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ATA DA 91i SESSAO OKDINAKiA DA CONGREGA(IA0 DA FACULDADE DE DIREITO DE RIBEIRA0
PRn'O DA UNIVERSIDADE DE SAO PAULO. Aos treze dias do m6s de setembro de dois mil e

dezenove, ds quatorze horas e cinco minutos, na Sala da Congregag3o da Faculdade de

Direito de Ribeir5o Preto da Universidade de S3o Paulo, em terceira convocag3o, re6ne-se a

CongregaQ3o 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. Maida de Souza Ribeiro, e dos Senhores Membros, Professores Alessandro

Hirata, Cintia Rosa Pereira de Lima, Eduardo Saad Diniz, Eliana Franco Neme, Guiherme

Adolfo dos Santos Mendes, Gustavo Assed Ferreira, lara Pereira Ribeiro, lgn6cio Maria

Poveda Velasco, M6rcio Henrique Pereira Ponzilacqua, Pedro Bohomoletz de Abreu Dallari,

Rubens Begak, Sebasti3o Sergio da Silveira, Thiago Marrara de Matos, Umberto CelliJunior e

Representante Discente de Graduag3o Lucas Vieira Carvalho. Presente tamb6m a Assistente

T6cnica Acad6mica Marcia Aparecida Cruz de Oliveira Bianco para secretariar a reuni3o.

Justificaram aus6ncia antecipadamente os Professores Caio Gracco Pinheiro Dias, Camilo

Zufelato, Nelson Mannrich, Nuno ManueIMorgadinho dos Santos Coelho e o Representante

dos Servidores T6cnicos e Administrativos Felipe Augusto Barroso Maia Costa. Havendo

nOmero legal, a Sra. Diretora agradece a presenQa de todos e declara abertos os trabalhos

da 91a Sess3o Ordin6ria da Congregag3o da Faculdade de Direito de Ribeir3o Preto da
Universidade de S3o Paulo. 1. EXPEDIENTE. 1. Discussio e votagio. 1.1. Ata da 90g Sessio

Ordiniria da Congregag3o, realizada em 02/08/2019. fQIQQqdq g di$uu$$1iQ g yQlqUliQ: q Alp

da 90e Sess3o Ordin6ria da CongregaG3o, realizada em 02/08/2019 6 aprovada por

unanimic ade. A Sra. Diretora pede licenga para realizar as eleig6es antes do item nOmero "2

Comunicag6es da Diretoria". T6m tr6s pleitos. 3. Eleig6es. 3.1. Comiss3o de Graduag3o: I
membro titular e I membro suplente, tends em vista o fim do mandato do Prof. Dr. Caio

Gracco Pinheiro Dias e Prof. Dr. Sergio Nojiri em 28/09/2019. 3.2. Comiss3o de Pesquisa: I

membro titular e I membro suplente, tendo em vista o fim do mandato da Profa. Dra.

Ju[iana O[iveira Domingues em ].9/09/2019 e t6rmino do mandato do Prof. Dr. Pau]o

Eduardo Alves da Silva como membro suplente, considerando sua eleigao como membro

titular em 14/09/2018 pda Congregag3o. 3.3. Comissio de Cultura e Extens3o Universitiria:

[ membro titu]ar e ]. membro sup]ente, tendo em vista o fim do mandato do Prof. Dr.

M5rcio Henrique Pereira Ponzilacqua e Profa. Dra. Cristina Godoy Bernardo de Oliveira em

15/09/2019. A Sra. Diretora diz que a Comiss3o de P6s-Graduagao este completa, portanto

n3o fargo eleig6es. Neste caso, gostaria de passar a palavra a Marcia, para explicar os

Impedimentos de candidatura e o fato de que nos termos das novas disposig6es regimentais

todos os professores s5o candidatos, a n3o ser aqueles que incidam nos impedimentos. A

Sra. Marcia Aparecida Cruz de Oliveira Bianco comunica que na Comiss3o de GraduaQao, de

acordo com o artigo 20, $ 19, do Regimento da Faculdade de Direito de Ribeir3o Preto n3o
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poder6 se candidatar, ser reconduzido no caso, o Prof. Dr. Caio Gracco Pinheiro Dias, que j6
teve dots mandatos: 29/09/2013 a 28/09/2016 e 26/09/2016 a 25/09/2019. Para a

Comiss3o de Pesquisa n3o h6 nenhum impedimento. Para a Comiss3o de Cultura e Extens5o

Universit6ria, de acordo com o artigo 28, 1, da Faculdade de Direito de Ribeir3o Preto n3o

poder6 se candidatar, ser reconduzida, a Profa. Dra. Cristina Godoy Bernardo de Oliveira,

que teve dois mandates: 16/09/2013 a 15/09/2016 e 16/09/2016 a 15/09/2019. S3o essen

os impedimentos. O Prof. Dr. Ignacio Maria Poveda Velasco diz que anotou que o Prof. Dr.

Caio Gracco n3o pode ser reconduzido na Comiss3o de Graduagao, porque ji teve o n6mero
de mandatos e, da mesma forma, a Profa. Dra. Cristina Godoy para a Comiss3o de Cultura e

Extens3o. Questiona se t6m manifestag6es de interesse. Pergunta, por exemplo, se o Prof.

Nojiri, que encerra o mandato como suplente, eventualmente, poderia ser votado. Na
Comiss3o de Pesquisa,encerra o mandato da Profa. Juliana, se ela pode ser reconduzida. E
se o Prof. Paulo Eduardo a mesma coisa. A Sra. Marcia Aparecida Cruz de Oliveira Bianco

informa que sim, podem. No caso do Prof. Paulo, ele foi eleito titular. Tiveram algumas

inscrig6es de interessados agora. O Prof. Dr. Guilherme Adolfo dos Santos Mendes diz que

gostaria de levantar uma preocupag5o, que comentou inclusive com o Prof. Rubens,

Presidente da Comiss3o de P6s-Graduag3o. O Prof. Caio pediu para que fizesse a inscrig3o

dele e a Marcia informou que n3o pode, porque pelo Regimento da FDRP/USP n3o pode
haver mais de uma recondugao. Disse que n3o se lembrava disso e a Marcia Ihe mostrou

Disse que ipso n3o era na CPG. Pensava que se tratava da CPG. A Marcia verificou e na CPG,

tamb6m. Disse que ficou surpreso, porque ele elaborou o Regimento da CPG na 6poca,

abrindo a possibilidade de mais de uma reconduGao na CPG, justamente pelo n6mero
exiguo de professores na CPG. As eleig6es na CPG s3o feitas com todos os membros, n3o 6

um por ano, justamente com a preocupag3o de n3o haver quebra de continuidade. Lembra

que at6 conversou com o Prof. Thiago, que tinha uma posigao diferente da sua. Conseguiu
convencer o Prof. Thiago e a votagao foi un9nime na CongregaQao, para poder haver maid

de uma reconduQao dos membros da CPG, pelo n6mero exiguo, exceto a presid6ncia e vice

presid6ncia. Agora, est3o tendo um conflito de normas. Gostaria de levantar esse ponto, j6

antecipando, para que n3o tenham problemas na futura eleig3o da CPG. Esse 6 o ponto que

gostaria de levantar. Informa que este se candidatando a CCEx. Conversou com o Prof.

