
A
0

92a Sessio Ordini.ria
deli.i0.20ig FDRP



UNIVERSIDADEDESAOPAULO
FACULDADE DE DIREITO
DE R]BEIRAO PRETO

.Assktencia qgatica .Acad8lttica

l
2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 1

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

ATA DA 92i SESSA0 0RDINARIA DA CONGREGA(IA0 DA FACULDADE DE DIREITO DE RIBEIRA0

PROTO DA UNIVERSIDADE DE S.40 PAULO. Aos onze dias do m6s de outubro de dots mil e

dezenove, is quatorze horas e cinco minutos, na Sala da Congregagao da Faculdade de

Direito de Ribeir3o Preto da Universidade de S3o Paulo, em terceira convocag5o, re6ne-se a
Congrega£3o da Faculdade de Direito de Ribeir3o Preto FDRP, sob a Presid6ncia da Profa.

Dra. Monica Herman Salem Caggiano, Diretora da Unidade, com a presenQa dos Senhores

Membros, Professores Alessandro Hirata, Camilo Zufelato, Cintia Rosa Pereira de Lima,

Eliana Franco Neme, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Gustavo Assed Ferreira, lara

Pereira Ribeiro, lgn6cio Maria Poveda Velasco, Nuno Manuel Morgadinho dos Santos

Coelho, Pedro Bohomoletz de Abreu Dallari, Sebasti3o Sergio da Silveira, Silvana Martins

Mishima, Thiago Marrara de Matos, Umberto Celli Junior, Representante Discente de

Graduagao Lucas Vieira Carvalho e Representante Suplente dos Servidores T6cnicos e

Administrativos Edvaldo da Silva Campos. Presente tamb6m a Assistente T6cnica Acad6mica

Marcia Aparecida Cruz de Oliveira Bianco para secretariar a reuni3o. Justificaram aus6ncia

antecipadamente a Senhora Vice-Diretora, Profa. Dra. Massa de Souza Rlbeiro, Professor

Nelson Mannrich e o Representante dos Servidores T6cnicos e Administrativos Felipe

Augusto Barroso Maia Costa. Havendo nOmero legal, a Sra. Diretora agradece a presenga de

todos e declara abertos os trabalhos da 92e Sess3o Ordin6ria da Congregagao da Faculdade
de Direito de Ribeir3o Preto da Universidade de S3o Paulo. 1. EXPEDIENTE. 1. Discuss3o e

votag3o. 1.1. Ata da 91i Sess3o Ordiniria da Congregag3o, realizada em 13/09/2019.
Colocada em discuss3o e votac3o, a Ata da gle Sess3o Ordin6ria da CongregaGao, realizada

gm 1111/Q9/ZQ1:9 e qprQvpdq PQt y qr)i idqdq. 2. Comunicag6es da Diretoria. Senhora

Diretora, Profa. Dra. Monica Herman Salem Caggiano. A) Portaria Interna D.FDRP/USP Ng

023/2019, de 02/09/2019, disp6e sobre a alteraQ3o de dispositivos na Portaria

Interna/FDRP N9 007/2019, de junho de 2019. A Portaria 023/2019 prorroga a Portaria

anterior para que a Comiss3o de Estudos e Propostas Concretas envolvendo o Sistema de

Educagao a Distincia - EAD posse ter tempo material suficiente para trabalhar e apresentar

uma proposta. A proposta de Educag3o a Dist6ncia foiapresentada e este sendo estudada,
para saber qualser6 o pr6ximo passo. O processo n3o este mais na pauta por enquanto. B)

Portaria [nterna FDRP/USP Ng 024/2019, de 1]./09/20].9, instituio Conse]ho de Mentored
do Programa de SaOde Mentale Bem Estar da Faculdade de Direito de Ribeir3o Preto, com

os membros: Prof. Dr. Alessandro Hirata, Prof. Dr. Clio Gracco Pinheiro Dias, Prof. Dr.

Claudio do Prado Amaral, Profa. Dra. Cynthia Soares Carneiro, Profa. Dra. Eliana Franco

Neme, Profa. Dra. Fabiana Cristina Seven, Prof. Dr. Gabriel Loretto Lochagin, Prof. Dr.
Gustavo Assed ferreira, Profa. Dra. lara Pereira Ribeiro, Prof. Dr. Jair Aparecido Cardoso,

Profa. Dra. Juliana Oliveira Dominguez, Prof. Dr. M6rcio Henrique P. Ponzilacqua, Prof. Dr.

Nuno Manuel M. dos S. Coelho, Prof. Dr. Paulo Eduardo Alves da Silva, Prof. Dr. Rubens
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Begak, Prof. Dr. Thiago Marrara de Matos, Servidora Claudia Sarkis Rezende, Servidora

Edn6ia Silva Santos Rocha, Servidora Erika Thais Penha, Servidora Milena Celere de Sousa e

Silva. Esse Conselho de Tutored 6 uma tutoria, acompanhamento. Quase que todo o corpo

docente da Casa integram essa Comiss3o de Mentores ou Tutores para o Bem Estar do

Aluno. Deseja que elsa Comiss3o consiga atuar e se modifique um pouco o quadro quanto

ao bem estar dos alunos aqua do Campus de Ribeir3o Preto. E um quadro n3o t3o

assustador, mas, de qualquer forma, preocupante. V6 preocupag6es junto a Prefeitura do

Campus, junto ao Conselho Gestor. Portanto, d6 as boas vindas a ideia do Prof. Nuno. C)
Portaria Interna FDRP/USP NQ 025/2019, de 19/09/2019, disp6e sobre a eleigao para

representagao docente e respective suplente da FDRP/USP junto ao Conselho Gestor do

Campus da USP de Ribeir3o Preto, nos termos do OF.CIRC/CG/019/2019, de 09/09/2019, a

ser realizada em 30/10/2019, das 10 is 16 horns, por meio de sistema eletr6nico de votagao

e totalizagao de votos. Eventos realizados: D) 19 e 20/09/2019, XXVlll Encontro Nacional de

Direito Constitucional, na FDRP. Organizado pda FDRP em parceria com o Instituto Pimenta

Bueno e a UNESP. Neste evento de Direito Constitucional, vieram para debater o tema "As

vulnerabilidades da democracia brasileira" ilustres personagens da area juridica: Prof. Dr.

Jose Alfredo de Oliveira Baracho Jr. IPUC-MG), Ministro Carlos Bastide Horbach, Prof. Dr.

Elival da Silva Ramos, Prof. Dr. Jose Carlos Francisco. Interessante que vieram dois
Professores de Portugal, da Universidade de Lisboa e de Coimbra, ambos not6veis em

Direito Constitucional. A Profa. Dra. Maria Lucia Amaral 6 a atual provedora de Portugal, em

Portugal, ja fez parte do Tribunal Constitucional Portugu6s, e 6 da Nova Lisboa e de
Coimbra. Coimbra 6 o infcio da carreira da Profa. Maria Lucia Amaral. O Prof. Dr. Carlos

Blanco de Morals se distingue tamb6m em ser catedr6tico da Faculdade de Direito da
Universidade de Lisboa, Direito Constitucional. Gostaria que ficasse registrada a presenga de

autoridades internacionais e nacionais. O ponto principal 6 que se discutiu a questao da

vulnerabilidade democr6tica, uma preocupagao, inquietagao de todos, constitucionalistas.
N3o babe se dos internacionalistas tamb6m, como o Prof. Pedro e o Prof. Celli. A literatura

juridica do s6culo XXI se preocupa com ruptura, a crise da democracia, s3o titulos maid ou

menos assim. Na verdade, deve hover uma inquietagao, uma preocupagao muito grande

com o plano democr6tico. E) 23 e 24/09/2019 - 27Q Simp6sio Internacional de Iniciagao

Cientifica e Tecno16gica da USP (SllCUSP), realizado no Audit6rio da FDRP. F) 17/10/2019,

langamento do Eminente Procurador Gerd, Prof. Dr. lgn6cio Maria Poveda Velasco,

"Hist6ria e Futuro do Direito Brasileiro Estudos em Homenagem a lgn6cio Maria Poveda

Ve[asco", na Sa]a da Congregag3o da FDRP/USP, is ].8h. Organizadores: Caio Morau, Editora

LiberArs e FDRP/USP. G) 31/10 e 01/].1/2019, Congresso Brasileiro de Direito Politico. H) 07

a 09/11/2019, Congresso Internacional Desafios e Perspectivas das Autoridades de ProteG3o

de Dados Pessoais e Privacidade, no Audit6rio da FDRP, is 18h. OrganizaQao: Profa. Dra.
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Cintia Rosa Pereira de Lima, Profa. Dra. Marta Rodrigues Maffeis Moreira e Prof. Dr. Evandro

Eduardo Seron Ruiz. O Professor n3o 6 do corpo docente da Casa, aqui da Faculdade de
Direito, mas da Faculdade de Filosofia, Ci6ncias e Letras de Ribeir3o Preto. 1) Por fim, tem

um 61timo comunicado, que deveria ser o primeiro. A Profa. Dra. Massa de Souza Ribeiro

este afastada, em Boston, junta a um Congresso. Portanto, n5o este presente hoje. A Sra.

Diretora designa o Prof. Dr. Gustavo Assed ferreira e o Prof. Dr. Nuno Manuel Morgadinho

dos Santos Coelho para comporem a mesa durante as eleig6es e realizarem a apurag3o dos

votos. 3. Eleig6es para Presidentes e Vice-Presidentes das Comiss6es Estatutirias. 3.1.
Comiss5o de Graduagio: Chapas inscritas, Presidente e Vice-Presidente, respectivamente:

Prof. Dr. M6rcio Henrique Pereira Ponzilacqua e Profa. Dra. Maria Hemilia Fonseca; Prof. Dr.

Alessandro Hirata e Prof. Dr. Victor Gabriel de Oliveira Rodriguez. O Prof. Dr. Nuno Manuel

Morgadinho dos Santos Coelho comunica: Prof. Dr. Alessandro Hirata e Prof. Dr. Victor

Gabriel de Oliveira Rodriguez: 8 (oitol votos, Prof. Dr. Marcia Henrique Pereira Ponzilacqua e

Profa. Dra. Maria Hemflia Fonseca: 9 (nove) votos, Branco: 0 jzero) voto e Nulo: 0 jzerol

voto. A Sra. Diretora proclama o resultado, de acordo com a Comiss5o Eleitoral de Apuragao.

Eleitos Prof. Dr. M6rcio Henrique Pereira Ponzilacqua para Presidenlg g Eligfg:Jure: 1114glil4

Hemllia Fonseca para Vice-Presidente da Comiss5o de Gralbafgg. 3.2. Comiss3o de P6s-

Graduagio: Chapa inscrita, Presidente e Vice-Presidente, respectivamente: Profa. Dra.

fabiana Cristina Severie Prof. Dr. Camilo Zufelato. O Prof. Dr. Nuno Manuel Morgadinho dos
Santos Coelho comunica: Profa. Dra. Fabiana Cristina Severie Prof. Dr. Camino Zufelato: 13

jtrezel votos, Brancos: 4 (quatro) votos e Null: 0 (zero) veto. A Sra. Diretora proclama o

resultado. Eleitos Profa. Dra. Fabiana Cristina Seven para Presidente e Prof. Dr. Camilo

Zufelato para Vice-Presidente da Comiss3o de P6tGraduacao. 3.3. Comissio de Pesquisa:

Chapas inscritas, Presidente e Vice-Presidente, respectivamente: Profa. Dra. Marta

Rodrigues Maffeis Moreira e Profa. Dra. Cfntia Rosa Pereira de Lima; Prof. Dr. Caio Gracco
Pinheiro Dias e Prof. Dr. Paulo Eduardo Alves da Silva. O Prof. Dr. Nunn Manuel Morgadinho

dos Santos Coelho comunica: Prof. Dr. Caio Gracco Pinheiro Dias e Prof. Dr. Paulo Eduardo

A[ves da Si[va: ].]. (onzel votos, Profa. Dra. Marta Rodrigues Maffeis Moreira e Profa. Dra.

