 horns seri feita a abertura da Feira de Profiss6es e is ll horas haver6 a reuni3o

do Conselho no Centro de Conveng6es do Ribeir3o Shopping. B) Pedem aos interessados
que puderem colaborar com relagao a Universidade Aberta a Terceira Idade. A convite da
Pr6-Reitora, Profa. Dra. Maria Aparecida de Andrade Moreira Machado, todos os
professores devem ter recebido um e-mail com a ficha que poder6 ser preenchida com
relag3o aos termos de sua colaboragao com a Universidade Aberta a Terceira Idade, at6 o
dia 06/06/2019. Comiss3o de Relag6es Internacionais. O Prof. Dr. Alessandro Hirata
comunica: A) EditaIAUCANlfoi publicado para concess3o de bolsas para aqueles quej6 t6m
vagas de interc6mbio para o pr6ximo ano. A Faculdade receber6 duas bolsas, uma para cada
semestre. E um n6mero pequeno, mas 6 em relagao ao n6mero de alunos da Faculdade. Em
breve terio a publicagao do edital interno para a selegao dos alunos. 4. Palavra aos
Senhores Membros. O Prof. Dr. Guilherme Adolfo dos Santos Mendes diz que, his mais ou
menos um m6s e meio atr6s, comegou uma iniciativa de produzir cursos de curta duragao
em EaD. Foio segundo a montar especializag3o presencial na Faculdade. A primeira
especializagao foi montada peso Prof. Dr. Camilo Zufelato e Prof. Dr. Fernando da fonseca
Gajardoni, com muito sucesso. Logo a seguir, tiveram essa iniciativa. Troca muitas
experi6ncias com v6rios colegas e muitos, at6 de outras instituig6es, o incentivaram a isso,
evando em consideragao a compet6ncia e o sucesso que esses cursos est3o ocorrendo aqui
na Unidade, com a devida cautela. Considerando isso, nesse interim, j5 conversou com
v6rios colegas, sobretudo aqueles que s5o intervenientes nesse processo, Prof. Dr. Gustavo
Ferreira Assed, Chefe do Departamento de Direito POblico e Presidente da FADEP, Prof. Dr
Claudio do Prado Amaral, Presidente da Comiss5o de Cultura e Extensao, entre outros.
Levando isso em considerag5o e que os cursos de especializag5o comegaram em outro
processo. Comegou, depois chegaram aquie comegaram a discutir politica etc. desses
cursos. Houve problemas, tiveram que tomar agnes corretivas. Pensando nessa quest3o, 6
sua proposta, mas sentiu o interesse de v6rios colegas, resolveu, como membro da
Congregagao, trazer essa questao ao Colegiado para que eventualmente, se for do
entendimento da Sra. Diretora e demais membros, que discutam essas pollticas antes de
chegarem casos concretos. Era esse ponte que gostaria de levantar. O Prof. Dr. Umberto
Cello Junior diz que escutou atentamente as palavras do Prof. Dr. Guilherme e achou
interessante, porque tiveram durante a sua gestao muitas discuss6es sabre os cursos de
especializag3o. Essa 6 uma modalidade que tem sido desenvolvida no 6mbito da
Universidade de S3o Paulo e acha importante que tenham uma polltica na Faculdade. A
maioria dos cursos de especializagao este indo bem. Acha Importante discutirem isso. E
importante para a Faculdade. O Prof. Dr. Claudio do Prado Amaral diz que, assam que
assumiu a presid6ncia da Comiss3o de Cultura e Extensao, deparou-se com alguns
procedimentos em andamento, foram detectados problemas nos cursos de especializagao.
Esses problemas demandaram esforgo, energias, felizmente foram todos sanados, tudo em
ordem. Exatamente para evitar os problemas que poderiam ter sido evitados, apoia muito a
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ideia. Ache que 6 fant6stico trabalhar com EaD, a partir de uma Unidade como esta,
refer6ncia muito importante. Prop6e iniciarem com cursos menores. N5o comegarem
diretamente com especializagao. Prop6e comegarem com cursos de extensao, com carga
hor6ria menor, como laborat6rio inicialmente. Um ensaio de como poderia ser um curso de
especializagao futuro. Eventualmente, formarem uma comiss3o para discutirem os termos,