M6rcio, inclusive, que disse que n3o pretende a recondugao. O Prof. Dr. Gustavo Assed

ferreira diz que gostaria de manifestar o interesse da Profa. Dra. Juliana Oliveira Domingues

em ser membro da Comiss3o de Pesquisa. Traz um pedido aos colegas para que
acompanhem a Profa. Dra. Juliana Domingues nesse interesse. Gostaria de langar a

"candidatura" da Profa. Dra. Eliana Franco Neme para a Comiss3o de Graduagao e

homenagear o Prof. Guilherme, pois fica muito feliz que ele seja candidato na Comiss3o de

Cultura e Extens3o. O Prof. Dr. Marcia Henrique Pereira Ponzilacqua diz que gostaria de

Pigina 2 1 16 Av- Bandeirantes, 3900 Cd/J@//J da USP
14040-906 Ribeirio Preto-SP

T I F 55 (16) 3315-4954
xwxw.direitoq).usp.for



UNIVERSIDADEDESAOPAULO
FACULDADE DE DIREITO
DE ]iIBEIRAO PROTO

.Assktancia qiclitca .Acad2t rca

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

]03
104

105

106

107

108

109

110

I I I

registra aquio depoimento havido ao Prof. Guilherme que n5o tem interesse de ser

reconduzido a CCEx. Gostaria de perguntar ao Prof. Nojiri se tem interesse em participar

coma titular da CG. O Prof. Sergio Nojiri era suplente do Prof. Caio, que fez um excelente

trabalho junto a CG. Acredita que at6 ontem o Prof. Caio n3o labia que n3o poderia ser
reconduzido, pois o mesmo manifestou na CG interesse em ser reconduzido. O Prof. Cato 6

um Professor de um protagonismo muito interessante em termos da Comiss3o e das

discuss6es havidas. Ent3o, gostaria de perguntar ao Prof. Nojiri, para poderem proceder a

eleigao. O Prof. Sergio Nojiri aceita. A Sra. Marcia Aparecida Cruz de Oliveira Bianco observa

que o Prof. Sergio Nojiri s6 adentrou o recinto, porque achou que kinda estava como

Representante dos Doutores, como j6 6 Livre-Docente n3o mais pertence iCongregag3o.

lsso s6 para esclarecer o porqu6 o Prof. Sergio Nojiri entrou e saiu. Ele n3o 6 maid membro

da Congregagao, mas pode ser votado. O Prof. Dr. Rubens Begak pergunta quem s3o os
membros da CPq. A Sra. Marcia Aparecida Cruz de Oliveira Bianco informa que a Comiss3o de

Pesquisa 6 composta pelos seguintes membros: Profa. Dra. Juliana Oliveira Domingues

jtitularl, que este vencendo o mandato, e n3o tem suplente; Prof. Dr. Paulo Eduardo Alves

da Silva jtitular) e Profa. lara Pereira Ribeiro (suplentej; e Prof. Dr. Victor Gabriel de Oliveira

Rodriguez (titular) e Prof. Dr. Alessandro Hirata jsuplente). Os membros atuais da Comiss3o

de Cultura e Extens3o Universit6ria s3o: Prof. Dr. Camilo Zufelato jtitular) e Prof. Cain Gracco

Pinheiro Dias jsuplentej; Profa. Dra. Eliana Franco Neme (titularl e Guilherme Adolfo dos

Santos Mendes jsuplente); e Prof. Dr. M6rcio Henrique Pereira Ponzilacqua (titular) e Profa

Dra. Cristina Godoy Bernardo de Oliveira (suplentel, que est3o vencendo os mandatos. A

Sra. Diretora comunica que vai reabrir a sess:lo para anunciar os resultados das eleig6es. A

Sra. Marcia Aparecida Cruz de Oliveira Bianco proclama os resultados: 3.1. Comiss3o de

Graduagio: Profa. Dra. Eliana Franco Neme: 7 (setel votos como titular e 3 (tr6s) votos como

sup[ente, Prof. Dr. Sergio Nojiri: 8 loito) votos como titular e ]. jum) voto como sup]ente, e

Prof. Dr. Clio Gracco Pinheiro Dias: I (um) voto como suplente. l?yogi)!Q: fQram qjejlos j?rof:
Dr. Sergio Noiiri como membro titular, com 8 (otto) votos, e Profa. Dra. Eliana Franco Neme

como membro suplente, com 7 (fete) votos, para a Comiss3o de GraduaQao. 3.2. Comiss3o

de Pesquisa: Profa. Dra. Juliana Oliveira Domingues: 7 jsetel votes como titular e 4 (quatro)

votos como suplente, Prof. Dr. M6rcio Henrique Pereira Ponzilacqua: 6 jseis) votos coma

titulare 4(quatro) como suplente, Profa. Dra. Eliana Franco Neme: I(um) voto para titular e

I (uml voto em branco. f?pBanlQ: fQrq QIQilipii l?rQfg: Dra. Juliana Oliveira Domjtlgues como

membro titular, com 7 (sete) votos, e Prof. Dr. M6rcio Henrique Pereira Ponzilacqua como

membro suplente, com 6 jseisl votos. para a Comiss3o de l?e$nuisg. 3.3. Comiss3o de Cultura

e Extens3o Universitgria: Prof. Dr. Gui]herme Ado]fo dos Santos Mendes: ]-4 (quatorze) votos

como titular, Profa. Dra. Cintia Rosa Pereira de Lima: I (uml veto como suplente, Prof. Dr

Caio Gracco Pinheiro Dias: 3 jtr6sl votos como suplente, Prof. Dr. Gustavo Assed Ferreira: 7
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jsete) votos como suplente, Flavia Trentini: 2 Idois) votos como suplente e I (um) voto em
bronco. Portanto. foram eleitos Prof. Dr. Guilherme Adolfo dos Santos Mendes como

membro titular. com 14 (quatorze) votos. e Prof. Dr. Gustavo Asked Ferreira como membro

suolente. com 7 (sete) votos, para a Comiss3o de Cultura e Extens3o Universit6ria. 2.

Comunicag6es da Diretoria. - Senhora Diretora, Profa. Dra. Monica Herman Salem Caggiano. A

Sra. Diretora comunica: A) Quatro processos eleitorais para Presid6ncia e Vice-Presid6ncia

das Comiss6es Estatut6rias. As quatro eleig6es servo realizadas na pr6xima reuni3o da
Congregagao, no dia ].I/l0/2019. Foram registradas as seguintes candidaturas, por chapas,

para as eleiQ6es de Presidente e Vice Presidente das Comiss6es Estatut6rias: Comiss3o de

gliedUgSig: Prof. Dr. M6rcio Henrique Pereira Ponzilacqua IPresidentel e Profs Dra Maria

Hemilia da Fonseca (Vice-Presidentel e Prof. Dr. Alessandro Hirata (Presidente) e Prof. Dr.

Victor Gabriel de Oliveira Rodriguez (Vice Presidente). (IQpi$$1ig dg P$$:grqdyqGao: Profs

Dra fabiana Cristina Seven(Presidentel e Prof. Dr. Camilo Zufelato IVice Presidente).

Comj$Sao de Pesauisa: Profa. Dra. Marta Rodrigues Maffeis Moreira (Presidente) e Profs Dre

Cintia Rosa Pereira de Lima (Vice-Presidente) e Prof. Dr. Caio Gracco Pinheiro Dias
IPresidente) e Prof. Dr. Paulo Eduardo Alves da Silva IVice-Presidente). fgli!!ssgg.de..fu!!ura

e Extens5o Universit6ria: Prof. Dr. C16udio do Prado Amaral IPresidente) e Prof. Dr. Eduardo

Shad Diniz IVice-Presidentel e Prof. Dr. Jair Aparecido Cardoso (Presidente) e Prof. Dr

Thiago Marrara de Matos (Vice-Presidente). B) Eleitos os novos Chefes e Vice-Chefes de

Departamento, para mandato de dais anon, de 26/08/2019 a 25/08/2021: Departamento de

Direito P6blico: Prof. Dr. Gustavo Assed Ferreira (Chefe) e Prof. Dr. Victor Gabriel de Oliveira

Rodriguez IVice-Chefe). Departamento de Filosofia do Direito e Disciplinas B6sicas: Prof. Dr.

