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ATA DA 90g SESSA0 0RDINARIA DA CONGREGA(IA0 DA FACULDADE DE DIREITO DE RIBEIRA0

PROTO DA UNIVERSIDADE DE SAO PAULO. Aos dois dias do m6s de agosto de dois mil e

dezenove, is quatorze horns e dez minutos, na Sala da CongregaQao da Faculdade de Direito

de Ribeir3o Preto da Universidade de S3o Paulo, em terceira convocagao, redne-se a
Congregagao da Faculdade de Direito de Ribeir3o Preto - FDRP, sob a Presid6ncia da Profa.

Dra. Monica Herman Salem Caggiano, Diretora da Unidade, com a presenQa da Vice-Diretora

Profa. Dra. Massa de Souza Ribeiro, e dos Senhores Membros, Professores Alessandro

Hirata, Cain Gracco Pinheiro Dias, Cintia Rosa Pereira de Lima, Cristina Godoy Bernardo de
Oliveira. Eliana Franco Neme, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Gustavo Asked Ferreira,

lgn6cio Maria Poveda Velasco, M6rcio Henrique Pereira Ponzilacqua, Pedro Bohomoletz de

Abreu Dallari, Rubens Begak, Sergio Nojiri, Thiago Marrara de Matos, Representante

Discente de Graduagao Lucas Vieira Carvalho. Presente tamb6m a Assistente T6cnica

Acad6mica Marcia Aparecida Cruz de Oliveira Bianco para secretariar a reuni3o. Justificaram

aus6ncia antecipadamente os Professores Camilo Zufelato, Jair Aparecido Cardoso, Nelson

Mannrich, Nuno Manuel Morgadinho dos Santos Coelho, Silvana Martins Mishima e o

Representante dos Servidores T6cnicos e Administrativos Felipe Augusto Barroso Maia

Costa. Havendo n6mero legal, a Sra. Diretora d6 boas vindas apes as f6rias, agradece a

presenga de todos e declara abertos os trabalhos da 90e Sess3o Ordin5ria da Congregag3o
da Faculdade de Direito de Ribeir3o Preto da Universidade de S5o Paulo. 1. EXPEDIENTE. I.

Discuss3o e votag3o. 1.1. Ata da 89i Sess3o Ordin3ria da Congregag3o, realizada em

07/06/2019. Colocada em discuss3o e votac3o a Ata da 89a Se$s3Q Qrdin6ria da
Congrega€ao, realizada em 07/06/2019, e n3o havendo manifesta£6es contr6rias. a Ata 6

eprQv4dq PQr y Q imidedq: 2. Comunicag6es da Diretoria. - Senhora Diretora, Profa. Dra.

Monica Herman Salem Caggiano. A Sra. Diretora comunica: A) Mensagem a Comunidade USP

sobre o tete malarial. B) A Terceira Miss3o das Universidades de Pesquisa. Presenga da Sra.

Diretora e Vice-Diretora, Profa. Dra. Massa de Souza Ribeiro, dias 30 e 31/07/2019, na

reunigo de dirigentes que foi realizada em Baum. Como ja apontado na reuni3o anterior, do

CTA, dina que teve um divisor de 6guas. Dia 30/07/2019 se discutiu apenas o teto. A

quest3o do teto que 6 sensivel, extremamente delicada, e que "atinge em cheio" as

Unidades que t6m professores mais antigos. Aqui na FDRP a questao de tete n3o atinge nem

docente e nem servidor. Todos devem ter recebido o comunicado que foi divulgado pelo

pr6prio Rector, pelo Gabinete do Reitor, no pr6prio dia 30/07/2019. No entanto, nessa
reuni5o trouxe discuss3o e debates em mat6rias muito interessantes. Como ji fez o relato

no CTA, gostaria de pedir a Profa. Maida que relatasse as discuss6es mats importantes que

tiveram no dia 31/07/2019. O que se discutiu no dia 31/07/2019 6 o que se pretende da

Universidade no s6culo XXI. O s6culo XXI apresenta demandas diferenciadas e a USP, por

evidente, tem que se acomodar e alinhar is expectativas. Adentram a sala: is 14h13 o Prof.
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Dr. Alessandro Hirata, 14h15 Profa. Dra. Eliana Franco Neme e is 14h20 Prof. Dr. Caio

Gracco Pinheiro Dias. A Sra. Vice-Diretora, Profa. Dra. Massa de Souza Ribeiro comunica que

entre a extensa agenda que tiveram em Baum, a16m da questao do teto, 6 elsa quest3o do

novo papel da Universidade, colocada como a terceira miss3o. Fda-se em valorizagao da

pesquisa e atividades de cultura e extens3o voltadas para os beneficios que t6m gerado para

a sociedade. E a questao de trabalharem de forma maid interativa para que a pesquisa possa

obter resultados pr6ticos. Outdo aspecto colocado, a questao da evas3o. Existe uma
preocupagao muito grande da Universidade. Uma equipe de trabalho comegou atuar. No

primeiro momento, o foco sera aqueles cursos que t6m baixa relag3o candidate e vaga e

alta taxa de evas3o. N3o 6 o caso da FDRP, mas 6 muito importante para a Universidade

porque foi listada quantidade significativa de cursos nessa situaQao. O Prof. Carlotti falou do

Programa "Print", dos efeitos das mudangas na quantidade de bolsas, dos cortes que os

atingem no periodo de transigao, quando termina uma bolsa at6 a alocagao para o pr6ximo

aluno. No memento ainda n3o conseguem sentir, mas sentir3o na medida em que
precisarem fazer essas realocaQi5es. Ele ressaltou tr6s aspectos em relag3o is mudanQas que

a Capes tem promovido e que s3o coincidentes com os objetivos da USP, a quest3o do

planejamento acad6mico para produg3o, trabalhar com a qualidade da produg3o cientifica,

aspecto que tanto a Capes como a USP vai voltar a atengao para isso, e a quest3o do
impacto na sociedade. A questao da sociedade que este inclusive associada com a terceira

miss3o para a valorizaQao dos produtos da USP. A16m disso, foi criada uma nova ag6ncia em

substituigao ao sistema SIBI de integragao de bibliotecas, onde se pretende trabalhar com a

maior informatizagao das bibliotecas, para fazer uma integrag3o maior entre das e com isso

fazer uma economia significativa de recursos e de obtenQ3o dos recursos dos livros e

pesquisas que est3o disponiveis. A coordenaQ3o este sob os cuidados do Prof. Jackson

Bittencourt, do ICB. Foi falada, tamb6m, a questao do "Future-se" que 6 uma plataforma

langada no governo Bolsonaro. Foram comentados alguns aspectos que trazem de
diferenciador nesse Programa que 6 buscar recursos privados para insergao no
desenvolvimento das pesquisas de uma forma gerd. Essen foram alguns aspectos

importantes discutidos. A Sra. Diretora diz que propos 5 Profa. Massa que disponibilizassem

por e mail os dezessete pontos a atingir, ou seja, metas da Universidade do s6culo XXI. A

questao da terceira miss3o da Universidade tamb6m seria repassada, considera importante.

