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ATA DA 89e SESSA0 0RDINARIA DA CONGREGA(IA0 DA FACULDADE DE DIREITO DE
RIBEIRAO PRETO DA UNIVERSIDADE DE SAO PAULO. Aos sete dias do m6s de junho de dois

mile dezenove, 5s quatorze horas e cinco minutos, na Sala da Congregag5o da Faculdade de

Direito de Ribeir3o Preto da Universidade de S3o Paulo, em terceira convocagao, reOne-se a

CongregaQ3o 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

Hlrata, Caio Gracco Pinheiro Dias, Camilo Zufelato, Cfntia Rosa Pereira de Lima, Cristina

Godoy Bernardo de Oliveira, Eduardo Saad Diniz, Eliana Franco Neme, Gustavo Assed
Ferreira, lgn6cio Maria Poveda Velasco, Nuno ManueIMorgadinho dos Santos Coelho, Pedro

Bohomoletz de Abreu Dallari, Rubens Begak, Sebasti5o Sergio da Silveira, Umberto Celli

Junior, Representante Discente de Graduag3o Lucas Vieira Carvalho e Representante dos

Servidores T6cnicos e Administrativos Felipe Augusto Barroso Mata Costa. Presente tamb6m

a Assistente T6cnica Acad6mlca Marcia Apareclda Cruz de Oliveira Bianco para secretariar a

reuni3o. Justificaram aus6ncia antecipadamente os Professores Guilherme Adolfo dos

Santos Mendes, Jair Aparecido Cardoso, Nelson Mannrich e Silvana Martins Mishima.
Havendo nOmero legal, a Sra. Diretora agradece a presenga de todos e declara abertos os

trabalhos da 89e Sess3o Ordin6ria da Congregagao da Faculdade de Direito de Ribeir3o

Preto da Universidade de S3o Paulo. 1. EXPEDIENTE. 1. Discuss3o e votagao. 1.1. Ata da 88g

Sess3o Ordin6ria da Congregag5o, realizada em l0/05/2019. (IQIQQqdq Q di$Qu$$ QQ
votac3o a Ata da 88e Sess3o Ordin6ria da CorlgregaGgo. e n3o hayQndo mgrlifestaG6e$

contr6rias, a Ata 6 aprovada pda maioria dos presentes (oito votos favor6veis e uma

abflensg9). 2. Comunicag6es da Diretoria. - Senhora Diretora, Profa. Dra. Monica Herman

Salem Caggiano. A Sra. Diretora comunica: A) Portaria Interna D.FDRP/USP 007/2019, de

06/06/2019, disp6e sabre a criag3o da Comiss3o para Estudos e Propostas Concretas

envolvendo o Sistema de Educagao a Dist6ncia - EAD da Faculdade de Direito de Ribeir3o

Preto/USP. O Prof. Claudio do Prado Amaral e o Prof. Guilherme Adolfo dos Santos Mendes,

ambos os membros dessa Congregagao, ficaram bastante entusiasmados com a proposta de

discuss3o de t6cnicas, instrumentos, mecanismos para realizarem cursos de educagao a

dist$ncia. Permitiu-se, atendendo essa poldmica, elaborar uma portaria. Todos os
Presidentes das Comiss6es j6 est3o com a portaria, exatamente para que no puzo de
sessenta dias possam estabelecer um parametro para oferecimento dos cursos EAD. L6 os

"considerandos" e a "composigao" da Portaria Interna D.FDRP/USP 007/2019, de
06/06/2019: "CONSIDERANDO as discuss6es na 88a Sess5o Ordin6ria da Congregag5o em

l0/05/2019; CONSIDERANDO a importancia de tornar mais acessivel o conhecimento da

Faculdade para o aperfeigoamento de professores e alunos; CONSIDERANDO a possibilidade

e oportunidade de integragao is redes nacionais e internacionais dedicadas a Educagao a
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Distancia; baixa a seguinte PORTARIA, Art. ].9 . Fica criada a Comiss3o para Estudos e

Propostas Concretas envolvendo o Sistema de Educagao a Distincia - EAD da Faculdade de

Direito de Ribeir5o Preto, com o objetivo de estabelecer os crit6rios e propostas concretas

para o oferecimento de cursos de atualizagao, aperfeigoamento e especializag3o em sede de

Sistema de Educagao a Dist6ncia - EAD. Art.2P . A Comiss3o para Estudos e Propostas

Concretas envolvendo o Sistema de Educag3o a Dist6ncia - EAD da FDRP sera composta

pecos membros abaixo: Presidentes de Comiss6es: Prof. Dr. Alessandro Hirata - CRlnt; Prof.

Dr. Caio Gracco Pinheiro Dias -- CPq; Prof. Dr. Claudio do Prado Amaral -- CCEx; Prof. Dr.

Nuno Manuel Morgadinho dos Santos Coelho CG; Prof. Dr. Rubens Begak-- CPG. Chefes de

Departamentos: Profa. Dra. Cristina Godoy Bernardo de Oliveira DFB, Prof. Dr. Gustavo

Assed Ferreira DDP e Prof. Dr. Jair Aparecido Cardoso DPP. Representag3o Discente

Congregagao: Lucas Vieira Carvalho. Artigo 3g - A gest3o dos trabalhos ficar5 sob a

coordenagao do Prof. Dr. C16udio do Prado Amaral." A Comiss3o teri sessenta dias para a

realizagao das propostas. Elsa portaria seri publicada amanha, resultado dos debates

realizados e promovidos no imbito da Congregagao. B) Falecimento do ex-aluno Terence

Richard Bertasso, 38 anos, estudante da Primeira Turma da FDRP/USP, em 02/06/2019, em

raz3o de um acidente de tr5nsito na estrada. Atualmente trabalhava como Procurador
Federal na Advocacia-Gerd da Uni3o. A Diretoria desta Casa encaminhou uma Carta de

P6sames, solidarizando-se com a familia. C) Resolugao NQ 7645, de 11/04/2019 -- Altera

dispositivos da Resolugao nQ 5528 de 18/03/2009, que disciplina a concess3o de est6gios na

Universidade de S3o Paulo e os realizados por seus alunos em instituig6es externas. A

Resolugao resolveu os problemas de est5gio. Gostaria que o Setor de Comunicagao passasse

para todos da Faculdade essa nova disposig3o sobre os est6gios, que praticamente encurta

as fases do processo de solicitag3o, concord8ncia e aprovag3o dos est6gios. D) A
Congregagao da FDRP/USP em sua 75g Sess3o Ordin6ria, realizada em IO/11/2017, delegou

a compet6ncia ao Conselho T6cnico Administrativo para deliberar sobre a emiss3o de
segunda via de diploma. Discuss3o e debate que surgiram na Oltima reuni3o da
Congregag3o. A Sra. Marcia, Assistente T6cnica Acad6mica, pesquisou e encontrou a
delegag3o. E) Concursos para Livre-Doc6ncia realizados: 1) 02 a 07/05/2019 - Edital FDRP Ng

024/2018 Departamento de Direito P6blico Area de Direito Constitucional. O candidato

n3o foi habi[itado. 11) 28 a 3]./05/2019 - Edita] FDRP Ng 038/2018 -. Departamento de
Filosofia do Direito e Disciplinas B5sicas Area de Filosofia do Direito e Teoria Gerd do

Direito. Candidato habilitado: Prof. Dr. Sergio Nojiri. O Candidato foiamplamente elogiado e

6 o mais novo Livre-Docente desta Casa, portanto, Professor Associado. H) Evento
realizado: 04/06/2019 Reuni3o Publica na C6mara Municipal de Ribeir5o Preto "USP
Ribeir3o para a Sociedade", com a presenga de todos os Diretores das Unidades do Campus

de Ribeir3o Preto da Universidade de S3o Paulo, sob a coordenag3o do Prof. Dr. lgn6cio
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Maria Poveda Velasco, que veto representando o Magnifico Reitor. 1) Pr6ximos eventos: I)

30/06, O]e 02/07/20].9 -- 5g Congresso de Graduagao da USP, com o tema "Caminhada para

Inova£3o Curricular", na Faculdade de Direito de Ribeir3o Preto/USP. Essa iniciativa da Pr6-

Reitoria de Graduag3o da USP. 11) 08 e 09/08/2019 - Congresso Brasileiro de Direito Politico,

sob organizagao do Prof. Dr. Nuno Manuel Morgadinho dos Santos Coelho. 111) 23/08/2019 --

"Educag3o e Cidadania 2", no Anfiteatro da FDRP, is 9h30. Com especialistas em EducaQao

da Universidade de [ndiana/Estados Unidos e da Universidade de Sa]amanca/Espanha. J)].9

e 20/09/2019 - Pimenta Bueno em Ribeir3o Preto, XXVlll Encontro Nacional de Direito

Constitucional, com o tema "As Vulnerabilidades da Democracia Brasileira". A Sra. Vice-

Diretora cumprimenta a todos e comunica que nesta segunda-feira vai ter a eleig3o para o

Representante da Comiss3o de AvaliaQ3o Docente e este candidatando-se, n3o s6 para

colaborar com as discuss6es que v5o subsidiar o processo de avaliag3o dos projetos

docentes que foram entregues, mas porque acha que 6 muito importante para colaborar

com o fluxo de informag6es dessas Comiss6es para a Unidade. Na segunda-feira a votagao

seri eletr6nica. Na terra-feira a votag3o seri presencial, manual. Gostaria de contar com o

apoio de todos, pensando que agilizar esse fluxo de informagao pode ser bem interessante

para a Faculdade. A Sra. Diretora diz que o apoio a Sra. Vice-Diretora teri com certeza. 3.

Eleig6es. 3.1. Comiss5o de P6s-Graduag3o: 3.1.1 Eleig5o para um membro titular da

Comissio de P6s-Graduag3o, tendo em vista o t6rmino do credenciamento do Prof. Dr. Jair

Aparecido Cardoso em 17/12/2018. 3.1.2 Eleigio para um membro suplente da Comissio de

P6s-Graduagio, tendo em vista o t6rmino do credenciamento do Prof. Dr. Gustavo Assed

ferreira em 17/].2/20].8. A Sra. Diretora comenta que tiveram apenas uma declaraQ3o de

interesse, do Prof. Jair Aparecido Cardoso, e uma troca de e-mails com a Assist6ncia

Acad6mica, da Profa. Juliana Oliveira Dominguez. O primeiro comunicado foi que teriam

eleigao para um membro titular e um membro suplente e que a declaragao de interesse

deveria ser apresentada at6 o dia 05/06/2019. Dia 3]./05/2019 a Profa. Juliana apenas

pergunta de quem termina o credenciamento e diz que da tlltima vez que se candidatou,

elegeram quem n3o era candidato e questiona se desta vez seria diferente e lembra que foi

colocada como suplente da Optima vez. A pergunta foi dentro do puzo. A Assist6ncia

Acad6mica respondeu dizendo que o t6rmino do credenciamento 6 do Prof. Jair e do Prof.

Gustavo e que o puzo para manifestag3o de interesse era at6 o dia 05/06/2019. A Profa.

Juliana respondeu o e-maildizendo que, ent3o, pode considers-la candidata. A Sra. Diretora

pergunta se podem considerar dois candidatos, Profa. Juliana e Prof. Jair. Comunica e diz

que gostaria de deixar registrado que fica proibido, a parter de agora, a colocagao de

interesse, com puzo determinado. Na CongregaQao todos demonstram interesse e se

candidata. O Prof. Dr. Rubens Begak diz que, especificamente neste caso, entende com sua

experi6ncia em colegiados eases anos todos, parece muito claro que a USP pratica isso em
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todas as unidades e no $mbito reitoral tamb6m, as manifestag6es podem sempre ser feitas

at6 o momento da eleigao. O que as Assist6ncias Acad6micas ou, no 6mbito da Reitoria, a

Secretaria Gerd faz, 6 facilitar o processo e pedir as manifestag6es de interesse para uma

melhor organizagao, inclusive quando 6 o caso de fazer c6dulas e isso tudo. Mas, as
manifestag6es, por obvio, podem ser feitas sempre at6 o momento. Elsa 6 a norma sempre

da Universidade. N3o sabia da postulag3o da Profa. Juliana, acha um excelente nome, ela ji

participou da CPG, ao que babe. N3o sabia que o Prof. Jair j6 tinha se manifestado, ele foi

membro da CPG at6 o t6rmino do seu credenciamento. A interpretagao da Pr6-Reitoria de

P6s-Graduagao, que seguem obviamente na CPG, 6 que terminando o credenciamento o

Prof. Jair deixou de ser membro da CPG. Na CPG tiveram a participag3o esses meses do Prof.

Sergio Nojiri, suplente, inclusive emitindo pareceres. Prop6e ao que n3o fosse eleito, os dais

nomes, ficassem como suplentes. Tamb6m tiveram a vega do Prof. Gustavo Asked Ferreira,

que, para a16m de ter side Presidente da CPG, eram membro da CPG, e como n5o quis

postular o seu credenciamento, deixou de ser suplente. Sugere os nomes do Prof. Jair e do

Prof. Nojiri. O Prof. Dr. Ignacio Maria Poveda Velasco diz que o Prof. Jair Aparecido Cardoso

se recredenciou e se este na tabela e o Prof. Gustavo Assed Ferreira n3o quis se
recredenciar e n3o este no Programa. Em relag3o ao que a Sra. Diretora colocou sabre o

puzo, o termo juridicamente 6 isso, a Sra. Diretora faz como bem entender.

Particularmente acha que n3o tem problema nenhum colocar um puzo at6 para poder

organizar o processo eleitoral. N3o v6 problema nenhum. Questiona se a Profa. Juliana

manifestou interesse dentro do puzo estabelecido. A Sra. Diretora diz que, num primeiro

momento, ela perguntou e, num segundo momento, ela manifestou "se 6 assim, eu sou

candidata", em data posterior a 05/06/2019. Mas, ela considera que o pedido dela, em

31/05/2019, j6 6 um posicionamento no sentido de se candidatar. Em todo caso, deixa a

crit6rio da Congregagao. Tamb6m vai ficar registrado que n3o vai ser mats colocado um

termo para a manifestaQ3o de interesse. Dessa vez foi colocado dia 05/06/2019 para
manifestag3o de interesse. N3o tiveram interesse quanto ao posto de suplente. Coloca a

crit6rio da Congregagao, prepararam c6dulas com dois nomes e com um name s6.
Questiona qual das c6dulas seri utilizada. O Prof. Dr. Rubens Begak diz que essa 6 a

irresignag3o da Profa. Juliana. Se lembra muito bem, na Oltima eleigao, ela se candidatou,

n3o se lembra a que. Ele proprio que fez a lista, todo o rol dos que eram candidatos. Se
lembra que o Prof. Guilherme disse que o Prof. Thiago era candidato, mas n3o havia Ihe

falado. O name do Prof. Thiago foio que triunfou na lists dos seis eleitos. J6 era Presidente

da CPG e a Profa. Juliana se chateou, porque ela tinha se candidatado e o Prof. Thiago n3o

tinha se candidatado. Ela n5o este correta, porque ja foi dito aqui por v6rios, a c6dula 6

meramente para facilitar, n5o se impede, ipso acontece em todos os colegiados da USP

Pode se candidatar na hora. A Sra. Diretora diz que farc duas votag6es diferentes. Em
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primeiro lugar v3o votar a manifestagao do Prof. Rubens Befak. Questiona se t6m tr6s
candidatos ou dois apenas. Questiona se o Prof. Sergio 6 candldato a suplente ou titular. O

Prof. Dr. Rubens Begak esclarece que o Prof. Sergio Nojiri se candidatou a titular. Acha que

aceitaria ser suplente tamb6m. O Prof. Dr. Ignacio Maria Poveda Velasco diz que fixar um

puzo 6 possivel, n3o v6 problema. O fato 6 de que para esta eleigao foi colado esse puzo.

Uma pergunta inicial n3o 6 manifestag3o de interesse, isso este claro. Se consideram que a

Profa. Juliana este no p6reo, n3o v6 problemas em considerar que o Prof. Nojiri tamb6m

este no p6reo. Ou, entao, n3o consideram nenhum dos doin. Mas, como tem necessidade de

preencher um cargo de titular e um cargo de suplente e, pelo puzo, s6 teriam um inscrito.

Tem o interesse que a Comiss3o funcione, com os titulares e com os suplentes, poderiam

considerar, nesse momento, os tr6s candidatos. O mais votado fica como titular e o segundo

homo suplente. Pensando numb solug3o pr6tica para atender a necessidade. Essa 6 sua

sugestao. A Sra. Diretora diz que n3o pode colocar em eleig3o para sup16ncia, algu6m que se

candidatou para titular. O Prof. Dr. Ignacio Maria Poveda Velasco diz que sua proposta seria,

dadas as circunstancias, que aceitassem essas tr6s candidaturas, fizessem a votagao, o mais

votado ficaria como titular na Comiss3o e o segundo mais votado, suplente. Se, por acaso,

esse segundo que ficou como suplente n3o quiser, consulta o terceiro. Se esse terceiro

tamb6m n3o quiver, fazem outra eleigao na pr6xima reuni3o. A Sra. Diretora coloca em

votag5o a proposta do Prof. Dr. lgn5cio Maria Poveda Velasco. O Prof. Dr. Nuno Manuel

Morgadinho dos Santos Coelho diz que gostaria de fazer uma proposta diferente. Gostaria

que fizessem a eleig3o como 6 feita em todos os Conselhos Superiores da Universidade, que

se colocasse em votaQao o cargo de titular, podem votar em qualquer um dos elegiveis.