Cintia Rosa Pereira de Lima: 6(seis) votos, Branco: 0(zeros voto e Null: O(zeros voto. A Sra.

Diretora proclama o resultado. Elpjlg$ 1?isis: Dr: Cain Gracco Pin

Prof. Dr. Paulo Eduardo Alves da Silva para Vice-Presidente da Comiss3o de Pesquisa. 3.4.

Comissio de Cultura e Extensio Universitiria: Chapas inscritas, Presidente e Vice-Presidente,

respectivamente: Prof. Dr. C16udio do Prado Amaral e Prof. Dr. Eduardo Saad Diniz; Prof. Dr.

Jair Aparecido Cardoso e Prof. Dr. Thiago Marrara de Matos. O Prof. Dr. Nuno Manuel

Morgadinho dos Santos Coelho comunica: Prof. Dr. C16udio do Prado Amaral e Prof. Dr.
Eduardo Saad Diniz: 6 jseis) votos, Prof. Dr. Jair Aparecido Cardoso e Prof. Dr. Thiago

Marrara de Matos: ]]. (onzel votos, franco: O jzero) voto e Nulo: 0 (zero) voto. A Sra.
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Diretora proclama o resultado. EIQilQ$ P[Qf: Dr: Jqjr AperQfjdQ fqrdQiiQ pqrq l?r9$idQi]!q Q
Prof. Dr. Thiago Marrara de Matos para Vice-Presidente da Comiss3o de Cultura e Extens3o

Universt6ria. A Sra. Diretora agradece a Comiss3o Eleitoral de ApuraQ3o. 4. Palavra aos

Senhores Presidentes de Comiss6es. Comiss3o de Relag6es Internacionais. O Prof. Dr.

Alessandro Hirata comunica: Esta semana houve a proclamagao do edital de bolsa que a

faculdade recebe uma bolsa de intercimbio da AUCANI e para o semestre que vem foi

selecionado um aluno dentre os diversos que se candidataram para receber uma bolsa. O
aluno selecionado ir5 para a Alemanha com o conv6nio da Faculdade. Comissio de P6s-

Graduag3o. O Prof. Dr. Thiago Marrara de Matos diz que responde pda Comiss5o de P6s pele

"mandato tamp3o", como decano, e comunica: Gostaria de dar uma mensagem final, agora
h6 uma nova Presidente e Vice Presidente. Realizaram um evento comemorativo da P6s-

Graduag3o, no qual a Diretoria tamb6m esteve presente e alguns convidados como o Prof.

Carlotti. Cumprimenta, em nome da Comissao, todos os docentes, alunos e servidores que

ajudaram no evento. Encaminharam os pedidos de disciplinas para os pr6ximos semestres.

Gostaria de frisar a importancia dos docentes credenciamos oferecerem no minimo quatro

disciplines no quadri6nio. E um alerta importante, porque s3o os requisitos de
recredenciamento e, no quadri6nio anterior, tiveram problemas com docentes que tinham

poucas disciplinas ofertadas o que acabou impactando o pedido de recredenciamento. 5.

Palavra aos Senhores Membros. O Prof. Dr. Umberto Cello Junior cumprimenta, agora de

pablico, o Prof. Dr. lgn6cio Maria Poveda Velasco por ter assumido a fungao de Procurador

Geraldo USP e desejar toda a sorte, tem certeza que, com a compet6ncia que Ihe 6 peculiar,

exercer6 com toda a profici6ncia essa nova miss3o que Ihe foi incumbida. Gostaria, tamb6m,

de fazer coro ao que disse o Prof. Dr. Thiago Marrara de Matos, manifestando a sua
satisfaQ3o pda realizagao do events na semana passada. E o primeiro semin5rio da P6s-

Graduagao aqua na Faculdade de Direito de Ribeir3o Preto organizado pelos Profs. Fabiana

Cristina Severie Caio Gracco Pinheiro Dias e que teve a participagao do Prof. Carlotti, Pr6

Reitor de P6s-Graduag3o e, tamb6m, no 61timo dia, a participagao do Prof. Sylvio Roberto

Accioly Canuto, Pr6-Reitor de Pesquisa. O evento simboliza n3o s6 a comemoragao de cinco

anos do Programa de Mestrado como tamb6m sinaliza para um fortalecimento desse
programa, que espera, sinceramente, possa se concretizar. N3o necessariamente nessa

ordem, mas, tamb6m de pablico, manifestar e aqui cumprimentar o Prof. Dr. Pedro Dallari

por ter o nascimento de seu filho Francisco, que sejam muito felizes, e, tamb6m, sua alegria

em rever a Profa. Silvana Martins Mishima, fazia muito que n3o a via. O Prof. Dr. Ignacio
Maria Poveda Velasco agradece o Prof. Dr. Umberto Celli pda lembranga. Sabe que,

precisando, sempre poder6 contar com a colaboragao dos ilustres juristas aqui da

CongregaG5o para a melhor condug5o dos trabalhos a frente da Procuradoria, cargo esse e

anus que vai exercer sem prejuizo da Superintend6ncia de Relag6es Institucionais que,
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homo todos sabem, neste momento atende pelo nome de CPI, mas que ji tem data
marcada para encerramento que 6 sein de novembro. At6 16 o trabalho n3o 6 pequeno.

Gostaria de registrar sua alegria em rever a Profa. Dra. Silvana Martins Mishima e

parabenizar o Prof. Dr. Pedro Dallari pelo seu quarto rebento. Clueria aproveitar para
comentar uma coisa, at6 conversou com o Prof. Dr. Guilherme Adolfo dos Santos Mendes,

que sempre ao longo desses ands, sempre informava com muito carinho, entusiasmo e

alegria dos resultados das provas da OAB, do desempenho aquida Faculdade que muito os

alegra. Recentemente, quando saiu publicado o Rar?k/ng Unificado Folha, foi olhando, USP

em primeiro lugar, mas na hora que viu o Direito, viu o primeiro lugar, nada contra, m6rito

deles, a UNESP de Franca. Questionou como 6 que 6 ipso. Diz que foi olhar e aliaparece a

USP em s6timo lugar. Conversando com o Prof. Guilherme chegaram a conclus3o de que o

problema, uma coisa 6 o que a Folha publicou e outra coisa s3o os resultados objetivos que

t6m. O que fica evidente 6 a soma das duas faculdades. O que queria aqui sugerir a

Diretoria, ache que pode ser uma coisa interessante, oficiar a folha de S3o Paulo, porque

16gico, somos todos USP, mas uma coisa 6 a Faculdade de Direito Largo S3o Francisco e

outra coisa 6 a Faculdade de Direito de Ribeir3o Preto. Embora tenham o major carinho pda

faculdade de Direito do Largo S3o Francisco, que cada uma responda pelos seus resultados.

O Prof. Dr. Umberto CelliJunior diz que quando era Diretor, ligou doin anos seguidos para a

folha de S3o Paulo e Ihe explicaram a metodologia, que at6 hoje n3o entendeu bem,
dizendo que se grata de dual Faculdades etc. Por6m, des insistem em manter. O Prof. Dr.

Ignacio Maria Poveda Velasco diz que como um ditado que diz "6gua mole em pedra dura

tanto bate at6 que fura", vale a pena insistir. N3o sabe se a sua comparagao 6 adequada,

mas, por exemplo, no rank/ng aparece em primeira dentre as privadas a FGV do Rio de

Janeiro. Uma coisa 6 FGV do Rio e outra coisa 6 FGV de S3o Paulo, mas des n3o colocam

como GV, a fundagao 6 a mesma. Ache que valeria a pena, mesmo que ji tenha sido feito, se

a Faculdade, pda sua Diretoria insistisse. Universidade de S3o Paulo sim, mas s3o duas

Faculdades, aqui n6s somos Faculdade de Direito de Ribeir3o Preto e nosso indice de

aprovaQao foital. Se n3o, tamb6m, enchem o e-mailda folha, carta aos leitores, p(5e todos

os alunos para mandar carta e fazer barulho, Facebook. O Prof. Dr. Nuno Manuel
Morgadinho dos Santos Coelho diz que gostaria de comegar parabenizando o Prof. lgn6cio

pda nova responsabilidade ifrente da Procuradoria Gerd, motivo de muito orgulho por t6

lo como representante da FDRP na Procuradoria Gerd, desempenhando com o mesmo zelo

e cuidado as subs funQ6es agora tamb6m ali. Parabeniza o Prof. lgn6cio, tamb6m, pelo livro

feito em sua homenagem. Livro de que ele e outros colegas tiveram o prazer de participar e

tem ali colegas autores, coautores, de grande importancia. 1; um motivo de muito orgulho

participar delta homenagem, o Prof. lgn6cio merece muitas homenagens pda sua
dedicaQ3o a Universidade publica. Gostaria de aproveitar a oportunidade, falando coma
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membro, acerca do fim da sua gestao como Presidente 5 frente da Comiss3o de Graduagao.

Assam como est3o avanQando, criando o h6bito de apresentar programas de trabalho,
pianos, como aconteceu com todas as candidaturas, todos pianos muito bem construidos,

promovendo um verdadeiro di61ogo acerca do funcionamento destas Comiss6es. Gostaria

tamb6m de falar ao t6rmino, depois de quatro anon a frente da Comiss3o de Graduagao,

gostaria de agradecer aos servidores pablicos exemplares que est3o alilotados, que apesar

de serem poucos, fazem frente a um volume de trabalho grande e muito importante,
atendendo alunos com muita compet6ncia. Queria agradecer ao Rafael e Marislei, em

especial, por toda esse dedicag3o e, tamb6m, a todos os colegas professores e alunos que
fazem desta Faculdade uma das melhores Faculdades de Direito do Brasil. Gostaria de

destacar o que em conjunto fizeram, avangaram muito na implantaQ3o do novo Projeto
Politico Pedag6gico. Est3o ainda nesta fase de dois PPPs simultaneos, o que 6 muito

desafiador. Trabalharam para ampliar e fortalecer os est6gios, criaram um programa de

debate permanente e interdisciplinar intitulado "Ciclo de Confer6ncias Sobre o Futuro do

Brasil". J6 realizaram esse ano nove encontros e o pr6ximo sera com o Prof. Pedro Dallari.

Avangaram no programa de interc5mbio e mobilidade discente nacional. Acolheram aqui o

V Congresso de Graduag3o da Universidade de S3o Paulo. Deram os primeiros passos na
implantagao do Programa de Bem Estar e SaOde Mental da FDRP. Gostaria de agradecer a

todos, a Senhora Diretora pelo apoio que concedeu neste trabalho e aos Pr6-Reitores de

GraduaG3o Prof. Edmund Chada Baracat e Profa. Maria Vit6ria Lopes Badra Bentley. O Prof.