N3o tem ideia se isso foidisponibilizado ou n3o. Sabe que o comunicado quanto ao assunto

teto foidisponibilizado para todos indistintamente. Vaiverificar isso, para n3o ser duplicado.

C) debate foi interessante e demorado. Vai preparar e disponibilizar esses dois materiais.

Tamb6m os crit6rios para distribuigao das duzentas e cinquenta vagas novas de professores,

docentes vai tentar disponibilizar para que todos pudessem discutir e debater e apontar

problemas e n3o problemas. C) Edital Ng 013/2019, de 13/06/2019, disp6e sobre a abertura
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de inscriQ6es ao concurso p6blico de trtulos e provas visando o provimento de um cargo de

Professor Titular, em RDIDP, refer6ncia MS-6, junto ao Departamento de Filosofia do Dlreito

e Disciplinas B6sicas da FDRP/USP - Area de Direito Romano e Hist6ria do Direito. As
inscrig6es estar3o abertas pe]o puzo de 180 dias, de 24/06 a 20/12/20]-9. D) FDRP celebra

acordo de Duplo Diploma de Graduag3o com Un/vars/fd deg// stud/ df vassar/ IUNISS), lt61ia.

E) Portaria [nterna FDRP Ng 008/2019, de 13/06/20].9, designa a Comiss3o Coordenadora da

Semana Jurfdica de 2019 da FDRP/USP, a ser rea]izada no periodo de ].4 a 16/08/2019: Prof.

Dr. Alessandro Hirata (Presidente), Profa. Dra. Cynthia Spares Carneiro, Prof. Dr. Daniel

Pacheco Pontes, Prof. Dr. Gabriel Loretto Lochagin, Felipe Augusto Barroso Mata Costa

IRepresentante da Area Acad6mica), Fabio Jose Moretti IRepresentante da SeQ3o de

Inform6tica), Fernando Ribeiro Rodrigues IRepresentante da Area Administrativa), Gisele

Cristina Santos (Representante da Area Financeira), Claudia Sarkis Rezende ISecret5ria),

Lucca Vinha Vigneron (CAAJA), Pedro Sergio Liberatto Souza (CAAJAI, Alone Maria
Spakauskas Brocco (AAACasa71 e Raphael Tharsus Marcondes IAAACasa7). F) Portaria

Interna FDRP N9 009/2019, de 13/06/2019, disp6e sobre a eleig3o para escolha do Chefe e

Vice-Chefe do Departamento de Filosofia do Direito e Disciplinas B6sicas da FDRP/USP. O

primeiro turno seri rea]izado no dia 15/08/2019. G) Portaria ]nterna FDRP Ng O11/20].9, de

02/07/2019, disp6e sobre a eleig3o para escolha do(a) Chefe e Vice-Chefe do Departamento

de Direito Privado e de Processo Civil da FDRP/USP. O primeiro turno seri realizado no dia

21/08/2019. H) Portaria ]nterna FDRP NQ 012/2019, de ].5/07/2019, disp6e sobre a eleigao

para escolha do(a) Chefe e Vice-Chefe do Departamento de Direito POblico da FDRP/USP. O

primeiro turno sera realizado no dia 20/08/2019. 1) Portaria Interna FDRP Ng 013, de
19/07/2019, disp6e sobre a eleiQao para representantes da categoria docente de Professor

Doutor junto a Congregag3o da FDRP/USP, e seus respectivos suplentes. A eleig3o sera

rea[izada em 30/08/2019. Concurso para LivrQ-Doc6ncia rea]izado: J) ]]. a 14/06/2019 -

Edital FDRP Ng 034/2018 - Departamento de Direito POblico - Area de Direito Humanos.
Candidato habilitado: Prof. Dr. Walter Claudius Rothenburg. f?rQqq$$Q $Q !ivQ pgrq

PTQfQiiiiQr PQulpi l9ppQrqrip r9pli?pdQ: K) 24 a 26/06/2019 - Edital FDRP Ng 002/2019

Departamento de Direito POblico - Area de Teoria Gerd do Estado e Direito Constitucional.

Candidate aprovado e indicado: Dr. Rafael Tomaz de Oliveira. Evento realizado: 1) 30/06 a

02/07/2019 -- 5g Congresso de Graduag3o da Universidade de S3o Paulo, "Caminhando para

a Inovag3o Curricular", realizado na sede da Faculdade de Direito de Ribeir3o Preto/USP. Foi

uma reuni3o de amplo sucesso, com muitos participantes. Na qualidade de Diretora desta

Casa s6 teria que agradecer ao Pr6-Reitor, Prof. Dr. Edmund Chada Baracat, por ter

selecionado, neste Campus de Ribeir3o Preto, a Faculdade de Direito para realizaQ3o dente

Congresso. A Faculdade de Direito de Ribeir3o Preto ganhou visibilidade, notoriedade e

passou todos do Campus S3o Paulo e dos Camp/ da Universidade de S3o Paulo do interior a
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conhecer melhor a FDRP/USP. Registra seu profundo agradecimento. Pr6ximos eventos: M)

09/08/2019 -- Workshop "Preparando o EAD para a FDRP", no Anfiteatro da FDRP/USP, 5s

13h30. Estabelecendo crit6rios e propostas concretas para o oferecimento de curse de

atualizaQao, aperfeigoamento e especializag3o em cede de Sistema de Educagao a Dist$ncia

- EAD. Realizag5o: Comiss3o para Estudos e Propostas Concretas envolvendo o Sistema de

Educag3o a Dist6ncia. Organizador: Prof. Dr. C16udio do Prado Amaral. A Faculdade de

Direito integrando a USP, e se querem uma Universidade do s6culo XXI, precisam acostumar

a oferecer esses cursos EAD. S3o cursos que a sociedade do s6culo XXI e, principalmente, a

comunidade brasileira demanda. Demands essencialmente da comunidade uspiana, porque

o logo da USP 6 extremamente potente, importante. Todos est5o esperando que a USP

venha oferecer cursos EAD. N3o possuem o "know-how", est3o "comegando a engatinhar" e

iniciam a trajet6ria EAD. Est3o todos convidados, convocados a participar desse workshop.