Sabem, apenas, que essas pessoas est:io dispostas. Portanto, na razoabilldade, v3o votar em

quem este disposto. Qualauer um dos eleglveis pode ser eleito. Depois, colocam a vaga de
suplente em votaQao. Seguindo o mesmo crit6rio em doin tempos. Assam. para todas as

vagas aqua na Congregac3o. O Prof. Dr. Ignacio Maria Poveda Velasco diz que endossa a

proposta do Prof. Nuno. A Sra. Diretora diz que o Prof. Poveda retira a proposta e fica em

votagao a proposta do Prof. Nuno. Colocada em votaQao a proposta do Prof. Nuno, a
Congregacao aprova, por unanimidade (dezesseis membros). A Sra. Diretora informa que

ter3o que mudar as c6dulas. A Sra. Marcia Aparecida Cruz de Oliveira Bianco esclarece que as

c6dulas estavam nominais e que, agora, fargo sem nomes e sugere passar para o item

seguinte. A Sra. Diretora diz que passar3o para o pr6ximo item e depois retornam. 3.2.
Comiss3o de Cultura e Extens3o Universitiria: I membro titular e I membro suplente.
Interessados: Titular: Camilo Zufelato e Daniel Pacheco Pontes. Suolente: Clio Gracco

Pinheiro Dias e Victor Gabriel de Oliveira Rodriguez. A Sra. Diretora diz este cano ficou at6 a

semana passada na Procuradoria Gerd em exame. A Procuradoria Geralmandou o parecer

antes, em 31/05/2019, o processo n3o chegava e chegou terra-feira. Este 6 um dos
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processos que est3o vendo na Procuradoria. Houve uma d6vida juridica e encaminharam a
Procuradoria. Foi esclarecida em parte, dizendo que um mesmo membro docente pode

pertencer a mais de uma comiss3o. No entanto, o Regulamento e o Regimento da Unidade

poderao estabelecer diferentemente, ou seja, se entenderem que um membro docente n3o

pode se dedicar somente e t3o somente ds comiss6es, tem que se dedicar tamb6m as
outras atividades. Possuem cinco comiss6es. Qualquer Unidade da USP tem as comiss6es

regimentais. fizeram esse questionamento a Procuradoria e a resposta veio agora. Est3o

colocando em votag3o. Questiona se podem colocar os dais casos em votagao. As c6dulas

s3o distribuidas. A Sra. Marcia Aparecida Cruz de Oliveira Bianco proclama os resultados da

eleigao para membros da Comiss3o de Culture e Extens3o Universit5ria: Titular: 9 (novel

votos para o Prof. Dr. Camilo Zufelato e 7 (setel votos para o Prof. Dr. Daniel Pacheco

Pontes. Suplente: 9 (nove) votos para o Prof. Dr. Caio Gracco Pinheiro Dias e 7 jsete) votos

para o Prof. Dr. Victor Gabriel de Oliveira Rodriguez. I (uma) c6dula em branco. 4:
Conareaac3o elege, com 9 (nove) votos, o Prof. Dr. Camilo Zufelato para membro titular e,

com 9 (nove) votos. o Prof. Dr. Cato Gracco Pinheiro Dias para membro suplente, da

Comiss:lo de Cultura e Exterl$3o Universit6ria. 3.3. Comiss3o Permanente de Publicag6es: I

membro titular. Interessada: Titular: lara Pereira Ribeiro. A Sra. Marcia Aparecida Cruz de

Oliveira Bianco proclama os resultados da eleigao para membro da Comiss5o Permanente de

Publicag6es: Titular: ll jonze) votos para a Profa. Dra. lara Pereira Ribeiro, 4 (quatro) votos

em branco e 2 (dois) votes nulos. A Congregac3o elege, com ll (onze) votos, a Profa. Dra.
lara Pereira Ribeiro oara membro titular da Comiss3o Permanente de Publicac6es. A

CongregaQao retorna ao item 3.1.1 Eleigio para um membro titular da Comissio de P6s-
Graduag3o, tendo em vista o t6rmino do credenciamento do Prof. Dr. Jair Aparecido
Cardoso em 17/12/2018. A Sra. Marcia Aparecida Cruz de Oliveira Bianco proclama os

resultados da eleigao para membro titular da Comiss3o de P6s-Graduagao. Titular: 12 Idoze)

votos para o Prof. Dr. Sergio Nojiri, 3 (tr6s) votos para o Prof. Dr. Jair Aparecido Cardoso, I

jum) voto para a Profa. Dra. Juliana Oliveira Domingues e I lvoto) em branco. 4:
Congregac3o elege, com 12 (doze) votos, o Prof. Dr. Sergio Nojiri para membro titular da

Comiss3o de P6s-GraduaG3o. A Sra. Diretora pergunta se podem deixar para o final a eleig3o

para suplente da Comiss3o de P6s-Graduag5o para poderem confeccionar as c6dulas. A Sra.

Marcia Aparecida Cruz de Oliveira Bianco observa que o Prof. Dr. Sergio Nojiri j6 6 membro

da Comiss3o de P6s-Graduagao, agora como titular fica vaga mais um suplente. S3o duas

vagas para suplentes. A Sra. Diretora pergunta se podem dar continuidade a reuni3o. 4.

Palavra aos Senhores Presidentes de Comiss6es. Comiss3o de Graduagio. O Prof. Dr. Nuno

Manuel Morgadinho dos Santos Coelho comunica: A) O projeto apresentado pda Unidade

junto b Pr6-Reitoria de GraduaQ3o foi aprovado com a destinag3o de recursos para a
implantag3o, com a compra do mobili5rio necess6rio, de uma sala de bem estar na Unidade.
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Ter5o recursos para poderem prover este equipamento que faz parte do Programa de Bem

Estar e SaOde Mental que est5o construindo. Agradece as manifestag6es de apoio dos

Departamentos de Direito P6blico e de Direito Privado e de Processo Civil que apoiando o

Programa de Bem Estar e SaOde Mental da Faculdade disp6em se a disponibilizar recursos

financeiros para a oferta de servigos de atengao psicossocial para os alunos da FDRP. A

partir do segundo semestre poderao contar com estes dois passes no Programa. Comissio

de P6s-Graduag3o. O Prof. Dr. Rubens Begak comunica: A) O processo seletivo seri realizado

no pr6ximo domingo, dia 09/05/2019. O exame de proficiancia seri realizado pda Vunesp
para os idiomas de ingles, frances, espanhol e italiano. A maior procura foi pelo exame de

ing[es, com ].29 inscrig6es. N3o tiveram inscritos para a]em3o. A prova escrita seri no dia

16/06/2019. Agradece a Direg3o pda sensibilidade e colaboraQao. A fiscalizag3o seri

realizada pecos funcion5rios. Est3o esperando 242 candidates. Na sequ6ncia, os aprovados

nessa etapa v3o para a prova de arguig3o sobre o projeto de pesquisa, nos dias ll e 12 de

julho, com o curriculo avaliado paralelamente. O resultado parcial sera divulgado em
17/07/2019 e o final, em IQ/08/2019. Depois, voltam para o calend6rio normal das auras da
P6s. Este ano tiveram um n6mero menor de inscrig6es homologadas, mantendo a mesma

relagao, porque diminuiu muito o nOmero de professores credenciados, como foidito aqui
nas reunites. Foram 242 inscriQ6es homologadas, para 29 vagas. A relag3o este muito

parecida com a do ano passado. Este ano a relax:io foi de 8,34 e o ano passado, 8,35. B)

Est6gio do PAE, no segundo semestre, receberam at6 agora ll inscriQ6es. Est3o aguardando

a quantidade de bolsas que a PRPG disponibilizar6. C) T6m, tamb6m, as Bolsas do Programa

de Demanda Social IDS), dadas pda Capes. D) Tiveram duas ajudas significativas da Pr6

Reitoria. Duas alunas receberam apoio financeiro para participaQ3o do evento Z.aw and
Soc/efy .Assoc/af/on 20]9 4nnua/ /Meet/ng, realizado semana passada. Oito alunos receberam

apoio financeiro para participag3o do XXVlll Encontro Nacional, em Goi6nia. Comiss3o de

Pesquisa. O Prof. Dr. Cain Gracco Pinheiro Dias comunica: A) No dia da reuni3o do Conselho

de Pesquisa foi assinado e encaminhado para publicagao a Resolugao CoPq 7406, que

finalmente p6s fim iquela po16mica sobre os P6s-Doutorados com at6 sete anon de
doutoramento. Agora, caiu a exig6ncia e o p6s-doutoramento pode ser feito por pessoas

com Doutorado n3o importa em que data tenha obtido o titulo. Essa 6 a Onica alteragao que

vem nessa regulamentagao. As outras regras do P6s-Doutorado continuam as mesmas. B)

foi publicado o edital do SllCUSP 2019, Simp6sio Internacional de Iniciagao Cientlfica da

Universidade de S3o Paulo. As inscrig6es dos alunos v3o do dia 22/07 a 16/08/2019. A
participagao no SllCUSP 6 obrigat6ria para todos os participantes de Programa de Iniciag3o

Cientffica Sem Bolsa, para quem 6 do PIBIC. E opcional para aqueles que est3o fazendo

outros programas de iniciaQ3o cientifica com financiamento externo. Recomendam que

apresentem. A Comiss3o de Pesquisa vai, como todo ano, precisar da colaboragao dos
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docentes na avaliag3o desses trabalhos. Mais para frente retoma os convites para a

colaboragao. Comiss3o de Relag6es Internacionais. A Sra. Diretora informa que os Profs.
C16udio e Eduardo da Comiss3o de Cultura e Extens3o Universit6ria n3o est3o presentes,

portanto pasha a palavra ao Prof. Alessandro Hirata da Comiss3o de Relag6es Internacionais.
O Prof. Dr. Alessandro Hirata comunica: A) Tiveram no dia 22/05/2019 o "13P Get Together",

no Campus de Ribeir3o Preto, organizado peta Grupo Coordenador das Atividades de

RelaQ6es Internacionais do Campus, do qual participam todas as CRlnts das oito unidades do

Campus. Tiveram participagao de quatorze parses diferentes, intercambi6rios estrangeiros

no Campus de Ribeir3o Preto, inclusive uma aluna estrangeira da Faculdade, Elimay,

apresentou uma exposig3o sobre Cuba, seu pars de origem. B) Tiveram no dia 31/05/2019,

sexta-feira passada, na Faculdade, a apresentag3o do Campus France com a oportunidade

de estudo universit6rio na Franca. C) Na terra-feira tiveram a reuni3o que tem com os
intercambi6rios da Faculdade que v3o para o exterior no semestre que vem. V3o enviar

cinco alunos para o Duplo Diploma com a Universidade de Camerino, Programa Coordenado

pda Profs. Cintia Rosa e por ele, e nove alunos nos conv6nios da Faculdade. Ao dodo servo

quatorze alunos semestre que vem, todos des podem concorrer a uma bolsa da AUCANI, as

inscrig6es v5o at6 domingo. D) Tiveram ontem, na Faculdade, uma apresentagao do
Consulado Gerd dos Estados Unidos. Doin representantes do Consulado explicaram diversas

informag6es sobre como pedir vistas para estudantes, docentes e pesquisadores. 5. Palavra

aos Senhores Membros. O Prof. Dr. Ignacio Maria Poveda Velasco diz que, coma chegaram de

viagem um pouco atrasados, pelo qual j6 pede escusas, s3o alguns coment6rios sobre a ata.

falando das presengas, tem fido colocado "Representantes da Categoria de Professor",

'Associado", "Doutor". No caso da Faculdade de Direito de Ribeir3o Preto, como 6 o caso da

faculdade de Direito de S3o Paulo, todos os Professores Titulares s3o membros natos. Se

todos os Professores Titulares s3o membros natos, n3o h6 o que se falar em "Representante

da Categoria", isso por forma do Regimento Interno. Sugere que coloquem apenas
"Professores Titulares" tats e tail. O Prof. Dallarie ele est3o aqui na Faculdade para
poderem suprir aquela exig6ncia que 6 do Estatuto e do Regimento Gerd de um minimo de
cinco Titulares. N3o est3o aqui enquanto representantes de categoria, at6 porque n3o

foram eleitos pecos seus pares. E uma sugestao. Ji tirou a d6vida com a Sra. Marcia. Tinha a

impress3o que o Prof. Nelson Mannrich tinha pedido para ser desligado, mas, pelo jeito,
kinda consta. Quando se falou de "Encontro de Ex Alunos", que alias foimuito bom, ainda

na teri-feira, na Cimara Municipal, quando chegou 16, no gabinete de um dos vereadores,

que se formou na FEA, Fabiano Guimaraes, t6m dois alunos j6 formados da Faculdade que
est3o na Assessoria Juridica, e um aluno da FEA que este cursando ainda. E interessante ver

como nessa seara do Legislativo coma os alunos da FDRP v3o contribuindo. N3o se recorda

do nome do rapaz, mas falou para ele que, enquanto aluno da Faculdade de Direito de
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Ribeir3o Preto, ele deveria fazer a diferenga na Cimara Municipal de Ribeir3o Preto. Lembra

que no Encontro tinha comentado que, talvez ao inv6s de falarem "ex aluno", falassem

"antigos alunos" ou mesmo "egressos". Pode ser que, aqui no caso, o evento se chamou

assim e, logicamente, vai reproduzir na ata. E uma bobagem, mas 6 o sentiments de

pertenQa. Quando se fda de "ex" 6 algu6m que j6 este fora de um universo. Os egressos

continuam a fazer parte da Faculdade. "Uma vez aluno, sempre aluno", no melhor dos

sentidos. E uma sugestao. Pegando um rancho sobre o que a Profa. Monica comentou sabre

as Comiss6es Estatut6rias, n3o 6, absolutamente, um coment6rio pessoal e nem de critica e

tal. Veio para Ribeir3o Preto na quinta-feira passada por conta de Feira das Profiss6es,

porque a Pr6-Reitora pediu e achou interessante. Estava 16 o Presidente, do qual costa

muito, da Comiss3o de Culture e Extens3o, mas, a Profa. Maria Aparecida, Pr6-Reitora,

comentou que ele n3o aparece nas reunites. Nio 6 critica pessoal, institucionalmente

falando, n3o 6 s6 importante a presenga dos Presidentes das Comiss6es Estatut6rias na

Congregagao da Unidade como, tamb6m, mais ainda, nos Conselhos Centrais, porque 6 a

presenga da Faculdade nesses espagos e a contribuig3o que a Faculdade, pelos seus

membros, d6 para a gest3o central. As vezes, a pessoa se candidata, mas se souber que

pdas circunstincias pessoais legftimas, que ningu6m questiona, n3o poder6 ter
disponibilidade, talvez fosse o caso de pensar. E uma reflex3o que faz, porque realmente 6

importante a presenga de todos aqueles que t6m mandatos, que t6m responsabilidade, seja

no 5mbito da CongregaQao, seja mats ainda no 3mbito do Conselho Central. Volta a dizer
que n3o 6 uma quest3o pessoal. Em relag3o a sua fda, quando a Sra. Diretora Ihe pediu que

falasse um pouch sobre a UNIVESP, pode at6 ser que tenha falado errado e, portanto,
tenham transcrito direito, mas falou que os cursor feitos por EAD pda UNIVESP tem que ter

aprovaQ3o no Conselho Estadual de Educagao. Na ata, consta "Nacional". Na verdade a

provagao no 6mbito da USP 6 do Conselho Estadual. Gostaria de reforgar o que a Sra.

Diretora j6 mencionou. Aquela sess3o extraordin6ria que foi feita na terra-feira passada na

C8mara Municipal, para quem n5o soube, n3o tomou conhecimento, foi muito importante

Tiveram um momento muito complicado em que o ensino de maneira geralest6 sob ataque,

as universidades p6blicas paulistas, de modo particular. Todos sabem que este a frente na

defesa da Universidade de S3o Paulo na CPI da Alesp. O Reitor constituiu um grupo de

acompanhamento em que ele IProf. Ignacio Poveda) 6 Presidente. A desinformag3o 6 a
"m3e do erro". A falta de conhecimento do que seja a Universidade de S3o Paulo, tamb6m

Unicamp e Unesp, 6 o que faz com que as pessoas falem bobagens. Cada bobagem que
ouve da Assembleia Legislativa do Estado de S3o Paulo e nas medias sociais. Por isso, essa

iniciativa dos Diretores de Ribeir3o Preto, talvez com o comando do Prof. Andre Costa,

Diretor da FEA, por conta dos contatos dele, foi muito louv6vel e importante. Sabe que
todos os Diretores trabalharam, se prepararam para fazerem apresentag6es de altrssimo
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navel sobre o ensino, pesquisa e extens3o. No fim, por falta de tempo, o Prof. Andre Costa e

a Profa. Monica galhardamente "abriram m3o" de seu tempo e ele IProf. Ignacio Povedal

fez um fecho sobre a Universidade e colocou no meio uma palavrinha sobre a Faculdade de

Direito de Ribeir3o Preto. Gostaria de dar esse testemunho aos membros da Congregag3o e

parabenizar todos os Diretores, em particular a Sra. Diretora. Por fim, a Feira das Profiss6es

que ja foidito, realmente, foium sucesso, vinte e cinco mil alunos. Na terra-feira, o Prefeito

da Cidade, a seu convite, esteve 16 naquela Sess3o Extraordin6ria da Camara, e hoje, por

coincid6ncia vindo para c6, coincidiram com ele no avigo e ele estava impressionadissimo e

orgulhosissimo de ter tide um evento com essa magnitude e com essa qualidade de

organizaQ5o como foia Feira das Profiss6es, na qual, tamb6m, teve a satisfagao de

encontrar a Profa. Dra. Monica Herman. Neste momento, 5s 15h03, o Sr. Felipe Augusto

Barroso Maid Costa saida sala. A Sra. Diretora registry dois pontos quanto a fda do Prof. Dr.