Nuno Manuel Morgadinho dos Santos Coelho (Chefe) e Prof. Dr. Alessandro Hirata IVice

Chefel. Departamento de Direito Privado e de Processo Civil: Profa. Dra. lara Pereira Ribeiro

IChefe) e Prof. Dr. Jair Aparecido Cardoso (Vice-Chefe). C) RenOncia do Prof. Dr. Nuno

Manuel Morgadinho dos Santos Coelho a Presid6ncia da Comiss3o de Graduagao, para

assumir a Chefia do Departamento de Filosofia do Direito e Disciplinas B6sicas, assumindo o

Prof. Dr. M6rcio Henrique Pereira Ponzilacqua (Vice-Presidente) para o mandate de
26/08/2019 a 15/09/2019. D) Eleig3o dos representantes da categoria docente de Professor

Doutor junta a Congregag3o da FDRP/USP em 30/08/2019. Foram eleitas as seguintes

chapas, para cumprirem mandato de 06/09/2019 a 05/09/2021: Prof. Dr. Guilherme Adolfo
dos Santos Mendes (titular) e Prof. Dr. Gabriel Loretto Lochagin jsuplente); Prof. Dr.
Sebasti3o Sergio da Silveira jtitularl e Prof. Dr. Jair Aparecido Cardoso jsuplente); Profa. Dra.

Eliana franco Neme jtitular) e Profa. Dra. Cristina Godoy Bernardo de Oliveira jsuplente).

Eventos realizados: E) 09/08/2019 Workshop "Preparando o EAD para a FDRP",

extremamente relevante, porque 6 um preparo, um comeQO, um capltulo embrion5rio para

os cursos em EAD, que Ihe parece s3o o futuro da Faculdade. F) 14 a 16/08/2019 -- 12a
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Semana Juridica, com a presenga maciga da OAB Seg3o S3o Paulo aqui em Ribeir3o Preto.

Estavam presented: Presidente da OAB SeQao S3o Paulo, Dr. Cato Augusto Silva dos Santos,
Presidente da OAB Ribeir3o Preto, Dr. Luiz Vicente Ribeiro Corr6a e Presidentes das

SubseQ6es das cidades vizinhas. Neste momento, is 14h46, o Prof. Dr. Thiago Marrara de

Matos adentra a sala. G) 23/08/2019 Segunda Edig3o do Semin6rio EducaQao e Cidadania,

o evento buscou promover a EducaQ3o pelo Direito pdas falas da grande Especialista em

EducaQao, Profa. Dra. Nina Beatriz Stocco Ranieri, e a presenga de duas Professoras

representando a Universidade de Indiana, EUA, Profa. Dra. Janet R. Decker e Profa. Dra.

Suzanne Eckes, e Profa. Dra. Maria Del PilarJimenez Tello, Secret5ria Geralda Universidade

de Salamanca, Espanha. H) 28 e 29/08/2019 -- Lig6es de Norberto Bobbio, realizado no

Anfiteatro da FDRP, em conjunto com o Instituto Norberto Bobbie, relatando, discutindo,

debatendo a influ6ncia de Norberto Bobbio na conceituagao, realizag3o, concretizagao da

democracia praticada, da doutrina democr6tica idealizada, desenvolvida no s6culo XX
Norberto Bobbio foi, como diriam hoje em dia, "influencer" da doutrina democr6tica no

s6culo XX. Tiveram as Lig6es de Norberto Bobbio, que est3o presentes e v61idas at6 hoje.

Hoje em dia, quando se discute a crise da democracia, se discute tamb6m o as ponderag6es,

observag6es, registros e teoria desenvolvidos por Noberto Bobbio. 1) 29 e 30/08/2019 - IV
Semin6rio Internacionalde Pesquisa IRe)Pensando o Trabalho Contemporaneo: O Futuro do

Trabalho, promovido pelo Prof. Dr. Jair Aparecido Cardoso em conjunto com o Tribunal

Regional do Trabalho, foi uma uni3o entre a area acad6mica e a area jurisdicional no

repensar e nos debates das quest6es trabalhistas. J) 21 a 27/07/2019 - Participagao sua a

convite da Sociedade Brasileira para o Progresso Cientrfico na sua 71e Reuni3o da SBPC. No

papel de Diretora, foi representando a Faculdade de Direito de Ribeir:lo Preto numa

confer6ncia da SBPC, em Campo Grande, para o progresso cientifico. K) Projetos Especiais

em Graduagao. Edita] PRG/Santander Universidades: e-Grad 20]-9/2020 -- Projeto:

''Readequagao de Salas de Aura e Espagos de Conviv6ncia". Trata de um pedido que foi
atendido pda Pr6-Reitoria de Graduagao. Um pedido de transformag3o de uma bala de aula

em uma bala destinada ao lazer. O processo foi instrufdo, trabalhado, explicado, tramitou.

Mas, na realidade, n3o h6 uma decisao, uma definiQao daquilo que se pode efetivamente

realizar. lsto, considerando que 6 uma Faculdade de Direito, cujo principal objetivo 6 dar

aula, pesquisa e extens3o. Em primeirissimo lugar 6 dar eula. S3o destinados, vocacionados

a ministrar aulas. Sua proposta conversou com a Marcia no sentido de xerocar todo
processo, transmltir a cada um dos membros da Congregagao para analisar o processo e

colocar into em discuss3o na pr6xima reuniao, dia ll-/l0/2019, como um dos t6picos e seria

"o que fazer?". Se Ihe perguntassem o que fazer, n3o babe. A ideia 6 preservar a vocag3o da
bala de aula. O processo sera digitalizado desde o comeQO, com seu respectivo nOmero, e

passar6 para todos. Na pr6xima reuni3o da Congregag3o verso o que fazer se tiver alguma
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decis3o. Se n3o tiver alguma decisao, vai nomear um relator e depois votar3o o parecer

exarado. L) Transpar6ncia. Em homenagem a transpar6ncia: 1) Registra o recebimento no e
mail oficial da FDRP de e-mail datado de 10 de setembro deste ano de 2019, as 19h35,

solicitando que fosse conferida transpar6ncia is medidas adotadas no caso da proposta de

contratag3o de estagi6rios para atuarjunto a CPG/FDRP. 2) O processo que cuida do caso da

seleg3o dos referidos estagi6rios tem o nOmero 19.5.188.89.9. 3) Informa-se mais: que

aludido processo de nOmero 19.5.188.89.9 restou por mats de um m6s junto a CPG/FDRP

para instrugao. Nos poucos mementos, no decurso deste m6s, em que entrou em ATAC - e

n3o na Diretoria - o processo se afigurava com a sua instruQao incompleta. 4) Considerando

que esta 6 uma universidade publica, as medidas devem ser previamente previstas na lei e

no quadro normative de reg6ncia da respectiva materia. Assim 6 que, nos termos do art. 27,

do Regiments da P6s-Graduagao/USP(Resoluq:3o 7493/2018), a gestao do Programa de P6s

6 da compet6ncia da CPG/FDRP. Portanto sera a CPG/FDRP que dever6 aprovar o processo

seletivo e a contratag3o dos estagi6rios. Em se afigurando um 6rgao coletivo, a CPG a

manifestagao da CPG deve vir registrada em ata. Pois bem, o processo que trata da seleg3o

dos estagi5rios n3o apresentava a decis3o do 6rgao colegiado. 51 Demais disco, a

contratag3o dos estagi6rios para atuar junto a Projetos de Pesquisa, que servo
desenvolvidos pda CPG/FDRP, apresenta-se uma operaQ5o complexa. O custeio da
contratag3o correr6 por conta do DDP (Departamento de Direito POblico). Parece evidente

que o Conselho Departamental dever6 se pronunciar e aprovar a despesa. Referido

Conselho Departamental, a seu turns, 6 um 6rgao colegiado. Portanto as suds decis6es

devem ser registradas em ata. 61 Todos essen documentos s3o necess6rios para a

contrataQ5o perseguida.Em homenagem a transpar6ncia s3o elaboradas estas informag6es

acerca dos tr6mites do processo de nOmero 19.5.188.89.9, que continua junto a CPG e n3o

no ponte de recebimento de processos junto a Diretoria. E s6 um esclarecimento que vai
continuar em ata. O Prof. Dr. Rubens Begak diz que gostaria de se manifestar sobre o
assunto, ou agora se for o interesse, ou nas palavras a CPG. Gostaria de fazer um

esclarecimento sobre o documento lido pda Sra. Diretora. A Sra. Diretora diz que 6 apenas

um esclarecimento sobre os tr6mites do processo que tem nOmero. 4. Palavra aos Senhores