N) 14 a 16/08/2019 Semana Juridica FDRP/USP 2019. O m6s de agosto 6 especial, pois
comemoram no dia 1]./08/2019 o Dia do Advogado. Portanto, 6 tradigao da Casa manterem

uma Semana Juridica. O) 23/08/2019 -- Workshop "Educag3o e Cidadania 2", no Anfiteatro

da FDRP, is 9h30, com a presenQa de dual professoras norte americanas, da Faculdade de

Educagao de Indiana, EUA. Estar6 presente, tamb6m, a Profa. Pilar Jimenez Tells,

Especialista em Educag3o e Avaliagao de Unidades e, no moments, ela exerce o cargo

honroso de Secret6ria Gerd da Universidad de Salamanca, Espanha. Estar6 presente,

comandando este workshop, a Profa. Nina Ranieri, Especialista em Direito e EducaQ3o,

inclusive tem um grupo de pesquisa direcionado a analisar a promogao da educagao pelo

direito. P) 28 e 29/08/2019 "Lig6es de Norberto Bobbio", no Anfiteatro da FDRP. Q) 19 e

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

Constituciona[, "As Vu]nerabi]idades da Democracia Brasi]eira". R) 31/10 a ].Q/11/2019 -
Congresso Brasileiro de Direito Politico. Neste momento, is 14h30, o Prof. Dr. Guilherme
Adolfo dos Santos Mendes adentra a sala. 3. Palavra aos Senhores Presidentes de Comiss6es.

Comissio de Graduagio. O Prof. Dr. Mircio Henrique Pereira Ponzilacqua comunica: A) Edital

PUB 2019/2020 este na fase de selegao dos candidatos que ji se inscreveram. A Casa

apresentou 47 (quarenta e sete) projetos, portanto, n6mero bem superior ao do ano

passado, sendo 32 (trinta e dois) homologados. 15 (quinze) projetos, infelizmente, n3o

puderam ser homologados. Geralmente, dentro desses 15 (quinze) s3o projetos enviados

mais de uma vez pelo mesmo professor. Ou seja, s3o v6rios projetos de um mesmo
professor. Reputam esse aumento do n6mero de projetos enviados, possivelmente pelo

contexto socio, econ6mico, culturale politico que est3o vivendo que faz com que as pessoas

procurem maid recursos internos e, tamb6m, pda divulgagao e interesse havido neste

61timo edital PUB pda Comiss3o de GraduaQ3o. B) Foram inscritos S (cincol projetos para o

PEEG, projeto de monitoria, 4 jquatro) forum aprovados. E a media mesmo da Unidade, com
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4 (quatro) bolsistas, um para cada projeto. Tamb6m este em fase de seleQao dos candidatos.

C) Processo seletivo de transfer6ncia externa, houve a prova e este na fase de corregao da

prova, cujo resultado preliminar, sujeito a recursos, seri apresentado no dia 12/08/2019

Comissio de P6s-Graduag3o. O Prof. Dr. Rubens Begak comunica: A) Est3o finalizando o

Processo Seletivo, depois das fases todas finalizadas. Tem at6 terra-feira que vem a fase de

encerramento dos eventuais recursos para aquelas pessoas irresignadas com o resultado

provis6rio e, ap6s, a divulgaQao final. Relembra aquilo que falou na 61tima reuni3o, tiveram

um n6mero menor de candidatos, 29 jvinte e novel contra os 36 (trinta e seis) tradicionais.

lsso se deve a transig3o que tiveram, 6 uma fase transit6ria, dos orientandos, mas, a mesma

correlaQao da procura e do nOmero daqueles aprovados. A proporgao 6 a mesma. B) Seleg3o

de Alunos Especiais, tradigao de fazer sempre por edital. Teve o prazer de assinar ontem,

pda CPG, a divulgag3o dos 29 jvinte e nove) aprovados. Tiveram um n6mero grande de
inscritos, 61 jsessenta e um) candidates. A matricula seri nos pr6ximos dias 05 e
06/08/2019. C) Est6gio PAE, com "importancia impar" para o segundo semestre. Iniciou no

dia 01/07/2019, as atividades de preparaQao das disciplinas. Dos ll jonzel estagi6rios, 9

Inovel conseguiram bolsa. D) Bolsa do Programa de Demanda Social, que seguiram somente

com 2 Iduasl cotas dadas pda Capes e ljuma) dada pda Pr6 Reitoria, em complementag3o.

Tinham 2(dual) emprestadas pda Unidade maior aquido Campus Ribeirao, a Faculdade de

Medicina, mas essay foram recolhidas pda Capes. S3o bolsas no valor de R$ 1.500,00 (um

mil e quinhentos reais). Fica a nota de que lamentam isso, mas seguem com as bolsas
sup6rstites. E) O Edital PRPG, motivo de grande alegria, mobilidade Santander, a proposta

que encaminharam pda Profa. Dra. Flavia Trentinifoi contemplada. Entao, s3o R$ 10.000,00
Idez milreais) para as atividades junta 5 Universidade de Udine e a Universidade de Pisa. F)

J6 tem marcada a cent6sima defesa do P6s-Graduag3o. J6 tinha anunciado que seria agora

no segundo semestre, seri no dia 09/08/2019, no Anfiteatro, orientagao do Prof. Dr. C16udio

do Prado Amaral, aluna Fernanda Gebrim Daameche de Oliveira. G) Est3o desde ontem nas

novas instalaQ6es. Agradecem maid uma vez a sensibilidade da Direg3o. Tiveram um
pequeno atraso com a mudanga do CEJUSC, mas ji est3o de posse da bala. Covida todos

para conhecer as novas instalag6es, est3o sendo chamada de "latif6ndio". N3o resiste a

fazer a brincadeira aqui, porque, realmente, s3o acomodag6es muito mais confort6veis do

que as que estavam. lsso certamente reflete a importancia do P6s e isso 6 percebido pda

Direq:ao. Neste momento, is ].4h37, o Prof. Dr. Gustavo Assed Ferreira adentra o local.