principalmente de qualidade. E fundamental garantir a qualidade do curso, discutirem
algumas diretrizes de m6todo desse curso de EaD, porque precisarao atribuir cargas
hor5rias para determinados contetldos. Esse 6 um principio do EaD, que sejam atribufdas
cargas hor5rias para determinados conteOdos. Que haja certa ponderagao na atribuigao de
cargas hor6rias, qualidade e transmiss3o desses conte6dos. O processo comunicativo do
que foi elaborado com relagao ao conte6do at6 chegar ao seu destinat6rio. Esse destinat6rio
absorver o conte6do e retornar para avaliagao. Esse processo comunicativo tamb6m
demanda ateng3o, que 6 a avaliag3o da qualidade. Acha que 6 importante e apoia a ideia,

mas gostaria de fazer essa sugest3o com relagao a formar um grupo de interessados que
possa elaborar as diretrizes iniciais para esse novo caminhar. A Profa. Dra. Cristina Godoy
Bernardo de Oliveira acredita que n3o conseguir3o ter essa discuss3o nessa Unidade
enquanto o Programa de Mestrado for note 3 (tr6s). Est3o tendo diversas alterag6es
constantes no Mec, Capes etc. O Mec acabou de ter uma normativa que especializag6es em
EaD s6 podem ocorrer em faculdades que t6m Programa de Mestrado strictu sensu com
note 4 (quatro) ou superior. Como ainda s5o nota 3 (tr6s), por ora s6 poderao realizar o
curso de dlfus3o ou aperfeigoamento ou atualizagao, menores. A Sra. Vice-Diretora diz que

fargo o registro das propostas e observag6es que foram colocadas aquie na pr6xima sess3o
decidem peso encaminhamento adequado. O Prof. Dr. Guilherme Adolfo dos Santos Mendes
diz que o Prof. Claudio fez uma sugest3o de montarem uma comissio para discutir o tema,
pensa que no 6mbito da Congregagao. A Sra. Diretora diz que gostarla de deixar isso para a
pr6xima reuni3o da Congregag5o. Por enquanto, este registrando os problemas que est3o
sendo apontados. Gostaria de deixar isso mats clara, quando houver clareza tamb6m por
parte das manifestag6es do Minist6rio da Educagao e a Capes. Acha que as regras n5o est3o
claus. N3o tem porque trabalharem em ama de regras que n3o est3o claus. lsso pode
mudar a qualquer momento. O que propos a Profa. Massa foi registrar e na pr6xima, diante
do aclaramento da situagao como um todo, ir3o se manifestar. Eventualmente seri formada
uma comiss3o para se manifestar sobre os cursos. N3o entendeu, diante das manifestag6es
que ouviu aqui, se iriam estudar uma politica publica acad6mica para cursos de
especializag3o, difusao, aperfeigoamento, cursos de extens3o. Precisaria identificar quais
s3o os cursos problem6ticos. O Prof. Dr. Guilherme Adolfo dos Santos Mendes diz que os
cursos presenciais, salvo engano de sua parte, t6m ocorrido normalmente. Os curses pagos,
inclusive. Os cursos de especializag3o que s3o mais amplos e complexos. A questao 6 a
Iniciativa em EaD, que envolve o mundo, pode-se dizer assim. A proposta do Prof. C15udio,
pelo que entendeu, que discutam em todos os sentidos, em todas as extens6es dos cursos,
desde os mais curtos, de atualizagao que 6 at6 quatro horas, at6 os de especializag3o. Se o
Mec n3o autorizar por enquanto, paci6ncia. A proposta 6 que discutam uma polftica de
cursos em EaD, sejam des quais forem. Questiona o Prof. C16udio se seria isso. O Prof. Dr.
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C16udio do Prado Amaral diz que n3o possuem ainda expertise aqui na faculdade com
relag3o a esse forma de transmiss3o de conhecimento com certificagao. Ou seja, quem
terminar o curso vai receber um certificado USP de que terminou o curso, seja de carga
hor6ria de quatro horas ou com titulo de p6s, a especializagao. Sua sugestao 6 formar uma
comiss3o para discutir todos os aspectos dos cursos em EaD. Comegar estudar EaD e como
estruturaria o processo de ensino e aprendizagem. O processo de ensino e aprendizagem na
forma de EaD. Comegar do zero com uma turma que se retina com certa periodicidade.