Presidentes de Comiss6es. Comissio de Graduac5o. O Prof. Dr. Marcia Henrique Pereira
Ponzilacqua cumprimenta a Sra. Vice Diretora, Profa. Dra. Massa de Souza Ribeiro, pelo

retorno e que est3o muito contentes pda sua volta e seu pronto restabelecimento. Tamb6m

gostaria de se manifestar de pablico as condo16ncias ao Prof. Dr. Caio Gracco Pinheiro Dias

que at6 hoje 6 membro tamb6m da Congregagao, e perdeu a sua av6. Sobre a Comiss3o de

GraduaQao, comunica: A) Dados acerca da transfer6ncia externa, que foram convocados os

leis melhores colocados para a matricula, por meio do processo de transfer6ncia externa. As

provas foram realizadas no dia 12/07/2019 e o resultado final, apes a an61ise dos recursos,
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foi divu[gado no dia ].0/09/2019. No que concerne a esse resu]tado, pede atengao aos

Senhores Chefes de Departamento, porque houve um problema especifico de demora da

resposta de um recurso, que chegou para CG na v6spera da divulgag3o, quake que n3o

conseguiram. Pedem a gentileza dos Departamentos tomarem cuidado com isso, porque as
Comiss6es t6m os seus respectivos prazos e sobretudo nessas circunst6ncias. B) RevalidaQao

de Diploma Estrangeiro, quatro candidatos se submeter3o para uma prova da revalidag3o

de seus diplomas estrangeiros, ou des foram inscritos. A prova sera realizada no dia

27/09/2019. Ainda em trimite cerca de dez processor de revalidag3o. C) A Unidade recebeu

cento e sessenta e quatro mil, setecentos e quarenta e oito regis e cinquenta e um centavos

de dotagao especifica para programas de apoio a viagem docente. J6 fizeram um

evantamento, vaichegar b DireQ3o, porque estava esperando as respostas dos professores

com relaQao ao nOmero e datas para procederem bs licitag6es. Uma dotagao especifica e

este sendo encaminhada j6 a Diregao nos pr6ximos dias, hoje mesmo, se possivel, para que

se procedam 5s licitag6es em tempo h6bil, para que as viagens acontegam. fgln!$$ig.de.EQe

gndUgSig. O Prof. Dr. Rubens Begak cumprimenta a Dra. Vice Diretora pelo retorno. Estava

afastado e s6 soube ontem. Mas, o aspecto demonstra coma a Professora reagiu bem a

intervengao, ficaram muito contentes. Comunica: A) Semin6rio de Memo Termo que teve o

frazer de participar como Presidente da CPG, em Brasilia, segunda e terra-feira. Foram dias

intensos. Tamb6m esteve presente a Sra. Vice-Coordenadora Flavia Trentini. A Faculdade

esteve bem representada. As noticias, numa 6poca de "fake news", eram muito
preocupantes. As verbas secando, o problema da Capes praticamente absorver o CNPq, as

quest6es de avaliagao, toda a periclitag3o do sistema. O elemento pr6vio ao encontro era

tenebroso e 16 um pouco das nuvens se dissiparam. Em que pele sentirem, pode at6 falar

em ata ipso, ainda n5o h6 uma definig3o muito grande da Diretoria de Avaliag3o da DAVE

lsto, talvez, at6 a Diretora, Profa. Dra. Sonia B6o, da UNB, pessoa extremamente preparada,

competente, mas ache que 6 muito do ambiente que a Capes vive no momento e de

imitag3o de verbas impostas pelo Ministro da Economia, peta politica do Governo Federal.

Na apresentagao alifeita, em doin dias intensos, apesar de algumas dOvidas iniciais, ficando

muito clara como a Diretoria de Avaliag3o e a Coordenagao especificamente feita na area do

Direito, Coordenador Prof. Dr. Otavio Rodrigues e os adjuntos Prof. Dr. Felipe Chiarello,

Profa. Dra. Flaviane Bonzan de Moraes, de Minas, uma tentativa de se alinhar as
preocupaQ6es da area com a Diretoria da DAVE, no sentido de caminharem para uma nova

ficha de avaliag3o. lsso talvez sega a maior novidade. A ficha de avaliag3o que est3o
trabalhando agora, bem no meio termo, e nova ficha ji prometida, anunciada aos quatro

ventos para 2021. lsso gera inseguranga, porque faz com que tenham duas avaliag6es. Teve

o compromisso da CCP Comiss3o Coordenadora do Programa de fazer um encontro com

os professores e explicar todas as preocupag6es que s3o muito grander com relag3o 5 ficha
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de avaliag3o, para n3o ter que fazer mais uma reuni3o da P6s-Graduag3o, at6 este
encerrando o seu mandato. Mas, pode ji anunciar a revalorizaQao da questao dos livros, um

Qualis ainda n3o definitivo, mas que ji traz toda uma reelaboragao de alguns peri6dicos.

Algo que gerou preocupagao gerd de todos que ali participavam foi uma valorizag3o um

pouco excessiva da produgao t6cnica. Por um lado 6 bom que a produg3o t6cnica valha, sega

algo importante, mas se n5o tiver um "freio" nisso, n3o tiver um limite, na m6trica, no peso,

ou alguma coisa, foram dados exemplos claris. Ontem teve o prazer de ter uma reuni5o

com a Direg3o e Vice-Direg3o da Faculdade sabre um juiz que trabalhe numa linha de
pesquisa vai estourar na sua pontuagao, porque qualquer decis3o que ele der vai ser
valorada enquanto produgao. lsto pode ter um fatter de um impacto muito negativo em

Programas como o da FDRP, que majoritariamente os participes s3o RDIDP. E claro que t6m

orientadores que s3o juizes, promotores, defensores, mas a preocupagao n3o foi s6 do

Programa da FDRP, como de outros que t6m um perfil mais acad6mico. B) J6 havia pedido

antecipadamente para fazer uma pequenissima apresentag3o aos Senhores Membros.

Encerra nessa CongregaQao, aproveita para se despedir, o mandato que, com muita honra,

recebeu junta com a Profa. Dra. Maria Hemilia Fonseca, ji h6 dois anos. Ap6s, se algu6m

tiver interesse, pode entregar impresso. E clara que, quando se termina uma gest3o sempre

fica aquela questao de olharem into retroativamente e pensarem que poderiam ter feito

mais, mas fizeram o que foio possivel, num momento de muita crime no sistema. Agradece

de p6blico todos os participes. Verso ao final das duas telas de algumas realizaQ6es, a
composigao da CPG. Agradece aos colegas, membros dessa Comissao, a Comiss3o

Coordenadora do Programa, a Coordenadora, Profa. Dra. Fabiana Cristina Seven, a Vice-
Coordenadora, Profa. Dra. Flavia Trentini, a Vice-Presidente da CPG, Profa. Dra. Maria

Hemilia Fonseca, e aqueles que por uma ou oura raz3o ji n3o est3o participando quer do

Programa, quer da Comissao, mas que s3o pessoas muito importantes nessa jornada que

iniciou 16 atr5s. Realmente, 6 um "tijolinho" na construgao de um Programa em
consolidaQ3o, isso precisa ficar muito claro, n3o 6 um Programa consolidado. Conversaram

muito, j6 era, por justiga, nota 4 (quatro), tentando o Doutorado. Est3o num Programa em

consolidag3o, e tem a certeza, coloca muita f6 nesse Programa, certamente seri bem

qualificado. Conseguir5o, mesmo que com todas as dificuldades plantar um Doutorado.
Agradece aos dois funcion6rios, V6nia e Omar. Coma toda gestao, t6m dissonincias em

alguns momentos, mas o importante 6 mostrar que as consonincias 6 que s3o importantes.