Comissio de Pesquisa. O Prof. Dr. Cato Gracco Pinheiro Dias comunica: A) Proximidade do

final do puzo para apresentaQao de trabalhos no SllCUSP(Simp6sio de Iniciagao Cientlfical

Pedem dos professores que t6m trabalhos de pesquisa orientados que instem os
orientandos a fazer a inscrigao, o puzo vai at6 o dia 16/08/2019. O SllCUSP vaiacontecer

aqui na Faculdade, depois de reunites aqui no Campus, dias 23 e 24/09/2019. Decidiram
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esse ano realizar conjuntamente o SllCUSP com as outras Unidades, por uma quest3o de

facilidade de organizag3o. B) Resultado do Edital PIBIC (Programa de Bolsas de IniciaQao

Cientifica), com verba do CNPq. Como era esperado, receberam somente uma bolsa. Como

jS n3o t6m mais docentes jovens, rec6m contratados, n3o tem mais a "bolsa enxoval". A

faculdade recebe, ent3o, somente uma bolsa de PIBIC. Como as bolsas s3o distribuidas em

funQ3o dos professores, o 6nico professor da Casa na categoria "A" 6 o Prof. Dr. Eduardo

Saad Diniz, que recebeu essa bolsa. Dos alunos que se candidataram com o Professor, a

aluno lan Teixeira Barreiro, do segundo ano, que vai iniciar a pesquisa. C) Receberam, e a

Diregao encaminhou tamb6m para todos os docentes, o Offcio EGIDA Escrit6rio de Gest3o

de Indicadores de Desempenho Acad6mico da USP, que gerencia a coleta de dados de
produgao acad6mica dos professores da USP, a quest3o da visibilidade em sites que fazem

agregagao de dados de pesquisa. Tem o curriculo I.antes que funciona no Brasil, mas

internacionalmente t6m outros sistemas de identificaQao de pesquisadores que permitem

fazer o cruzamento de dados de produgao, quem este produzindo. A partir desses dados, a

USP consegue capturar os dados para fazer o relat6rio da produg3o e ter uma visio da

produQao da USP. O EGIDA monitora o curriculo Z-atfes, Soho/ar /D do Goog/e, Scopus /D,

ORC/D e /?esearcher /D da IWeb of Sc/ence. A Faculdade tem uma presenga muito abaixo do

ideal nesses buscadores, nesses registros de pesquisadores. Receberam uma tabela, todos

t6m acesso a esses dados, este no site DataUSP, em WeR USP. Todos os docentes t6m

curriculo Lattes, precisam apresentar inclusive para os concursos, mas em relaG3o ao
Soho/ar /Z): Departamento de Direito Pablico, dos deus 19 Idezenove) docentes, somente 12

Idozel t6m Goog/e Soho/ar, Departamento de filosofia do Direito e Disciplinas B6sicas dos 9

Inove) docentes somente 5 (cincol t6m e Departamento de Direito Privado e de Processo

Civil de 16 Idezesseis) docente, ll jonze) t6m. 0 0RC/D: Departamento de Direito Pablico,

dos seus 19 Idezenove) docentes, somente 9 Inove) t6m cadastrado o ORC/D, pode ser maid,

mas cadastrado no sistema n3o t6m, Departamento de Filosofia do Direito e Disciplinas

B6sicas dos 9 (novel docentes somente 5 (cinco) t6m e dos ]-6 (dezesseis) docentes de

Direito Privado e de Processo Civil somente 7 jsetel t6m no DataUSP. O /?esearcher /D da

IWeb ofScfence; Departamento de Direito POblico s3o 6 jseis) docentes, nenhum docente do

Departamento de Filosofia do Direito e Disciplinas B6sicas e nenhum docente do

Departamento de Direito Privado e de Processo Civil. A Comiss3o de Pesquisa desde a

presid6ncia do Prof. Dr. Thiago Marrara de Matos vem comunicando os docentes da Casa da

importancia de se fazer o cadastro nesses servigos. Inclusive, colocando o presidente, na
6poca, o Prof. Thiago, hoje, ele (Prof. Cain) e o secret6rio oder, a disposiQ3o dos docentes

para ajud6-1os a fazer o cadastro, se comprometendo a it at6 a sala do docente. Entende

que nem todos t6m familiaridade com o sistema, que ipso pode ser complicado, ent3o,

est3o dispostos a ajudar. Mas, ainda tem uma resposta muito baixa dos docentes e a
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Comiss3o de Pesquisa tendo em vista a cobranQa que veio da Reitoria da USP, vem pedir
essa ajuda tamb6m da DireQao para instar os docentes a fazerem esses cadastros e
comunicarem no sistema DataUSP quais s3o seus n6meros. O proprio docente faz a insergao

dos dados no sistema USP, porque n3o capta autom6tico. O Scopus /D 6 outro indicador

que, talvez, possam pensar tamb6m do ponto de vista acad6mico dos docentes. O Scopus /D

6 o Onico identificador que n5o se cadastra, 6 atribuldo automaticamente sernpre que se

produz ou publica numa revista que esteja indexada no Scopus, Tem um ndmero muito

baixo, peso menos dos notificados aqui. A Comiss3o de Pesquisa tem essa atribuigao, mas

acha que isso importa a Comiss3o de P6s-Graduagao tamb6m. T6m dados muito baixos no

Scopus /D, indict que os docentes da FDRP est3o publicando pouco nos peri6dicos que s3o

dessa base, que 6 uma das bases internacionalmente mais respeitadas. Acha que precisam

ver politicas de fomento e estfmulo a publicag3o, porque esse 6 um indicador importante

Quando comparam os dados da Faculdade de Direito de Ribeir3o Preto com de outras

Unidades, inclusive equivalente em torno de tamanho, nOmero de professores e idade, tem

uma diferenQa muito grande. O Prof. Dr. Rubens Begak diz que, endossando as palavras do