Dr. Guilherme Adolfo dos Santos Mendes cumprimenta o Prof. Dr. Pedro Dallari, como ji o

fez no almogo, esse 6 o evento mais importante da vida. Parabeniza o Prof. Ignacio pelo
cargo que muito os orgulha. Pelo livro o farc pessoalmente, quinta-feira. Em relagao a fda

do Prof. lgn6cio, gostaria de falar alguns dados. Levantou todos os exames desde que

prestaram na OAB, pris tem curiosidade e gosta de nOmeros, ent5o os fica somando. S6 n3o

fez para todos nacionalmente, pris eram muitos nOmeros, entao, fez para alguns s6. Seis ou

sete anos, com certeza, foram o primeiro lugar nacionalmente. Em todos, exceto uma vez,

ficaram em primeiro lugar no Estado. S6 perderam uma vez para a Faculdade de Direito do

Largo S3o Francisco, de modo que o primeiro lugar, que ficou gerd, considerando

universidades, ficaram na frente em todos os certames. N3o foi s6 no campeonato, mas

ganharam todas as partidas. Falando um pouco da S3o Francisco, pesou um pouch para

baixo. Na S3o Franciscano fez graduag3o, mestrado e doutorado. S3o todos Uspianos. O

curso de Direito, e 6 considerado Universidade de S3o Paulo, segundo os rankings nacionais,

este entre os 50 melhores do mundo. A USP este entre os 200, com cursos, realmente, entre

os 10, etc. Tem uma "nata" de curses entre os 5 melhores. Mas tem uma "nata" de alguns

curios que s3o melhor classificados que a pr6pria Universidade, e um deles 6 o Direito.
Evidentemente que af o peso ainda 6 da S3o Francisco, n3o 6 da FDRP. A S3o Francisco tem
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um mestrado e doutorado, ou seja, est3o todos junto af. Queria cumprimentar, tamb6m, a

querida coirm3 S3o Francisco. O s6timo lugar fois6timo por menos de um ponto e meio por

cents, ent3o est3o muito bem. A Profa. Dra. Eliana Franco Neme reitera os cumprimentos ao

Prof. lgn6cio e Prof. Pedro. Relembra o anivers6rio da Senhora Diretora, que foi semana

passada. Cumprimenta a Profa. Dra. Cfntia Rosa Pereira de Lima que conseguiu, num

processo seletivo bastante rigoroso, o ano sab6tico promovido pelo Instituto de Estudos

Avangados. O Prof. Dr. Thiago Marrara de Matos reitera os cumprimentos a Senhora

Diretora, Prof. lgn6cio e Prof. Pedro. Acha que tem muitas boas noticias. A Profa. Cintia viu o

resultado, ficou feliz tamb6m. Acha que 6 a primeira Professora da faculdade que participa

dense programa no IEA. Fica bastante feliz com as noticias. Gostaria, tamb6m, de registrar

que desde o m6s passado passou a fazer parte do Conselho Superior do Parque Tecno16gico

e, na primeira reuniao, uma coisa que Ihe veio a mente foia possibilidade da Faculdade de

Direito de Ribeir3o Preto participar mats ativamente. Pensou at6 em falar para a Profa.

Cintia que trabalha com inovag3o e novas tecnologias, v6rios professores aqui tem esse

enfoque e durante a reuni3o perceberam que ainda n3o h6 um n6cleo jurfdico dentro do

Parque Tecno16gico. Caso album docente ou pesquisador de Graduagao ou de P6s tenha

interesse em fazed essa comunicagao com o Parque Tecno16gico, se coloca a disposig3o,

para levar ao Conselho, para que possam construir aldo juntamente com outras unidades de

Ribeir3o Preto. A Profa. Dra. lara Pereira Ribeiro cumprimenta o PaiNovo e ao Prof. Ignacio

tamb6m pelo livro. Esclarece que o seu Departamento tem patrocinado alguns eventos. O

pr6ximo evento internacional do qual a Profa. Cintia este a frente, a Profa. Marta, 6 um

evento patrocinado com verba do Departamento. Ter3o o evento de Food Z-aw no dia 30

tamb6m patrocinado pelo Departamento, que ela e a Profa. F16via est3o desenvolvendo. J6

6 o segundo encontro, o primeiro foi realizado ano passado. Tiveram no Departamento um

evento sobre Direito e Literatura, no dia 04/11. Comunica que seu Departamento tem

patrocinado alguns eventos com verba que veio da especializagao. Maid cedo tiveram uma

reuni3o e cumprimentou ao Departamento pda bolsa que a Profa. Cintia conseguiu e mats

que isso, muito os orgulha, ao Departamento de Direito Privado. Tiveram dual inscrig6es
para esse mesmo edital. Falou na reuni3o do Departamento que 6 muito bacana, que 6 a

primeira pessoa contemplada do Direito e kinda ser aqui da Faculdade. lsso orgulha ao
Departamento e a Unidade. Parabeniza a Profa. Clntia, mais uma vez, por conseguir a bolsa.

O Prof. Dr. Pedro Boholometz de Abreu Dallari cumprimenta a Senhora Diretora e agradece

pecos cumprimentos. Realmente 6 uma grande alegria poder ter a paternidade ja no outono

da vida, mas que se convene em primavera por conta deste evento t3o significativo.
Registra seu agradecimento emocionado aos colegas. A Sra. Diretora diz que primeiro

gostaria de se unir 5s palavras do Prof. Cellie demais Professores quanto a parabenizar o

Prof. Poveda. N3o tem 16 Brandes certezas se 6 parab6ns ou p6sames, porque n3o deixou
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um e acabou acumulando os dots. Diz ao Prof. Ignacio que aqui6 uma Faculdade de Direito,

que foi iniciada por ele, e o que for necess6rio, est3o 5 disposig3o. Cumprimenta o Prof.

Pedro pda coragem de enfrentar de novo a paternidade, em um mundo t3o complexo, t3o

po16mico. Realmente, que cresQa com sa6de e que posse acompanhar a sua educaG3o

plenamente. S3o os seus desejos. Os mesmos cumprimentos cabem a Mestra de
Cerim6nias, mas ela 6 av6. Parabeniza a Sra. Marcia peta primeira vez av6. Este mostrando o

neto toda hora. O neto, na realidade, n3o 6 s6 lindo, coma ji 6 um homenzinho, um
menino. Ele tem s6 quatro dias, mas 6 enorme. O papel da av6 6, primeiro paisa a n3o

dormir mats duas vezes, porque aise preocupa com os filhos e com os netos. Ent3o 6 em

dobro. Em segundo lugar 6 que 6 muito gostoso, porque n3o tem a obrigag3o de dar

educag3o, entao, n3o briga. E extremamente prazeroso. Costuma dizer que 6 uma pena que

os seus netos n3o possa integrar o seu currfculo Lattes, porque realmente 6 sua melhor

produgao. Quanto ao Prof. Thiago, se tiver uma proposta concreta, gostaria de formar um

grupo de Professores representando esta Casa, este a disposiQao para it para frente para

nomear, designar, formar um grupo de trabalho, grupo de pesquisa, melhor coisa que
possa atender essa expectativa de colaborag3o. ll. ORDEM DO DIA. APROVAR. I.
Recredenciamento junta a CERT. 1.1. Processo 2009.1.152.89.7 -- Camilo Zufelato. Pedido de
recredenciamento junto a Comiss3o Especial de Regimes de Trabalho - CERT para realizagao

de atividades simultaneas, com base nos arts. 18 e seguintes da Resolugao 7271/16

IEstatuto Docente da USP), apresentado peso interessado. Aprovagao "ad referendum" do

Conselho do Departamento de Direito Privado e de Processo Civil, em 03/09/2019, com

base no parecer do Prof. Dr. Raul Miguel Freitas de Oliveira. Parecer do relator pda

CongregaQao, Prof. Dr. Gustavo Assed Ferreira, em 04/10/2019, favor6vel a aprovag3o do

pedido apresentado pelo interessado. QQIQwpdQ Q discuss3o e votaGao, o parecer do
relator pda Congregac3o, Prof. Dr. Gustavo Asked Ferreira, favor6vel a aprova€ao do pedido

de recredenciamento junto a CERT apresentado pelo Prof. Dr. Camino Zufelato. 6 aprovado

or maioria it.6 VQto$ f;jvor6veis e I abstenGao). 1.2. Processo 2015.1.29.89.7 -- lara Pereira

Ribeiro. Pedido de recredenciamento gerd junto a Comiss3o Especial de Regimes de

Trabalho - CERT para realizafao de atividades simultaneas, nos termos da Resolugao

7271/16, apresentado pda interessada, fls. 59-62. Aprovag3o "ad referendum" do Conselho

do Departamento de Direito Privado e de Processo Civil, em 22/08/2019, com base no
parecer da Profa. Dra. Marta Rodrigues Meffeis Moreira, fls. 72, e referendada em

13/09/2019, fls. 75. Parecer do relator pda Congregagao, Prof. Dr. Rubens Begak, em
12/09/2019, favor6vel ao deferimento do pedido apresentado pda interessada, fls. 74
verso. Colocado em discuss3o e vota€ao, o parecer do relator pda Congrega€ao, Prof. Dr.

Rubens Becak. favor6vel a aprovac5o do oedido de recredenciamento junto iCERT

aDresentado pda Profa. Dra. lara Pereira Ribeiro, 6 aprovado por maioria (16 votos
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fQVQrgvQiiiq ll qb$!qi)i;gQI. 2. Trancamento de Matrfcula ou, subsidiariamente, Prorrogag3o

de Puzo para Dep6sito de Dissertag3o na P6s-Gradua(l3o (Curse de Mestrado) 2.1. Processo
2019.5.490.89.7 -- Diego Aparecido de Oliveira dos Santos. Pedido de trancamento de

matrfcula, a parter de 25 ou, subsidiariamente, prorrogag3o de puzo para dep6sito de

dissertagao, com base no disposto nos arts. 38, inciso XXVl11, 49 e 51 de Regimento da P6s

GraduaQ3o da Universidade de S3o Paulo (RPG-USP), apresentado pelo interessado, aluno

regularmente matriculado junto ao Programa de P6s-Graduag3o da FDRP/USP, nQ USP

10492502, sob orientaQao do Prof. Dr. M6rcio Henrique Pereira Ponzilacqua, fls. 02-13.

Manifestag5o do Orientador, Prof. Dr. M6rcio Henrique Pereira Ponzilacqua, de ci6ncia e
concord6ncia com pedido de trancamento pdas raz6es expostas e, em cano de

indeferimento do pedido, que se aceite o pedido subsidi6rio de dilag5o de puzo, em
25/07/2019, fls. 14. Indeferimento "ad referendum" da Comiss5o de P6s-Graduag3o do
pedido de trancamento de matrfcula, bem como de prorrogag:lo de puzo para dep6sito da

dissertagao de Mestrado, em 30/07/20].9, com base no parecer contr6rio emitido pelo Prof.

Dr. Sergio Nojiri, fls. 18, e referendado pda em 09/09/2019, fls. 25. Recurso referente ao

indeferimento do pedido de trancamento de matrfcula ou, subsidiariamente, prorrogag3o

de puzo para dep6sito de dissertag3o, apresentado pelo interessado em 13/08/2019, fls.
19-22. Comunicagao, do Sistema Janus, de Desligamento do Aluno, informando que o puzo

para dep6sito do trabalho se expirou e, portanto, este sendo desligado automaticamente do

Programa de P6s-Graduag3o, em 19/08/20].9, fls. 23. An61ise do recurso pda Comiss3o de

P6s-Graduagao, em 09/09/2019, decidindo por manter a decis3o inicial, fls. 25. Parecer da

re[atora pe[a Congregagao, Profa. Dra. ]ara Pereira Ribeiro, em 26/09/20]-9, favor6ve] a

aprovagao do pedido do interessado para dilag3o de puzo, fls. 27. A Profa. Dra. lara Pereira

Ribeiro diz que, embora esteja no parecer que se colocou de forma contr5ria a Comiss3o,

torque Ihe pareceu que o fato n3o foi considerado o parecer do orientador. V6 que o

parecer do orientador poderia ter fido considerado, afinal houve o evento que o aluno

colocou e, tamb6m, n5o s6 o pedido de trancamento de matrfcula, mas, o pedido
subsidi6rio para prorrogar o puzo que vence em novembro. Achou bem 16gico, la que est3o

em outubro, o puzo sera em novembro, foio que ele pediu, se ele n3o terminar, entao,

n3o precisa mais. E uma chance, porque, realmente, perder o pai. Ele n3o foi oportuno no

pedido dele, o falecimento ocorreu. Claro que h6 uma dificuldade nessa decis3o.