Tudo aquilo que constroem juntos 6 o que fica. Na hist6ria, quando olham para this, o eu

ficam s5o as construg6es que fizeram. Os mementos "fora da curve" n3o 6 aldo a se sopesar.

C) Relat6rio de Gest3o Rubens Begak e Maria Hemilia Fonseca 2017-2019: 1. Encontro das

Autoridades Reguladoras e de Fomento da Area do Direito, realizado na FDRP, em 25 de
maio de 20.L8, com a presenga dos Profs. Leonel Severo Rocha (CNPq), Ricardo Ribeiro Terra
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IFapespl e Orides Mezzaroba IConpedi), a16m da participagao virtual do Professor Otavio

Luiz Rodrigues Junior, Coordenador da dred do Direito (Capes). Na ocasi3o, produziu-se um

amplo e produtivo debate que tem auxiliado os trabalhos da P6s-Graduag3o em prol da

consolidag3o e do desenvolvimento do Programa de P6s-Graduagao. 2. Visits do Prof.

Carlotti- Pr6-Reitor de P6s-Graduagao. Dando sequdncia aos temas tratados no Encontro

das Entidades Reguladoras, o Sr. Pr(5-Rector, em visita no dia 23 de novembro de 2018,
tamb6m deu sua contribuigao para o desenvolvimento institucional do Programa, trazendo

o componente qualitativo da avaliagao da P6s-Graduagao, a16m de outras tem6ticas
relacionadas a avaliag3o da Capes. O Prof. Carlotti este para visitar novamente a Faculdade,

mas esteve doente essas Oltimas semanas, teve que se afastar um pouch, isso ficar6 para

um momento a ser definido na nova gestao, a volta dele aqui para ver os progressos. 3.
Fomento a participagao discente nos eventos do Conpedi2019, dado pda Pr6-Reitoria P6s-

Graduagao. Durante a visita, sensibilizado com a necessidade de fomentar a participaQ5o do

corpo discente em eventos cientificos, bem como a publicaQ5o de trabalhos produzidos por

alunos com deus orientadores, o Sr. Pr6-Reitor concedeu apoio financeiro de R$ 20.000,00,

no ano, a CPG. Fica aqui, muitos assistem pelo sistema online, tem ainda R$ 12.000,00 para

eventual utilizag3o de alunos interessados no XXVlllCongresso Nacionaldo Conpedi Be16m.

4. Reuni3o do Forum do Interior, iniciativa do Prof. Dr. Jair Aparecido Cardoso, que

reativaram e t6m sete Programas que t6m trabalhado juntos. Est3o para verem se isso

progride ou n3o. Tomara as pr6ximas gest6es congreguem. Agora, tamb6m, com dois

Programas importantes: S3o Bernardo do Campo e PUCAMP. Acha que o Mackenzie este

para abrir o Programa de P6s-Graduagao, tamb6m, em Campinas. 5. Atualizag3o do

Regimento da CPG e do Regulamento do Programa de P6s-Graduag3o para adequag3o ao

Novo Regimento de P6s-GraduaQ3o. Num Programa pequeno, com comiss6es pequenas,

mas muito importante as participag6es, o desdobramento dos professores na elaboragao da

nova norma interna em decorr6ncia da aprovagao de um novo Regimento de P6s

GraduaQao. Mas, a burocracia e o tratamento da materia demorado, isso este parado na

Pr6-Reitoria de P6s-Graduag3o. Mas, conseguiram ultim6-1o. 6. Atualizagao das disciplinas

do Programa. 7. Credenciamento e recredenciamento de orientadores. No momento do
recredenciamento de professores, perderam alguns que n3o tiveram interesse, mas t6m a

promessa de voltar. O Prof. Gustavo Assed j6 informou de pOblico que pretende voltar um

dia. Outros colegas, na avaliagao, n3o conseguiram se credenciar. Mas, conseguiram novos

professores que est3o se credenciando. Est5o, hoje, acima do minimo de 14 (quatorzel
orientadores, com 2 Idois) colaboradores. Faz um pleito de pablico para que se interessem

belo P6s, aqueles que n3o s3o do Programa. Tem certeza que qualificados se forem,

conseguir3o ajudar, que 6 algo que precisam muito. Neste moments do recredenciamento e

do exame fizeram, at6 porque estava programado na norma interna, um realinhamento das
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disciplinas de acordo com a linha de pesquisa e dodo o tratamento. Nesse moments foi
muito importante, cumprimenta mais uma vez a CPG e a CCP, o Semin6rio que foi feito e

coordenado pda Profa. Fabiana e Profa. Flavia, no sentido da importancia dada no
retrabalho dos projetos. Fizeram um alinhamento das disciplinas e dos professores

orientadores, nas disciplinas que atualizaram e nos projetos que hoje s5o em nllmero de 5

jcinco). 8. Compra de livros para a Biblioteca de Refer6ncia da Capes. Ja agradeceu v6rias

vezes, mas sempre 6 importante reconhecer a importancia da colaboragao da Fundagao, a

FADEP, o Prof. Dr. Gustavo Ferreira Asked sendo o seu Presidente. O Prof. Gustavo destinou

a P6s R$ 2.000,00, depois R$ 3.000,00, e deu um pouco mais at6. Agradece toda essa ajuda

e informa que v3o precisar sempre, que seja o Prof. Gustavo ou quem estiver na gestao. Fica

aqui em ata, consignado o apelo pelo Presidente que maida gest3o da CPG, de que a ajuda

da FADEP 6 fundamental para que consigam atender ao pedido da Capes, da biblioteca de

refer6ncia. Alias, tiveram uma apresentag3o no Semin6rio de Meio Termo, sobre a

biblioteca de refer6ncia, que v6rios tinham dOvidas, ele pr6prio tinha dOvida, se ela vida a
funcionar na Federal de Pernambuco, este muito bem montada e tem uma estante 15 da

FDRP e do Programs com seus livros. 9. Mudanga de sala do Servigo de P6s-Graduag3o.

Agradece a importancia que foi dada ao tema pda Sra. Presidente da Congregag3o, Sra.

Diretora, porque o P6s estava a reclamas h6 muito tempo uma acomodagao maior, melhor.

Agora este 1ocalizada na Oltima saba do Bloco B, n3o se recorda o nOmero da bala.
Realmente, demonstrando a importancia do Programs para esta Faculdade. D) Diz a Sra.