Prof. Caio, Presidente da Comiss3o de Pesquisa, a Pr6-Reitoria de P6s-Graduag3o este

terminando agora a avaliag3o dos programas que ela fez. Inclusive, receberam aqui por

parte do Programa de P6s-Graduag3o da Faculdade de Direito de Ribeir5o Preto a avaliag3o

que foi feita. N3o tiveram as tr6s avaliaQ6es feitas, ipso aconteceu em muitos programas,

mas tiveram duas, uma feita por um relator, professor da Universidade de S3o Paulo, e uma

feita por um relator externo. Est3o sendo divulgadas hoje pda coordenagao do programa da

CPG, e uma das razi3es 6 exatamente elsa que foi apontada. Muitas vezes, a an61ise 6
prejudicada pda falta dos indicadores que os professores est3o inscritos. Pode ser que at6

des do programa n3o estejam inscritos em todos estes cadastros de avaliag3o, mas 6

relevante realgar a importancia disso. lsso este refletido na an61ise feita e que este a
disposigao para os colegas. O Prof. Dr. Cato Gracco Pinheiro Dias diz que esses dados s5o do

ID que est5o cadastrados no sistema da USP no DataUSP. Eventualmente pode ser que o

professor tenha o cadastro no ORCID, por exemplo, mas n3o tenha feito o cadastro no

DataUSP. Os dados lidos s3o os que a USP disp6e sobre os cadastros dos deus docentes. N3o

basta s6 fazer o cadastro, kinda tem informar a USP, para que ela possa puxar
automaticamente os dados. A Sra. Diretora diz que os apontamentos foram extremamente

oportunos e teri por parte da Diretoria todo o apoio necess6rio para que, n3o apenas se

divulgue isto, h6 necessidade, quase que uma imposigao para o docente, mas, que tamb6m

divulgue os meios, as ferramentas necess6rias. Diz ao Prof. Clio que 6 s6 procure-la que

fargo um programa conjunto para que isso seja reparado ou facilitar para os docentes. Os
Profs. C15udio e Eduardo da Comiss3o de Cultura e Extens3o Universit6ria n3o est3o

presented. Neste momento, is 14h47, o Prof. Dr. Sergio Nojiri retira-se da sala. Comlssio de
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Relag6es Internacionais. O Prof. Dr. Alessandro Hirata comunica: A) Tiveram agora o edital

especrfico de vagas de interc6mbio para parses da America Latina, Portugal e Espanha, que 6
uma das vertentes das bolsas da AUCANI. Como o editalde bolsas da AUCANlteve abertas

as inscriQ6es a partir de ontem at6 o dia 08/08/20]-9, tem uma vega de interc5mbio para

esses parses. fizeram o edital com as universidades conveniadas desses parses e tiveram 9

Inove) inscritos, sendo selecionados seis alunos para concorrer essas bolsas que, a partir de

ontem, podem j6 se inscrever. Continuam com a mesma media de nOmero de alunos indo

fazer programa de intercambio, apesar da diminuigao do nOmero de bolsas e das
dificuldades para internacionalizagao. O Prof. Dr. Ignacio Maria Poveda Velasco questiona

quaid s3o as universidades da America Latina. O Prof. Dr. Alessandro Hirata responde que 6
de Temuco no Chile e Polit6cnico no Peru. Tiveram inscritos somente para o Chile. O Prof.

Dr. Ignacio Maria Poveda Velasco questiona se Polit6cnico do Peru tem Direito. O Prof. Dr.

Alessandro Hirata responde que n3o, mas que de Ci6ncia Sociais pode fazer, 6 aberto. 4.

Palavra aos Senhores Membros. A Profa. Dra. Cfntia Rosa Pereira de Uma diz que foi

publicada uma entrevista sua na revista "Revide" sobre seguranga digital. S3o tr6s p6ginas

sobre seguranga da informag3o, inclusive a foto foi tirada aqui na Faculdade. Em abril
tamb6m deu uma entrevista sobre seguranga digital para a "Super Interessante". lsso para

informar a Faculdade sobre o impacto das pesquisas, porque representam a FDRP nessas

medias tamb6m. O Prof. Dr. M6rcio Henrique Pereira Ponzilacqua diz que 6 s6 uma solicitagao

de esclarecimento ao Prof. Rubens. Cluestiona se foi falado 61 jsessenta e um) inscritos na

Oltima etapa. O Prof. Dr. Rubens Begak esclarece que 61 (sessenta e uml inscritos foi no

edital de alunos especiais. O Prof. Dr. Mgrcio Henrique Pereira Ponzilacqua diz que seria
interessante para efeito de registro, porque foi um n6mero bastante grande de inscritos

para o processo seletivo regular. O Prof. Dr. Rubens Begak diz que divulgou na Oltima reuni3o

de junho, pode at6 repassar agora. O nOmero de 61 jsessenta e um) foi quando falava do

editalde alunos especiais. O primeiro nOmero n3o tem aqui, mas pode conseguir. Esse ano

teve o n6mero total de 242 Iduzentos e quarenta e dual) inscriQ6es homologadas.

Obviamente um pouch menor do que o ano passado, mas, pda explicag3o que deu, com a

mesma relag3o de procura, tendo em vista a diminuigao do n6mero de vagas. Mas, a relaQ3o
foia mesma, 8,34. O Prof. Dr. Guilherme Adolfo dos Santos Mendes pede permissao ao Prof.

Rubens Begak para passar uma informagao que 6 importante para o programa. Participou

em alguns dos dias de quake todas as bancas, quase metade das bancas. Sua impressao 6

que o n6mero absoluto de candidatos reduziu, porque meio que acabou o "oba oba". Acha

que muita dente prestava porque pensava "abriu uma P6s-Graduag3o, Mestrado, vou

prestar". O navel dos projetos de pesquisa e a pontuaQao, que 6 a face final, porque a
pontuag3o do projeto o projeto de pesquisa e curriculo aumentou muito e os crit6rios,
praticamente, n3o alteraram. Ent3o, o navel dos candidatos aumentou muito. O nOmero
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absoluto caiu, porque muita gente pensou "n3o vou prestar, porque n3o vou perder
tempo". S6 queria passar essa impressao. Toda impressao 6 subjetiva, n3o tem dados, mas 6

a impress3o que teve coma membro de banca desse certame. Neste memento, is 14h53, a