Solidarizou-se com o aluno. O crit6rio foique o parecerista n3o indicou que tinha verificado

o orientador, que se colocou a favor do discente. S3o essay raz6es. A Sra. Diretora questiona

de a Profa. lara 6 favor pelo provimento parcial ou total. A Profa. Dra. lara Pereira Ribeiro

responde que somente pelo pedido subsidi6rio de dilag3o do puzo, at6 novembro. O puzo

dele, acha que 6 29/06/2019. O puzo 6 para ele terminar em novembro. O Prof. Dr. Ignacio

Maria Poveda Velasco diz que, infelizmente continua com aquele problems que n3o
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consegue abrir no Ipad o hiperlink. Analisando o que consta da pauta e a sequ6ncia de atom,

ficou com algumas dOvidas para poder melhor posicionar se. Questiona a Profa. lara se o

aluno perdeu o puzo e quando o puzo se encerrava. A Profa. Dra. lara Pereira Ribeiro
responde que o puzo para o dep6sito de dissertag3o do Mestrado se encerrava em julho.

No puzo o aluno n3o depositou. O Prof. Dr. Ignacio Maria Poveda Velasco questiona se antes

do fim do puzo pediu trancamento e, alternativamente, prorrogagao do puzo e qual a
raz3o alegada para o trancamento ou, alternativamente, prorrogagao de puzo. A Profa. Dra.

lara Pereira Ribeiro responde que ou o trancamento ou prorrogagao do puzo. O pai do

aluno faleceu em Of/01/2018. Ele deveria ter pedido o trancamento de matrfcula 15 em

janeiro de 20]-8, por6m n3o fez. O Prof. Dr. Ignacio Maria Poveda Velasco questiona se ele
pediu trancamento de matricula pelo falecimento do pai. A Profa. Dra. lara Pereira Ribeiro

responde que sim. Pelo falecimento, por motive muito excepcional ele poderia. Ele poderia

pedir, porque coma ele estava fazendo, seria uma razao, s6 que ele n3o fez em janeiro de

20]-8. O Prof. Dr. Ignacio Maria Poveda Velasco diz que ele n3o fez e corre, corre, corre, e,

agora, em julho de 2019, 6 que o puzo dele se exaure. A Profa. Dra. lara Pereira Ribeiro

responde que ele n3o conseguiu terminar. Por essa razao, ele pede o trancamento de

matrrcula, que acha que n3o vale, e pede que hajj uma dilag3o de puzo. O parecerista n3o

concordou e a Comiss3o reafirmou, n3o concordou. O aluno entrou com recurse e veio para

a CongregaQao para an61ise. Diz que n3o conhece o aluno. O Prof. Dr. Ignacio Maria Poveda

Velasco diz que n3o conhece o aluno. N3o babe quem 6 o orientado e nem o orientador, n3o

quer saber. Este comentando ipso, porque a Profa. lara mencionou que o orientador n3o foi

ouvido. Sinceramente, n3o conhecendo da situafao, n3o conhecendo o interessado, est5o

falando de, por um lado, uma situaQ3o objetiva, o puzo, e, por outro lado, o fato da vida,

que 6 o falecimento. Por maid doloroso que seja, o falecimento n3o foi na v6spera, uma

semana antes. Foi um ano e meio antes. Sup6e que o orientador tenha se manifestado

ainda no puzo, concordando, mesmo assim, at6 onde conhece os Regimentos, cabe a

Comiss3o de P6s-Graduagao, logicamente de maneira fundamentada, decidir. Existe um

parecer, uma decisao, embora veja que "ad referendum", que foi referendada. Diz a Profa.

lara que, data v6nia, isso n3o significa insensibilidade e nem nada do g6nero. J6 este

esclarecido. Existe uma manifestag3o a posteriori do orientador, seja ele quem for, n3o faz

quest3o de saber, concordando. Se tivesse sido anterior, tamb6m, leva em consideragao,

mas n5o 6 determinante. O fato 6 que est3o diante de prazos e diante, tamb6m, de fatos da

vida. Um fato da vida que aconteceu um ano e meio antes. A n3o ser que a pessoa tivesse

um quadro depressivo com internag3o, que teriam que pensar numa situagao diferente,

algum typo de trancamento por motivo de saOde. Agradece a Profa. lara pecos

esclarecimentos. Eram essay as suas considerag6es. O Prof. Dr. Guilherme Adolfo dos Santos

Mendes diz que deve ter participado dessa reuni3o. Esb, acha, que no terceiro mandato na
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P6s. Tem vivenciado essas quest6es e como a Comiss5o julia esse tipo de questao. Uma
coisa 6 o orientador. O orientador convive com o aluno, e tem desenvolvido a pesquisa. Tem

a preocupaQ3o de que aquela pesquisa que ele este desenvolvendo n3o ser conclufda e tem

a proximidade com o aluno etc. Outra coisa 6 a P6s-Graduagao diante de certos requisitos

que a Capes imp6e. Por exemplo, diferentemente da S3o francisco que tem seis, margem

de manobra muito maior, a FDRP este primeiro degrau, com tr8s, e um dos requisitos s5o os

prazos m6dios de apresentaQao das monografias, das dissertage$es. De tal modo que busca

se dar rigor, com uma margem de flexibilidade diante da situagao, mas mantendo esse rigor

com a preocupag3o da manutengao de puzo. Existem "n" vicissitudes na vida. A

preocupag3o da Comiss3o 6 se para cada vicissitude na vida se conceder a media, podem

at6 perder o credenciamento. A preocupag3o da Comiss3o tem sido essa. Se n3o estiver
equivocado, participou das reunites, mas s5o muitos cason, o que foi considerado foi na

inha como o Prof. Ignacio colocou, quando 6 que aconteceu o evento, 6 justific6vel ou n3o.

Por isso que se deliberou dessa forma, se n3o estiver equivocado. A orientagao da Comiss3o

sempre foi nesse sentido, desde a primeira gestao. O Prof. Dr. Ignacio Maria Poveda Velasco

diz que, complementando a fda do Prof. Guilherme, a Comiss3o, enquanto Colegiado, tem

elsa responsabilidade de zelar pdas normal, prazos. Mas, acha que, para a16m dessa
quest5o que 6 real, louv6vel, t6m situaQ6es f6ticas, reais e concretas e as previs6es
normativas. Por exemplo, teve, n3o faz muito tempo, uma orientanda que teve um
problema objetivo, de gravidez, se configurou uma situaQ5o em que o trancamento era

possivel e assim foi feito. lsso interfere em puzo. auer dizer que, quando h6 uma situagao

objetiva, existe previsao normativa. O que n3o este muito esclarecido ti se nesse caso, essa

situaQao, justifica. Ningu6m aqui6 insensfvel, mas, tamb6m, tem a responsabilidade pelo

bom andamento dos trabalhos. A Sra. Diretora diz que, complementando o que o Prof.

lgn6cio este dizendo, que a S3o Francisco tem nota sein, n3o quer dizer que 16 n3o tenha

tamb6m pedidos de trancamento e de prorrogagao, porque excepcionalidades sempre

existem. E um cano excepcional e, portanto, tem que ser tratado como excepcional. N3o 6

porque h6 um caso de prorrogag3o que a nota do Mestrado vaisubir ou descer, ou sera

reorganizada, reorientada ou alterada. Este se manifestando porque conhece um pouco os

problemas da P6s-Graduag3o. Quando fda da excepcionalidade, o Programa de P6s

GraduaQao da S3o Francisco da USP, S3o Paulo, tem mil e duzentos alunos, se tem

cinquenta pedidos de prorrogagao n3o quer dizer nada. N3o quer dizer absolutamente

nada, 6, realmente, excepcionalidade. Aquitamb6m 6 excepcional. Tem que ver se as raz6es

que foram apresentadas s3o excepcionais ou demonstram, comprovam essa

excepcionalidade. O Prof. Dr. Gustavo Assed Ferreira cumprimenta o Prof. Pedro Dallari, "pai

fresco" aqui da reuni3o. Deseja vida longs ao filho e ao Professor. Quanto ao caso em tela,

inicialmente gostaria de cumprimentar e dar seu voto em separado com a Profa. lara.
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Parabeniza a Profa. lara pelo parecer, bastante sensivel, e que tem toda 16gica. Se pensarem

bem, de fato, o aluno manejou muito mal as regras e os regulamentos da P6s-Graduagao,

ele deveria ter pedido trancamento. Na verdade, o Prof. M6rcio vem favoravelmente ao
pedido do aluno, ainda em tempo h6bil, no dia 25/07/2019. E anterior ao relat6rio do Prof.

Nojiri, o e-mail do Prof. M6rcio anuindo ao pedldo alternativo do aluno. O parecer do Prof.

Nojiri6 posterior a 25/07/2019. O Prof. Nojiri teve acesso a esse parecer, 6 direito dele,
obviamente, de se posicionar daquela maneira. Seguindo o parecer da Profa. lara, com qual

concorda e vota, e a posig3o exposta pda Profa. Monica Herman, que 6 um prejuizo muito

maior para P6s-Graduag3o ter um aluno, em que pese possa entregar o trabalho feito com

120 dias, n3o ter a defesa, do que ter uma 6nica defesa, talvez no ano, atrasada. Questiona

qualo impacto de um atraso em trinta e sete ou trinta e nove alunos que entraram naquele

ano. Acha que o impacts 6 muito maior, pensado pragmaticamente, de ter mais um aluno

que n3o defendeu. De fato, a argumentaQ3o do aluno tem problemas. De fate, ele pede o

trancamento que de fato n3o era mais possivel, n3o devia ter sequer pedido. Mas, a dilagao

6 coerente. Se olharem o caso, o aluno explica que teve compromissos profissionais

posteriores a entrada dele aqui no Mestrado, em outro estado da federaQ3o. Todos sabem

que a vida pessoal e a profissional se confundem muito no dia a dia das pessoas. Essa

superposig3o e essa questao que 6 superveniente a entrada dele aqua de fato impactou o

aluno. Fica claro no pedido do aluno e no seu recurso. Queria acompanhar a sensibilidade e

cumprimentar a Profa. lara pele posicionamento, o qual acompanha desde ji. O Prof. Dr.

Pedro Bohomoletz de Abreu Dallari diz que foi Vice-Presidente da Comiss5o de P6s-
Graduagao do Instituto de Relag6es Internacionais, j6 ocupou essa posig3o anteriormente.