[gn5cio Poveda: ]9) desde 20]-8, ano passado, percebeu que havia esse desencontro de

presenga junto a Comiss3o de Cultura e Extens3o e a Pr6-Reitoria. Entrou em contato com a

Profa. Dra. Maria Aparecida e colocou-se a disposig3o. De uma forma bastante humilde,

convidou-a para um cafe ou ida tomar um cafe em S3o Paulo, seria um prazer imenso, para

saber quaid a opini5o e o que deve fazer. At6 agora, nada. O problema, n5o sabe se vai se

solucionar ou n3o, mas, ter3o em breve novas eleig6es. O Prof. Dr. Ignacio Maria Poveda

Velasco diz que sabe, no caso do Prof. Claudio, at6 porque tem uma amizade, simpatia,
conversando com ele, sabe que n3o pode por conta das atribuig6es dele no Forum. N3o abe

sobre o Vice. E isso o que a Profa. Monica falou, ter3o novak eleig6es, 6 importante que as

pessoas, com toda a simplicidade e maturidade vejam se realmente t6m condigao de

assumir um cargo que exige disponibilidade. Que a Sra. Diretora tentou esclarecer isso junta

i Pr6-Reitoria, tem certeza, sabe disso. A Sra. Diretora continua com o segundo ponto que

gostaria de registar: 2e) A C6mara Municipal de Ribeir3o Preto se comprometeu, gragas ao

conhecimento, b visio do Prof. Andre, Diretor da FEA, quanto pelos Vereadores e Prefeito, a

abrir uma sess3o especialpara apresentagao dos feitos das agnes positivas para a sociedade,

tanto da FEA, Prof. Andre, quanto da Faculdade de Direito de Ribeir3o Preto. Acha que esse

encontro do dia 04/06, terra-feira, foi extremamente produtivo, porque a parter dai, ela e

quem estava com ela presente, levou um grupo de professores que todos des tiveram
participaQ3o no video que montaram, cada um com aquilo que contribui para a sociedade

com as suds pesquisas. A partir dai, a ideia foi outra, de fazer um video pequeno, curto, n3o

muito cansativo, de quatro minutes no m6ximo, apresentando-se, no Audit6rio, cada vez

que ele 6 utilizado. O Audit6rio 6 muito utilizado. Ficou encantada com os depoimentos que

viu no video que foi realizado na Faculdade de Direito de Ribeir5o Preto. At6 pensou em

comegar esse sess3o com o video, mas al "salvou" todo mundo. Vai reprogramar o video.
Retorna a eleigao para membros suplentes da Comiss3o de P6s-Graduag3o. 3.1.2 Eleig3o
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para um membro suplente da Comissio de P6s-Graduagio, tendo em vista o t6rmino do
credenciamento do Prof. Dr. Gustavo Assed Ferreira em 17/12/2018. Esclarece que servo

dois suplentes, porque o Prof. Dr. Sergio Nojiri passa de suplente a titular. O Prof. Dr. Rubens

Begak diz que parece que h6 uma confus3o. A Profa. Dra. Juliana Domingues 6 membro, mas

6 at6 agora, final do ano. Se forem, eventualmente, reeleg6-la, ela ficar6 por dais anos. E

bem diferente. A Sra. Diretora diz que se a Profa. Dra. Juliana Domingues for eleita como

suplente, comega agora, ela teri que renunciar a sup16ncia anterior. Informa que a Profa.

Juliana n3o quis ser suplente. O Prof. Dr. Ignacio Maria Poveda Velasco diz que, a16m do Prof.

Dr. Jair aparecido Cardoso, como candidato suplente, j6 que t6m dois nomes, sugere a

Profa. Dra. Maria Paula Bertran Munoz. Podem votar em todos os que est3o no Programa,

s6 n3o vota em quem ji 6. E s6 uma sugest3o. O Prof. Dr. Rubens Begak diz que, provocado

que foi pelo Prof. Pedro, entende a manifestagao, mas 6 um errs. Sup16ncia 6 fung3o, n3o 6

cargo. Ela IProfa. Dra. Juliana Dominguesl pode perfeitamente ser candidata, continua
reivindicando, n3o v6 nenhum euro, 6 at6 pensado ipso. O Prof. Jair e a Profa. Juliana s3o

candidatos a suplente e acha que qualquer nome pode ser. N3o tem nenhum problems ela

ji ser membro, comeQa um novo perfodo. O Prof. Dr. Pedro Bohomoletz de Abreu Dallari diz

que quer entender e questiona, se a Profa. Juliana este no exercicio na fung3o de suplente e

o seu periods como suplente vaiat6 o final do ano, por que est5o fazendo uma eleig3o para

a vaga dela. O Prof. Dr. Rubens Begak diz que 6 uma fung5o em expectativa. N3o 6 nem uma

fungao em desempenho. O Prof. Dr. Pedro Bohomoletz de Abreu Dallaridiz que se elegerem

a Profa. Juliana, imediatamente abre outra vaga. Questiona se 6 ipso. Assim, ter3o que fazer

outra eleigao. O Prof. Dr. Rubens Begak diz que acha que n3o. Na verdade, n3o. O Prof. Dr.

Pedro Bohomoletz de Abreu Dallari diz que n3o faz sentido. Nunca viu isso. O Prof. Dr.

Rubens Begak diz que ela (Profa. Dra. Juliana Oliveira Domingues) 6 uma pessoa que quer

participar e gostaria de ficar. Se ela for eleita, que fique dois anon. Ela 6 membro at6
dezembro. O Prof. Dr. Pedro Bohomoletz de Abreu Dallaridiz que, em dezembro, ela IProfa.

Dra. Juliana Oliveira Dominguez) se candidate e poder6 ser reeleita. A Sra. Diretora diz que,

antes de apresentar o resultado dessa eleig3o para sup16ncia na CPG, gostaria de passar

para a Ordem do Dia. Questiona de pode passar para a Ordem do Dia. ll. ORDEM DO DIA.

REFERENDAR. 1. Concurso de Livre-Docente. 1.1. Processo 2019.1.145.89.0 -- Departamento

de Direito Ptlblico. Indicag3o dos membros suplentes Prof. Titular Orides Mezzaroba (USFC)

e Prof. Associado Nuno Manuel Morgadinho dos Santos Coelho (FDRP/USP), para
composigao da Banca Examinadora do Concurso de Livre-Doc6ncia na area de Direitos

Humanos, Edital FDRP N9 034/2018, tendo em vista que os Professores Fernando Mussa

Abujamra Aith IFSP-USP) e Maria Paula Dallari IFD/USP) declinaram justificadamente da
participag3o - Aprovag3o "ad referendum" do Conselho do Departamento de Direito

P6blico, em 17/05/2019, fls. 45, considerando a sugest3o feita pelo Prof. Dr. Rubens Begak,
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na qualidade de Presidente da Banca Examinadora. - Aprovag3o "ad referendum" da

CongregaQ3o em 20/05/2019, fls. 46. Parecer do relator pda Congregagao, Prof. Dr.
Alessandro Hirata, opinando por referendar a decis3o de nomeaQao dos membros da Banca
Examinadora do Concurso, em 03/06/2019, fls. 58. Colocado em discuss3o e votaG3o o

despacho da Senhora Diretora que aprovou alndifgGgQ..do.DQPQOp©Qnto de Direito

POblico, para membros suplentes o Prof.titular Orides Mj?44Qroba (UFSC) e Prof. Associado

Nuno Manuel Morgadinho dos Santos Coelho (FDRP/USP), para composiGao da Banca

Examinadora dQfQncurso de Livre-Doc6ncia na area de Direitos Humanos, Edital FDRP N9

034/2018 e com base no parecer do relator Prof. Dr. Alessandro HiratQ. o despacho 6
referendado por unanimidade dos presentes jquinze membrosl. HOMOLOGAR. 2. Concurso

de Livre-Docente. 2.1. Processo 2019.1.144.89.4 -- Departamento de Direito POblico.

Homologagao do Relat6rio Final acompanhado do Mapa de Notas do Concurso para Livre-

Docente junto ao Departamento de Direito Ptlblico - Area de Direito Constitucional -- Edital
FDRP Ng 24/2018, fls. 115-119. - Candidato n3o habilitado: Prof. Dr. Emerson Ademir Borges

de Oliveira. Colocados em discuss3o e vota£3o o relat6rio final, bem coma o resultado do

concurso de Livre Docente apresentados pda Banca Examinadora, a qual considerou n3o

habilitado para receber o titulo de Livre-Docente o candidato Emerson Ademit Borgq$ de

Oliveira, o relat6rio final e o resultgdQljlQ homologados nor unanimidade dos Dresentes

(dezesself !!!elDbl19s). 2.2. Processo 2019.1.146.89.7 -- Departamento de Filosofia do Direito e

Disciplinas Bisicas. Homologag3o do Relat6rio Final acompanhado do Mapa de Notas do

Concurso para Livre-Docente junto ao Departamento de Filosofia do Direito e Disciplinas
B6sicas - Area de Filosofia do Direito e Teoria Gerd do Direito Edital FDRP Ng 38/2018.
Candidato aprovado: Prof. Dr. Sergio Nojiri. fQIQliedQ$ g diiifu$$1iQ Q vplqi;liQ Q rQlp!$riQ
final, bem como o resultado do concurso de Livre-Docente apresentados pda Banca

Examinadora, a qual considerou habilitado para !Qfeber QJ:itulo de Livre:DoQQlllQ Q

candidato Sergio Nojjri, o relat6rio finaLS Q [esultado s3o hQtttlQbggdos Dor unard!!©Bdg

dQii prQ$qrl11?$ 1dQ49ssejs membros). APROVAR. 3. Concurso para Professor Titular. 3.1.
Processo 2015.1.584.89.0 - Faculdade de Direito de Ribeir3o Preto. Proposta de area e

programa para abertura de concurso para Professor Titular junto ao Departamento de

filosofia do Direito e Disciplinas B3sicas, fls. 69 e 86-87. Area: Direito Romano e Hist6ria do

Direito. Aprovagao do Conselho do Departamento de Filosofia do Direito e Disciplinas

B6sicas, em 27/06/2018, com base no parecer do Prof. Dr. Jonathan Hernandez

Marcantonio, fls. 69 e 86-87. - Parecer da relatora pda CongregaQao, Profa. Dra. Cintia Rosa

Pereira de Lima, opinando pda destinagao do cargo de Professor Titular do DFB a area e o

Programa de Direito Romano e Hist6ria do Direito, em 03/06/2019, fls. 89-96. Neste
momento, 5s 15h20, o Prof. Dr. Eduardo Said Diniz adentra o local. Neste memento, is

15h28, o Prof. Dr. Eduardo Saad Diniz adentra o local. A Sra. Diretora diz que gostaria, nessa
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parte, de fazer alguns registros. Essa faculdade foi contemplada com dois carlos de
Professor Titular. Os dais cargos vieram, praticamente, carimbados. Primeiro veio o cargo do

Departamento de Filosofia do Direito e Disciplinas B6sicas e, depois, o cargo do

Departamento de Direito Privado e de Processo Civil. A Unidade somente tem um Titular, do

Prof. Dr. Umberto Celli Junior, do Departamento de Direito P6blico. Os outros dais
Departamentos n3o t6m e n3o tinham cargo de Professor Titular. Pelo Regiments, Estatuto

e Regulamento cada Departamento deveria ter doin cargos de Titular. Portanto, queria

deixar registrado 6 que elsa Diregao gostaria de realizar os doin concursos de forma c61ere,
para que possa em meados do ano que vem solicitar os tr6s cargos de Professor Titular. Ou

deja, o Departamento de Direito POblico j6 tem o Prof. Celli, Professor Titular, que tem at6 a

plaquinha. Gostaria de solicitar toda a ateng3o para isto, o edital uma vez publicado de

Titular dever6 ficar em aberto seis meses. De qualquer forma, esses concursos servo
realizados no minimo em janeiro ou fevereiro do ano que vem. Essa faculdade entende que

assim deveria ser, para dar tempo de solicitar os outros carlos de Professor Titular. Caso

contr6rio, n3o teri tempo material habib de solicitar outros tr6s cargos de Titular. A
perspectiva 6 que cada Departamento tenha dots. Aqua s6 tem um. A Faculdade ganhou

maid dois. Precisa rapidamente, urgentemente, realizar os concursos atendidos os prazos

regulamentares. Os prazos regulamentares s3o muito longos. Se tiver muita discuss3o sabre

a forte desses cargos, naturalmente, essen carlos ficar5o. Gostaria muito de pedir para

quem estiver aqui do Departamento de Direito Privado que mande urgentemente o

processo, porque, assim. na reuni3o da Congregagao de agosto poder6 ser aprovado e teri

encaminhamento "pari passu" com o outro. O parecer 6 da relatora Profa. Dra. Cintia Rosa
Pereira de Lima opinando pda destinaQ3o do cargo, destinagao que ji foi feita o ano

passado, homologada e referendada peso Conselho Departamental agora. A Profa. Dra.

Cfntia Rosa Pereira de Lima diz que vai ler o dispositivo do parecer, a parte hist6rica todos
receberam, e 6 s6 um relato hist6rico do que aconteceu com a vaga desde a solicitagao at6

o envio para Faculdade, para o Departamento: "Fundamentagao do Parecer: O DFB tem

diversas areas de livre-doc6ncia, a saber: Direito Romano, Filosofia do Direito, Hist6ria do

Direito e Sociologia do Direito. Dessas areas, constata-se que os dots professores associados

que obtiveram a Livre-Docdncia foiem Direito Romano(2008je Filosofia do Direito(20091,

seguindo as diretrizes do CAA, esse crit6rio deve nortear a distribuigao dos carlos de titular.
Por esse motivo, seria Direito Romano. A distribuigao da carga horiria entre as disciplinas

obrigat6rias do DFB: Direito Romano (4 cr6ditosl, Hist6ria do Direito l4 cr6ditos), Filosofia

gerd: utica(2 cr6ditos), Filosofia do Direito(2 cr6ditos). Assim, constata-se que as disciplines

obrigat6rias com maior carla hor6ria s3o: Direito Romano e Hist6ria do Direito. Portanto,

relevante juntar essay duas areas para determinar a area para qual o cargo de professor

Titular sera destinado. Quanto a adequaQ3o ao perfil de professor titular aprovado pda
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FDRP:" Informa que o que este entre aspas ata o que ja foi aprovado na Congregagao.

Continua: "Sendo que o professor titular, qualquer que seja o seu regime de trabalho, deve

cumprir 60% dos itens determinados no Projeto Acad6mico da FDRP, a16m de, no minimo, 4

jquatrol atividades de gest3o, conforme a tabela aprovada pda Congregag3o da FDRP

Conclui-se que ambos os docentes associados mais antigos do DFB cumprem esse requisto,

fator que merece destaque ao se destinar a vaga de titular para determinada area do

Departamento. Por fim, importante salientar que deve ser aberto o concurso para o cargo

de professor titular de Direito Romano e Hist6ria do Direito em RDIDP, conforme aprovado

pda Congregag3o da FDRP que seria o perfil preferivel do professor titular. Assim, s.m.j.,

opino pda destinagao do cargo de professor titular do DFB a area e o programa de Direito
Romano e Hist6ria do Direito. E o parecer. Ribeir3o Preto, 03 de junho de 2019. Cintia Rosa

Pereira de Lima, Professora Associada do Departamento de D. Privado e de Processo Civil."

O Prof. Dr. Pedro Bohomoletz de Abreu Dallari diz a Profa. Cintia que, como vem da
faculdade de Direito de S3o Paulo, onde todos os concursos v5o parar na Justiga, tem

trauma com isso e, portanto, quer fazer algumas perguntas s6 para ter clareza. Exatamente

para que verifiquem o atendimento dos requisitos formais de uma maneira muito clara. No

parecer este estabelecido que houve a designagao pelo CAA, aqui este o parecer da Profa.

Dra. Maria Arminda do Nascimento Arruda, de fls. 78, 79 e 80, e foiaprovado pelo CAA em

sess3o realizada em 01/04/2019, fls. 81. Questiona se a destinagao, feita peso CAA, vem

para o Departamento ou vem para a Area. A Profa. Dra. Cintia Rosa Pereira de Lima diz que o

Departamento destinou a Area que no hist6rico ata. O Prof. Dr. Pedro Bohomoletz de Abreu

Dallari questiona se a refer6ncia a area havia fido feita antes dessa decis3o do CAA, se ela

este inclusive na fundamentag3o do pedido que vai para a CAA. Questiona se a CAA destinou

o cargo para o Departamento, porque n3o tem esse texto da deliberaQ3o da CAA. Questiona

se nesta deliberagao h6 destinag3o tamb6m para area ou apenas para o Departamento. A

Profa. Dra. Cintia Rosa Pereira de Lima diz que 6 isso e que a destinagao foi apenas para o

Departamento. O Prof. Dr. Pedro Bohomoletz de Abreu Dallaridiz que, vindo o cargo, sendo

feita essa destinaQao, houve a redistribuiQ3o que houve a destinag3o de um cargo para o

Departamento, e aparece uma explicag3o que ele n3o entendeu. Tomando ci6ncia, a Chefe

do Departamento, Profa. Dra. Cristina Godoy Bernardo de Oliveira, encaminhou o programa

de Livre-Doc6ncia das Areas de Direito Romano e Hist6ria do Direito para compor o
programa do concurso de Professor Titular em Direito Romano e Hist6ria do Direito da

FDRP. Diz que n3o entendeu e questiona o que 6 "encaminhou". Na Faculdade de Direito,

nas Faculdades que possuem Departamentos, depois que o cargo foi atribuido, o Conselho

do Departamento se re6ne, em reuniao, define a area e delibera sobre uma sugestao de

programs e etta sugest3o vem iCongregag3o, que pode aceitar ou n3o. Claro que, tendo

em vista a origem do Departamento, tende a levar como refer6ncia. N3o v6 refer6ncia a
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elsa decis5o do Conselho de Departamento, apenas este ditz que a Chefe do Departamento

encamlnhou o Programa de Livre-Doc6ncia. (ILuestiona se houve reuni3o do Departamento.