Sra. Vice Diretora retira-se da saba. O Prof. Dr. Ignacio Maria Poveda Velasco diz que 6 uma

leitura interessante que diz bem para FDRP, porque as pessoas est3o percebendo que a
seleg3o 6 rigorosa. Portanto, n:lo 6 "oba oba" e tal. Diz a Sra. Diretora que gostaria apenas

de fazer uma meng3o sobre a questao da CPI. Como 6 do conhecimento de todos, o Rector

constituiu um grupo de acompanhamento que ele preside e est3o ali toda semana nas
voltas da din6mica da CPI. N3o entrar6 em detalhes, mas dina que as coisas est3o
caminhando bem. Acha que a CPlacabar6 sendo uma oportunidade, n3o s6 para Assembleia

Legislativa, mas, para toda sociedade a realidade da Universidade de S3o Paulo. Tamb6m da

Unicamp e Unesp, mas fda dessa Instituig3o. Nesse sentido que ji mencionou antes que

este otimista, embora sega sempre uma coisa desconfort6vel, afinal 6 uma Comiss3o

Parlamentar de Inqu6rito. Todas as semanas recebem offcios requisitando informag6es e a

Comiss3o Parlamentar tem poderes. Queria comentar o seguinte, que 6 uma das quest6es

at6 comentada na reuni3o de dirigentes, algo que vem por ai, a quest3o da reforma

tribut3ria. Existem v6rios projetos, inclusive um dele 6 de um Deputado aqui da regiao,
Baleia Rossi. O que gostaria de sugerir e at6 langar como um desafio a Faculdade 6 que, de

alguma maneira, tem que se antecipar, adiantar, porque se, como se fda, de repente se

caminha para um IVA Imposto sobre Valor Agregado, e com isso precisar do ICMS, ter3o,

enquanto universidades estaduais paulistas, que rapidamente apresentar ao Governo do

Estado algum sucedineo que, em termos pr6ticos, Ihes garanta a receita. O Decreto se

baseia no ICMS, se de repente o ICMS deixa de existir. Gostaria de langar aquium convite,

at6 para o Prof. Guilherme e outros, de comegarem a pensar, porque acha que a
Universidade de S3o Paulo vai ter que se mexer, porque 6 algo que 6 da sua pr6pria
sobreviv6ncia. Encontrar3o resorts teen/cos de especia istas no Largo e aqui. Diz ao Prof.

Guilherme, como grande especialista, para comeQarem a pensar. Fica pensando, se o ICMS

vai deixar de existir, sera necess6rio oferecer um estudo muito bem lanQado, inclusive com

c61culos, para dizer qual seria o percentual desse novo imposto que faria as vezes para

efeito de receita da Instituigao. A Sra. Diretora acha que hoje seria muito cede para
comegarem com qualquer estudo. Dia 15/08/2019 tem uma reuni3o exatamente
comemorativa dos trinta ands da autonomia universit6ria. N3o poder6 estar, porque aqui

ter3o a Semana Juridica, com o Presidente, Vice-Presidente e Conselheiros da OAB. Mas,

acha que valeira a pena falar sobre essa autonomia universit6ria para a universidade
pensada para o s6culo XXI. Seria eventualmente oportuno, depois e com base no
pronunciamento do dia 15/08/2019, criar um GT para pensar esse autonomia universit6ria

para a sociedade do s6culo XXle a universidade situada no s6culo XXI com outras demandas.
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Gostaria que o Prof. Ignacio tornasse a falar sobre isso, inclusive sobre os debates que maid

os sensibilizaram no dia 15/08/2019. Dia 15/08/2019 estar6 representando a Faculdade seri

a Profa. Dra. Massa de Souza Ribeiro, porque, infelizmente, coincide com a Semana Juridica

com a presenga da OAB aqui. O Prof. Dr. Guilherme Adolfo dos Santos Mendes gostaria de

agradecer a lembranga do Prof. lgn6cio e lembrar o nome de outro colega, Prof. Gabriel, de

Direito Financeiro, porque des tributaristas visam muito acerca do que arrecadam e
distorg6es que isso causa. A parte do gasto, n3o 6 que n5o 6 tratada, ela tamb6m 6 tratada,
mas, com outro vids. O financista tem uma importancia muito grande nesse papel. Gostaria

de lembrar, quando vier esse oportunidade, o Prof. Gabriel, Direito Financeiro. A Sra.
Diretora considera esse assunto extremamente relevante e dever5 ser tratado e encarado

pda Universidade, se querem acomodar as necessidades do s6culo XXI. Mas, 6 devagar e

vendo os outros debates. Por isso este no aguardo dos debates e coment6rios do dia

15/08/2019. O Prof. Dr. Ignacio Maria Poveda Velasco diz que seu coment6rio, 16gico, n3o 6
uma coisa para amanh3. Essas coisas, is vezes, acabam se precipitando de uma maneira

mais r5pida. A verdade 6 que o moments politico que vivem no Brasil 6 muito estranho e,

portanto, tudo pode acontecer. Mas, era tamb6m no sentido de dizer que, quando essa
discuss3o comegar a se concretizar, t6m os nomes conhecidos do Largo, mas, gostaria que a

faculdade aqui pudesse dar uma bela contribuig3o, porque sabe que tem capacidade para

ipso. Na sequencia passa-se a parte ll. ORDEM DO DIA. HOMOLOGAR. 1. Concurso de Livre-

Docente. 1.1. Processo 2019.1.145.89.0 - Departamento de Direito POblico. HomologaG3o do

Relat6rio Final acompanhado do Mapa de Notas do Concurso para Livre-Docente junto ao

Departamento de Direito POblico Area de Direitos Humanos - Edital FDRP Ng 034/2018,
fls. 110-114. - Candidato habilitado: Prof. Dr. Walter Claudius Rothenburg. fglQfgdgt.em.

discuss3o e votac3o o relat6rio final, bem coma o resultado do concurso de Livre-Docente

aoresentados oela Banca Examinadora, a qualconsiderou habilitado para receber o titulo de

Livre Docente o candidato Prof. Dr. Walter Claudius Rothenburg, o relat6rio final e o

resultado do concurso s3o homologados por unanimidade. APROVAR. 2. Recredenciamento

junto iCERT. 2.1. Processo 2009.1.173.89.4 -- Jair Aparecido Cardoso. Pedido de

recredenciamento junto iComiss3o Especialde Regimes de Trabalho - CERT, para exercicio
de atividades simult6neas nos moldes do artigo 23 da Resolug3o nQ 7271, de 23/11/2016,

apresentado pelo interessado, fls. 160-161. - Aprovagao "ad referendum" do Conselho do

Departamento de Direito Privado e de Processo Civil, em 27/06/2019, fls. 174, com base no

parecer do Prof. Dr. Camino Zufelato. Parecer da relatora pda Congregag3o, Profs. Dra.
Eliana Franco Neme favor6vel ao deferimento do pedido apresentado pelo interessado, fls.