Tem sempre uma postura de procurar, ao m6ximo, viabilizar a perman6ncia do aluno e a

conclus3o do trabalho. Trata-se de um esforgo de alguns anos do aluno. Trata-se de um

aporte de recursos pOblicos que est3o financiando aquele estudo. Mesmo do ponto de vista

da Capes, 6 melhor concluir um Mestrado do que deixar de concluir. Portanto, se sente

confort6vel com ipso. Suas indagag6es s3o dual. Exatamente por essa experi6ncia, porque ja

participou da Comiss3o de Normas da Pr6-Reitoria de P6s-Graduag3o. S3o quest6es aqui

processuais e regimentais que tem d6vida. Primeiro, todos os casos que conhece de

prorrogagao de puzo, que 6 uma decorr6ncia da concess3o do trancamento, este com

dOvida se podem pura e simplesmente prorrogar o puzo. Os prazos parecem que s3o
perempt6rios. O puzo para concluir o Mestrado ap6s o ingresso parece que 6
explicitamente estabelecido no Programa. O efeito da prorrogagao do puzo para o dep6sito

da dissertag3o da tese, decorre do trancamento. Se tranca, se posterga e, portanto, como

decorr6ncia do trancamento 6 que h6 a postergag3o do puzo. A dtlvida que tem 6 essa. A

segundo quest3o 6 se a materia pode ser resolvida em car6ter definitivo aqui no imbito da

Unidade ou se dependeria de manifestaQao da Comiss3o de Normas da Pr6-Reitoria de P6s-
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GraduaQao. Existe alguns casos, se lembra, que a manifestagao da Pr6-Reitoria, da comiss3o

de Normas, 6 exigida no caso de trancamento com efeito retroativo. N3o sabe se 6 o que se

poderia fazer neste caso. Enfim, este de acordo com o m6rito da posig3o da relatora e acha,

tamb6m, que deve ser considerada a posig3o do orientador. Levanta essas quest6es pura e

simplesmente por cautela para que, de repente, a Congregag3o n3o acabe aprovando uma

solugao que depois se revele impossivel de execugao do ponto de vista jurldico, com

prejuizo at6 para seus interesses. O Prof. Dr. Thiago Marrara de Matos diz que tenderia a

seguir a decis3o da CPG, da quaid membro. A Comiss3o tem tido um zelo muito grande na

an61ise dos seus pedidos. Mas, at6 quis ouvir o Prof. Sebastiao, porque ele este muito

atualizado dessas normal. O que o Prof. Sebasti:lo Ihe disse informalmente 6 que a principio

n3o h6 prejuizo algum para o Programa se o puzo total n3o exceder trinta meses. Ent3o

este pensando qual seria a decis3o. O puzo este em vinte e quatro. O puzo de Mestrado

daqui6 diferente do puzo da S3o Francisco. Aquio puzo 6 dais anos, 16, acha que s3o tr6s

anos. O que a Capes exide 6 uma media de trinta meses. Este pensando no crit6rio do

m6ximo resultado pelo dinheiro que o Estado investiu nesse aluno. Se ji fez o investimento

e se derem a prorrogag3o e n3o houver prejuizo, acha que 6 uma quest3o. Respondendo o

Prof. Pedro, o artigo 30 do Regimento Gerd de P6s-Graduag3o preve especificamente, j6

resolve as duds dOvidas, que existe diferenga entre trancamento e prorrogag3o de puzo. Ele

usa essas duas express6es. O artigo 30 do Regiments, XXV, diz que cabe a CPG deliberar

sobre solicitag6es de trancamento e de prorrogaglio de puzo propostos pda Comiss3o

Coordenadora. Entao, ele prev6 essa figure adicional, que 6 diferente, e d6 compet6ncia a

CPG para isso tamb6m. Ficou com essa davida, por ipso foi procurar. Diz a Sra. Diretora que

6 da CPG, n3o quer que seu voto parega qualquer desrespeito a CPG. A CPG tem tentado

analisar todos esses casos, mas acredita que tem que pensar se uma aprovag3o vai ou n3o

ter impacto negativo. Pelo esclarecimento que o Prof. Sebasti3o Ihe deu, fica tranquilo de

autorizar. Autorizaria com uma limitagao clara, que n5o excedesse esse m6dio. Essa 6 sua

sugestao. O Prof. Dr. Gustavo Assed Ferreira diz que no parecer, a Profa. lara ata o item 3.2

quanto a prazos. 0 3.1 fda, e essa 6 a 16gica dos temp/cites que recebem 16, que no curio de

Mestrado o puzo de dep6sito 6 de vinte e quatro meses. 0 3.2 diz que em casos

excepcionais, devidamente justificados, os estudantes poderao solicitar prorrogagao de

puzo por um periodo m6ximo de centro e vinte dias. Corroborando com o que disse o Prof.

Thiago, se aprovarem o relat6rio da Profa. lara, automaticamente o puzo 6 de cento e vinte

dias da data do vencimento, porque 6 o item 3.2, o perfodo m6ximo. A Sra. Diretora diz que

n3o. Esse 6 o periodo m5ximo. Mas podem aqui, acolherem o pedido, que 6 at6 novembro,

ou, entao, a pr6pria Congregag3o pode estabelecer um puzo at6 o m6ximo. O Prof. Dr.

Gustavo Assed Ferreira diz que, s6 completando a sua fda, nesse sentido, gostaria que

mantivessem o puzo m6ximo. Porque est3o no dia 13/10/2019, o aluno n3o babe se vai
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poder depositar ou n3o. Mas ele deveria continuar escrevendo, o "deveria" n3o anda junto

com o que se faz quando n3o se tem certeza se vai defender. Esse aluno, se derem o puzo,

tem mais um m6s e treze dias para entregar. N3o faz sentido nenhum se reduzir o puzo, de

n3o darem os cento e vinte dias, reduzir para noventa e dizer entrega daqui uma semana,

dia 26/10/2019. O Prof. Dr. Nunn Manuel Morgadinho dos Santos Coelho diz que gostaria de

lembrar que, quando discutiram essa regra do Regimento, fizeram a luz da norma da Capes,

que a media de at6 trinta meses na formag3o dos alunos, constituia e constituia nota
'muito bom" desse quesito. Por isso, resolveram estabelecer vinte e quatro memes, porque

sabem que existem situag6es, que inclusive s3o situag6es de prorrogagao legal, como

maternidade e outras quest6es, e outras que n3o s3o previsao legal, mas s5o excepcionais,

homo essa agora. Se colocassem trinta memes como puzo total, acabariam por ter um puzo
m6dio superior a trinta. Colocando vinte e quatro meses mais cents e vinte dias,

assegurariam que quando aparecessem casos como este, ainda manteriam o Programa na

media. Por isso que, considerando a gravidade da situagao etc, a excepcionalidade, votaria

a favor do requerimento do aluno. O Prof. Dr. Ignacio Maria Poveda Velasco diz que s6

queria complementar e, evidentemente, que cada um vote como achar conveniente. Diz ao

Prof. Gustavo, que elogiou na maior das boas vontades a sensibilidade do veto da Profa.

lara, mas para ter cuidado, porque pode a /atere ficar a impressao de que quem n3o

acompanha o voto da Profa. lara n3o tem sensibilidade e disse que se sensibiliza sim.
Precisam tomar cuidado com as palavras. Falou que se sensibiliza e comentou uma situafao.

Acha que precisam tomar um pouch de cuidado com certos argumentos. O argumento do

puzo que tudo bem e n3o os afetaria, este bom, mas n3o acha que isso seja o argumento

principal. Porque se, por hip6tese, com esse mesmo argumento autorizassem todo mundo,

ai teria problemas sim. Porque fica a impress3o do precedente. Nessa mesma linha,

precisam tamar um pouco de cuidado. No caso concrete, se o fato da vida triste, que
aconteceu h6 um ano e memo, como orientadores, v5o acompanhando e se veem uma

situagao que pode levar com que aquele aluno n3o consiga cumprir, com tempo, sugere
uma medida, trancamento, prorrogagao. No cano que mencionou, fez com sua orientanda.

Por fim, em sua opini3o, outro que n3o Ihe parece que seja um arguments 6 a quest3o da

efici6ncia, n3o h6 prejuizo. Ache que h6 prejulzo sim, quando um aluno seja nesta situag3o

ou qualquer outra, n3o obedece um puzo ou desrespeita uma norma. Sobre ser dinheiro

pOblico, n3o sabe se 6 argumento, porque ji sustentou no Conselho Universit3rio que, em

casos como esse, a pessoa que perdeu o puzo por desldia, ou peso que for, fosse obrigado a

devolver o dinheiro pablico. Acha que essa 6 uma atitude maid republicana. O Prof. Dr.
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes diz que o que ida falar, o Prof. lgn6cio ji colocou.

Queria fazer suas as palavras do Prof. Ignacio. Estava conversando com o Prof. Thiago sobre

isso, a preocupaQ3o com o precedente. Aquilo que pode ser excepcional num primeiro
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momento, s6 um teve coragem de entrar, por ter o precedente, todos entram. Ter3o um

problema para o Programa. E isso que o Programa tem analisado. A Sra. Diretora esclarece

que quem aprovar o parecer da Profa. lara vaipela prorrogaQ3o, n3o de cento e vinte dias, 6

at6 novembro. Esse 6 o parecer. O Prof. Thiago Marrara de Matos diz que o aluno pediu at6

novembro, de modo que ele n:lo atingiria os trinta meses, como a Profa. Monica esclareceu.

Ele pediu at6 final de novembro. A Profa. Dra. lara Pereira Ribeiro esclarece que o pedido

dele foi por cento e vinte dias a contar daquela data. Ele diz que continua a escrever, por

isso que deu o parecer nesse sentido. A Sra. Diretora diz que o parecer da Profa. lara 6 nesse

sentido pda prorrogagao, deferimento parcial, at6 final de novembro. £gjQcado em
discuss5o e votafao. o parecer da relatora pda CongregQGao. Profa:J)ra:lara Pereira
Ribeiro, favor5veliaprovaGao da prorrogaG3o do puzo, 6 aprovado por maioria (llvotos
favor6veis e 6 votos contr6rios). A Sra. Diretora diz que o pr6ximo caso 6 muito relevante

para a faculdade, um cargo que foidistribufdo para o Departamento de Direito Privado e de

Processo Civil, com o relat6rio do Prof. Ignacio. 3. Concurso para Professor Titular. 3.1.

Processo 2018.1.617.89.9 - Faculdade de Direito de Ribeir3o Preto. Proposta de areas e

programa para abertura de concurso para Professor Titular junto ao Departamento de
Direito Privado e de Processo Civil, fls. 110 e 112-139. Areas: Todas as areas do

Departamento de Direito Privado e de Processo Civil: Sub6rea de Direito Civil, Sub6rea de

Direito Comercial, Sub6rea de Direito do Trabalho, Sub6rea de Direito Processual Civil Ifls.

112-139). Com edital que contemple assuntos de Direito Civil, Direito do Trabalho, Direito

Processual do Trabalho, Direito Previdenci6rio, Direito Comercial, Direito Empresarial,

Direito Processual Civil e Direito Agr6rio Ifls.110). Aprovafao do Conselho do Departamento

de Direito Privado e de Processo Civil, referente is areas do concurso em 06/08/2019 (fls.