A Profa. Dra. Cintia Rosa Pereira de Lima diz que houve e mencionou no hist6rico. O Prof. Dr.

Pedro Bohomoletz de Abreu Dallaridiz que nio aparece e questiona onde este. Diz que pode

ter sido uma falha dele, por ipso este pedindo a tltulo de esclarecimento. A Profa. Dra. Cfntia

Rosa Pereira de Lima diz que, no t6pico 2 do Parecer, os crit6rios para definigao da area. O

Prof. Dr. Pedro Bohomoletz de Abreu Dallari diz que tudo isso 6 antes da destinag3o do
cargo, 2018. Agora estamos em 2019. O cargo chegou aqui em 20-L9. Questions se depois

do dia ].8/04/2019, pdas regras da Universidade, o Conselho do Departamento se rellne,
tem ci6ncia que tem o cargo, aprova um programa. Do jeito que este escrito aqui, n3o

houve essa aprovag3o. Diz apenas que a Chefe do Departamento encaminhou o programa

de Livre-Doc6ncia das Areas de Direito Romano e Hist6ria do Direito. N3o h5 uma proposta

de programa para o concurso de Professor Titular. A Profa. Dra. Cfntia Rosa Pereira de Lima

diz que fda nesse hist6rico do t6pico 2, que houve a reuni3o do Departamento. O Prof. Dr.

Pedro Bohomoletz de Abreu Dallari questions quando foi essa reuni3o do Departamento. A

Profa. Dra. Cristina Godly Bernardo de Oliveira diz que 6 a Chefe do Departamento de

filosofia e, na realidade, tiveram duas reunites, uma exatamente anterior a do CAA, que

deliberaram a area que foi Direito Romano e Hist6ria do Direito e o programa. lsso foi na

data de 27/06/2018, que inclusive este apontada no s//de. Ontem, tiveram uma segunda

reuniao, referendando o despacho que fez logo que chegou o processo, reiterando o que ji

havia sido definido, depois colocou para referenda "ad cautelam" e oficiou a Diretoria
quanto a ipso. Novamente votaram em relag3o a area, ou deja, referendaram o que j6 havia

fido decidido e o programa que 6 o mesmo em relag3o a Livre-Doc6ncia em Direito Romano
e Hist6ria do Direito. Na realidade, como ficarem isso "ad cautelam", exatamente para que

tenham uma aprovagao departamental posterior ao retorno do processo, entao, oficiaram a

Sra. Diretora e inclusive acha que foianexado ao processo ou foientregue. O Prof. Dr. Pedro

Bohomoletz de Abreu Dallaridiz que essa informagao n3o consta aqui. Como o parecer foi

do dia 03, obviamente que o parecer n3o pode fazer refer8ncia de uma reuni3o que foi no

dia 06. A Profa. Dra. Cristina Godly Bernardo de Oliveira diz que foi em relagao ao seu
despacho mesmo. O Prof. Dr. Pedro Bohomoletz de Abreu Dallari diz que consta que a Chefe

do Departamento encaminhou o programa de Livre-Doc6ncia nas areas de Direito Romano e

Hist6ria do Direito. A Profa. Dra. Cristina Godoy Bernardo de Oliveira diz que 6 isso, porque j6

havia sido definido em 27/06. O Prof. Dr. Pedro Bohomoletz de Abreu Dallariquestiona se 6

isso que foi referendado. A Profs. Dra. Cristina Godoy Bernardo de Oliveira diz que 6 isso. O

Prof. Dr. Pedro Bohomoletz de Abreu Dallariquestiona que, entao, n3o h6 um programa para

o concurso de Professor Titular. Pede desculpas pda insist6ncia. Acha que isso aquitem que

ter um rigor muito clara, at6 para proteger os colegas que v3o fazer o concurso, porque se
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n3o d6 uma fragilidade. Est3o sem uma proposta de concurso para Professor Titular. A Sra.
Diretora diz que 6 verdade. A Profa. Dra. Cristina Godly Bernardo de Oliveira diz que 6 a

mesma proposta de Livre-Doc6ncia. O Prof. Dr. Pedro Bohomoletz de Abreu Dallari diz que

est3o sem uma proposta de programa de concurso para Professor Titular do Departamento

de Filosofia. O que tem 6 uma proposta de Livre-Doc6ncia, mas o concurso n3o 6 de Livre

Doc6ncia. A Profa. Dra. Cristina Godot Bernardo de Oliveira diz que s3o os mesmos pontos

das areas, a avaliag3o que 6 diferente. S3o esses os pontos, foi decidido, inclusive este

anexado. O Prof. Dr. Pedro Bohomoletz de Abreu Dallari questiona qual a natureza da

reuni3o que foi realizada ontem. Pede para que, ji que n5o este aqua, que esclarecessem. A

Sra. Diretora pede o processo e que deja entregue ao Prof. Pedro. O Prof. Dr. Pedro
Bohomoletz de Abreu Dallari menciona que h6 um despacho no processo que diz
"lnformamos que na 56a reuni3o do Departamento de Filosofia referendou" e n3o h6

refer6ncia a data desta reuni3o. Questiona se 6 esse reuni3o que teria sido ontem, porque

aqui n3o aparece essa informagao. fica inseguro, somente isso. Ele, como a Sra. Diretora, 6

uma pessoa de processo, preferia muito maid que tivesse claramente uma reuni3o do
Departamento que "fez e este aquia ata", "aprovou pontos do programa para Professor

Titular". A Profa. Dra. Cristina Godly Bernardo de Oliveira diz que ji fizeram no dia 27/06 e

referendaram. O Prof. Dr. Pedro Bohomoletz de Abreu Dallari diz que nos autos n3o tem

nada. A Profa. Dra. Cristina Godoy Bernardo de Oliveira diz que este 6 s6 o referendo do que

foi definido no dia 27/06. Tiveram uma ata e a determinagao dos pontos que s3o iguais,

porque 6 uma extens3o enorme de pontos em relagao ao programa de Livre-Doc6ncia. A

questao 6 a qualidade da avaliaG3o. O Prof. Dr. Pedro Bohomoletz de Abreu Dallari diz a

Profa. Dra. Cristina que, do ponto de vista processual, ela este entendendo que uma decis3o

tomada para instruir um pedido de vaga, que ocorreu no ano passado, ela pode suprir a
necessidade, agora, do Conselho de Departamento aprovar formalmente, apes a vaga ter

fido destinada, a vista de pontos para area. Este 6 a dtlvida que tem. O receio que tem 6 que

estejam aprovando uma coisa fr6gil. O fato de que foi apresentada uma proposta de

fundamentagao, e 6 muito correto, para que o Departamento destinasse uma vaga a ser

eventualmente recebida, porque n3o se sabia se essa vaga seria destinada ou n3o para area

de Hist6ria do Direito e Direito Romano, com a qual este de acordo. lsto n3o significa que

etta fundamentafao para instrugao supre a exigencia formal agora de, tends havido uma

destinagao da area, o Conselho do Departamento formalmente deliberar sobre o programa.

Diz que o que a Profa. Cristina este sustentando 6 que sim. Como 16 atr5s, na
fundamentagao do pedido j6 constou uma lista de pontos, que subentendem que essa lista

de pontos deva ser agora considerada como sendo a lista proposta pelo Conselho do
Departamento. Tem dOvida disso. Por ipso suscitou a quest3o de esclarecimento. Mas, este

esclarecido. N3o h6 mats dOvida sobre os fatos. Este claro. Agora, cabe a discuss3o da
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Congregagao. S6 tem receio de que estejam aprovando argo que esteja com a
fundamentag3o formalmente prec6ria. A Sra. Diretora diz que o processo passou por ela e,

realmente, desde o ano passado este sendo discutido esse cargo e o Departamento insiste.

O Departamento que tem compet6ncia para dizer para que area vai, insiste. Tanto 6 que o

Departamento teve uma reuni3o o ano passado e este ano, quando finalmente chegou o

cargo, referendou a posig3o. A lista de pontos n3o Ihe chamou a atengao. A confirmag3o e

consolidagao do desejo do Departamento da area a ser atribuida com o cargo, ipso sim, Ihe

chamou a atengao. Ent3o isso verificou. A lista de pontos, isso, realmente, n3o Ihe chamou a

ateng3o. Se o Departamento quer aqueles pontos, isso sera discutido depois.

Eventualmente, depois. O Prof. Dr. Pedro Bohomoletz de Abreu Dallariquestiona se o edital

sai agora. A Sra. Diretora diz que o edital saiagora. A Profa. Dra. Cristina Godly Bernardo de

Oliveira aponta que p6gina 87, antes do parecer da Profa. Cintia Rosa, inclusive este anexado

aos pontos e este "Programa de Concurso para Professor Titular da Area de Direito Romano

e Hist6ria do Direito", t6m trinta e sein pontos. Foi inclusive antes do parecer da Profa.

Cintia. O programa que inclusive este mencionando "Titular", mas reaproveitaram os

pontos, porque j6 tinha sido aprovado anteriormente. Entao, foi essa a quest3o. Inclusive, o

Prof. M5rcio, na reuni3o do dia 27/06, falou "Bem, j6 que definiram dessa forma, que
permaneQa esse mesmo procedimento em relagao is demais titularidades que
eventualmente sejam encaminhadas ao Departamento". Ou seja, se forem adotar desta

forma os pontos, que continuem nas pr6ximas. Aqui tem inclusive o programa com a
mengao de "Professor Titular". N3o est3o falando "Professor Livre-Docente". Existe uma

identidade entre pontos, porque 6 muito extenso. A Profa. Dra. Cfntia Rosa Pereira de Lima

diz que no parecer do Prof. Jonathan, emitido no Departamento de Filosofia e Disciplinas

B6sicas, tem refer6ncia que o Departamento determinou a jungao de duas areas de Livre-

Doc6ncia. Ent3o, 6 nesse sentido que colocou no parecer. Constatou a Portaria e, ent3o,

nesse caso foium erro. O parecer 6 do programa de Professor Titular, mas o que colocou

aqui6 que o Programs de Livre-Doc6ncia 6 das areas de Direito Romano e Hist6ria do

Direito que comp6e o Programa do Concurso para Professor Titular. Inclusive este "para

compor o programa de Concurso de Professor Titular". Acha que este claro neste sentido.

"0 Departamento entendeu juntar o programs de Livre-Doc6ncia das areas de Direito
Romano e Hist6ria do Direito para compor o programa de Professor Titular". E a redagao de

seu parecer, "em Direito Romano e Hist6ria do Direito", fls. 86 e 87, que 6 o programa de

Professor Titular. O tftulo este "Professor Titular", o qual referiu em seu parecer, p6gina 93.

Na p6gina 86, que se referiu, tem esse informagao da Chefia do Departamento, que

manteve o que j6 foi decidido pda reuni3o. E, pelo que ficou sabendo, foi referendado o

que este no processo, is fls. 97. O Prof. Dr. Camilo Zufelato diz que gostaria de fazer doin

pedidos de esclarecimento. Antes disso, gostaria de deixar claro uma coisa. Por principio,
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acha que o Departamento realmente deva ter essa autonomia na definigao das areas. A sua

observaQ3o n3o tem a ver com a deliberagao em si do Departamento, mas em relag3o a

fundamentagao do parecer. Porque, como a Profa. Monica, Sra. Diretora, acabou e

mencionar, chegou outra vaga tamb6m de Professor Titular, que ji este tramitando no
imbito de Departamento. Entao, a preocupaQao 6 no sentido de que a fundamentagao

desse parecer possa transcender o caso e, de alguma maneira, influenciar outras

deliberaQ6es de vaga de Titular. A questao que se refere este na p6gina 93 do parecer da

Profa. Cintia Rosa Pereira de Lima que, no Oltimo par6grafo, na sua fundamentag3o,

identifica basicamente, pelo que entendeu do parecer s3o dois crit6rios objetivos de
definigao da area de Romano e Hist6ria do Direito. Oltimo par6grafo: "Dessas areas,

constata-se que os dois professores associados que obtiveram a Livre Doc6ncla foi em
Direito Romano (20081 e Filosofia do Direito (2009), seguindo as diretrizes do CAA, esse

crit6rio deve nortear a distribuiQao dos cargos de titular". A primeira observagao 6 que a

CAA estabelece crit6rios para solicitag3o gerd das vagas. Fizeram isso nos Oltimos dois anos.

Elsa 6 uma vaga que nos pareceres este muito bem descrito, hist6rico de solicitag3o da

vaga. Essa 6 uma vaga antiguissima, que o Departamento vem solicitando. Ent3o, a CAA tem

as suas diretrizes. Significa que n3o s3o as mesmas diretrizes que o Departamento ou a

Congregagao possa escolher para destinar esta vaga depois que ela veio. O Prof. Pedro

tamb6m fez essa meng3o da distinQao entre eases dois momentos. Uma coisa 6 solicitarem

e, naquele moments em que foi solicitado, o Departamento ji havia inclusive pensado

nesses crit6rios para que fosse para essa respectiva area. O que parece 6 que essa
orientag3o da CAA, como solicitagao, n3o 6 um crit6rio norteador para que a Livre-Doc6ncia

maid antiga do Departamento deja o crit6rio. Porque, da maneira como este "..., seguindo as

diretrizes do CAA, esse crit6rio deve nortear a distribuig3o dos cargos...", se dizem into, a

sua preocupagao, como ji disse, 6 que isso transcenda para os outros concursos. Por
exemplo, Direito Privado e Processo Civil, seguindo este crit6rio, a abertura de titularidade

dever6 it para essa area. Queria entender um pouco essa questao, porque Ihe parece que

n3o podem usar ipso como fundamento, sob prejurzo de interferirem em outras quest6es.

Repete que ainda entende que o Departamento tenha autonomia para encontrar os seus

crit6rios. Depois, em linha continuativa, o mesmo parecer diz que outro crit6rio serif a carla

hor6ria das disciplinas. Diz o seguinte: "A distribuigao da carga hor6ria entre as disciplinas

obrigat6rias do DFB: Direito Romano (4 cr6ditos), Hist6ria do Direito (4 cr6ditos), filosofia

Gerd: utica l2 cr6ditos), Filosofia do Direito (2 cr6ditos).". Este, tamb6m, n3o 6 um crit6rio

que este posto em outros colegiados para que seja uma definigao que fundamente a
abertura da vaga. Acha que o Departamento, de modo gerd, e elsa Congregagao podem

definir uma area pensando maid no futuro do que a pr6pria carla hor5ria que tem hoje. At6

torque, neste ponto, peso que pode entender da carga hor6ria do DFB, depois a Profa.
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Cristina at6 poderia confirmar, acha que tem um erro no parecer, pele que entendeu Direito

Romano s3o 4 cr6ditos obrigat6rios e Hist6ria s3o 4 optativas eletivas. De qualquer maneira,

a sua d6vida persiste, ou seja, queria saber se 6 um crit6rio para que fundamente a abertura

da vaga, a maior antiguidade, e segundo, a carga horiria das disciplinas. A Profa. Dra. Cfntia

Rosa Pereira de Lima diz que, quando analisou a questao, ipso foium ponto de debate no

Departamento e Ihe parece que sim. Esse crit6rio que deve nortear, utilizado pda CAA,

inclusive foi um crit6rio que debateram aqui quando aprovou o relat6rio para solicitar
efetivamente os cargos. A Livre-Doc6ncia mais antiga parece que demonstra uma
consolidagao de uma determinada area naquele Departamento, em raz3o dos avangos que

s3o obtidos por essa titulagao. A16m do que, se um Departamento tem uma carga hor6ria

muito intensa em algumas disciplinas obrigat6rias, parece que 6 um dado importante sim

para o perfil do Departamento. E importante que o Departamento tenha um Titular que
tenha atua93o nas areas de carga hor6ria mais intensa do Departamento. lsso 6 um crit6rio

objetivo. At6 porque crit6rio curricular nem podem analisar, pois isso seri a banca que vai

analisar para os possiveis candidatos que v3o aparecer. N3o sabem quem vai aparecer. O

perfil de Titular, o que cada um vai comprovar no seu memorial, isso 6 crit6rio da banca.

Para o Departamento Ihe parece que sim, que a carga hor6ria 6 um dado objetivo e

relevante. Aproveitando a sua manifestag3o, para n3o contar na ata que houve um erro no

parecer, porque n5o houve um erro. Quando o Prof. Pedro mencionou, s6 para constar, ela

utllizou que o Departamento optou em compor as areas de Livre-Doc6ncia de Direito

Romano e Hist6ria do Direito para o programa de Titular. S6 para n3o constar em ata,
porque n3o foi um erro. Foi nevada a crer que tinha escrito errado e n3o escreveu. O Prof.