Diretora que ouviu com ateng3o os esclarecimentos. N3o foialgo provocado pda CPG, um

dos professores mandou, se n3o Ihe falha a mem6ria foio Prof. Thiago. Foiuma iniciativa da

CCP, ao que se recorda, at6 postulada dlretamente ao Departamento. De fato, n3o teve

noticia daquilo, mas presente a reuniao, coordenada e presidida pelo Prof. Gustavo,
manifestou sua concordancia, porque os oito estagi6rios pedidos, fora um ji programado 16

atr6s para ajudar na parte de gestao, porque dais funcion6rios "n3o d3o conta do recado", 6

que se iniciou essa tramitagao. Enquanto Presidente da CPG procura sempre atender todos

os pedidos e louva a quest5o da transpar6ncia, acha extremamente importante, mas que

tamb6m fique claro que precisam dos estagi6rios. N3o foi aquilo que pediu, mas como

Presidente da CPG 6 aldo que tem que endossar, at6 por dever de oficio, para o quanto

antes se dedicarem aos projetos de pesquisa. Concorda com a necessidade da

transpar6ncia, at6 pdas raz6es que a Sra. Diretora colocou do Tribunal de Contas, a questao

da formalidade. A Sra. Diretora diz que gostaria de fazer algumas correg6es. Em primeiro

lugar, n3o este a par do pedido de oito estagi6rios. Este a par do pedido de quatro. Segundo

lugar, n3o h6 menor d6vida de que seria muito oportuna a presenQa dos estagi6rios para

ajudarem no desenvolvimento da pesquisa. Este sempre a favor, desde que observados o
Regimento, as normas em vigor. Gostaria que ficasse bem claro que 6 uma questao
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complexa, envolve o Departamento e despesa. Envolvendo despesa precisa ser muito bem

trabalhado o processo. O processo n3o ficou na Diretoria. lsso que quis deixar muito claro.

homo no e-mail ficou o pedido para passar pda Congregagao, achou que seria realmente

oportuno passar pelo Colegiado, para que todos ficassem a par do assunto. O Prof. Dr.

Thiago Marrara de Matos agradece a resposta, foi ele quem mandou o e-mail a Diretoria.

Agradece a manifestagao da Sra. Diretora e diz que participou dessa seleQao em julho e os

estagi6rios s3o bastante importantes para a P6s nesse momento. O Programa tem lutado

para estruturar um Doutorado. Referente ao e-mail, tamb6m, gostaria de ouvir um pouco da

Sra. Diretora sobre as politicas de apoio da DireQao para o Doutorado. O Doutorado 6 um

objetivo da comunidade de docentes, por ipso pediu esse esclarecimento. Agradece a Sra.

Diretora de ter lido e ter Ihe dado uma resposta em pablico a respeito dessa quest:lo.

Parabeniza o Prof. Dr. Rubens Begak pda gest3o e pda conclus3o das tarefas. Pede ao Prof.

Rubens e ao Prof. Gustavo Assed, j6 que a verba vem do Departamento de Direito P6bllco e

depende de provid6ncias da CPG, pelo que entendeu da informag3o da Profa. Monica, que

os ajudassem a resolver elsa quest3o o mais r6pido possivel. A Unidade desde sempre

contrata estagi6rios. T6m estagi6rios para os cursos de especializaQ3o, no Setor de
Internacionalizag3o, na Biblioteca. Ache que o procedimento 6 o mesmo que fazem para

todos. Pede ao Presidente e Chefe de Departamento para agilizarem para enviar a Profa.

Monica o que foi solicitado para que possam apoiar a P6s-Graduag3o. A P6s-Graduagao 6

essencialpara o funcionamento da faculdade. Como foidito pda Sra. Diretora, a Faculdade

se dedica muito a pesquisa, e sem o apoio da Diretoria e desses alunos, dificilmente

conseguirao avangar com mais qualidade. Os professores j6 t6m dado o m6ximo que
podem, mas precisam desse apoio. Queria reforgar e reiterar esse pedido a Sra. Diretora de,

na medida do possivel, terem essas contratag6es realizadas. O Prof. Dr. Gustavo Assed

Ferreira cumprimenta o Prof. Dr. Rubens Begak, seu sucessor na Comiss5o de P6s-

Graduagao, esteve 16 por quatro anos. Teve a honra de ser sucedido pelo Prof. Begak.

Gostaria de extender estes cumprimentos ao quarteto, que com tanta galhardia conduziu a

P6s-Graduag3o nesses doin anos, Profa. Dra. Maria Hemllia Fonseca, Profa. Dra. Fabiana

Cristina Severie Profa. Dra. Flavia Trentini. Tem certeza que a P6s-Graduag3o da FDRP

conseguir6, no pr6ximo quadri6nio, a note 4 (quatro), que tanto almejam. J6 n3o sera o

quadri6nio inicial. Seri um quadri6nio completo. Tinham dois anon e memo apenas no Oltimo

quadri6nio. Agora tem um quadri6nio completo e um trabalho incessante do Prof. Begak,

Profa. Maria Hemllia, Profa. Fabiana e Profa. Flavia que tem certeza e convicgao seri

roberto de 6xito. Apenas para registrar aqui, quanto a esse processo, o Departamento de

Direito POblico recebeu o offcio da Profa. Monica e est3o respondendo os pedidos de
esclarecimentos, acha que is fls. 40 dos autos. Est3o respondendo ja no dia de hoje para
poderem agilizar ipso. Esse processo teve aprovaQao inicial pelo Departamento, como bem
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disse o Prof. Marrara. Mas, claro que, tendo em vista a responsabilidade que a Unidade tem

homo ordenadora de despesa, em prover as verbas pablicas de maneira bastante
consciente, tendo em vista a 6bvia interf ace que tem com o Tribunal de Contas do Estado.

Todos os procedimentos de ordenag3o de despesas devem ser feitos de uma maneira muito

cuidadosa e atenta, ainda mais em um momento esse que a Universidade de S3o Paulo

passa, por uma, talvez at6 exagerada, atengao da Assembleia Legislativa do Estado de S3o
Paulo. Preocupado com ipso, devolver6 o processo hoje mesmo, ji tem o despacho feith e,

assim que acabar a reuni3o da Congregagao, deuce ao Departamento para poder enviar de

volta o processo a Diretoria. O Prof. Dr. Mgrcio Henrique Pereira Ponzilacqua diz que, no
tocante aos estagi6rios tamb6m gostaria de se manifestar, como coordenador de um dos

projetos. Houve uma dilig6ncia muito grande no sentido da selegao. Solicita que haja
bastante dilig6ncia para que possam desembaragar o quanto antes e, se possivel, ainda

nesse ano. S3o candidatos de altissimo navel, selecionados com muito crit6rio. Professores

deixaram seu recesso para poderem participar desse processo seletivo, os alunos tamb6m

est3o preocupados, porque alguns deles renunciaram outras bolsas. Teve uma que
renunciou a sua bolsa para ficar no projeto, poro isso sabe disso. Pede que essas

providancias sejam tomadas com bastante cautela, com os devidos cuidados legais.
Tamb6m ji aprovou projetos de est6gios com outras entidades e conseguiram

desembaragar com certa rapidez. Pede que essas provid6ncias sejam tomadas o quanto

antes. Comiss3o de Pesqyisa: membros n3o estavam presentes. Comiss3o de Cultura e

Extens5o Universitiria: n3o teve comunicados. Comissio de Relag6es Internacionais. O Prof.

Dr. Alessandro Hirata comunica: A) Tiveram na CRlnt a selegao dos alunos para o semestre

inicial de 2020. Foram obrigados a fazer com essa anteced6ncia, para que esses alunos
selecionados concorram a bolsa da AUCANI para interc$mbio. Ter3o apenas uma bolsa,

infelizmente, para intercambio, por causa da diminuigao do ntlmero de bolsas. B) fizeram a

seleQao de onze alunos, que foram contemplados com essas vagus dos conv6nios especificos
da Unidade com universidades estrangeiras. Dais alunos para a Universidade de Bolonha,

um para Universidade de Camerino, tr6s para Universidade de Passau, na Alemanha, doin

para a Segunda Universidade de Napoli, um para a PUC do Peru, um para Universidade de

Salamanca e um para Universidade de La frontera. C) Contemplag5o de dois docentes da

faculdade, Profa. Cintia Rosa e Prof. Eduardo Diniz em dais editais da AUCANI para
mobilidade docente de incentivo a internacionalizagao. A Profa. Cintia para a Universidade

de Cornell, em edital especifico para professores que ministram disciplinas em lingua
inglesa. O Prof. Eduardo Diniz para a Universidade de Hong Kong, em um edital especifico

para parses asi6ticos. A Unidade teve dots contemplados, o que 6 muito importante para a

internacionalizagao da Faculdade. 5. Palavra aos Senhores Membros. O Prof. Dr. Umberto