].IO) e sabre o programa em 13/09/2019 (fls. 112-139). Parecer do relator, Prof. Dr. Rog6rio

Alessandre de Oliveira Castro 5s fls. 104-109. Parecer do relator pda Congregagao, Prof. Dr.

lgn6cio Maria Poveda Velasco, em 01/10/2019, opinando que realizar o concurso coma

proposto peso Conselho do Departamento seja a opgao mais adequada, em face das
pecu[iaridades da FDRP, f]s. 141-].42. O Prof. Dr. ]gnacio Maria Poveda Ve]asco diz que o

relat6rio foidistribuido, mas vai ler, porque ele 6 curto e no final gostaria de fazer um breve

coment6rio. Le o parecer: "S3o Pau]o, 0]. de outubro de 2019. Excelentissima Senhora

Diretora da FDRP, DD. Profa. Associada Monica Herman Salem Caggiano. Ref. Processo

2018.]..617.89.9. Tendo recebido solicitaQao de Vossa Exce16ncia para emitir parecer no

processo em epigrafe Ifls. 140), apresento a minha manifestag3o, como segue. Por decis3o

da Comiss3o de Assuntos Acad6micos (CAA), de 11.02.2019, a FDRP recebeu vaga para

concurso de Professor Titular, atribuida ao Departamento de Direito Privado e Processo Civil

IDPP), conforme Portaria GR No. 7371, de 18.04.20]-9 jfls. 100). O Processo foiencaminhado

pda Sra. Diretora ao DPP, para conhecimento e provid6ncias, em 30.05.2019 Ifl. 102). Em
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04.06.2019, a ent3o Chefe de Departamento, Profa. Cintia Rosa Pereira de Lima, solicitou

parecer ao Prof. Dr. Rog6rio Alessandre de Oliveira Castro, para embasar a deliberag3o do

Conselho Departamental (fls. 103). Em que pese o bem langado parecer do referido

professor (fls. 104 a 109), sugerindo uma m6trica capaz de apontar a qual das 4 areas que

integram o DPP (a saber, Direito Civil, Direito Processual Civil, Direito do
Trabalho/Previdenci5rio e Direito Comerciall deveria ser destinado o cargo em comento, o

Conselho Departamental decidiu, conforme consta de documento as fls. 110, que a vaga de

professor titular dever6 ser aberta para todas as areas do Departamento. Apes solicitag3o

da Diretoria da Faculdade Ifls. 111), o DPP encaminhou os "programas atualizados''

pertinentes ao concurso, aprovados em reuni3o do Conselho, realizada em 13.09.2019 (fls.

113 a 139). f o Relat6rio. Passo a opinar. Os concursos para provimento de cargo de
Professor Titular s3o regidos pecos dispositivos do Estatuto da USP (art. 801, do Regimento

Gerd da Universidade carts. 149 a 162) e do Regimento da FDRP (arts. 42 a 44). Numa

an61ise meramente juridico-formal, a normative da USP n3o impede a realizagao do

concurso da maneira como aprovado pelo Conselho do Departamento. O Regiments Gerd

da USP, no capitulo relativo 5 carreira docente ITitulo VI Do Corpo Docente; Capitulo 1 - Da

Carreira Docente; Seg3o 1 - Disposig6es Gerais), em seu art. 125 determina que "Os

concursos far-se-3o nos termos dos respectivos editais segundo as disposig6es do Estatuto,

deste regimento e do regiments da Unidade". E, a seguir, no par6grafo IQ, preceitua que

"Os concursos servo feitos para o Departamento, de acordo com programa especialmente

elaborado com base em disciplina ou conjunto de disciplinas, de modo a caracterizar uma

area de conhecimento". Poderia se objetar que, no cano do DPP, existem 4 areas declaradas

pelo pr6prio Departamento, o que tornaria recomend6vel a abertura do concurso numa
dessas 4 areas. Nesse sentido, a proposta do relator acima mencionado possibilitaria, em

tese, a aferigao de a qual area deveria ser destinado o cargo em tela. Contudo, a definig3o

do que deja "area" 6 controversa. Em parecer langado no Processo No. 16.1.12411.1.6 IPG.

P. i31.6/161, a Douta Procuradoria Gerd da Universidade, tratando dessa questao, assevera:

a definig3o da area de conhecimento 6 uma questao de m6rito a ser decidido pda

Unidade. A sua determinaQ3o no edital 6 fundamental. Contudo, estipular areas de

conhecimento muito amplas ensejam d6vidas e diverg6ncias, podendo afetar a igualdade

entre os candidatos e resultar em eventual anulagao do concurso" (sic). Assim, a
manifestagao da D. Procuradoria alerta para a dificuldade e eventuais efeitos indesej6veis
decorrentes do fato de se reallzar um concurso com "areas de conhecimento muito

amplas", como poderia ser o caso aqui contemplado. No mesmo sentido, o art. 127 do RG

determina que "Nos concursos para os cargos da carreira docente, quando o Departamento

abrigar q$pqqiiilid dp$ SUfifiprllp qlllq di$!it)te$, passiveis de definiGao por disciplina ou

conjunto de disciplinas, o Conselho do Departamento PQdeli6, mediante justificagao, indycar
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a especialidade escolhida e o respectivo programa." Igrifos nossos). Dessa forma,
considerando a dificuldade, do ponto de vista metodo16gico e acad6mico, de se organizer

um concurso com semelhante amplitude, com implicag6es na definiQ3o de uma banca capaz

de avaliar teses e provas de erudigao de assuntos t3o disspares, pareceria conveniente que o

Departamento indicasse uma "especialidade", para usar o termo do Regimento Geralacima

transcrito, de destinaQ3o do concurso a ser realizado. Contudo, analisando a quest3o de um

outro prisma, tendo em vista as peculiaridades da FDRP, o tamanho de seu corpo docente e

a distribuig3o dele em apenas tr6s departamentos, e, kinda, a previs3o do Estatuto, em seu

art. 57, inciso 11, de que os departamentos na Universidade tenham 2 Professores Titulares

Imrnimo) para um conjunto mfnimo de 15 professores, pode se deduzlr que dificilmente, ao

menos a curto puzo, album dos Departamentos que comp6em a Faculdade teri mais do

que dois Professores Titulares. Assam sendo, na hip6tese de se destinar a vaga atual a uma

das "areas" ou "especialidades" do DPP, pelos crit6rios sugeridos no parecer acima

mencionado ou mesmo por quaisquer outros crit6rios, e a eventual vaga vindoura a outra

das "areas" ou "especialidades'', ter-se-ia que as dual remanescentes ficariam na situagao

de n5o poder sequer ter a oportunidade de contar com professores titulares, o que talvez

n3o seja conveniente. Diante do exposto entendo, salvo melhor jufzo, que realizar o

concurso como proposto peso Conselho do Departamento seja a opgao mais adequada, em

face das peculiaridades da FDRP, acima mencionadas. E o meu parecer, s.m.j. Ignacio Maria

Poveda Velasco". At6 aqui6 o parecer. O coment5rio que queria fazer 6 uma situagao que

atende essas peculiaridades em que tem dubs opg6es possiveis, pode it para um lado ou

pode it para o outdo. Em ambos os lados t6m pr6s e contras. O que o inclinou, apesar de

todd desenvolvimento do raciocinio e o inclinou na conclus3o do parecer foi, justamente,

ponderar esses pr6s e contras num caminho e no outro, e entender que no primeiro cen5rio

tem a dificuldade pr6tica de organizar um concurso com candidatos de areas ou
especialidade que tem uma densidade pr6pria. Fica imaginando que no Direito International

POblico, Privado, s3o coisas diferentes, mas afinal pode se pensar que exista certa coer6ncia

metodo16gica. Aqui n3o, s5o areas bastante definidas ou com a sua metodologia e, nesse

sentido, existe esse dificuldade pr6tica. Existem, tamb6m, uma questao que vai ter na
faculdade, nesse Departamento, um Titular, mas seri exatamente de qual area. Evidente

que cada candidato vai oferecer uma tese e declinar um ponto do Programa para sua prova

de erudiQ5o dentro daquela area que 6 de sua especialidade. Pode ter uma banca que tenha

condig6es de avaliar e tal. Ent3o, h6 pres e contras nesse primeiro cen5rio. Mas, h6 pr6s e

contras no segundo cen6rio que serif de destinar para uma das areas que, para ele,
acabaram pesando mais especificamente elsa questao de que se tiverem uma m6trica que

pode ser esta apontada no relat6rio peso Departamento, que o Conselho do Departamento

afinal n3o aprovou. Seja este m6trica ou outra, teriam uma situagao em que uma primeira
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vaga, esta agora ida para uma dessas especialidades, vindo uma segunda, que vir6, ida para

uma outra segunda area, mas teriam mats duds areas, as outras dual, pelo que o
Departamento declara que, simplesmente, ficariam alijadas sequer da possibilidade de

concorrer. Esse circunstancia, em que pese pres e contras de um lado e de outro, acabou

tendo um peso maior e foia raz3o peta qual, numa situaQ3o dificil como essa, acabou
pendendo para essa segunda situaQ3o. Eram esses os seus esclarecimentos. O Prof. Dr.

Pedro Bohomoletz de Abreu Dallari cumprimenta o Prof. Ignacio pelo bem lavrado parecer,

como n3o poderia deixar de ser do Procurador Gerd e aproveita para cumpriment6-1o.

Juridicamente Ihe parece impec6vel. Portanto, vai abrir diverg6ncia em relagao ao parecer.

J5 havia conversado com ele sobre o assunto, por uma questao de m6rito, n3o por uma

quest3o juridica. Juridicamente n3o v6 nenhum problema em fazer o concurso. At6 porque,

come membro externo, este mais distante, fica mais a vontade para fazer uma avaliag3o que

leve menos em consideragao as especificidades atuais da Faculdade de Direito de Ribeir3o

Preto e mais o que deseja e imagina para um centro de exce16ncia que se este constituindo.

A Faculdade de Direito de Ribeir3o Preto este sendo lapidada com enorme cuidado por este

Colegiado e por toda a comunidade para se tornar uma das grander Faculdades de Direito

do Pals. E, a seu ver, com este olhar que devem ter em mente a decis3o deste problema. As

quatro areas do Departamento s3o n3o s6 absolutamente diferenciadas, como das
correspondem a quatro areas da estrutura do Direito brasileiro no plano maid gerd. Ou seja,
em cada Faculdade de Direito que encontrarem h5 as areas de Direito do Trabalho, Direito

Processual, Direito Civil e Direito Comercial. Houve at6 alguns anon no Novo C6digo Civil

aquela discuss3o se o Direito Comercial seria abrangido pelo Direito Civil ou nao, mas isso

n3o prosperou. Elsa autonomic do Direito Comercial 6 absolutamente consagrada. Um

concurso para Professor Titular n3o 6 um concurso da carreira docente em sentido estrito. A

titulag3o se encerra com o concurso de Livre-Doc6ncia, que 6 o maid alto grau que obt6m

um Professor na universidade brasileira. O concurso de Titularidade 6 para um cargo, por

isso inclusive 6 aberto ao provimento pablico de maneira gerd. N3o 6 um cargo da ascens3o

dentro da Universidade de S3o Paulo e um dos prop6sitos 6 eleger uma pessoa que exercer6

uma lideranga intelectualdaquela area, seri uma refer6ncia para dentro da Faculdade e no

relacionamento da Faculdade com as outras Faculdades do Pars. Ou deja, quem 6 o Titular

de Direito do Trabalho da Faculdade de Direito de Minas Gerais, quem 6 o Professor Titular

de Direito do Trabalho na Faculdade de Direito da Universidade de Pernambuco e por af vai.