Dr. Camilo Zufelato diz que, a quest3o 6 a parecerista entender que a antiguidade 6 um

crit6rio importante, mas isso n3o 6 uma determinagao do CAA. Essa 6 a quest3o que este

querendo dizer aqui. O CAA norteia para efeitos de solicitag3o. Essa 6 a disting3o que fez. E

claro que o CAA norteia isso, mas est3o em outro momento. N3o podem dizer que a CAA

estabelece como um crit6rio de definigao da area e n3o da solicitag:lo, que seja a Livre-

Doc6ncia maid antiga. A Profa. Dra. Cintia Rosa Pereira de Lima diz que, se o CAA define para

solicitar, Ihe parece que 6 algo importante tamb6m a se considerar. O Prof. Dr. Camilo
Zufelato diz a Profa. Cintia que parece para ela. A Sra. Diretora diz que sabe que essa

discuss3o 6 importante, porque tem outro cargo e o respectivo processo foi encaminhado

para o Departamento para discutir. Porque, neste outro casa, o processo em si este mais

atrasado que o outro. Entao, n3o h6 kinda definig3o de area. Como ji registrou, quando

comegou a discorrer sobre o item, espera que em agosto j6 tenha o processo para colocar

na Congregagao. Em sua visio, neste aspecto, os crit6rios determinados pelo Departamento

e a decis5o 6 do Departamento. A compet6ncia para decidir o que quer fazer com o cargo 6

do Departamento. lsto seri respeitado. lsso n3o h6 a menor d6vida. O Prof. Dr. Camilo
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Zufelato diz que essa tamb6m 6 sua posigao e deixou preliminarmente clara. A sua 6nica

questao 6 em relagao, se aprovarem o parecer nos termos da destinag3o da vaga,

cumprindo assim o que o Departamento votou, se esta questao estaria amarrando esse tipo

de crit6rio. E simplesmente isto. A "transcend6ncia dos motivos determinantes". Se n3o

esclarecem essas questi3es neste momento, isto pode guiar a discuss3o numa segunda vaga.

Simplesmente, para que aproveitem o momento e discuta esse crit6rio que a Profa. Cintia,

parecerista, entende que 6 um crit6rio a ser aplicado ao caso. O Prof. Dr. Gustavo Assed

Ferreira diz que concorda plenamente com o que disse o Prof. Camilo e com Sra. Diretora. A

autonomic departamental deve ser preservada acima de tudo. N3o podem, de certa forma,

desconsiderar os desrgnios do Departamento num momento t3o fundamental. N3o podem

gerar efeitos transcendentes, de um caso coma esse, e vincular isso. Caso fizessem,

estariam maculando a autonomia departamental, pura e simplesmente. Se geram de um

parecer efeitos transcendentes, est3o maculando a autonomia do Departamento e, numa

pr6xima vaga, poder decidir sobre ela. Acha que ipso devem evitar a todo custo. O Prof. Dr.

Umberto CelliJunior diz que ia dizer exatamente o que acabou de dizer o Prof. Dr. Gustavo

Assed. Acha que deve ser preservada a autonomia do Departamento. A express3o utilizada

pelo Prof. Gustavo Assed foia mesma utilizada pda Prof. Camino, que essa decis3o n3o

transcenda, ou seja, os futuros concursos de outros Departamentos devem adotar os seus

crit6rios. N3o sabe qual sera o crit6rio adotado pelo Departamento de Direito Privado e de

Processo Civil. N3o Ihe parecer, por exemplo, que o criteria de antiguidade em termos de

Livre-Doc6ncia seja o mais adequado. lsso 6 uma opini3o pessoal, n3o pertence ao
Departamento. Mas, enfim, respeite-se a decis3o do Departamento. E importance essa

manifestag3o do Prof. Gustavo Asked, do Prof. Camino e da Sra. Diretora, no sentido de

firmar-se a autonomia do Departamento. Destacou-se a relev5ncia da autonomia
departamental. Segundo, que ipso fique muito claro, e o receio tem fundamento, para que

isso n3o crie uma "camisa de forma" ou "engessamento" para os outros Departamentos.

Apenas ratificando o que disse o Prof. Gustavo Assed e o Prof. Camino tamb6m,
manifestando uma opini3o pessoalde algu6m, que n3o 6 do Departamento ou pr6ximo, que

ji tem um cargo destinado. N3o Ihe parece ser, at6 pdas caracterrsticas da Faculdade, o

crit6rio de antiguidade em termos de Livre-Doc6ncia o que deva prevalecer. S6 uma opini3o

pessoal apenas. O Prof. Dr. Ignacio Maria Poveda Velasco diz que ouviu atentamente as
ponderag6es dos que Ihe precederam, a comegar pelo Prof. Pedro, Prof. Camilo, Prof.
Gustavo Assed e Prof. Umberto Celli. Gostaria de fazer uma ponderagao na linha do Prof.

Pedro, ou deja, de solicitar esclarecimentos. Mas, antes disso, gostaria de dizer duds coisas.

A primeira, entende, perfeitamente, as ponderag6es da Sra. Diretora no sentido de que

devem fazer logo essen concursos, at6 para que estejam em condig6es de pleitear novak
vagas. Se das virgo ou n3o, n3o depende deles, mas, devem fazer a sua parte. 1; verdade
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que o Regimento Gerd da Universidade fda em dois Titulares por Departamento. Mas,
tamb6m 6 verdade que fda em quinze docentes como nOmero mfnimo. Diz ipso como uma

lembranQa, porque esse tipo de coisa, 16 em ama, 6 levado em consideragao. Enfim, 6

importante andarem. E um momento importante para a Faculdade, momento de
maturidade. Por isso, nesse sentido, ida questionar por que a vaga para o Departamento de

Direito Privado n3o estava aqua, porque das chegaram juntas. No fundo, a CAA se

manifestou na mesma ocasi3o. Inclusive a Diretora anunciou h6 duas Congregag6es atr6s,

homo uma grande noticia, que a CAA tinha aprovado aquelas duas vagas que tinham
pleiteado. Espera que o Departamento de Direito Privado posse acelerar para que
encaminhem com estes concursos. Elsa 6 primeira ponderaQ3o. A segundo 6 que ele,

pessoalmente, acha fant6stico um concurso em Direito Romano e Hist6ria do Direito. A sua

preocupagao vaina linha do Prof. Pedro, portanto, de solicitar esclarecimentos. A decis3o do

Conselho do Departamento de que essa vaga, quando viesse, seria para essas areas, foi

tomada h6 um ano, a vaga kinda n3o existia. No fundo s3o duas areas. Teriam que colocar

"areas". Areas juntadas para efeitos de concurso, porque peso que foi dito no parecer, o

Departamento considera quatro areas: Hist6ria do Direito, Direito Romano, Sociologia do

Direito e Filosofia. Essa decisao, em 27/06/2018, foi tomada h3 um ano. De 16 para c6,

"muita 6gua passou por debaixo da ponte", no sentido de que, at6 onde sabe, outros

Professores no Departamento fizeram a Livre-Doc6ncia, se tornaram Associados. Estariam

habilitados e, em tele, poderiam ter interesse. Por isso, o esclarecimento que gostaria da

Profa. Cristina, Chefe do Departamento. Peso que ouviu, ontem foi feita uma reuni3o do

Departamento, n3o esb nos autos. E€t6 nos autos, mas n3o este no que foi distribuldo.

Questiona se nessa reuni3o de ontem, teria sido reafirmada a posig3o do Departamento

para que esse vaga fosse para esse conjunto de dual areas. Questiona se seria ipso.

Questions se essa reuni3o do Departamento, de ontem, teve convocagao, se era ordin6ria,

com puzo regimental. Questiona quantos Professores estavam presentes nessa reuni3o.

Este na linha do Prof. Pedro, de n3o terem, depois, problemas de regularidade formal.

Questiona se a reuni3o tinha qu6rum. Este perguntando a titulo de esclarecimento. S6 ipso.

A Profa. Dra. Cristina Godly Bernardo de Oliveira diz que a reuni3o tinha qu6rum, tr6s

Docentes. Possuem fete Docentes no Departamento. O Prof. M6rcio se escusou, porque

tinha um evento. O Prof. Dr. Ignacio Maria Poveda Velasco questiona porque sete Docentes,

o Prof. Jonathan, que deu o parecer no ano passado, pediu exonerag:lo. Questiona quais s:lo
os sete Docentes atualmente. A Profa. Dra. Cristina Godoy Bernardo de Oliveira responde

que 6 ela, o Prof. Alessandro, Prof. Nuno que estava na reuni3o, Prof. Nojiri, Profa. Maria

Paula, Prof., M6rcio Ponzi16cqua e o Prof. David Dantas. O Prof. Dr. Ignacio Maria Poveda

Velasco questiona se tem um Representante Discente. A Profa. Dra. Cristina Godoy Bernardo

de Oliveira responde que sim. O Prof. Dr. Ignacio Maria Poveda Velasco diz que, no Conselho
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seria oito. Cluestiona se tinha quorum. A Profa. Dra. Cristina Godly Bernardo de Oliveira

responde que sim, tinha quatro. O Prof. Dr. Ignacio Maria Poveda Velasco questiona o que

estava na pauta, o que foidecidido na reuni3o de ontem em relagao a essa questao. A Profa.

Dra. Cristina Godly Bernardo de Oliveira responde que referendaram "ad cautelam", que ja
havia sido determinado. "Ad cautelam" no sentido de ser uma cautela a mais, em relaQao a

referendar o que ji havia sido decidido no dia 27/06, que era aprovar nos dizeres do parecer

do Prof. Jonathan Marcantonio, em relagao a destinagao da vaga e dos pontos que
comporiam o programa para titularidade. O Prof. Dr. Ignacio Maria Poveda Velasco questiona

a Profa. Cristina se ji havia sido referendado. Tinha uma decis3o do Departamento de um

ano atr6s. Questiona o que foi referendado. A Profa. Dra. Cristina Godly Bernardo de Oliveira

responde que foi referendada a decis3o que foi tomada no dia 27/06. O Prof. Dr. Ignacio

Maria Poveda Velasco diz que n3o tem que referendar, a decis3o foi tomada 16 atr3s. A

Profa. Dra. Cristina Godly Bernardo de Oliveira responde que sim, por isso foi um
referendamento "ad cautelam". O Prof. Dr. Ignacio Maria Poveda Velasco questiona se foi

reafirmada. Referendada 6 outra coisa, 6 endossar uma decis3o tomada peso chefe do

colegiado "ad referendum" do colegiado. Cluestiona se n3o 6 nesse sentido. A Profa. Dra.

Cristina Godly Bernardo de Oliveira responds que n3o. Foi reafirmada. O Prof. Dr. Ignacio

Maria Poveda Velasco diz que, ent3o, o Departamento, com tr6s Docentes e mais o Discente

presentes, quatro membros, minimo regimental, reafirmou. A Profa. Dra. Cristina Godoy

Bernardo de Oliveira diz que vaicolocar nos termos para explicar o porqu6 do "referendar",

porque ela fez o despacho, como 6 possivel verificar nas folhas. O Prof. Dr. Ignacio Maria

Poveda Velasco questiona se isso foi quando a Diretoria instou uma manifestagao do

Departamento. A Profs. Dra. Cristina Godly Bernardo de Oliveira diz "exatamente". Quando

retornou do CAA, fez o despacho para fda a indicaglio de qual seria a area do concurso de

titularidade, porque ja havia sido decidido e os pontos do programa porque haviam fido

decididos. Em raz3o desse despacho, quis referendar o proprio despacho que ji havia feito,

que era de reafirmagao da decis3o do Departamento. O Prof. Dr. Ignacio Maria Poveda
Velasco questions se quando chegou da Diretoria para o Departamento, dizer para qual area

e para qual programa o concurso, sugestao do Departamento, seria aberto, a Chefe do

Departamento decidiu qual serif a area. Questiona se, de qualquer maneira, a decis5o do

Departamento 6 essa. A Profa. Dra. Cristina Godly Bernardo de Oliveira diz que a decis3o n3o

era dela, simplesmente reafirmou o que havia sido decidido no dia 27/06. O Prof. Dr. Ignacio

Maria Poveda Velasco questiona se a decis3o departamental 6 essa. A Profa. Dra. Cristina

Godoy Bernardo de Oliveira diz que sim, esse 6 a decis3o. O Prof. Dr. Ignacio Maria Poveda
Velasco questiona se a decis3o do Departamento 6 essa que se baseia numa decis3o de um

ano atr6s. A Profa. Dra. Cristina Godly Bernardo de Oliveira diz que foi reafirmado. Foi

reafirmado o que foi deliberado h6 um ano. O Prof. Dr. Ignacio Maria Poveda Velasco diz a
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Sra. Diretora que pediu um esclarecimento e acaba de ser esclarecido, confiando na palavra

da Profa. Cristina. O Prof. Dr. Ignacio Maria Poveda Velasco diz que, ent3o, 6 uma decis3o

atualizada do Conselho do Departamento. A Sra. Diretora diz que, talvez, tenha se
equivocado, mas n3o acredita, tem "bom olho" para ver a regularidade processual. S6 ipso.

Diz ao Prof. lgn6cio Poveda que achou que, num determinado momento, at6 mesmo a visio

da Diretoria, que autorizou colocar em Congregagao a discuss3o com um processo irregular,

se sentiu "N3ol Espera um pouquinho.". O Prof. Dr. Ignacio Maria Poveda Velasco diz que,

talvez, por raz6es diversas, n3o suficientemente instruidas. N3o foi irregular. N3o 6 quest3o

disto. A Sra. Diretora diz que a manifestag3o de vontade do Departamento este clara. O Prof.

Dr. Ignacio Maria Poveda Velasco diz que este certs, perfeito. Este esclarecido. A Profa. Dra.

Eliana Franco Neme diz que escutou com cuidado as colocag6es todas, inclusive a atividade

correicional do Prof. lgn6cio. Tr6s considerag6es, dados objetivos. Essa Congregagao

reconhece que a decis3o do Departamento 6 a mais importante em relagao a isso. Sabem

que n3o h6 efeitos transcendentes em relaQao ao parecer. Sabem que houve uma dupla

discuss:lo dense processo dentro do Departamento. Ou deja, todos os pontos que foram

levantados aqua j6 foram resolvidos. Diz a Sra. Diretora que gostaria de fazer um pedido de

encaminhamento. O Prof. Dr. Pedro Bohomoletz de Abreu Dallari diz que, tendo sido
esclarecido, e agradece a gentileza dos esclarecimentos, se inscreveu agora para discutir a

materia. Entende que houve, sim, um problema de encaminhamento. N5o se trata de
purismo. Mas, se trata de garantir realmente a higidez do processo. Na medida em que

18/04/2019 houve, ent3o, a Portaria que distribuiu o cargo de Titular para o Departamento,

teria que ter havido uma decis3o do Departamento, em reuni3o do Conselho de
Departamento para aprovar o programa do concurso e fixar a area. Quando receberam o

material para a reuni3o, n3o havia ocorrido esta reuni3o. Confessa que n3o consegue

entender como eficaz para efeito desta decisao, aquela decis3o que foi tomada no ano

passado para instruir um pedido de vaga. "Uma coisa 6 uma coisa. Outra coisa 6 outra

coisa". O materialque chegou as suas maos, mostrava que n3o havia o atendimento de um

requisito essencial no processo, uma deliberagao do Conselho do Departamento com uma

proposta de programs para que a CongregaQao aprove ou n3o. Uma vez aprovando e
definindo o programa, desencadeia um processo que afeta terceiros. Portanto, tem que ter

total clareza e seguranga. Ji, nesta reuniao, foi ent3o informado de que a informagao que

foi encaminhada estava incompleta. N3o que estava incompleta. Quando ela foi
encaminhada, ela estava complete. Mas, na verdade, havia outro dado, o fate de que ontem

houve a reuni3o do Conselho de Departamento que, a seu crit6rio, 6 requisito essencial. Se

n3o tivesse ocorrido esta reuni3o de ontem, entende que o processo n3o estaria

formalmente adequado. Porque a Congregag3o n3o estaria diante de uma deliberag3o

posterior a designagao da vaga indicando o programa para o concurso. Portanto, o parecer
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nesse sentido n3o teria o seu apoio. N3o teria o seu apoio, porque o parecer deixa de
considerar como necess6rio um requisito que a seu ver, peso Estatuto e Regimento da

Universidade de S3o Paulo, 6 essencial, que 6 a deliberag3o do Departamento atrav6s do

seu Conselho de uma sugest3o. Portanto, tendo em vista o esclarecimento que foi dado pda

Sra. Chefe do Departamento, de que houve ontem uma reuni3o regular, porque a
convocafao foi feith com a anteced6ncia regimental e que havia quorum. Ent3o, h6 uma
nova informag3o. Esta nova informag3o Ihe permite mudar sua posigao. Sua posiQ3o serra
contr6ria a aprovar por falta de atendimento de requisito essencial. A informagao que foi

trazida aqui na reuni3o mostra que houve o atendimento. Tanto essa reuni3o de ontem foi

fundamental, que ela foi feita. Se fosse meramente por cautela, n5o precisaria ter sido feita.