Comegar com um curso de baixa carga hor6ria, para saber como fazer isso e assegurar a
qualidade, boa avaliaQao, boa transmiss3o do conteado, bom retorno do que foi
transmitido. Seria essa a sugestao. A Sra. Diretora diz que deixaria isso, fazendo os
apontamentos, o registry na ata da solicitagao. Acha que mais do que uma solicitagao, 6
uma preocupagao. N3o possuem experi6ncia, nem pr6tica e nem t6cnicos, acredita que para
EaD falta muito ainda. O Prof. Dr. Claudio do Prado Amaral diz que j6 comegou a ver,
trabalhou bastante com isso. Muita gente faz ideia de que o ensino em EaD, o aluno fica
assistindo uma aula na tela, ou seja, como se ele estivesse sentado em sala de aula, s6 que
este na casa dele. N3o 6 isso e nem 6 o formato desejado de EaD. O objetivo da EaD 6 que
esse aluno possa estudar nos hor6rios que tem disponiveis. Se o aluno tem disponibilidade

de quarta-feira a tarde, das 17h 5s 19h30 para estudar, farc isso nesse hor6rio. Os
conteOdos s3o transmitidos atrav6s de textos, atividades, document6rios para assistirem,
visitas t6cnicas para realizarem, provas, textos e trabalhos para enviar a unidade de ensino
dos respectivos professores e algumas auras video. O importante 6 o aluno cumprir as
atividades de conteddo 5s quais servo atribuidas horas aulas e ao finaldo qualser6 realizada
uma avaliagao. A ideia de que possuem de depend6ncia de tecnologia n3o 6 ampla como
imaginam. Precisam de tecnologia para transmiss5o das tarefas, textos e algumas auras. A
Sra. Diretora diz que mesmo assim precisam de tecnologia, pedindo desculpas pda
interrupg5o. O Prof. Dr. Claudio do Prado Amaral concorda que precisam de tecnologia,
entretanto n3o chega perto do que imaginam em termos de recursos e de estrutura,
hardware de material. 1; bem menos do que imaginam. Diz, porque j6 trabalhou bastante
com isso. Em sua carreira docente ji desenvolveu material de EaD para grandes setores, por
exemplo, do Minist6rio da Justiga. J6 desenvolveu ensino a dist6ncia para grandes setores
do Minist6rio da SaOde. As aulas mesmo era o minimo. O que faziam eram outras atividades.