E esta interlocug3o se faz. O concurso de Titularidade 6 um momento de celebrag3o do

padrao de exce16ncia da Faculdade. Ou seja, fargo um concurso aquide Direito do Trabalho,

a banca teri que ser formada por essa CongregaQ3o por dois professores internos, mas os

outros tr6s virgo de fora e servo professores de exce16ncia na area. Portanto, o momento de

escolha do Professor Titular seri o momento de ungir a Faculdade como um rec6m-chegado

Pigina18 1 40 Av. Bandeirantcs, 3900 Caa@ar da USP

14040-906 Ribeirio Proto-SP

T I F 55 (16) 3315-4954
UKxw.direito rp.usp.for



UNIVERS]DADEDESAOPAULO
FACULDADEDEDIREITO
DERIBEIRAOPRETO
.Assistancia qicnica .AcadZmica

667

668
669

670

671

672

673

674

675

676

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

ao panteao das grander Faculdades que se dedicam iquela especialidade. Ao seu ver, em

que pele reconhecer as ponderag6es muito bem postal pelo Prof. lgn6cio, se juntam, como

prop6e o Departamento, e entende que haja boas raz6es para isso, as quatro areas num

6nico concurso, v3o para o pior dos mundos. Primeiro, ter3o que ter uma banca formada

por especialistas das quatro areas, naturalmente, porque o Programa 6 este. Portanto,
como n3o haver6 teses, o pr6prio Prof. lgn6cio escreve isso no parecer dele, a tele seri ou

de Trabalho ou de Civil ou de Processo ou de Comercial. Ele seri arguido por uma banca
puja maioria dos membros n3o 6 da sua especialidade. O que essa banca farc, dare uma

nota baixa, porque ele n5o foi bem ou assumir6 que este cumprindo um protocolo, porque,

na verdade, n5o se trata de uma avaliag3o criteriosa daquela especialidade. E uma banca,

portanto, "meio manca". O concurso que ficar6 "meio manco". Ao final, seri aprovado um

candidato. Esse candidate, obviamente seri de uma dessas especialidades ou Processo Civil

ou Trabalho ou Comercialou Civil. Mas, ele n3o teri um tftulo dessa especialidade. Ele sera

Titular de Direito Privado e Processo Civil. Esse sera o tftulo dele, mesmo que ele n3o de aula

de Processo Civil e seja um Professor de Direito do Trabalho. Entao, do ponto de vista da

visibilizaQ3o externa de Ribeir3o Preto cria-se uma situag3o a seu ver ruim para a faculdade.

Pondera o Prof. lgn6cio, n3o sem raz3o, que seria uma maneira de atender, de contemplar,

um anseio natural dos atuais associados, porque dificilmente ter3o de imediato quatro
Titularidades. Est3o construindo um centro de exce16ncia. As quatro titularidades n3o virgo

este ano, n3o virgo ano que vem, mas, n3o demorar3o a vir. A Faculdade de Direito de
Ribeir3o Preto este se posicionando na Universidade de S3o Paulo coma uma grande

Instituig3o. Portanto, haver6 todo o reconhecimento da Universidade de que num puzo n3o

muito longo tenha que haver essas quatro Titularidades, porque isto existe em today as

Faculdades de Direito importantes do Pars. Pode se ponderar, mas h6 poucas sess6es a

Congregag3o aprovou a jungao de areas para o Departamento de Filosofia e de Introdugao,

em que um mesmo concurso contemplar6 a area de Hist6ria do Direito e Direito Romano.

Mas, ai est3o num campo de afinidade que 6 razo6vel. Portanto, n3o se trata de uma
perspectiva positivista de levar em conta as areas apenas a partir de um crit6rlo juridico-
formal. Trata-se de levar em conta este clivagem de quatro areas que existe no
Departamento de Direito Privado, ela 6 muito mais acentuada do que esse disting3o. O que

evou a Congregagao, com seu apoio inclusive, a considerar que seria razo6vel, de fazer um

concurso que unificasse as areas de Direito Romano e Hist6ria do Direito. At6, como acha,

n3o sabe como o Prof. Umberto pensa nisso que, no limite, se houvesse um concurso para
Professor Titular de Direito Internacional P6blico e Direito Internacional Privado, mesma

area, poderia at6 ser razogvel. Quando entraram no Departamento de Direito Internacional
da Faculdade de Direito, inclusive eram obrigados a dar auras em todas essas areas.

Entendia-se que isso era importante para os professores. No caso em que est3o, esse
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possibilidade parece remota. N3o consegue imaginar o mesmo professor tendo um elevado

padr3o de exce16ncia nessas quatro areas. Portanto, fargo um concurso que, de maneira

quake que aleat6ria, acabar6 ungindo uma dessas areas. N3o 6 que est3o juntando no

concurso para escolher um professor que desincumbir6 das quatro areas, n3o fargo isso.

V3o escolher ao finalum s6. Apenas o que est3o fazendo 6 que concorram candidatos de

areas diferentes. Mas, no final, n3o se resolverio problema das quatro areas, porque o
Professor Titular seri ou de Trabalho ou de Civil ou de Comercial ou de Processo, escolhido

por uma banca que n3o 6 da sua area e para desempenhar uma fungal que do ponte de

vista pr6tico 6 uma, de ser professor especialista numa area, do ponto de vista institucional

seria outro. Portanto, para concluir, seja por raz6es acad6micas ou institucionais, pelo

enorme respeito que tem pelo Prof. Ignacio, pda qualidade do parecer que produziu,
entende que seria mais conveniente que o processo retornasse ao Departamento de Direito

Privado e Processo Civil para que o Departamento refletisse, quase como se estivessem

fazendo um pedido de reconsiderag3o, porque teme que estejam dando um passo que
depois ficar6 diffcil de consertar e me prejuizo do padrao de exce16ncia que desejam para a

faculdade de Direito de Ribeir3o Preto. Pede desculpas por ter se estendido, mas o assunto

tem preocupado exatamente pda ateng3o e pelo carinho que devota a esta Instituigao. O

Prof. Dr. Umberto CelliJunior diz que 6 uma situag3o bem dificil. O Prof. Ignacio colocou em

seu brilhante parecer os pr6s e os contras. Acha que o Prof. Pedro levantou muito bem, com

a compet6ncia que Ihe 6 peculiar tamb6m, os pontos contr6rios a ideia de se ter um
concurso com v6rias areas. Seguiu atentamente o seu raciocinio e concorda que realmente

ficaria dificil para o candidato que conquistasse o concurso. Ficaria dificil falar qual 6
exatamente a area dele. Concorda plenamente com as ponderag6es de que est3o
construindo uma Faculdade de exce16ncia, ent3o, quem 6 o Professor Titular de Direito

Processual Civil, por exemplo, da Faculdade. Acha que s3o todos argumentos razo6veis. A

mesma angOstia que sentiu o Prof. lgn6cio ao elaborar seu parecer, este sentindo agora. No

entanto, por v6rias raz6es, acompanhou o processo aqui da Faculdade quando era Diretor

etc. Os cargos tardaram a chegar aquia Faculdade. Por uma raz3o ou outra, os cargos
demoraram muito para chegar aqui na Faculdade. lsso criou, evidentemente, uma

expectativa muito grande e acha, absolutamente legltima, por parte dos colegas aqui, com a

possibilidade de fazerem parte de um concurso de Titularidade. A sua percepgao como

Diretor e, agora, como Professor, talvez at6 mais pr6xima dos colegas, existe certa
frustragao com isso. O fate de os cargos terem tardado a chegar aqui na Faculdade. Um

certo ceticismo com a possibilidade de des virem. Gostaria, realmente, de afirmar e ser

otimista, dizendo que a Faculdade de Direito de Ribeir3o Preto ir6 receber novos carlos,
mas fica com receio de que isso, novamente, tarde a acontecer e possa aumentar o grau de

frustrag3o que percebe dos colegas aqui. A expectativa boa, legitima, saud5vel, 6 salutar que
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todos tenham de poderem participar de um concurso de Titularidade. Dessa forma,
concordando com os argumentos, mas ao mesmo tempo ponderando, n3o dina nem como

disse o Prof. Ignacio, com as especificidades dessa faculdade, dina mais a realidade que

percebe aqui, em contato com os colegas etc. Levaria mais em considerafao ipso, porque foi

testemunha desse periodo que resultou num aumento da frustrag3o dos colegas por n3o

poderem disputar o concurso de Titularidade. Entao, maid do que a especificidade da

faculdade, 6 maid em relag3o a sua percepg3o que tem com os sentimentos dos colegas.

Talvez, se tivessem suas expectativas mats bem atendidas. Se esse concurso, apesar de

todas as dificuldades que o Prof. Pedro colocou magistralmente, se o concurso fosse aberto
para essas v6rias areas se sentiriam, um deles, ou nenhum deles vaiser Titular, enfim, virgo

outros de fora, evidentemente, o concurso 6 aberto, mas, essa expectativa seria atendida.

Talvez, diminuisse um pouco aqullo que percebe coma certs grau de frustragao. Por outro

ado, outra questao levantada pelo Prof. lgn6cio e, talvez, para confortar, teve a hora de

participar de um concurso de Titularidade na Escola de Enfermagem. Quando o convidaram

achou que o e-mail estava errado. Mas, a experi6ncia foi muito gratificante. Havia uma

candidata com formagao juridica, mas, evidentemente, outra que n3o tinha, com o tema
completamente desconhecido para ele. Entao, foi uma experiancia muito boa, se sentiu

capaz de avaliar as candidatas mesmo n3o sends especialista na area. Acha que aqui, por

exemplo, seria diferente, porque acredita que n3o vida ningu6m da Enfermagem para fazer

parte dessa banca. Teriam especialistas da area do Direito, todos Professores Titulares com

bom denso de entender Direito Empresarial e o Direito do Trabalho. Talvez, sendo coerente

com o que este dizendo, at6 algu6m da pr6pria Enfermagem, ou da Farm6cia ou de
qualquer outra area. Existe uma percepQ3o, um bom denso, de avaliar aquele que 6 o
melhor candidate, que este mais bem preparado. Na recente experi6ncia que viveu, alias,

muito envaidecido ficou com o convite para integrar o concurso realizado peso centro de

exce16ncia da USP, que 6 o IRI. Pode perceber que havia professores de diversas areas,

todos Titulares, dois da FFLCH, FEA, Pali, independentemente da materia. Por mais que

alguns itens os professores n3o estivessem familiarizado, percebeu o bom senso, a

maturidade que tem o Professor Titular, a capacidade de perceber aquele candidate que

este mais bem preparado. Essas dual experi6ncias recentes o fizeram concluir ipso.
Concordando com todas as ponderaQ6es do Prof. Pedro, concordando com o Prof. lgn5cio,

mas, talvez, n3o com a expressao que ele utilizou de "especificidades" ou "particularidades

Acha que 6 a mais a realidade que percebe hoje na Faculdade. Atenderia melhor o anseio da

faculdade hoje. J6 adiantando seu voto, acompanharia o parecer do Prof. lgn5cio. O Prof.

Dr. Nuno Manuel Morgadinho dos Santos Coelho diz que gostaria de concordar com que o

Prof. Celli acabou de dizer, acompanhando o parecer do Prof. lgn5cio, mas apenas

pontuando que o faz antes por reconhecer e respeitar a conting6ncia do Departamento, que
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entendeu que, neste momento, 6 o melhor para acomodar as necessidades e as
possibilidades acad6micas. Acredita e quer instar nesse sentido que v3o avangar, como o
Prof. Pedro disse, com mais Titulares. Precisam ter Titulares que representem as

necessidades das areas do Direito em todos os Departamentos. V3o fazer elsa Faculdade e o

corps docente crescer. Precisam fazer crescer o nOmero de Professores Titulares. Gostaria

de propor que se respeite a posigao tomada pelo Departamento, como a posig3o que seu

Departamento, DFB, viu respeitada aqui na Congregagao. A Profa. Dra. lara Pereira Ribeiro

quer se colocar, como representante de seu Departamento. Agradece o Prof. lgn6cio pelo

parecer que foi favor6vel ao que o Departamento colocou e ao Prof. Nuno, que sempre

considera ipso como uma questao importante. auer fazer uma colocagao em relag3o ao
Prof. Pedro que, a bem da verdade, concordam e muito em v6rios aspectos. Exatamente
porque concorda, e muito, acaba divergindo no olhar. A Faculdade tem que crescer.