176-178. A Sra. Diretora informa que os tr6s casos s3o semelhantes e possuem pareceres

favor6veis. O Prof. Dr. Pedro Bohomoletz de Abreu Dallari diz que, coma foi designado com

muita honra pda Sra. Diretora para ser relator de um dos processor, fez at6 um voto um
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pouco mais extenso para chamar a atengao de um aspecto muito importante com relagao a

asta materia de exercfcios de atividades simult6neas. Cr6 que isto tem sido tratado na

Universidade, de maneira gerd, into inclusive incluia sua Unidade, de uma maneira pouch

atenta, quase que se fosse justamente para dar vaz3o a uma possibilidade que as regras da

Universidade permitem para os docentes em RDIDP exercerem atividades simultineas. E

uma v61vula, isto acaba soando dessa maneira. Uma v61vula para aqueles que n3o s3o de

turno completo, que n3o s3o de regime de turno parcial, possam desenvolver atividades

paralelas, inclusive com remuneraQao. E assim tem fido tratado, tanto por quem pratica

atividades simultaneas, como pda Universidade. Tem uma visio de que atividades

simultaneas, kinda maid em areas de Ci6ncias Socials Aplicadas, como 6 o cano do Direito,

das n3o s6 s3o uma possibilidade como s3o uma necessidade. As atividades simult5neas
pode ser um fatter de enriquecimento enorme do cabedalde conhecimento da Instituig3o. A

medida que o docente fica em contato com o universo da realidade da pr6tica do Direito,

adquire um conhecimento adicional por conta disso, de alguma maneira isto 6 transferido

para os alunos, isto contribui para o processo de produg3o conhecimento. Dai entender,

diferentemente do que ainda 6 a cultura da Universidade que v6 a atividade simult5nea

como um mal necess6rio, uma v31vula para que o empobrecido docente possa conseguir

uns "caramingu5s" a mats para fazer frente ao seu orgamento dom6stico. Esta possibilidade

deveria ser valorizada no 6mbito da Universidade. Lembra inclusive que esta resolugao que

rene agora a materia a partir de 2016, que 6 o Estatuto do Docente, ela resgatou as
resolug6es anteriores e deu uma racionalidade muito detalhada. Ou seja, as atividades
simult6neas que n3o s3o provenientes de conv6nios t6m que ser aprovadas

individualizadamente pelo Conselho do Departamento. Mas, into n3o deve ser vista como

um fator de tutela. lsto deve ser vista como uma possibilidade para que o Departamento
possa se inteirar de quaid s3o as atividades simult6neas e refletir sobre a melhor maneira de

que isto seja aproveitado na atividade de ensino. Ou seja, n3o s6 a seu ver, as atividades

simultineas podem e devem ser estimuladas dentro daqueles limites das regras que o
Estatuto do Docente prev6, com o nOmero de horas limitado e regras de aproveitamento.

Mas, maid do que isso, os Conselhos de Departamento e a Universidade devem fazer das

atividades simult5neas um instrumento para fortalecimento da atividade de ensino. D6, um

exemplo, no seu casa em especial. Exerce como atividade simult3nea a fungao de membro

da Comiss3o de utica das Empresas do Grupo CPFL. Uma vez por m6s se leone em Campinas

e julga com os seus colegas. E membro externo, s3o dois membros externos em um grupo

de cinco membros. Ele e o ilustre Professor da Universidade Cat61ica, Allpio Casares,

participam como membros externos. lsso 6 muito interessante e isso d6 uma visualizag3o

bastante importante sabre comp//ance, mat6rias que s3o muito atuais hoje e, obviamente

sem romper crit6rios, privacidade, intimidade, compartilha da reflex3o dos casos com seus
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alunos de uma disciplina que se chama "Negociagao Internacional e Solug3o de
Controv6rsias", que trata justamente dos conflitos. lsto acredita que tem fido bom para os

alunos e para ele, porque a pr6pria reflex3o com os alunos ajuda no desempenho da fungao.
foi ipso que procurou um pouco em seu parecer, no cano do Prof. Dr. Umberto CelliJunior.

Claro que o parecer sobre a possibilidade do Prof. Umberto Celli fazer atividades
simult6neas poderia ter apenas uma linha, "aprovo". E not6ria a disponibilidade dele e a

capacidade, mas procurou se estender justamente para resgatar a normatividade da
Universidade e para procurar estimular aqui, na Faculdade de Direito de Ribeir3o Preto, uma

reflex3o em torno de que maneira as atividades simultineas podem ser uma ferramenta

importante para o aprimoramento do conhecimento. Tende a achar, inclusive, que as
universidades de exce16ncia, as universidades de pesquisa, s3o aquelas que cada vez maid

conseguem fazer que o processo de conhecimento, a produg3o do conhecimento, possa se

aproveitar ao m6ximo de todos esses tipos de subsidios. O subsidio da experi6ncia concreta,

na area do Direito, 6 insuperavel. Ou seja, 6 algo que n3o podem deixar de incorporar. Como

a Faculdade de Direito de Ribeir3o Preto tem muito prestigio, os seus docentes podem
realizar atividades simult6neas, porque s3o convidados para isso com muita frequ6ncia, fica

aqui sua recomendagao de que isso seja visto, primeiro, sem preconceito e, segundo, que

seja visto de uma forma como se possa verificar de que maneira essa experi6ncia possa ser
melhor aproveitada ainda para o processo educativo dos alunos. A Sra. Diretora diz que,

efetivamente, o parecer do Prof. Dr. Pedro Dallari foi veiculado para todos e tem impress3o,

acompanha fpsis //tier/s o seu entendimento, 6 absolutamente necess6rio, quake uma

exig6ncia para ter essa experi6ncia pr6tica. Todo mundo se sensibilizou ante as suas raz6es.

O Prof. Dr. Ignacio Maria Poveda Velasco diz que gostaria de parabenizar o Prof. Pedro pelo

parecer, conhece seu trabalho de tonga data. J6 trabalharam juntos muitos e muitos anos.