A Sra. Diretora diz que fica o registro. Questiona se a proposta 6 ou n3o extensivel aos
cursos presenciais, pois n3o sabe. O Prof. Dr. Rubens Begak diz que acha que a proposta
feita 6 v61ida. Nio sabia que o Prof. Guilherme e o Prof. C16udio tinham essa opini3o a
discutir, mas endossa. Tudo que 6 bom discutir gosta de debater, faz parte da fung3o como
formadores de opiniao. Surpreende-se como a USP entra sempre muito atrasada nos
sistemas. Lembra-se, nas reunites do Conselho Unlversit6rio, quando o sistema de cotas j6
estava mais do que gasto, a USP comegou a discutir. Endossa a Optima fda do Prof. Claudio.
O sistema federal usa o EaD h6 anos, d6cadas dina, com uma exceldncia de resultados
tremenda. Tem experi6ncia nisso, trabalhou muito. Acha importante fazerem o debate
Surpreende-se como est3o cada vez mais entrando a reboque, n3o s3o mais, infelizmente,
aqueles que alavancam a formagao de opini3o. A USP precisa rever isso. Deveriam entrar
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nesse debate h6 dez anos e n3o agora que existe um interesse especrfico em jogo. Mesmo
assim, acha que todo debate 6 importante. De sua parte, gosta da proposta. A Sra. Vice-
Diretora diz que, dando encaminhamento conforme as dlretrizes da Profa. Monica, fargo os
registros. Questiona se posteriormente podem fazer a divulgag3o para identificarem
interessados em comporem a comissao, se for o caso, para discutir. A Sra. Diretora diz que
registrarao apenas. A quest3o foi suscitada. Depois, na pr6xima reuniao, discutir3o mais. O
Prof. Ignacio 6 seu mestre. Chamou o Prof. lgn6cio para perguntar se isso n3o estaria mais
ou menos nas compet6ncias da Univesp. Tudo isso precisa ser analisado antes de qualquer
proposta de politica publica acad6mica. O Prof. Dr. Ignacio Maria Poveda Velasco diz que a
Sra. Diretora mencionou a Univesp, mas s3o 6mbitos diferentes. Possuem uma tecnologia
que demanda uma plataforma para faze cursos n3o presenciais, 6 a tal da educagao a
dist6ncia. Dentro desse conceito amplo, o Estado de S5o Paulo, faz j6 algum tempo, resolveu
criar uma universidade virtualque 6 a Univesp. Inclusive, pda FAPESP, faz parte do Conselho
Curador da Univesp. A Univesp, para todos os efeitos, 6 uma universidade formal. Tem
cursos de Graduag3o feitos por EaD. Esses cursos t6m que ter aprovagao no Conselho
Estadual de Educag5o. Nesse sentido, a Univesp tem um 6mbito pr6prio. Fez uma reuni3o
com o Presidente da Univesp para se inteirar um pouco. A tecnologia EaD pode ser usada
para todos os 5mbitos do conhecimento. Um curso de graduagao utilizando EaD pode ser
feito, tem a regulamentagao. Assim como pode ter um curso de especializag3o utilizando
EaD. O principio norteador 6 o mesmo, ensino a dist6ncia. O n3o presencial, n3o 6 cem por
cento n3o presencial, porque qualquer curso de EaD tem os polos. Pro exemplo, t6m
trezentos e vinte polos no Estado de S3o Paulo. A quest3o que este sendo colocada 6 a
convencia ou n3o de que a Faculdade passe a oferecer curios de especializag5o e nas suas
diferentes modalidades usando a tecnologia EaD. At6 onde sabe, os cursos de EaD
demandam um background de inform6tica muito grande. Essa 6 uma quest3o que precise
ser analisada. Se tivessem aquicursos de EaD, qual seria a infraestrutura de plataforma etc.
para oferecer. N3o vai dizer que isso 6 o futuro, j6 6 uma realidade como outra. Ainda
considera que uma boa aura presencial, dependendo da area do conhecimento etc. 6
insubstituivel. A Profa. Dra. Cristina Godoy Bernardo de Oliveira diz que gostaria de falar
sobre o encaminhamento da proposta. E compet6ncia da Congregagao especializagao,
inclusive, aprovagao. Por6m, os curso de difus3o, aperfeigoamento e atualizagao s3o de
compet6ncia da CCEx, tanto que o trimite 6 Departamento, Comiss3o de Cultura e Extens3o
e Diretoria. Podem at6 dividir, porque especializag3o nem adianta ser discutida. Ent3o,
poderia ser discutida no pr6prio imbito da CCEx, se estiver de acordo o Prof. Claudio.
Talvez, um grupo de trabalho em relagao a esse assunto. O Prof. Dr. Claudio do Prado
Amaral diz que gostaria de endossar o que o Prof. Poveda falou. O ensino em EaD 6 uma
realidade, n3o 6 o futuro. Essa compet6ncia, especificamente nos cursos de extensao, com
menor carga hor5ria, cabe a Comiss5o a qual preside. Assim quem ingressar o primeiro
pedido de curso, teri que avaliar isso. N3o gostaria de fazer ipso sozinho. N3o se sentiria a
vontade, confort6vel, ter que avaliar o curso inicialmente proposto. Pode haver propostas
muito interessantes, muito boas para o desenvolvimento do Estado e da sociedade, daisua
especial preocupagao. Por isso velo a proposta de formarem uma comiss3o daqueles que

P6gina 8 1 13 Av. Bandeirantes, 3900 (h/pv3D//i da USP

14040-906 Ribeirio Prego-SP

T I F 55 (16) 3315-4954
w«.\«.v.direitorp.usp-for



UNIVERSIDADEDESAOPAULO
FACULDADEDEDIREITO
DERIBEIRAOPRETO

.Asskt2nch qZcnica .Acad6tnica

337
338
339
340
341

342
343
344
345
346
347
348
349
350
351

352
353

354
355
356
357
358
359
360
361

362
363
364
365
366
367
368
369
370
371

372
373
374
375
376
377
378

est3o interessados ou querem contribuir com o tema, para comegarem a desenvolver a
expertise, a identidade da Unidade nesse tema. Acredita que 6 uma questao de tempo, se 6
que j6 n3o entrou, at6 entrarem os pedidos. Para que possam assegurar a esses processos a
devida aprovag3o, que sejam analisados com toda atengao e carinho que devem analisar um
pedido desses, especificamente com relax:3o a qualidade do curso, em todas as suas vias
comunicativas. Na hora que saia atividade para o aluno e como ele recebe essa atividade j6
6 um caminho que algo sempre se perde. Na volta de todo processo de ensino e
aprendizagem sempre se perde. Nas vias entre emissores e receptores existem sempre
perdas comunicativas. Num processo de EaD isso deve ser feito com todo cuidado e carinho,
por isso a sua sugest5o e sua preocupagao, porque "vai bater" em sua Comissio. A Sra.
Diretora diz que j6 registraram, inclusive a Oltima fda do Prof. C16udio, e sera retomado o
assunto, uma vez tamb6m a Diregao gostaria de saber a parte t6cnica, a tecnologia 6 muito
importante. Tamb6m este acostumada, hoje em dia, com cursos EaD, que realmente 6 uma
realidade. Sabe que a tecnologia que comanda isso 6 muito dificil. A Secret6ria Adjunta
Profa. Nina Ranieri, da Secretaria da Educagao de s5o Paulo, instaurou essa universidade
Sabe que foi muito dificil a instalagao, a instauragao e a tecnologia demandou muito