CelliJunior registra sua alegria com o retorno da Sra. Vice-Diretora e a felicidade de saber
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que este se recuperando bem. D6 as boas vindas a Profa. Dra. lara Pereira Ribeiro.
Parabeniza o Prof. Dr. Rubens Begak pelo trabalho a frente da Comiss3o de P6s-GraduaQao e

todos que com ele colaboraram para que o Programa pudesse evoluir, a Profa. Maria
Hemilia, Profa. Fabiana e Profa. flavia. Fica contente com as bolsas recebidas pelos colegas e
parabeniza a Profa. Cintia Rosa e o Prof. Dr. Eduardo Diniz. E uma grande honra para a

faculdade. Justifica sua aus6ncia na 61tima CongregaQao, pois estava na Unidade de La

frontera, para junto com colegas dessa Faculdade, Prof. Jair, Profa. Flavia, Prof. Rog6rio e

Prof. Gustavo Diniz, ministrar um curio de inverno na racy/fad de C/eric/as ./urf'dfcas y
Empresar/a/es e, tamb6m, representar a Sra. Diretora na abertura desse curio que Che
parecer ser algo importante para a Faculdade, esse interc5mbio de professores. Foi uma

experi6ncia muito boa. A ideia 6 que possam reeditar o evento aqua, curso de verso em

Ribeir3o Preto. Acha que esse conv6nio este evoluindo de uma forma bastante positiva.

Gostaria de partilhar com os colegas, apenas para levantar essa questao, especialmente ao

Prof. M6rcio, que hoje este representando a Comiss3o de Graduagao, uma solicitagao,

consults que foi feita por uma excelente aluna. Elsa aluna teve a possibilidade de no
interc6mbio que fez numa universidade da Alemanha de escrever um trabalho que pode ser

o seu TCC. Fez a indagag3o se poderia o TCC, escrito em Ifngua estrangeira, ser apresentado

aqui na Faculdade. N3o sabia responder essa questao e solicitou a Sra. Marcia que, muito

gentilmente, consultou a Pr6-Reitoria de Graduagao. A resposta foi no sentido de que n3o

h5 impedimento a que se apresente o TCC em Ifngua estrangeira, mas isso precisaria estar

regulamentado pda Unidade. E um assunto que precisaria ser levado a Comiss3o de

Graduag3o e, obviamente, h6 outros requisites, por exemplo, a disponibilidade de

professores que falem a lingua na qual o trabalho este sendo apresentado. f uma questao

que parece importante quando se fda em internacionalizagao da Universidade. Traz esse

assunto apenas para um inicio de reflex3o. O assunto seri encaminhado pda aluna a
Comiss3o de Graduagao, mas, evidentemente, a decis3o que vir 16 a ser adotada aproveitar6

a todos os alunos que eventualmente queiram apresentar o seu trabalho de conclus3o de

curso, aproveitando o seu periodo de perman6ncia no exterior, num programs de
interc5mbio em lingua estrangeira. O Prof. Dr. Pedro Bohomoletz de Abreu Dallari
cumprimenta os Dirigentes das Comiss6es Estatut6rias desta Unidade, que encerram o
periodo a frente das Comiss6es, pelo trabalho realizado. Deseja que esse trabalho tenha

continuidade nas novas gest6es para o beneffcio da comunidade da Faculdade de Direito de

Ribeir3o Preto. Registra o langamento no pr6ximo dia 30/09/2019, na Faculdade de Direito

de S3o Paulo, de livro organizado em homenagem ao colega de Congregagao, Prof. Dr.

lgn6cio Poveda, que n3o se encontra aqui presente neste momento. "Hist6ria e Futuro do

Direito Brasileiro, Estudos em Homenagem a Ignacio Maria Poveda Velasco" foi organizado

por seus colegas de diversos espagos em que o Prof. lgn6cio Poveda desenvolve suas
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atividades. O livro seri langado em 30/09/2019, is 19h, na faculdade de Direito de S3o
Paulo. Deixa ja a sugest3o a Sra. Diretora de que seja organizado um events de langamento

aqui na Faculdade de Direito de Ribeir3o Preto. Faz essa observagao porque tem convivido

com o Prof. lgn6cio Poveda ji h6 muitos anos. Assim como ele, o Prof. lgn6cio 6 origin6rio da

Faculdade de Direito de S3o Paulo, assam como o Prof. Celli. Foram contemporaneos de
Faculdade e fizeram suds carreiras acad6micas 16. Por fortuna da hist6ria, acabaram os tr6s

associados a Unidades que n5o foram a Unidade de origem, como era o Largo de S3o
francisco. Prof. Celli associado a Faculdade de Direito de Ribeir3o Preto, onde 6 Professor

Titular. Ele ao Instituto de Relag6es Internacionais, onde 6 Professor Titular. Prof. Poveda,

embora sica como Professor Titular da FD-SP e tenha tido ocupag6es em outros espagos da

USP, como o exercicio da Secretaria Gerd, tendo exercido a Diretoria da FDRP, num

momento que a Faculdade estava nos seus prim6rdios, se instalando, a sua trajet6ria
acabou ficando indissociavelmente ligada a esta Unidade. Portanto, essa homenagem ao

Prof. lgn5cio Poveda 6 uma homenagem tamb6m a Faculdade de Direito de Ribeir3o Preto e

a sua comunidade indiscutivelmente. Esta 6 associagao hoje mais evidente que existe para o

Prof. lgn6cio Poveda, que pese ele seguir sendo Professor da Faculdade de Direito de S3o

Paulo. Registra esse evento com satisfagao peta homenagem a este querido colega, mas,

tamb6m, pele fato de que, indiretamente, 6 a Faculdade de Direito de Ribeir3o Preto que

acaba sendo homenageada atrav6s desse docente que tanto tem se dedicado a esta
Unidade. Registra para que conste na ata, mas, tamb6m, deixa a sugestao a Sra. Diretora

que um evento an61ogo se realize aqui nesta Unidade. A Sra. Diretora diz que gostaria de
fazer duas observag6es. A primeira, tamb6m 6 do quadro docente da FD, como 6 conhecido

aquio Largo de S3o Francisco, as Velhas Arcades. Recebeu o convite do dia 30 e pediu para

a secret6ria da Diretoria e Comunicaglio divulgar isso para toda a comunidade acad6mica.

Parece que um aluno, este dizendo parece, porque ningu6m veio Ihe procurar para marcar

alguma coisa mais syria. Parece que o aluno que este organizando tudo isto, este
preparando um ]angamento aqui em Ribeir3o para o dia 17/]-0/2019. Diz ao Prof. Pedro que

parece, a semana que vem at6 vai pedir para que entrem em contato com o aluno que este

organizando ou este se responsabilizando pda organizaQ3o, porque a Faculdade precisa
saber e se preparar. N3o sabe se a Faculdade, mas pessoalmente 6 sempre a primeira a

cumprimentar o Prof. Poveda pda realizag3o dessa Faculdade. Pda construgao,

concretizag3o desse sonho que 6 a faculdade de Direito de Ribeir3o Preto. Neste momento,

is 15h35, a Sra. Vice-Diretora, Profa. Dra. Massa de Souza Ribeiro, retire-se da bala. ll.
ORDEM DO DIA. REFERENDAR. 1. Participagio no Processo Seletivo do IEA-USP. 1.1. Processo

2019.5.350.89.0 -- Maria Hemilia Fonseca. Solicitagao de autorizagao para participar do

Processo Seletivo do IEA-USP, Programa Ano Sab6tico/2020, conforme Edital IEA-USP

3/2019, apresentada pda interessada, fls. 02-05. O projeto a ser apresentado pda docente

Pigina14 1 16 Av. Bandeirantes, 3900 C z#@/ri dn USl]
14040-906 Ribeirio Proto-SP