Em complemento a ipso que Prof. Pedro falou, ou seja, essa quest3o do enriquecimento que

o contato com a realidade traz para a experi6ncia e a doc6ncia. Lembrar que no fundo, este

na linha que falou, essas atividades simult6neas se reveste muitas vezes com car6ter de
extens3o, pois 6 aquilo que a Universidade depois retorna para o bem da sociedade. A

faculdade de Direito de Ribeir3o Preto, na sua inserg3o regional, que n3o 6 limitada a
insergao regional, ji contribui, mas pensa que pode contribuir muito mais, por exemplo, na

questao das politicas pOblicas. Da mesma forma como t6m visto colegas da FEA que, sabem,

atrav6s de pesquisas, estudos e conv6nios t6m realmente contribuido. Na seara especifica
da FDRP tem elsa capacidade de contribuir. A Faculdade pode ser um pouco como eases

mananciais da alta montanha que, descendo pelo vale, fertilize a terra que se encontra

embaixo, no vale. Acha que 6 muito importante. Todo mundi sabe que, desde que

comeQaram a faculdade, a preocupag3o da Diretoria foi conseguir credenciamento de
atividades simult6neas para todos. Inclusive, quando houve algum problema, foi
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pessoalmente 15 na CERT, n3o apenas com esse vids de v51vula de escape, que tamb6m 6,

porque 6 a vida, precisam procurar essas formas de fazer com que tenham dentro da
Universidade esse cabedalintelectual. Sabendo que nessa area, como em outras, o mercado

remunera muito mais do que a academia. N3o s6 com esse vids de v61vula de escape
argent6rio, que n3o 6 ilegrtimo, mas, tamb6m, principalmente com esse aspecto que o Prof.

Pedro falava, de contribuigao para a sociedade. O Prof. Dr. Guilherme Adolfo dos Santos

Mendes, pede permiss3o a Sra. Diretora, pots acabou perdendo a face da "Palavra aos

Membros". Foi publicado no site da Faculdade, mais uma vez a FDRP foia primeira colocada

no Exame Nacionalda OAB. Coma sempre foia primeira no Estado. S6 uma vez perderam a

ideranga e ficaram em segundo lugar no Estado. Nacionalmente deve ser a s6tima ou oitava

vez que s3o os primeiros nacionais. Queria destacar outro ponto, que as tr6s estaduais
p6blicas ocuparam as trds primeiras posig6es no rank/ng entre as pOblicas e ficaram com as

tr6s das quatro primeiras posig6es do rank/ng gerd. S6 teve uma privada, a GV do Rio que

ficou na terceira posiQao. auer dizer que, o ensino pOblico no Estado de S3o Paulo,

realmente, este de parab6ns. O interessante, sabem aquina Faculdade, fez a S3o Francisco

e babe tamb6m, ningu6m d6 aula para passar no exame da OAB. A quest3o realmente 6 a

qualidade do ensino. Est3o colhendo o resultado ji de longulssima data, apesar de n3o

terem esse enfoque especifico. A Sra. Diretora diz que at6 gostaria de ter colocado entre os

comunicados exatamente este, mas fugiu. De qualquer forma, vai pedir para a C16udia

colocar no site essa informa£3o. Colocado em discuss3o e votac3o o parecer da relatora pda
CongrQgQGjlo, Profa. Dra. Eliana Franco Neme. favor6vel ao deferimento dQ pedido de
recredenciamento apresentado pele interessado. e n3o havendo manifestaQ6es contr6rias,

o parecer 6 aprovado por unanimidade. 2.2. Processo 2011.1.1502.2.9 -- Umberto Celli

Junior. Pedido de recredenciamento junto a Comiss3o Especial de Regimes de Trabalho

CERT, para exercicio de atividades simultaneas, com fundamento na Resolugao ng 7271, de

23/1]./20].6, e do Oficio Circular CERT nQ 01, de 28/03/2017, apresentado pelo interessado,

fls. 169-170. - AprovaQao "ad referendum" do Conselho do Departamento de Direito

POblico, em 28/06/2019, fls. 189, com base no parecer do Prof. Dr. Caio Gracco Pinheiro

Dias. Parecer do relator pda Congregag3o, Prof. Dr. Pedro Bohomoletz de Abreu Dallari,
opinando pda aprovag3o do pedido de recredenciamento junto a CERT, apresentado pelo

interessado, fls. 191 192. Colocado em discuss5o e votaGao o parecer do [elatot pda

Congregac:lo, Prof. Dr. Pedro Bohomoletz de Abreu Dallari. favor6vel a aprovaQao do pedido

de recredenciamento junto a CERT, apresentado belo interessado. e n5o havendo

manifesta€6es contr6rias, o parecer 6 aprovado por unanimidade. 2.3. Processo

2012.1.542.89.3 -- Victor Gabriel de Oliveira Rodriguez. Pedido de recredenciamento junto a

Comiss3o Especial de Regimes de Trabalho CERT, para exercicio de atividades simult6neas

nos moldes da Resolug3o ng 7271, de 23/11/2016, e do Oficio Circular CERT ng OI, de
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28/03/2017, apresentado pelo interessado, fls. 43-65. - Aprovag3o "ad referendum" do

Conselho do Departamento de Direito POblico, em 06/06/2019, fls. 68, com base no parecer

do Prof. Dr. Guilherme Adolfo dos Santos Mendes. - Parecer do relator pda Congregagao,

Prof. Dr. Jair Aparecido Cardoso, opinando favoravelmente a aprovagao do pedido de

recredenciamento junto 5 CERT, apresentado pelo interessado, fls.70. £gjgcado em
discuss3o e votac3o o parecer do relator pda Congregac3o, Prof. Dr. Jair Aparecido Cardoso,

favor6vel 5 aprovac3o do pedido de recredenciamento iunto a CERT, apresentado pelo

interessado, e n3o havendo manifestac6es contr6rias, o parecer 6 aprovado por

Nada mais havendo a tratar, a Sra. Diretora agradece a presenga de todos e d6

a reuni3o is quinze horas e quinze minutos. Do que, para constar, eu,
Marcia Aparecida Cruz de Oliveira Bianco, Assistente T6cnica

Ata, que seri examinada pelos Senhores Conselheiros

presentes a Sess3o em que for discutida e aprovada, e por mim assinada. Ribeir3o Preto,

doin de agosto de dois mile dezenove

unanimidade

P9 n

H.

IEa, lavrer'a'tjTjitei esta
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