dinheiro. Este registrado. O Prof. Dr. Caio Gracco Pinheiro Dias faz as comunicag6es da
Comissio de Pesquisa: A) Publicagao do edital de Iniciag5o Cientifica, o PUBIC. As inscrig6es

est5o abertas at6 o dla 20/05/2019. O pr6prio orientador faz a inscrigao do projeto no
sistema Atena. B) Est3o abertas as inscriq:6es at6 o dia 20/05/2019 para o edital de Pr6
Iniciagao Cientifica. O mesmo sistema do PIBIC. CI J6 foi publicada a chamada de trabalhos
para o semin6rio de pesquisa, que a Comiss3o de Pesquisa este realizando junto com a
Comiss5o Coordenadora de Curso da P6s-Graduagao. Definiram a data da primeira semana

de outubro, dias 02,03 e 04/10/2019, para realizarem o semin6rio. A chamada este
disponivel no site. Solicita aos colegas que divulguem. A chamada 6 para os alunos de
Graduag5o e de P6s-Graduag3o que queiram apresentar trabalhos. A novidade nesse
modelo 6 que ter3o uma oficina de projetos. V3o selecionar at6 otto projetos der pesquisa
de alunos que est3o iniciando a P6s-Graduag3o, deja o Mestrado ou Doutorado, para
fazerem uma oficina de metodologia, desenho de projeto, bibliografia, com os especialistas
que foram indicados pecos grupos de pesquisa dentro do P6s. J6 tem a presenga confirmada
no semin6rio do Prof. Diogo Coutinho. Est3o em negociag5o kinda com outros convidados.
Assim que tiver a cofirmagao comunicar6 a Congregagao. D) A Comiss5o de Pesquisa, antes
da sua presid6ncia, j6 vem instando os professores a fazerem o cadastro na base de dados
de indexagao de pesquisadores. Os dados que a secretaria da Comiss3o de Pesquisa Ihe
passou s3o: 75% dos docentes da Faculdade tem perfil no Goog/e Seko/ar; 68% no ORCiD,
identificador mais recente; 30% no /?esearcher /D; 65% no Academia. A Comiss3o este
investigando junto com o Academia quanto que custaria para que os docentes tivessem
uma conta institucional do Academia, para divulgarem a produg3o. O Academia tem
algumas ferramentas de ana/yt/cs que s3o interessantes, saber quem este citando, quem
busca pelos professores. Estando tendo uma conversa com a empresa que fornece, para ver
quanto que custaria e eventualmente passar a duplicata para a Diregao financiar esse
medida que 6 interessante para a divulgag3o dos trabalhos. Todos os docentes j6 receberam
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o e-mail. Aqueles que ainda n3o tem um desses cadastros e est3o com dificuldade de faz6-
lo, comunicar o oder Gongalves de Padua. O Prof. Caio ou o oder ajudarao nesse cadastro,

para que possam ter 100% dos docentes em todas essas bases. A Sra. Vice-Diretora solicita a
inclus3o de pauta suplementar, servo tr6s itens referentes a credenciamento CERT.

Questiona se podem incluir, sendo a inclus3o autorizada. ll. ORDEM DO DIA. REFERENDAR:

1. Recredenciamento junto a CERT. 1.1 Processo 2009.1.183.89.0 -- Maria Hemflia Fonseca.
Pedido de recredenclamento junto a Comiss5o Especialde Regimes de Trabalho - CERT, para
exercicio de atividades simult9neas nos moldes do artigo 23 da Resolugao n9 7271, de
23/11/2016, apresentado pda interessada, fls. 91 92. Aprovagao do Conselho do
Departamento de Direito Privado e de Processo Civil, em 02/04/2019, fls. 96, com base no
parecer do Prof. Dr. Fernando da Fonseca Gajardoni. Aprovagao "ad referendum" da
Congregagao em 17/04/2019, fls. 99, com base no parecer do Prof. Dr. Gustavo Assed
Ferreira, favor6vel ao pedido da interessada. fQIQuedQ Q di$Qy$$ip q yQtagjlQ Q dgspacho
da Sra. Diretora que aprovou o parecer do relator Prof. Dr. Gustavo Assed Ferreira, favor6vel
a aDrovacao do pedido de recredenciamento junto a Comiss3o Especial de Regimes de