T I F 55 (16) 3315-4954
xww.direitorp.usp.for



UNIVERSIDADEDESAOPAULO
FACULDADEDEDljiEITO
DE RIBEIRAO PRETO

.AssbtZncia q2cttica .Acadaltlica

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

se destiny a estudar as correlag6es entre "meio ambiente do trabalho, indtlstria
agroquimica e sustentabilidade". AprovaQao "ad referendum" do Conselho do
Departamento de Direito Privado e de Processo Civil, em 26/06/2019, fls. 07, com base no

parecer da Profa. Dra. Flavia Trentini. Informagao de ci6ncia e acordo do Prof. Dr. Jair

Aparecido Cardoso que, em caso de aprovagao do pedido, assumir6 as atribuig6es did6ticas

da interessada, fls. 08. Aprovag3o "ad referendum" da Congregag3o, em 28/06/2019, fls. ll,

com base no parecer do Prof. Dr. Gustavo Asked Ferreira. Colocado em discuss3o e votacao,
QdQ$pQ(;hQfla STQ:Vice:DiretorQ. que aprovou o parecer do relator Prof:Dr:Gustavo Assed

Egrreira. fqyQr6vel a QprovaG3o da solicitaGao apresentada pda interessada, 6 [eferendado

pgLUna!!!!!!!dade. 2. Criag3o de Disciplina. 2.1. Processo 2019.1.406.89.9 - Departamento de

Direito Privado e de Processo Civil e Protocolado 2019.5.420.89.9 (Apensado). Proposta de

criag3o da disciplina de Graduagao "Direito e Tecnologia da Informag3o", uma parceria entre

o Departamento de Direito Privado e de Processo Civil da FDRP e o Departamento de
Computagao e Matem6tica da FFCLRP, apresentada pda Profa. Dra. Cintia Rosa Pereira de
Lima IDPP/FDRP) e Prof. Dr. Evandro Eduardo Seron Ruiz (DCM/FFCLRP). Aprovag3o "ad

referendum" do Conselho do Departamento de Direito Privado e de Processo Civil da FDRP

em 28/06/2019, f]s. ]]., parecer da relatora Profa. Dra. Flavia Trentini, fls.9, e manifestag3o

da Profa. Dra. Crntia Rosa Pereira de Lima, fls.9-verso. AprovaQ3o do Conselho do
Departamento de Computagao e Matem6tica da FFCLRP em 31/07/2019, fls. 14 do
Protocolado 2019.5.420.89.9. AprovaQao da Comiss3o de Graduag3o da FFCLRP em

07/08/2019, fls. 15 do Protocolado 2019.5.420.89.9. Aprovag3o da Comiss3o de Graduagao

da FDRP com base no parecer da re]atora Profa. Dra. ]ara Pereira Ribeiro, em ]-4/08/20].9,

fls.16. Aprovag3o "ad referendum" da Congregagao, em 23/08/2019, fls. 19, com base no

parecer da Profa. Dra. Cristina Godot Bernardo de Oliveira. Aprovag3o "ad referendum" da

Congregagao da FFCLRP, em 27/08/2019, fls. 18 do Protocolado 2019.5.420.89.9. Colocado

em discuss3o e votaQao, o despacho da Sra. Diretora. que aprovou o parecer da relatora

Profa. Dra. Cristina Godot Bernardo de Oliveira, favor6vel 5 aprovaGao da cria€ao da

di$Qiplii)q: Q rpfQrgndedQ PQt y q idpdg. APROVAR. 3. Cursos de Especializag3o. 3.1.

Processo 2019.1.380.89.0 -- Faculdade de Direito de Ribeir3o Preto. Proposta de criaQ3o da 2a

Edigao do Curse de Especializagao em Direito Econ6mico e Desenvolvimento, apresentada

peta Profa. Dra. Juliana Oliveira Domingues (Coordenadora) e Prof. Dr. Gustavo Assed
ferreira (Vice-Coordenadorl, via conv6nio com a FADEP. Aprovagao do Conselho do
Departamento de Direito POblico, em 18/06/2019, fls. 43, com base no parecer do Prof. Dr

Gullherme Adolfo dos Santos Mendes. Aprovag5o da Comiss3o de Cultura e Extens3o

Universit6ria, em 22/07/2019, fls. 50, com base no parecer da Profa. Dra. Cristina Godoy

Bernardo de Oliveira. Parecer do relator pda Congregag3o, Prof. Dr. Jair Aparecido Cardoso,

em 07/08/20].9, favor6vel a aprovag3o da criag3o da 2e edig3o do curso, fls. 52. Colocado
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em discuss3o e votac3o, o parecer do relator pda CongregaGao, Prof. Dr. Jair Aparecido

Cardoso. favor6vel a aprovac3o da Droposta de criaGao da 2a EdiG3o do Curso de

Esoecializac3o em Direito Econ6mico e Desenvolvimento, 6 aprovado por unanimidade. 3.2.

Processo 2019.1.381.89.6 -- Faculdade de Direito de Ribeirio Preto. Proposta de criag3o da 3a

Edig3o do Curso de Especializag3o em Direito Tribut6rio, apresentada pelo Prof. Dr.

Guilherme Adolfo dos Santos Mendes (Coordenador) e Prof. Dr. Alexandre Naoki Nishioka

IVice-Coordenador), via conv6nio com a FADEP. Aprovagao do Conselho do Departamento

de Direito Pablico, em 18/06/2019, fls. 51, com base no parecer da Profa. Dra. Juliana

Oliveira Domingues. Aprovagao "ad referendum" da Comiss5o de Cultura e Extens3o
Universit6ria, em 24/07/2019, fls. 57-verso, com base no parecer da Profa. Dra. Eliana

franco Neme. Parecer do relator pda Congregag3o, Prof. Dr. Jair Aparecido Cardoso, em

07/08/2019, favor6vel iaprovag3o da criagao da 3g edig3o do curse, fls. 60. Colocado em

discuss3o e votac5o, o parecer do relator pda CongregaG5o, Prof. Dr. Jair Aparecido

Cardoso. favor6vel a aprovacao da proposta de criaG3o da 3e Edicao do Curio de

EsDecializac3o em Direito Tribut5rio, 6 aprovado por unanimidade. 4. Relat6rio de

Atividades. 4.1. Processo 2011.1.34.89.7 -- Cain Gracco Pinheiro Dias. Relat6rio
Circunstanciado de Atividades, relative ao quarto bi6nio (Abril/2017 Abril/2019) do

periodo de experimentag3o, iniciado em 14/04/201]-, fls. 272-319, apresentado pelo
interessado. Aprovagao "ad referendum" do Conselho do Departamento de Direito Pablico,

em 12/08/20],9, fls. 325, com base no parecer do Prof. Dr. M6rcio Henrique Pereira

Ponzilacqua. Parecer da relatora peta Congregag3o, Profs. Dra. lara Pereira Ribeiro, em

05/09/2019, favor6vel a aprovagao do Relat6rio Bienal apresentado pelo interessado, fls.

328. Colocado em discuss3o e votaGao o parecer da relatora pda CorlgrQgQGgQ, Erofa. Dra.

lara Pereira Ribeiro. favor5vel 5 aprovac3o do Relat6rio Bienal apresentado belo
interessado, 6 aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, a Sra. Diretora

agradece a presenga de todos e d6 pr6ti epFNrn#a a reuni3o is quinze horan e quarenta
minutos. Do que, para constar, eu, q. A?t+Sgg:fE rcia Aparecida Cruz de
Oliveira Bianco, Assistente T6cnica Acdc6mica, lavreie digitei etta Ata, que seri examinada

pelos Senhores Conselheiros presentes iSess3o em que for discutida e aprovada, e por mim

assinada. Ribeir3o Preto, treze de setembro de dois mile dezenove
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