E obvio que a reuni3o foi fundamental. Portanto, entende que devam votar a deliberag3o de

ontem do Conselho de Departamento. A sugest3o aprovada pele Conselho de
Departamento ap6s a destinaQao da vega, de tal maneira que tenham o rito regularmente

estabelecido. A vaga foidesignada, o processo foiencaminhado ao Departamento, que fez a

sua reuni3o. Poderia n5o t6-la feito, mas fez. Do ponte de vista formal, a decis3o do
Departamento foi tomada ontem. E esta decis3o 6 que este sendo trazida para a
Congregafao. Com etta decisao, este de acordo. Sente-se confort6vel com esta decisao,

porque o Conselho do Departamento deliberou. E n3o 6 uma questao menor, deliberar

depois de ja ter tido a designagao da vaga, porque n5o tem como presumir que o fato de

que houve h6 um ano um debate continua v61ido. Por mais que a Chefe do Departamento

tenha, por forma do seu convivio com deus colegas, tenha convicgao de que a decisao, de h6

um ano, continua v61ida, enquanto ela n3o for tomada, n3o pode ser assumida. lsto foi feito

ontem. Acha importante essa refer6ncia, de tal maneira que se esclarega. Observa que no

documento que foi juntado peta Chefe do Departamento ao processo, que teve acesso hoje,

n3o consta a data da reuni3o de Departamento, feita na data de ontem, sugere que deja

feith um aditivo, aditamento, s6 para esclarecer. Como isto vai instruir o processo de
formagao desse concurso, 6 muito importante, sob pena de a Procuradoria colocar em

d6vida a aus6ncia de um requisito fundamental. N3o este entrando no m6rito, pris para ele

este claro que o Departamento quis manter aqullo que ji havia acumulado j6 de discuss3o.

Legitimo, como os colegas colocaram. Mas, n3o 6 uma quest3o menor esse quest3o da

manifestaQ3o formal do Departamento, apes a destinagao da vaga. N3o 6 meramente

convalidagao, n3o 6 referendar e podem utilizar a quantidade de sin6nimos disponiveis na

Lingua Portuguesa. A decis3o 6 requisito essencial. lsto vale para este concurso e para todos

os concursos. Quem sugere 6 o Departamento, atrav6s de uma decis3o formal, e a

Congregagao aprova ou n3o. Diz a Sra. Diretora que este entendendo que v3o deliberar a

decis5o de ontem do Departamento, porque isto Ihes d5 seguranGa de que ter5o uma
materia perfeitamente conformada juridicamente. O Prof. Dr. Ignacio Maria Poveda Velasco
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complementa, exatamente na linha que o Prof. Pedro colocou, a preocupaQ3o de que as
coisas sigam os ritos, seu iter temporal adequado, conforme previsto para que n3o tenham

problemas. Sabe que a Sra. Diretora 6 cuidadosa e tem elsa preocupag3o. Elsa

preocupag3o, n3o 6 s6 sua, n3o 6 sem raz3o. N3o quid comentar, deixou passar, mas existe

uma sequ6ncia temporal 16gica, uma concatenaQao de atos administrativos, por exemplo,

no primeiro item que era para referendar. Tinha anotado aqui, s6 para constar. Por maid

que tenha a boa vontade, nem sempre as coisas acabam sendo feitas. Aquela questao da

indicag3o de titular e suplente, s6 um exemplo, tiveram uma aprovag3o "ad referendum"

lsso j6 este resolvido, n3o este questionando isso. S6 este dando um exemplo de como

precisam tamar cuidado nessa sequ6ncia 16gica e temporal da sucess3o de atom. Por

exemplo, teve uma aprovagao "ad referendum" do Conselho do Departamento de Direito

P6blico em 17/05/2019, considerando a sugest3o feita pelo Prof. Rubens Begak, na

qualidade de Presidente da Banca. Houve uma aprovagao, n3o consta que tenha havido um

parecer para basear aprovaQao "ad referendum" pelo Chefe do Departamento. Na

sequ6ncia, aprovag3o "ad referendum" da Congregag3o em 20/05/2019. Essa aprovag3o s6

bode ter sido feita pda Presidente da Congregagao, que 6 a Sra. Diretora. Depois, na

sequ6ncia, parecer do relator pda Congregag3o opinando por referendar a decisao, com

data de 03/06/2019. Questions se n3o houve um erro de data, porque a sequ6ncia 16gica 6

que em ama de um parecer favor6vel tivesse havido uma aprovag3o, por uma questao de

prem6ncia de tempo, "ad referendum". N3o tem importancia. Somente para dizer em que

pese a consci6ncia de todo o cuidado, toda preocupagao que a Sra. Diretora tem, is vezes as

coisas podem passar. Essa 6 a raz3o pda qual o Prof. Pedro e ele se preocupam, essa

observ8ncia do rigor formalem assuntos que s3o relevantes e que tem um potencialde, 16

na frente, serem considerados eivados de vicio formal ou coisa do tips. Acha que essa

llltima observagao do Prof. Pedro 6 fundamental. N3o 6 s6 uma questao, como disse a Profa.

Cristina, com toda boa vontade do mundo. Em que pese n3o ter vindo na convocat6ria, isso

n3o tinham conhecimento, o que este valendo mesmo para embasar a deliberag3o hoje,

aquie agora na Congregagao, 6 elsa decis3o tomada ontem do Conselho do Departamento

de Filosofia do Direito e Disciplinas B6sicas, tendo sido observados todos os ritos formais,

convocagao da reuni3o do Conselho, com tempo h6bil, qu6rum etc. lsso 6 muito relevante

lsso vale para este item da pauta e para tudo. E importante, principalmente numa Faculdade

de Direito, que observem n3o s6 a questao de conteado, de m6rito, mas, tamb6m, as
quest6es formais, pois s3o juristas. A Sra. Diretora diz ao Prof. Poveda que este intervindo

apenas para Ihe agradecer. Na realidade, sempre pede parecer, 6 extremamente formalista,

a sua formafao 6 essa. No cano do primeiro item des j6 eram suplentes. Como ja eram

suplentes, houve uma negagao dos titulares. Ent3o, n3o houve qualquer tipo de parecer, s6

ao final. Realmente, foi ipso. N3o teria dOvida de anular. Acha que s6 este ajudando,
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colocando para todos, pois 6 formalista e gosta de atender as formalidades. O Prof. Dr.

Pedro Bohomoletz de Abreu Dallarisugere votarem a deliberag3o de ontem do Conselho do

Departamento, para que fique claro que est3o aprovando o que o Conselho do
Departamento este propondo. A Sra. Diretora diz que est5o votando o parecer da Profa.

Cintia e, em especial, o parecer do Departamento. Questiona se pode ser assim. O Prof. Dr.

Pedro Bohomoletz de Abreu Dallaridiz que o parecer da Profa. Cintia foianterior a decis3o

de ontem. O parecer da Profa. Cintia, como foi feito no dia 03/06, ela n3o pode mencionar

uma decis3o do dia 06/06. Se v3o votar o parecer, se reserva do direito de votar contra,

porque entende que o parecer foifeito ignorando o atendimento de um requisito que seria

essencial. Esse atendimento foi feito ontem, dia 06/06. Portanto, sugere que, por seguranQa

juridica, coloquem em votagao a decis3o de ontem do Conselho de Departamento. Decis3o

que, do ponto de vista juridico formal, atende os requisitos do Regimento e do Estatuto da

Universidade. O Prof. Dr. Gustavo Asked Ferreira diz que, na verdade, a situagao 6 que h6 um

parecer. H6 um fato que 6 posterior a esse parecer que "referenda", "reafirma", "decide"

S6 que esse fato decide a questao, que 6 un6nime aqui, autonomia da vontade

departamental. S6 quer fazer contar em ata que h6 um parecer no processo. H6 um parecer

que, pode ser anterior inova decisao, "referenda", "reafirmag3o", definiQ3o t6cnica que

queiram dar a decis3o do Departamento. Substancialmente, h6 um parecer. Para que depois

n3o surjam com a noticia de que n3o h6 um parecer. H6 um parecer no caso. O parecer

instruiu o debate aqui. O debate Ihes conduziu a decis3o de, ent3o, votarem pda decis3o do

Departamento, em favor ou n3o. Acha que o encaminhamento tem que ser feito aqui, em

que pese haja um parecer. A Congregagao decide a favor ou contr6rio a decis3o do

Departamento. A Sra. Diretora diz que 6 ipso que este sendo colocado em votagao.
Colocada em discuss3o e votac3o a decis3o do Departamento de Filosofia do Direito e

Discip[inas B6sicas de 06/06/20].9, e n3o havendo manifestaG6es contr6rias, a decis3o 6
aprovada por unanimidade (dezessete membros). A Sra. Diretora diz que passa a condug3o,

por dez minutos, a Profa. Massa. Neste momento, is 16h32, o Prof. Dr. Eduardo Saad Diniz
sai da bala. 4. Relat6rio Bienal de Atividades Docentes. 4.1. Processo 2018.1.428.89.1 -- Maria

Paula Costa Bertran MufSoz. Relat6rio de Atividades Acad6micas desenvolvidas no bi6nio

2017-2018, fls. 456-575, apresentado pda interessada. Aprovagao do Conselho do
Departamento de Filosofia do Direito e Disciplinas B6sicas, em 19/02/2019, fls. 588, com

base no parecer do Prof. Dr. Alessandro Hirata. Parecer do relator pda Congregagao, Prof.

Dr. Rubens Begak, em 16/05/20.L9, fls. 603, favor6vel a aprovagao do relat6rio apresentado

peta interessada. O Prof. Dr. Rubens Begak diz que fez uma an61ise criteriosa do relat6rio,

muito bem feito pda interessada, cotejando onde viu que era o caso, com o "curriculum
vitae" da plataforma Lattes. Acha que n3o foie da tradig3o. J6 tiveram cason aquiem que a

Congrega£3o, e foi nessa linha de dar positivo o parecer, mesmo entendendo que a
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interessada em algumas areas n3o teve produQao. Ela n3o era credenciada at6 outubro do

ano passado no P6s-Graduag3o. J6 tiveram outros casos assim, de Professores aqui sem

esse produQ3o. A interessada teve, tamb6m, uma licenga prolongada que foi levada em

conta. Ent3o, fica idisposigao para esclarecer se os colegas pedirem. Entendeu que o
relat6rio foi suficiente, ela tem artigos de monta publicados em revistas qualificadas nos

extratos superiores, fundamentais na sua decis3o. Acha que estaria com isso, dentro do que

praticam aqui na Congregag3o em outras oportunidades. (IQIQgpdQ Q diiiQuii$1iQ Q yQlqg Q
o parecer do relator Prof. Dr. Rubens Begaj$. favor6veLJBprovac5o do Relat6rio de

Atividades Acad6micas desenvolvidas no bi6nio 2017 2018 apresentado peta interessada, e

n3o havendo manifestac6es contr6rias, o parecer 6 aprovado por unanimidade dos
presented jquinze membrosl. Neste momento, is 16h36, a Profa. Dra. Cintia Rosa Pereira de

Lima saida sala. 5. Participag3o Edital IEA-USP 3/2019. 5.1. Processo 2019.5.269.89.9 -- Cfntia

Rosa Pereira de Lima. Solicitagao de autorizagao para participar do Processo Seletivo do

IEA/USP, Programa Ano Sab6tico/2020, conforme Edital IEA-USP 3/2019, apresenta pda

interessada, fls. 02. A docente ir6 apresentar um projeto sobre "Proteg3o de Dados Pessoais

no Contexto da Sociedade Informacional", caso seja um dos selecionados no programa,

rea[izar6 pesquisa durante o].9 semestre de 2020. Ao submeter a proposta, deve apresentar

autorizagao do respectivo Departamento e da E. Congregag3o jitem 2.3 do Edital IEA-USP

3/201.91. Aprovag3o do Conselho do Departamento de Direito Privado e de Processo Civil

em 07/05/20].9, fls. 07, com base no parecer do Prof. Dr. Gustavo Said Diniz.
Esclarecimentos da interessada, fls. 06 e verso. - Parecer do relator pda Congregagao, Prof.

Dr. Gustavo Assed Ferreira, opinando favoravelmente ao pedido, em 24/05/2019, fls. 09. O

Prof. Dr. Ignacio Maria Poveda Velasco diz que gostaria de um esclarecimento, mas, para

isso, a presenga do relator 6 fundamental. Desde logo, 6 favor5vel. Foi, inclusive,

diretamente um dos implicados na criag3o desse programa Ano Sab6tico no IEA. Deu uma

forma muito grande a Diretoria do IEA, na 6poca o Prof. Martin Grossmann, para esse projeto

fosse aprovado, pois achava que, do de vista acad6mico, uma atividade interessante. Nesse

sentido, todo o louvor ao fato de que uma Docente da Unidade se apresente ao Edital. Diz

que o Prof. Gustavo Assed colocou no parecer que "em principio, os requisitos do Edital

foram cumpridos". H6 um panto a esclarecer, todavia. "0 artigo 4e, 529 da Resolugao 7069

de 2015 menciona o afastamento de atividades did6ticas e n3o foi possivel identificar como

ficar6 elsa situagao em relagao a Docente requerente e, em caso de afastamento, de que

forma seri feita a substituigao. Com o respaldo ao regramento administrativo da
Universidade, salvo melhor juizo, o pedido estar6 apto para votagao do Departamento de

Direito Privado e de Processo Civil, depois de feito o esclarecimento sobre a substituigao da

Docente em suas atividades did6ticas caso efetivamente isso ocorra". Do material que

recebeu, ficou na dOvida se esse quest3o levantada da pelo relator, se terra sido respondida
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no 6mbito do DPP. O Prof. Dr. Gustavo Asked Ferreira diz que a Docente esclarece, is fls. 6,

verso, "Caso o projeto deja aprovado, o Professor Tempor6rio ou Professores Temporirios

poder6 assumir a carga hor6ria entre si, n3o havendo nenhum prejufzo ao DPP. Quanto a

ipso, 6 importante frisar que a contratagao de Tempor6rios levi-se em conta a necessidade

de alguns Professores se afastarem das atividades de ensino na GraduaQao". E elsa a cota

apresentada pda Profa. Cintia e que levou em considerag3o em sua manifestagao. O Prof.

Dr. Ignacio Maria Poveda Velasco diz que 6 claro que a manifestaQ3o da Profa. Cfntia 6
relevante. Questions se h6 manifestaQ3o do Departamento. O Prof. Dr. Camilo Zufelato diz

que essa questao foidiscutida e, na penaltima reuni3o departamental, quando esse assunto

foidiscutido e aprovado, a quest3o era que precisavam da autorizag3o para que a Docente

concorresse. Portanto, em principio uma tend6ncia de aprovagao. Acontece que, neste

moments, essa area especificamente, Direito Civil, tem a aus6ncia de duas vagas efetivas,

tem um tempor6rio e um concurso em curse. A deliberaQ3o do Departamento foi que
aprovariam, porque este 6 um processo que ainda leva um tempo. Ella concorre, e nesse

Interim pode ser que a vaga seja preenchida e, portanto, n3o haveria sobrecarga para os

Docentes do Departamento, que ji possuem carla bastante elevada. O que aconteceu foi

uma aprovagao condicional, que houvesse um Professor substitute aprovado que assumisse

asta vaga. At6 notou que no despacho do Departamento essa informaQao n3o consta. Mas,

acha que para efeito de concorr6ncia, acha que t6m que autorizar, porque nos registros da

reuni3o departamental o condicionamento este imposto. Tamara que a Profa. Cintia seja a

contemplada e tomara que o concurso tenha aprovado, pols af essa carga sera distribuida.

No $mbito do Departamento foi uma aprovag3o condicionada. Este Edital n3o proibe que o

Docente lecione. Lembra at6 que a Profa. Cintia mencionou que, numa situag3o limite, pode

at6 ministrar algumas aulas. O que est3o votando aqui6, simplesmente, para ela concorrer.

Lembra-se que, na reuni3o departamental, ela mesma se colocou como solugao do proprio

problema, se ele viesse acontecer. O Prof. Dr. Ignacio Maria Poveda Velasco diz, desde j6,
adianta que seu veto 6 favor6vel. J6 disse que ache muito salutar que Docentes dessa

Unidade e outros se candidatem a esse programa que ajudou a criar. Apenas Ihe parece que

a condicionante do Departamento, de alguma maneira, 6 in6cua. Se, por hip6tese, ela for

aprovada e n3o houver vega de Tempor6rio, restart esse esforgo da Professora interessada

em cumular e suprir. fplpQqdp em djscussao e votacao o parecer do relator Prof. Dr:

Gustavo Assed Ferreira, favor6vel a ai)rovac3o da solicitac3o de autorizac3o para participar

do Processo Seletivo do IEA/USP. Programa Ano Sab6tico/2020.JQQfQrme Edital IEA-USP

3/20].9, apresentada pda interessada. e n3o havendo manifestaG6estQDg.4dQS. o oarecer 6
aprovado com quatorze votos favor6veis e uma abstengao. Neste momento, 5s 16h44, a

Profa. Dra. Crntia Rosa Pereira de Lima adentra o local. 6. Curso de Especializagio. 6.1.