Trabalho -- CERT apresentado pda interessada. e n3o havendo manifestaG6es contr6ria$. o
dp$pqQI)Q iQfeiQr)dqdQ pot ynanlmidade (dezoito membros). APROVAR. 2. Expedigao

Segunda Via de Diploma. 2.1 Processo 2019.1.310.89.1 -- Henrique Nimer Chamas.
Requerimento da emiss3o da segunda via do diploma de Graduag5o, por motivo de extravio
da primeira via, apresentado pelo interessado, fls. 02-07. - Parecer do relator pda
Congregag3o, Prof. Dr. Victor Gabriel de Oliveira Rodriguez, opinando favoravelmente ao
requerimento de segundo via de diploma, em 03/05/2019, fls. 13/14, com sugestao de que
a Egr6gia Congregag3o, de imediato, inclua em pauta este assunto e delibere pda indicag3o
de outro 6rg3o colegiado para decidir futuramente sobre o tema, conforme Artigo 3Q da
Resolugao nQ 5830, tornando mais 6gil o trimite de novos pedidos. (IQIQQedQ g di IQyssqQ e
votaGao o parecer do relator Prof. Dr. Victor Gabriel de Oliveira Rodriguez, favor6vel a
aprovacao do requerimento de segunda via de diploma Qpresentado pelo interessado, e n5o
havendo manifestac6es contr6rias, o parecer 6 aprovado por unanimidade (dezoito
membros}. O Ac. Lucas Vieira Carvalho diz que, salvo engano e pede para se possivel a Sra.
Marcia Bianco conferir, se records que em 2017 tiveram essa questao e a Congregag3o
delegou a compet6ncia para o CTA. Pede para conferir, pols se lembra de que foi uma
sugestao sua, mas n3o sabe se chegaram a deliberar ou n3o. Acredita que tenha sido
deliberado e pede a confirmaq:3o. O Prof. Dr. Alessandro Hirata diz que se recorda, mas,
salvo engano, tinha sido delegado para a CG. Cluestiona se n3o foia Comiss3o de Gradual:3o
que poderia j6 decidir sobre a expedigao de um segundo diploma. A Sra. Vice-Diretora diz
que, de qualquer forma, a proposta atualseria de deixar o encaminhamento da Comiss5o de
Graduag5o para fazer essa decis3o. O Prof. Dr. Alessandro Hirata diz que, a seu ver, n5o faz
muito sentido a Congregagao decidir todas as vezes que algu6m perder um diploma. A Sra.

Vice-Diretora questiona se podem inserir como item de pauta essa delegagao para a
Comiss3o de Graduag5o autorizar a emiss3o de segunda via de diploma. Seri deixado como

proposta para ser apreciado na pr6xima reuniao, inclusive com um parecer da CG. O Prof.
Dr. Rubens Begak diz que a Secretaria Gerd da Universidade de S3o Paulo h5 muitos anos
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instituiu o diploma eletr6nico. Questiona se o interessado sabe dessa possibilidade. Sugere
deliberarem para isso passe para o CTA. N3o tem nenhum impeditivo de norma no $mbito
da Reitoria que impega que isso seja feito pelo CTA. A Assistente Acad6mica esclarece que a

primeira via do diploma 6 solicitada eletronicamente pelo Sistema Jupiter Web, ap6s o
mesmo 6 impresso e registrado para cada aluno formado. Somente o pedido 6 eletr6nico.
Para a confecg3o da segundo via necessita de justificativa, pagamento de taxa, por isso n5o

6 eletronicamente. A Sra. Diretora diz para deixarem ver primeiro se j6 houve essa
delegaq:ao. Se ja houve a delegag5o serra 6/s /rl /dem. Pelo que foi falado aqui, parece que j6
tem a delegagao. O Prof. Dr. M6rcio Henrique Pereira Ponzilacqua entende que a
Congregagao n3o 6 lugar ideal para esse deliberag5o, at6 porque 6 um tr6mite que requer
agllidade. Lembra que na pr6pria propaganda da USP com relagao ao sistema Alumni, o
aluno tem acesso ao diploma digital. Estava ouvindo a Radio USP e diz que o aluno egresso
pode se inscrever nesse sistema e teri acesso ao seu diploma digital. A Sra. Vice-Diretora diz
que fargo a verificario dessa delegagao. 3. Projetos Acad6micos Docentes.3.1 Processo
2019.1.351.89.0 - Departamento de Filosofia do Direito e Disciplinas B6sicas. Aprovag3o
do Conselho de Departamento de Filosofia do Direito e Disciplinas B5sicas, em 02/05/2019,
dos Projetos Acad6micos dos Professores Alessandro Hirata, Cristina Godoy B. de Oliveira,
M6rcio Henrique Pereira Ponzilacqua, Maria Paula Costa Bertran Munoz, Nuno Manuel M.
dos Santos Coelho e David Diniz Dantas, fls. 04. Aprovagao "ad referendum", em
03/05/2019, do Projeto Acad6mico do Prof. Sergio Nojiri, fls. 04 - Parecer da relatora pda
Congregagao, Profa. Dra. Cintia Rosa Pereira de Lima, opinando pda aprovag3o dos
respectivos projetos acad6micos, acompanhando a Comiss3o Local do DFB e do Conselho
Departamenta[ que conc]uiram pe]a aprovagao, em 07/05/20].9, f]s. 29-31. fglgcado em
dl5fyss3o e votacgo o parecer da relatora pda Congregacao. Profa. Dra. Cintia Rosa Pereira
dgJ:!mQ. favor6vel 5 aprova€ao dos projetos acad6micos apresentados pelos docentes do
Departamento de Filosofia do Direito e Disciplinas B6sicas, e n5o havendo manifestac6es
contr5rias, o parecer 6 aprovado por unanimidade (dezoito membros). O Prof. Dr. M6rcio
Henrique Pereira Ponzilacqua questiona a falta do none da Profa. Dra. Maria Paula Costa
Betrean Munoz na relag3o dos docentes do DFB, sendo que o projeto dela tamb6m foi
aprovado pelo Conselho do Departamento. A Sra. Vice-Diretora esclarece que faltou a
inclus3o do name da Profa. Dra. Maria Paula Mufloz entre os professores do Departamento
de filosofia do Direito e Disciplinas B6sicas, mas tamb6m este aprovado o projeto dela. 3.2
Processo 2019.1.350.89.3 -- Departamento de Direito Privado e de Processo Civil.
Aprovagao "ad-referendum" do Conselho de Departamento de Direito Privado e de
Processo Civil, em 02/05/20.L9, com base no Relat6rio das Atividades desempenhadas pda
Comiss3o Local para avaliar os Projetos Acad6micos Docentes do Departamento de Direito
Privado e de Processo Civil, fls. 67. - Parecer da relatora peta Congregagao, Profa. Dra. Eliana
Franco Neme, opinando pda integralaprovag3o do Projeto Acad6mico do Departamento de
Direito Privado e de Processo Civil da Faculdade de Direlto de Ribeir3o Preto, em
07/05/2019, fls. 69-72. Colocado em discuss3o e vota€jo o parecer da [elatora pda
fQrlglggaGao, J)rofa. Dra. Eliana Franco Neme, :favor6vel a aproygflgQ.dof preielQ$
acad6micos apresentados pecos docentes do Departamento de Direito Privado e de
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Processo Civil. e n5o havendo manifestac6es contr6rias, o parecer 6 aprovado por
unanimidade (dezoito mem1lrQ9. 3.3 Processo 2019.1.352.89.6 -- Departamento de Direito

P6blico. Aprovagao dos Projetos Acad6micos Docentes pelo Conselho do Departamento de
Direito Pablico, em 03/05/2019, com base na aprovag3o da Comiss3o Local para avaliar os
Projetos Acad6micos Docentes do Departamento de Direito P6blico, em 03/05/2019, fls. 72
- Parecer do relator pda Congregagao, Prof. Dr. Alessandro Hirata, opinando pda aprovaq:ao

de todos os Projetos Acad6micos dos Docentes do Departamento de Direito P6blico, em
06/05/2019, fls. 74-75. Colocado em d scuss3o e votacao o- BarQg€t da lelalQLPela
Conareaac3o. Prof. Dr. Alessandro Hirata. favor6vel 5 aprovacao dos proietos acad6micos
aDresentados oelos docentes do Deoartamento de Direito POblico, e n5o havendo
manifestac6es contr6rias. o oarecer 6 aorovado Dor unanimidade (dezoito membros). 4.
Recredenciamento CERT -- SUPLEMENTAR. 4.1 Processo 20].3.1.303.89.0 -- Juliana Oliveira

Domingues. Pedido de recredenciamento junto a Comiss3o Especialde Regimes de Trabalho
CERT, para exercrcio de atividades simult6neas nos moldes do artigo 23 da Resolugao ng