Processo 2018.1.613.89.3 -- Departamento de Direito Privado e de Processo Civil.
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Proposta de criag3o de Curso de EspecializaQao "Etica empresarial: estruturas societ6rias,

contrato e compliance", apresentada pelo Prof. Dr. Gustavo Saad Diniz ICoordenadorl e

Prof. Eduardo Saad Diniz (Vice-Coordenador), via conv6nio com a FADEP. Aprovag3o "ad

referendum" do Conselho do Departamento de Direito Privado e de Processo Civil, em

23/04/2019, fls. 113, com base no parecer do Prof. Dr. Rog6rio Alessandre de Oliveira

Castro. - Aprovag3o "ad referendum" da Comiss3o de Cultura e Extens3o Universit6ria, em

30/04/2019, fls. 116, com base no parecer do Prof. Dr. Marcia Henrique Pereira

Ponzilacqua. - Parecer da relatora pelo Conselho T6cnico Administrativo, Profa. Dra. Cristina

Godoy Bernardo de Oliveira, opinando favoravelmente a proposta, em 30/05/2019, fls. 120-

121. - Parecer do relator pda CongregaQ3o, Prof. Dr. Gustavo Asked Ferreira, opinando

favoravelmente a aprovagao da proposta de criaQao do curso, em 27/05/2019, fls. 118. O

Prof. Dr. Gustavo Asked Ferreira diz que gostaria de fazer um encaminhamento, ji que 6 seu

parecer. E um brilhante projeto, com um corte transversal em utica empresarial, falando de

estruturas societ6rias, contratos e conduzindo ao momento do compliance na atividade

privada. E muito interessante, muito bem formado pelos irm3os Saad Diniz. Se orgulha

muito de ter um Docente de seu Departamento fazendo parte disso, pois 6 um especialista

de 6mbito nacional em termos de compliance, que 6 o Prof. Dr. Eduardo Saad Diniz com

uma grande contribuigao do Prof. Dr. Gustavo. Ficou muito animado com o conte6do

program6tico, com a proposta como um todo. Para a Fundag5o de Apoio 6 bem relevance

que tenha um curso desse navel, desse gabarito. Colocado em discuss5o e votaGao o parecer

do relator Prof. Dr. Gustavo Asked Ferreira, favor6vel a aprovaCao da proposta de criaGao do

Curso de EspecializaGao "l;tica empresarial: estruturas societ6rias, contrato e compliancejl.

apresentado pelo Prof. Dr. Gustavo Saad Diniz (Coordenador) e Prof. Eduardo Saad Diniz

(Vice-Coordenador), via conv6nio com a FADEP, e n3o havendo manifestaG6es contr6rias. o

parecer 6 aprovado por unanimidade dos presentes (quinze membrosl. A Sra. Diretora diz

que gostaria de colocar em apreciag3o conjunta, pda familiaridade das mat6rias, o

Regimento da P6s-Graduagao, com o parecer da Profa. Dra. Cristina Godoy e o

Regulamento do Programa de P6s-Graduag3o. S3o dais documentos distintos, mas espera

que, pda familiaridade das mat6rias, possum ser apreciadas conjuntamente. Os dois foram

objetos de parecer, pda Congregagao, pda Profa. Dra. Cristina Godoy. 7. Regimento da

Comissio de P6s-Graduagio. 7.1. Processo 2012.1.5921.1.9 - Faculdade de Direito de Ribeir3o

Preto. Proposta de alteragao do Regimento da Comiss3o de P6s-GraduaQ3o da Faculdade de

Direito de Ribeir3o Preto, adequado ao Regimento de P6s-Graduag3o da Universidade de

S3o Paulo IResolug3o ne 7493, de 27/03/20181, fls. 59-62. AprovaQ3o da Comiss3o de P6s-

Graduagao em ].]./04/2019, fls. 59. Parecer da relatora pda Congregag3o, Profa. Dra.

Cristina Godot Bernardo de Oliveira, favor6vel a aprovag3o de todas as modificag6es

apresentadas pda CPG, em 05/05/2019, fls. 64. 8. Regulamento do Programa de P6s-
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Graduag3o em Direito. 8.1. Processo 2012.1.5920.1.2 - Faculdade de Direito de Ribeir3o

Preto. Proposta de alteragao do Regulamento do Programa de P6s-Graduagao em Direito da

Faculdade de Direito de Ribeir3o Preto, adequado ao Regimento de P6s-Graduag3o da
Universidade de S3o Paulo (Resolug3o nQ 7493, de 27/03/2018), fls. 153 174. AprovaQ3o da

Comiss3o de P6s-Graduagao em ]-1/04/2019, fls. 153. - Parecer da relatora pda
Congregagao, Profa. Dra. Cristina Godoy Bernardo de Oliveira, opinando desfavoravelmente

a aprovaQ3o das alteraQ6es apontadas nos itens V.2, e VII.2 e recomendando a aprovagao

das demais modificag6es propostas no Regulamento do Programa de P6s-Graduag3o, em

2]./05/2019, fls. 176-177. A Profs. Dra. Cristina Godoy Bernardo de Oliveira diz que, em

relag3o ao Regiments, todas as propostas e alteraQ6es apontadas, em seu parecer, foi
favor6vel. N5o verificou nenhuma problem6tica. N3o apontou nenhum 6bice. Quanto ao

Regulamento, apontou dois itens. Um se refere iavaliag3o de proficiencia, que no atual
Regulamento, item V.2, possuio seguinte texto: "A avaliagao da profici6ncia sera realizada

por comiss5o nomeada pda CCP, ou por fundagao de apoio". J6 que a proposta apresentada

no item V.1.4 nota-se a seguinte redaQ3o: "A avaliag3o da profici6ncia tamb6m poder6 ser

realizada por comiss3o nomeada pda CCP, ou por fundaQao de apoio". A questao 6 que
precisam ter uma prova de proficiancia sempre, tamb6m, por uma fundag3o de apoio.

Questiona que se pedirem os certificados, come poderio garantir para aqueles que n3o

podem pagar. Em media, os certificados custam oitocentos reais. Chegou a verificar em

d61ar e chega a setecentos e oitenta e poucos reais para fazer uma prova. Se tiver uma
fundag3o ou se realizam a prova, podem ter aquela opg3o de iseng3o de taxas. N5o
tornariam invi6vel a possibilidade de fazer a prova de profici6ncia para aqueles que n5o

podem pagar. Tem elsa ressalva, porque n3o podem s6 deixar a certificag3o como prova de

profici6ncia, mas precisam ter outra viabilidade para aqueles que necessitam de uma

iseng3o, ou se a USP tivesse algum programa de apoio e pagasse o valor das provas para os

certificados, que n3o seria o casa. Esse 6 o motivo em relagao a esse item. No que diz

respeito ao item "e" que apontou no parecer 6 em relagao a qualificag3o. Da forma como

este sendo proposta, o exame da qualificaQ3o seri apontado pelos membros da CCP

Considera que o orientador 6 a pessoa maid indicada para apontar aqueles membros que

integrar3o a qualificag3o, exatamente por conhecer a linha de pesquisa. Questiona, tendo

em vista o trabalho que este sendo apresentado pelo seu orientando, o que seria argo maid

ben6fico, o que contribuiria mais para sua pesquisa, a pesquisa de qual docente ou

pesquisador. Delegar para a CCP, tiraria isso da autonomia acad8mica ou mesmo o

encaminhamento do desenvolvimento da pesquisa do orientando no Mestrado. Questions

se a CCP saberia today as linhas de pesquisa, quais seriam os melhores membros para cada

um dos alunos. Esses s3o os Onicos dois itens que fez a ressalva e n3o 6 favor6vel. Referente

aos demais itens 6 favor5vel integralmente. O Prof. Dr. Ignacio Maria Poveda Velasco diz que
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gostaria de fazer duas observag6es no intuito de contribuir. Chamou sua ateng3o a opini3o

"desfavon$vel", conforme consta na pauta, "a aprovag3o das alterag6es apontadas nos itens

V.2, e VII.2", os quais a Profa. Cristina fez refer6ncia. Em relagao ao item V.2, est3o
ogicamente falando da segunda coluna que 6 a redag3o proposta para alterag3o do

Regimento. Essa questao do V.2 aparece no capitulo sobre lingua estrangeira. A redag3o

anterior do V.2 dizia: "A avaliag3o da profici6ncia seri realizada por comiss3o nomeada pda

CCP, ou por fundagao de apoio". Note-se que o "V.]" ganhou subtftu]os, "V.]..I", "V.1.2",

por isso que, espacialmente, h6 um descompasso entre as redag6es, o que causa um pouco

de confus3o. O fato 6 na coluna do memo, que no fundo 6 a redagao proposta. A proposta

era falando sobre a profici6ncia em Lingua Portuguesa para estrangeiros, que 6 at6 uma

novidade, "Dos estudantes estrangeiros 6 exigida tamb6m a profici6ncia em Lingua
Portuguese...". Entendeu perfeitamente a questao da Profa. Cristina e concorde que aqui,

tamb6m, seja aberta a possibilidade de fundagao de apoio. Apenas, n5o sabe se isto estava

no perecer. Na verdade se trataria de oferecer uma nova redagao para esse item. Questiona

se a Profa. Cristina 6 desfavor6vel a esse item e se este no parecer uma nova redag3o. A

Profa. Dra. Cristina Godoy Bernardo de Oliveira diz que 6 desfavorivel 5quela redag3o e n3o

fez sugestao de uma nova redag3o. Concorda com o Prof. lgn6cio. O Prof. Dr. Ignacio Maria

Poveda Velasco diz que h6 uma diferenga. Diz que quando se 16 "desfavor6vel", significa que

6 contra, "corta isso e acabou". E n3o 6 isso. Esclarece que a Profa. Cristina 6 favor6vel a que

baja uma profici6ncia em Lingua Portuguesa para estrangeiros. S6 que, a Profa. Cristina,

sugere que n3o fique reduzida a comprovagao de profici6ncia a apresentagao do certificado,

mas que deja aberta a possibilidade tamb6m de que elsa profici6ncia em Lingua Portuguesa

para estrangeiros seja feita por fundag3o de apoio. Questions se 6 isso. Solicita a Profa.

Cristina que oferega uma sugest3o. A Profa. Dra. Cristina Godoy Bernardo de Oliveira

concorda com o Prof. Poveda e diz que 6 exatamente isso. O Prof. Dr. Ignacio Maria Poveda

Velasco esclarece que a ideia 6 que o V.2 continue com esse aditivo que sempre haver6 essa

possibilidade para aqueles que n3o podem pagar. Pergunta a Profa. Monica se este perfeito.

A Sra. Diretora diz que tudo bem. O Prof. Dr. Ignacio Maria Poveda Velasco diz que 6
relevante, porque se entendem que a Profa. Cristina 6 contra o V.2, n3o vai ter a exig6ncia

de profici6ncia em Lingua Portuguesa para estrangeiros. S6 para pontuar. Em relaQao ao
segundo t6pico, para o qual o posicionamento da relatora foi desfavor6vel, 6 o "Vl1.2"

Queria observar que comegaram com um pequeno erro de digitag3o, mas que atrapalha. Na

verdade, n3o 6 o "Vl1.2", mas o "Vl11.2", se observarem as tabelas, lado a lado, parr passe, o

t6pico "Exame de QualificaQ3o". A Profa. Dra. Cristina Godly Bernardo de Oliveira diz que 6

no antigo, mas no novo 6 o "Vl1.2". O Prof. Dr. Ignacio Maria Poveda Velasco diz que
entendeu, no novo 6 o "Vll". Questiona se todo o "Vl" e "Vll" antigos "foram para o

espago". Ficou na dOvida. Mas, seja como for, sendo "Vl1.2" ou "Vl11.2". A Profa. Dra. Cristina

Pigina 31 1 38 Av. Bandcirantcs, 3900 Ca/J@/rf dn USP
14040-906 Ribcirio Proto-SP

T I F 55 (16) 33154954
xxaxax:.direitorp.usp.for



UNIVERSIDADEDESAOPAULO
FACULDADEDEDlliEITO
DERIBEIRAOPRETO
.Assistancia qlmtca .Acad2lnica

1148

1149

1150

1151

1152

1153

1154

1155

1156

1157

1]58

1159

1160

1161

1162

1163

1164

1165

1166

1167

1168

1169

1170

1]71

1172

1173

1174

1175

1176

1177

1178

1179

1180

1181

1182

1183

1184

Godly Bernardo de Oliveira diz que o "Vll" antigo j6 n3o tem, para correspondancia. O que
era "Vlll" virou o "Vll". O Prof. Dr. Ignacio Maria Poveda Velasco diz que, para a comiss3o

examinadora do exame de qualificaQao dever6 ser constituida pelo orientador mats dois
membros com titulagao minima de doutor indicados pda CCP, e a sugestao da Profa.

Cristina 6 que n3o sejam indicados pda CCP, mas que sejam indicados pelo orientador.

Talvez, aqui, tamb6m, uma "redag3ozinha" para saberem o que est3o aprovando. N3o 6

"cortar" isso aqui. Neste momento, is 16h57, o Sr. Felipe Augusto Barroso Maia Costa

adentra o local. O Prof. Dr. Rubens Begak agradece o exame feito pda amiga, colega, Profa.

Dra. Cristina Godot, extremamente elegante, sem mandar o parecer, mas ligou para

explicar, brando algumas dOvidas dos pontos que ela estava irresignada. N5o enviou o

parecer, pois seria enviado para a Congregag3o. Teve oportunidade de explicar os porqu6s
entendendo a liberdade que ela tem, por 6bvio, parecerista, em dar sua opini3o pda
Congregagao. Mas, explicou as raz6es. Aqui, entao, gostaria de defender. At6 simpatiza com

a discuss3o. Acha que as raz6es que debateram podem aparecer nos programas,

especificamente os programas que procurar se qualificar como 6 o da Unidade. Tem certeza

que o caminho sera esse. O debate sobre o exame de lingua pareceu muito
apropriadamente posto agora, quando tiveram a recusa, discutido muito aqui no 6mbito da

Congregagao, e, obviamente antes na CPG, da FUVEST e todo aquele debate que os colegas

aqua se lembram. Quando tiveram a discuss3o sabre as propostas que eventualmente
viriam, quando estavam debatendo, uma das quest6es era esse de fazer o exame e se

chamariam novamente os colegas que tanto se dedicaram a fazer quest6es. Ou se fariam

com alguma fundag:lo, no casa acabou sends triunfante, at6 ja com contrato, a proposta

feita pda Vunesp. Mas, mais especificamente a Profa. Flavia fez um levantamento que
discutiram muito, depois foi complementado pelos outros membros, no Campus de Ribeir3o

Preto. Depois, acabou cotejando o que acontece nos outros Camp/ da USP. Para surpresa,

sua em particular, mas dos outros membros tamb6m, descobriram que quase todas as
Unidades e os Programas das Unidades, porque muitas t6m maid de um, realizam a aptidao

em lingua usando essen certificados. Em Ingles s3o v6rios, IELTS, TOEFL. Em Frances, Nancy.

Cambridge, em Ing16s. E uma s6rie de outros. Foram ver que, na verdade, para ficarem

somente no Campus de Ribeir3o Preto, s3o tr6s Programas, da Filosofia: Quimica, Biologic

Comparada e Entomologia, que ainda aplicam o exame. Todos os outros Programas e todas

as outras Unidades usam. Conversando, como fazem sempre sobre assuntos v6rios, a

Professora conhece profundamente a Educag3o e os Programas e ela colocou alba que 6

muito caro a CPG e ao Programa, a questao da insergao social, porque est3o muito

preocupados com a questao do custo. At6 ficou muito sensibilizado, o argumento sobre a
quest3o do custo na hora n3o discutiram. N3o discutiram essa quest3o, se o custo 6 alto ou

n3o. Depois, foram ver que, na verdade, conseguiram certificados muito mais baratos. T6m
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alguns que ela tem toda razao, s3o muito caros esses mais tradicionais. Mas, tem sido usado

largamente pelos Programas, que t6m muito maid antiguidade e qualificaQao que o da

Unidade, o que tem que ser levado em conta, exame de profici6ncia feito pda Tese Prime,

que 6 uma fundag3o. Esses exames est3o fixados entre duzentos e vinte e trezentos e vinte

reais. E muito razo6vel. Ent3o, entendeu muito a sensibilldade. S3o t3o preocupados com

ipso e, na hora, esqueceram realmente do valor. T6m exames de llnguas feitos muito

razo6veis. lsso n3o atrapalharia a questao da inserg3o, que o Programa da Unidade este t3o

enfronhado e t3o preocupado, a faculdade como um todo. Entao, se bateria, apesar de
elogiar a preocupaQao da Professora, pda mantenga do que propuseram. A segunda

questao que a Profa. Cristina trouxe, n3o menos importante, do que chamam do exame da

terceira fase dos Programas. Acha que mais uma vez ela vainuma formaQ3o de pensar que o

professor tem a liberdade, que acha extremamente louv6vel. O que a Comiss3o debateu

muito, j6 desde o processo do ano passado e esse ano quando teve a possibilidade em
propor no Regimento e no Regulamento, inovou. Porque entenderam que existe a
necessidade de um adensamento das linhas de pesquisa, porque est3o sendo muito

cobrados pda Pr6-Reitoria e servo, obviamente, pda Capes numa pr6xima tentativa de
qualificagao maior, em que a vinda dos novos orientandos seja feith em conjunto na an61ise

do que 6 conveniente aos pianos de pesquisa e aos projetos definidos dentro do Programa.

lsso tem que ser feito por uma banca elaborada e constituida pelo Programa e n3o
individualmente. O professor individualmente vai ter a tend6ncia de ver se aquilo este

adequado ao seu projeto pessoal. Mas, mais do que o projeto pessoal, tiveram que fazer um

"giro de linguagem". Um "giro" desses importantes e pensar que, mais importante do que

os projetos pessoais, s3o os projetos de pesquisa no 6mbito do P6s. Por isso, se bateria,

tamb6m, nessa questao para que, respeitando o detalhe do exame que a Profa. Cristina fez,

peta manuteng3o da proposta original que fizeram. O Prof. Dr. Cain Graced Pinheiro Dias diz

que a questao de exame de qualificag3o, complementando a informagao do Prof. Rubens,

n3o houve mudanga em relag3o ao anterior e essa disposigao este prevista no modelo de
Regimento que foiencaminhado pda Pr6-Reitoria de Graduag3o. Em relafao a necessidade

da gratuidade, j6 contemplam essa gratuidade na medida em que aceitam coma prova de

profici6ncia o resultado do candidate no exame de profici6ncia que 6 feito na S3o Francisco.