7271, de 23/11/2016, apresentado peta interessada, fls. 62-80. - Aprovagao do Conselho do
Departamento de Direito P6blico, em 03/05/2019, com base no parecer do Prof. Dr.
Gustavo Assed Ferreira, fls. 82. - Parecer do relator peta Congregagao, Prof. Dr. Alessandro

Hirata, opinando favoravelmente ao pedido de recredenciamento formulado pda
interessada. fls. 84. O Prof. Dr. Alessandro Hirata esclarece que 6 um credenciamento que

este para vencer. E um procedimento normal, como tem sido feito de outros docentes. A
Profa. Dra. Juliana Domingues atinge todos os requisitos formais. (IQIQQqdQ q discussao e
votac3o o oarecer do relator pda CongregaGao, Prof. Dr. Alessandro Hiratg, favor6vel i
aorovac3o do oedido de recredenciamento aDresentado peta interessada, e n3o havendo
manifestac6es contr5rias, o parecer 6 aprovado PQL3Danimidade (dezoito membros). 4.2
Processo 2009.1.16]..89.6 - Gustavo Assed Ferreira. Pedido de recredenciamento junto a

Comiss3o Especial de Regimes de Trabalho CERT, para exercicio de atividades simult6neas
nos moldes do artigo 23 da Resolug3o ng 7271, de 23/11/2016, apresentado pelo
interessado, fls. 119-134. - Aprovagao do Conselho do Departamento de Direito Pablico, em
03/05/2019, com base no parecer do Prof. Dr. Gabriel Loretto Lochagin, fls. 136. - Parecer
do relator pda Congregagao, Prof. Dr. Alessandro Hirata, favor3vel ao pedido de
recredenciamento formulado pelo interessado, fls. 138-139. O Prof. Dr. Alessandro Hirata
diz que, da mesma forma, o interessado atinge todos os requisitos, com base na produgao
do bi6nio anterior. O parecer 6 pda aprovag3o do pedido de recredenciamento. Colocado
em discuss3o e votac5o o oarecer do relator pda Congregac3o, Prof. Dr. Alessandro HiratQ.
favor6vel a aprovac5o do pedido de recredenciamento apresentado pelo interessado, e n3o
havendo manifestac3es contr6rias. o oarecer 6 aprovado com dezessete votos favor6veis e

uma abstenG3o. 4.3 Processo 2009.1.33.89.8 - Alessandro Hirata. Pedido de
recredenciamento junto a Comiss3o Especial de Regimes de Trabalho - CERT, para exercicio
de atividades simult6neas nos moldes do artigo 23 da Resolug5o nQ 7271, de 23/11/2016,
apresentado pelo interessado, fls. 114-132. - Aprovagao "ad-referendum" do Conselho de
Departamento de Direito Pablico, em 08/05/2019, fls. 133. - Parecer do relator pda
Congregagao, Prof. Dr. Gustavo Assed Ferreira, favor6vel ao pedido de recredenciamento
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formulado pelo interessado, fls. 135-136. O Prof. Dr. Gustavo Assed Ferreira diz que recebeu
o processo rapidamente, porque tem que ser aprovado. A CERT informa sempre atrav6s de
correio eletr6nico, com puzo de tr6s meses. Esse 6 o procedimento que tem adotado. Fez
uma avaliagao dos indicadores apresentados pelo Prof. Alessandro. Os indicadores s3o
realmente muito bons, n3o s6 quanto a carga hor6ria de Graduag3o, P6s-Graduagao,

produgao cientifica. Ainda na seara de pesquisa, tem grande orientagao de doutorado e
mestrado e nOmero mats que suficiente de iniciag3o cientifica, engajamento institucional.
Assim, opina favoravelmente ao credenciamento solicitado. £glgcada gill discuss3o e
yQBcao o OQ[QfQLdQ relator pda CongregQGao. Prof. Dr. Gustavo Assed Ferreira, favor6vel a
aprovac3o do pedido de recredenciame!!11Q Qpresentado peso interessado. e n3o havendo

com dezessete votos favor6veis e uma
mais havendo a tratar, a Sra. Vice-Diretora agradece a presenga de todos e

ini3o ds quinze horas e quinze minutos. Do que, para constar, eu,
Marcia Aparecida Cruz de Oliveira Bianco, Assistente T6cnica

Ata, que seri examinada pelos Senhores Conselheiros
presentes 5 Sess3o em que for discutida e aprovada, e por mim assinada. Ribeir3o Preto, dez
de mano de dois mil e dezenove

manifl

abstdn
d6 bq)r

:6es contr6rias, o parecer 6 aprovado
Nada

A ta, lavre'
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