O candidato que se inscreve na S3o Francisco, no Programa de P6s e que comprova a

necessidade flnanceira, tem direito a gratuidade no exame da FUVEST e esse exame 6

aproveit6vel aqui coma os outros testes tamb6m. Entao, tamb6m aproveitam esse teste.

Nesse sentido, mesmo que n3o organizem um exame de profici6ncia proprio, com fundag3o

de apoio ou uma comiss3o pr6pria de professores, contemplam a possibilidade da
gratuidade. Estava conversando com a Profa. Cristina que 6 importante, talvez, isso n3o
precisa estar no Regimento, mas 6 importante que essa possibilidade seja deixada bem clara
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no site da Faculdade, no site do Programa de Mestrado, para o candidato. At6, porque,
existe um descompasso entre as datas dos processor seletivos. Justamente, foi esse

descompasso que esse ano quase gerou o fato de que n3o iam ter processo seletivo. O ano

passado e esse ano, s3o dois anos que passam por esse problema. Parece que essa redag5o

simplifica essa quest3o e mant6m a possibilidade da gratuidade via aproveitamento do

exame feito no processo seletivo da S3o Francisco. Entao, quem tem interesse na

gratuidade, tem acesso a gratuidade. Por outro dado, t6m entre as certificag6es por
empresas privadas, que aceitam no Regimento, uma delay que tem sido utilizada por todos

os outros Programas aqui do Campus tamb6m, tem um prego muito mais em conta do que

o TOEFL IELTS, Cambridge. Acabou de verificar e o prego do teste maid completo deles, que

6 o que utilizam, 6 de trezentos e vinte reais. Mesmo em termos de d61ar, este razo6vel.

Mesmo para quem n3o tem a necessidade financeira 6 um teste que n3o 6, concorda com a
Profa. Cristina, muito caro para um teste que vale dois anos apenas. Louva as preocupag6es

da parecerista, acha que s3o v61idas. Mas, ache que t6m como aprovar o projeto da maneira

homo ele este redigido, porque essas preocupag6es est5o contempladas pelo

funcionamento pr5tico do projeto tamb6m. O Prof. Dr. Ignacio Maria Poveda Velasco diz que,

aproveitando o coment6rio do Prof. Clio, acha que 6 muito bom que tenham elsa
possibilidade de aproveitar a profici6ncia feita na Faculdade de Direito, 16gico, que 6 feita

pda FUVEST, assim como a possibilidade de que o candidato apresente o certificado. lsso 6

um ganho. Aproveitando esse coment6rio, gostaria de perguntar ao Presidente da Comiss3o

de P6s-Graduagao, Prof. Rubens Begak, se a respeito desse descompasso de calend6rios, se

existe a possibilidade, se 6 que isso 6 interessante, de voltarem a acertar o passo. Lembra

que aquina Congregag3o aprovaram a possibilidade de procurar a Vunesp, houve toda uma

discuss3o, porque havia esse descompasso. Questiona ao Prof. BeQak se "no horizonte"

existe a possibilidade e interesse de voltar a acertar o passo. N3o a voltar a acertar o passo
com a Faculdade de Direito, mas de iniciar no primeiro semestre. Questions se ou isso 6

indiferente, tanto faz, se come(la no primeiro semestre ou se comega no meir. Claro que

n3o delxariam de abrir o processo seletivo no ano, porque perderiam, mas de repente, para

acertar o passo, poderiam abrir, se fosse o caso, se fosse interessante e conveniente, no

infcio do ano. Haveria um pequeno ac6mulo ou uma pequena sobreposigao, que isso se

resolve fazendo um acerto de vagas. O Prof. Dr. Rubens Begak diz que depende como se v6 a

perspectiva. Dina que, na verdade, o acerto de passos seja manter como esb. Comegou

assam. V3rios Programas da USP comegam no meir do ano. Foiuma surpresa para ele. Como

este, este bom. Podem perfeitamente, no plural, porque os colegiados que t6m que decidir,

virem a pensar nisso. Acha a ideia boa. Mas, ai6 que serra um "giro". O Prof. Dr. Ignacio
Maria Poveda Velasco diz que, talvez, se for para mudar, o momento 6 agora de pensar

nisso. O Prof. Dr. Rubens Begak diz que, como ji falaram muitas vezes, mas vale a pensa
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reprisarem, a FUVEST, apesar de ser uma fundag3o publica, todo esse discurso, e n3o d6

para pensar diferente, porque mal ou bem, quem triunfou no mundo foio capitalismo. A

FUVEST este preocupada com isso, apesar de des n3o dizerem claramente. Eles sempre v3o

pedir, por mais que n3o digam com todas as palavras, que tentem fazer o Programa com o

do Largo. Af sempre, por uma questao de tamanho e de antiguidade, o Largo vai pedir que

alinhem-se, talvez gere um descompasso grande. O Prof. Dr. Ignacio Maria Poveda Velasco

diz que n3o entendeu o argumento. Para ele, tudo bem, que a FUVEST , por uma questao de

organizaQ3o, des queiram, e por essa quest3o tiveram que procurar. S6 colocou, se

houvesse interesse em mudarem o calend6rio, talvez, o momento de se pensar nisso seja

agora. Porque lembra o "trauma", a discuss3o que houve aqui quando afinal, ent:lo, a
Congregagao decidiu. Se pudesse acertar o passo, se 6 que isso 6 interessante. Se pudessem

acertar o passo, evitariam que no ano que vem, embora tenha uma decis3o da
CongregaQao. O Prof. Dr. Rubens Begak diz que uma ideia de um Membro da Congregagao,

muito v61ida, vailevar, ter3o uma reuni3o em breve. Vailevar enquanto uma sugestao. Cabe

discutir. N5o babe se ela teria viabilidade e aprovagao no momento de futuro pr6ximo. Mas,

talvez, seja importante sim. A Sra. Diretora questiona se pode encaminhar. Este colocando

em votagao o parecer da Profa. Cristina com esses acr6scimos de redaQ3o. O Prof. Dr.

Rubens Begak diz que, como na verdade pediu um encaminhamento, concorda com o

parecer da Profa. Cristina e elogiou. Queria pedir destaque, seria o terms t6cnico. A Sra.

Diretora questiona ao Prof. Rubens se n5o concorde com os destaques. O Prof. Dr. Rubens

Begak diz que n3o concorda com as dual alterag6es, apesar de elogiar a preocupagao. E a

favor do parecer, sem alterag6es. O Prof. Dr. Cain Gracco Pinheiro Dias diz que o parecer

sugere dual alteraG6es. Os pareceres prop6em a aprovag3o dos texton do Regiments e do

Regulamento e sugere alteraQ6es na redag3o. Podem encaminhar a votag3o pda parte

central do parecer, pda aprovag3o das propostas, e, depois, votam as sugest6es de

alterag3o que foram feitas pelo parecer. A Sra. Diretora coloca os pareceres em votag3o.

Colocados em discuss3o e votac3o os pareceres da relatora Profa. Dra. Cristina Godot

Bernardo de Oliveira, favor6vel a aprovaG3o de today as modificaQ6es referentes ao

BpgjmpnlQ da Comiss3o de P6s-GraduaQao e favor6vel a aprovaQao das modificaQ6es

!11gpQstas. sem os destaques apontados nos itens V.2 e VII.2, no Regulamento do Programa

deP6E:GrgdpacgQ. apresentadas pda CPG. e n3o havendo manifestaG6es contr6rias, os

!gBferes s3o Qprovado por unanimidade dos presentes (quatorze membrosl. A Sra.

Diretora coloca os destaques, com as propostas de reorientag3o. O Prof. Dr. Rubens Begak

diz que n3o entendeu. A Sra. Diretora diz que quem estiver de acordo com as reorientag6es

sugeridas pda Profa. Cristina fica como este. O Prof. Dr. Cato Gracco Pinheiro Dias sugere,

para evitar confus6es, que o voto seja afirmativo. Ao inv6s do "fique como este", faga os

votos. Quem 6 a favor das sugest6es se manifesta. A Sra. Diretora diz quem 6 a favor das
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sugest6es de reorientagao que se manifeste e quem estiver contr6rio fique como este. A

Sra. Diretora questiona se todos s3o contr6rios. O Prof. Dr. Ignacio Maria Poveda Velasco

pergunta a Profa. Cristina Godoy se ela este mudando o parecer. A Profa. Dra. Cristina Godoy

Bernardo de Oliveira diz que este de acordo com as complementag6es propostas. O Prof. Dr.

Ignacio Maria Poveda Velasco questions se os pareceres foram aprovados com aquela

alteraQao de redaQ3o, com os seus destaques de alterag3o de redagao. A Sra. Diretora diz

que n3o. As alterag6es s3o os destaques que est3o discutindo agora. Questiona a Profa. Dra.

Cristina Godoy qual 6 a redag3o que prop6e. A Profs. Dra. Cristina Godly Bernardo de

Oliveira diz que s6 tinha colocado que era desfavor3vel, mas concorda em fazer a sugest3o

de um ajuste. Na verdade, n3o 6 que esteja errado o que foi colocado no Regulamento, mas

a questao 6 fazer esse ajuste de sempre ter a viabilidade de ter a iseng3o de taxa. Mas, se

for para adotar a FUVEST e o processo seletivo do Largo de S3o Francisco, que deixem no
site expressamente, porque, caso contr6rio, a pessoa precisa saber o lapso temporal da
prova que vaidiferente para o ingresso daqui. Ai6 uma questao da CPG. Gostaria apenas de

fazer esse ajuste de sempre existir a possibilidade de isengao de taxa. A Sra. Diretora diz que,

entao, vai encaminhar da seguinte forma, as propostas de reorientag3o da Profa. Cristina,

que sejam objeto de nova redag3o, que garanta a isengao de texas. O Prof. Dr. Cato Gracco

Pinheiro Dias diz que a redag3o atual ja garante a isenQao de taxas. Na leitura que a Profa.

Cristina fez do Regiments, talvez, isso n5o tenha ficado evidente. Mas, quando o
Regulamento diz "seri aceito profici6ncia feita por comiss3o nomeada pda CCP, ou por

fundagao de apoio" este pressuposto que o exame da FUVEST, utilizado para selegao do

Programa de P6s da FD, seja v61ido tamb6m aqui no mesmo puzo de validade em que ele 6
v51ido 15. Se o aluno se inscreve no Programa da S3o Francisco e permite a dispensa de

pagamentos de taxas, entao, este garantida a gratuidade, mesmo pelo Programa da
Unidade. A Sra. Diretora diz ao Prof. Caio que o momento em mudam as regras da S3o

Francisco, aqui mudam tamb6m. O Prof. Dr. Cain Gracco Pinheiro Dias diz a Sra. Diretora que

sim, mas acha que o proprio Regulamento prev6 a possibilldade da realizag3o de um exame

por fundag3o de apoio. Mudando o Programa do Largo de S3o Francisco, ter5o que repensar

como v3o fazer. Mas, nesse memento, em um Programa pequeno como o da FDRP

comparado com um Programa "mastod6ntico" como o da S3o Francisco, para a FUVEST 6
economicamente interessante fazer uma prova que tenha mil e quinhentos candidatos. O

Programa da FDRP tem duzentos ou trezentos candidatos. A Sra. Diretora diz que na S3o

Francisco tem quatro milcandidatos. O Prof. Dr. Cato Gracco Pinheiro Dias diz que, para fazer

uma prova proficiancia para o da FDRP, ela custa caro para a fundagao. Nesse momento,
talvez, como n3o tem nenhuma perspectiva do Largo mudar o processo de seleQao dele,

des est3o felizes e a fUVEST tamb6m este, ache que essa 6 uma preocupaQao menor.

Podem manter a redaQ3o, pois parece que contempla a preocupagao da Profa. Cristina com
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a gratuidade. E concorda com a Profa. Cristina, mas af n3o 6 uma questao do Regulamento.

E uma questao de colocarem no site do Programa de P6s, fica sugestao para o Prof. Rubens,

que os interessados na gratuidade, no exame de profici6ncia, devem se inscrever e fazer o

processo seletivo tamb6m na S3o Francisco. E af ter3o que olhar os prazos da S3o Francisco.

A Sra. Diretora questiona por que n3o repetir o artigo do Regimento no Regulamento.

Repetir o artigo da isenQ3o. O Prof. Dr. Rubens Begak diz que endossou, mas, em

homenagem ao di61ogo, a Profa. Cristina diz que aceita, s6 quer que fique maid clara. Acha

que podem fazer uma redagao um pouco mais clara e n3o tem nenhum problema. Se
houver essa delegag3o da Congregag3o e essa confianga na CPG, deixa um pouco mais clara,

fica o di61ogo e podem ter uma votag5o un$nime. A Profa. Dra. Cristina Godoy Bernardo de

Oliveira diz que, exatamente, 6 s6 colocar "vfrgula" e "garantindo-se sempre a iseng3o das

taxas". A Sra. Diretora diz que flca esse proposta quanto a essen destaques, de delegar a

CPG, alterar essa passagem do Regulamento no sentido de esclarecer e garantir a iseng3o

visando a gratuidade. Colocada em discuss3o e votaGao a proposta de delegar a CPG para
alterar a passagem do Regulamento no sentido de esclarecer e garantir a isencao visando 5

!rgluBQde, quanto aos destaques apontados pda relatora Profa. Dra. Cristina Godot

Bernardo de Oliveira referentes aos itens V.2 e VII.2 no Regulamento de P6s-Graduac5o, e

n3o havendo manifestaG6es contr6rias, a proposta 6 aprovada por unanimidade dos

presented (quatorze membros). O Prof. Dr. Ignacio Maria Poveda Velasco diz, aproveitando

que est3o falando do Regimento e do Regulamento, acha que o Prof. Rubens este sabendo,

na Faculdade de Direito do Largo foi feita uma mudanQa no processo seletivo que achou
inteligente, um processo com dual entradas. Questiona se sabem disso. Fazem um processo

seletivo Onico. Por exemplo, coloca dual vagas no processo seletivo que 6 um s6, mas, para

evitar o ac6mulo, porque 6 uma loucura fazer trezentas bancas. Foiuma solug3o inteligente

que apoiou. T6m duas vagus, um comega em janeiro ou fevereiro e outra comega em
agosto. Um processo e duas entradas. O Programa aqui6 menor, mas de repende 6 uma

coisa para se pensar, para espagar e tal. O Prof. Dr. Calc Gracco Pinheiro Dias diz que essa 6

uma preocupa93o interessante. Acha que 6 uma coisa que podem discutir tamb6m. Este

falando aqua memo como "entr3o", porque nem credenciado 6. Mas, a Onica preocupag3o

aqui6 que n3o podem mexer nessas datas de entrada, por quest3o da avaliag3o quadrienal

Qualquer mexida que fagam nas datas de entrada vai mexer as taxas de formagao e vai

bagungar a avaliagao. Ache que 6 uma sugestao que podem registrar para, no pr6ximo

quadri6nio, pensarem nessa alterag3o. Agora isso seria muito complicado. Retornam ao

item 3.1.2 Eleigio para um membro suplente da Comissio de P6s-Graduag3o, tendo em vista

o t6rmino do credenciamento do Prof. Dr. Gustavo Asked Ferreira em 17/12/2018. A Sra.

Diretora diz que podem considerar que est3o chegando ao fim dessa reuni3o da

CongregaQ3o da Faculdade de Direito de Ribeir3o Preto, nesse sentido passa a palavra a
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Marcia, para dizer quem s3o os vencedores da eleig3o para suplentes. A Sra. Marcia

Aparecida Cruz de Oliveira Bianco diz que foram computados para membros suplentes cinco

votos para a Profa. Dra. Juliana de Oliveira Domingues, nove votes para o Prof. Dr. Jair

Aparecido Cardoso, um voto para o Prof. Dr. Camino Zufelato, seis votos para o Prof. Dr.

Eduardo Saad Diniz, sets votos para Profa. Dra. Maria Paula Costa Bertran Munoz, houve um

empate, e dois votos em branco. Ficaram assim: le) Prof. Dr. Jair Aparecido Cardoso com

nove votos. 2e) Empatados o Prof. Dr. Eduardo Saad Diniz e a Profa. Dra. Maria Paula Costa
Bertran Munoz com sein votos. Pdas regras do Regimento 6 o mais antigo. O Prof. Dr.

Eduardo Saad Diniz entrou em 05/12/2011 e a Profa. Dra. Maria Paula Costa Bertran Munoz

foiadmitida em 12/09/2012. Ent3o, fica o Prof. Dr. Eduardo Said Diniz. A Conareaac3o elege
oara membros suolentes da Comiss5o de P6s-Graduac3o, com 9 (nove) votos, o Prof. Dr. Jair

Aparecido Cardoso. em decorr6ncia do t6rmino do credenciamento do l?r(}f:l)r:GystavQ
Assed Ferreira em 17/12/20].8 e. com 6 (seis} votos, o Prof. Dr. Eduardo Said Diniz, em
decorr6ncia da eleic3o do Prof. Dr. Sergio Noiiri como membro titular em 07/06/2019 pda

fg!!gfegg£8g. Nada maid hayflldo a tratar, a Sra. Diretora agradece a presenga e d6 por

encerrada a reuni3o is de#essf td }Nr&.gl1lii:lta-miqutos, desejando a todos boas f6rias. Do

que, para constar, eu, \t 'B?f/i:lgi:X==i41;:=' Marcia Aparecida Cruz de Oliveira

Bianco, Assistente T6cnica bd:a6mica,~lavreie digitei esta Ata, que seri examinada pecos
Senhores Conselheiros presentes a Sess5o em que for discutida e aprovada, e por mim

assinada. Ribeir3o Preto, sete de junho de dois mile dezenove

havendo

de

ad6mica
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