Acredita que a Faculdade vai crescer e o Departamento tem pensado nisso. O que

concluiram, umas das quest6es do Departamento, foi que o concurso n3o 6 t3o amplo. O
concurso 6 de Direito Privado, embora tenha o nome de Direito Privado e de Processo Civil.

E um concurso de Direito Privado e de Processo Civil que, naturalmente, tem Pontes de

Miranda, Nelson Nery, que trabalham Privado e Processo. N5o estariam fora do que,
tradicionalmente, o Direito e a area j6 t6m vivido. Fda de dois nomes, Nelson Nery que
participa de bancas de Civile de Processo, para falar das Brandes areas. Pontes de Miranda

que considera um scone e tamb6m faz ou fez a mesma coisa. Ent3o, n3o 6 nada diferente

Elsa quest3o interdisciplinar que tem visto no projeto pedag6gico da Faculdade, no projeto

do Departamento, nas pr6prias teses de Livre-Doc6ncia defendidas por v6rios Professores

Associados, foram quash today das com esse olhar. Por essa, toda raz3o que garantisse o
acesso 5 possibilidade a todos os professores do Departamento que quiserem se candidatar.

Colocaram, n3o com area n3o definida, ao contr6rio, com area definida, Privado e Processo

Civil. Foi nesse sentido que colocaram. Concorde e segue o que o Prof. Cellifala na quest3o

da banca. A banca 6 definida a partir dos inscritos. N3o 6 agora que definir3o a banca. A

banca seri definida a poster/or/. Podem fazer uma banca muito maid pr6xima daqueles que

se inscreverem. N3o sabem quem v3o se inscrever. Como 6 uma banca pr6pria para
Professor Titular, deve olhar quest6es metodo16gicas, construgao da tese. N5o 6
exatamente uma banca de temas muito pr6ximos. Manifesta-se aqui como representante

do Departamento, de tudo que foi discutido. S3o as raz6es porque encaminharam nesse

sentido. O Prof. Dr. Guilherme Adolfo dos Santos Mendes gostaria de dar uma palavra sabre

dots conjuntos,para trazer um terceiro conjunto de elementos. Fda com total iseng3o de
ammo, porque n3o tem uma posig3o convicta quanto ao m6rito dessa quest3o. As
exposig6es que foram colocadas pelo Prof. Pedro s5o preocupag6es que tem. A linha
adotada pelo querido Ex-Diretor e, tamb6m, pdas palavras dos demais colegas, que
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"militariam" uma posig3o oposta, foram pda linha da peculiaridade do Departamento.

Queria trazer outro ponto de vista, que n3o necessariamente afasta todos esses, de uma

inha de pensamento que corrobora a posig3o do Departamento, afastando as vicissitudes

do Departamento. Questiona quais s3o os maiores titulos acad6micos do mundo. Lembra se

de dois, um que 6 especifico, a cadeira de Fisica de Cambridge, pols pertenceu a Newton e o
Pr6mio Nobel, em algumas areas. Na area de Direito n3o tem o Pr6mio Nobel, na Medicina

tem, na Economia tem. Quem venceu o Pr6mio Nobelde Medicina 6 de Medicina, garante

que foi por causa de uma pesquisa e area extremamente especificas. Da mesma forma a

Economia e assim por diante. N3o este contestando a posig3o do Prof. Pedro, mas,
colocando outro ponto de vista. Talvez a titulag3o em Direito ou em Direito Privado posse vir

a ter uma conotagao similar ou maior do que hoje a titulag3o de Professor Titular de Direito

Civil, Professor Titular de Direito Internacional, Professor Titular de Direito Tribut6rio, que 6

sua area, e assim por diante. As maiores titulag6es, exceto a cadeira de fisica de Cambridge,

das n3o vem com essas especificidades. E s6 uma linha de argumentag3o. N3o 6 uma
contraposigao. A Profa. Dra. Silvana Martins Mishima diz que gostaria de conversar um

pouco sobre o significado do Professor Titular. O Professor Pedro este dandy uma
interpretag3o possivel. Mas, o que tem visto acontecer na Universidade de S3o Paulo 6 um

pouco o que o Departamento este propondo. De pensar o Professor Titular como algu6m

que assuma o lugar de protagonismo e de lideranQa, n3o s6 numa area especifica de

conhecimento, mas na lideranga para a condugao dos processos maid macro estruturais da

Universidade. Este falando aqua com duas pessoas que est3o nesse lugar e com muitas

outras que est3o assumindo. O Prof. Pedro tem um lugar de protagonismo bastante
importante na sua Unidade de origem, no IRI, na Universidade de S3o Paulo como um todo,

na C$mara dos Deputados. N3o vais6 como pessoa, mas vai como uma lideranQa bastante

importante. A mesma coisa acontece com o Prof. Poveda. A mesma coisa acontece com

outras areas que n3o necessariamente o conhecimento especifico este posts. O Prof.
Guilherme lembrou do Nobel de Medicina. Hoje saiu o Nobel de Quimica e 6 um Professor

de noventa e tr6s anos, um deles, que foi agraciado e respons6vel pdas baterias de lino.

Pensou, este olhando para bateria de lino, mas isso serra da Fisica, talvez, mas n3o. Algumas

areas tem se caracterizado coma interdisciplinares e acha que, nesse conjunto a questao do

conhecimento este pesto enquanto especialidade. O Prof. Cello que comp6s a banca na

Enfermagem, tinham dubs Professoras da area de SaOde Mental, mas, uma Enfermeira e

outra formada em Relag6es Internacionais, com Mestrado em Administrag3o na FEA e, se

n3o se engana, tem uma formagao especifica de Direito. Tem duas formag6es, alias, mas o

Mestrado dela 6 na FEA e o Doutorado n:lo se lembra, 6 a atual Vice Coordenadora do
Instituto de Estudos AvanQados do Polo de Ribeir3o Preto. S6 este querendo chamar
ateng:lo um pouco para a reflex3o que olham o Titular como se fosse Catedr6tico em
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algumas Unidades. Mas, acha que, por uma questao operacional e por olharem a questao

do conheclmento maid diverso possivel, as Unidades t6m feito um movimento muito

parecido com que o Departamento se prop6e e o que este direcionado no parecer do Prof.

Poveda. A Faculdade de Medicine o ano passado ou retrasado tem um Departamento com
quase sessenta professores, que 6 o Departamento de Cllnica M6dica. Dentro da Clinica

M6dica s3o v5rias especialidades, Neuro, Derma, Cardio, Endocrino. Abriram um concurso

com onze candidatos e uma vaga. N3o ter3o nunca vagas de Titulares para todos os
professores que t6m o m6rito. A USP reconheceu ipso num dado momento quando

fe[izmente, e esperam que vo]te a progress3o horizonta] da carreira. Entao, Associado ]., 2 e

3, n3o 6 por acaso. Chega em ama tem um "gargalo imenso" em relagao aos Titulares. N5o

servo todos os docentes da Universidade de S3o Paulo que servo Titulares. O Professor

Associado 3, do panto de vista de responsabilidade, sa16rio, possibilidades, n3o difere de um

Titular hoje. Se olharem somente o Titular, embora as mais diversas posig6es que t6m a ser

colocadas, das certamente ter3o uma argumentagao plausivel, quando olham a carreira

como um todo, a Livre-Doc6ncia define de uma forma muito clara, mais clara is vezes que o

proprio Titular, a area de especialidade. Porque na Livre-Doc6ncia tem que abrir o processo
em que olha para a especialidade da area. lsso este como reflex3o. Este colocando olhando

um pouco esse contexto mais gerd que t6m vivido. Aquina Odonto haver6 um concurso de

Titular que t6m professores de v6rias Unidades, dos diferentes Campo da USP, com
formag6es na area gerd do concurso, que seri Sa6de Coletiva. Mas, tem achado is vezes e

fica bastante preocupada com ipso. Foi membro da CAA, por exemplo, a Faculdade de

Medicina de S3o Paulo tem uma perspectiva de Professor Titular, pede ao Prof. Poveda caso

estiver errada que a corrija, 6 extremamente legitimo para aquela Unidade, mas teri que

em algum momento ser discutido. Para cada area cllnica ou subclinica da Faculdade de
Medicina h6 a necessidade de um Professor Titular. Se trabalha dentro da clfnica com

Neurologia e dentro da Neurologia com uma area muito especrfica, a expectativa 6 que
tenha um Titular. lsso parece que tem uma 16gica que sustenta que 6 a do Professor

Catedr5tico. Em album momento tentaram superar pensando a Universidade como maid

gerd possivel. Estava procurando se no Estatuto ou no Regimento tem uma definig5o clara

do que 6 um Professor Titular e n3o tem. Tem o que o Prof. Poveda este colocando no
parecer em relagao is especialidades. Mas, o Professor Titular, pelo que t6m visto na
Universidade de S3o Paulo, 6 este que assumir6 a lideranga do ponte de vista acad6mico e

das articulag6es politicas necess6rias para uma Unidade de Ensino, tanto do seu interior

como das relag6es exteriores, mas que tamb6m define as areas especificas de
conhecimento. Veem ipso por algumas Unidades que mant6m muito fortemente a 16gica da
especialidade que 6 legitimo, considerando a hist6ria, contexto de cada uma degas. Mas,

sem desqualificagao nenhuma, tem uma preocupag:lo bastante grande hoje, colocada para
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todas as areas, de que precisa trabalhar de outra 16gica, de fair das casinhas que v3o

estruturando e criar possibilidades mais integradas para conhecimento, ensino, intervengao.

N3o 6 a toa que o Prof. Marrara este dizendo que no Polo Tecno16gico n3o tem nenhuma

area do Direito. A Enfermagem num determinado memento falou que n3o cabia ai, hoje

babe que cabe. Tem uma area extremamente importante e fortemente desenvolvida, n3o s6

na Unidade, que 6 SimulaQao Realistica, inclusive com a produg3o de tecnologia para pele de

manequim, de simulador, que tem fido feito por enfermeiros. S6 queria colocar isso para

pensarem um pouco no contexto desta Unidade, do Campus e da Universidade hoje. O Prof.

Dr. Pedro Bohomoletz de Abreu Dallari diz que gostaria de deixar claro que, em fung3o da

fda da Profa. Silvana e de outros colegas, longe dele ser avesso a ideia de
multidisciplinaridade. Participou da criag5o do Instituto de Relag6es Institucionais que, por

definigao, objetiva isso. Mas, sendo claros, n5o 6 o que este se propondo aqui. Porque n3o 6

que se este propondo um concurso para um Professor com a rubrica gen6rica de Direito

Privado e de Processo Civil que seri escolhido para, de uma maneira multidisciplinar, lidar

com today as areas. O que este se propondo 6 que atrav6s de um mecanismo procedimental

legitimo escolher um Professor que ao fim e ao cabs seri um especialista. Porque o

Professor que for escolhido sera ou de Processo Civil, ou de Comercial, ou de Civil, ou de

Trabalho. N3o sera um professor multidisciplinar que dare aulas das quatro disciplinas.

Portanto, 6 importante deixar claro isso. Ou seja, n3o est3o falando de uma mudanga
epistemo16gica que pudesse ester sendo produzida, em que estariam pensando num
professor ec16tico e, portanto, querem algu6m que seja vers6til para cuidar das v6rias areas.

Foio primeiro a engender as raz6es que o Prof. Ignacio apresenta. Est3o Ihe dando com o

problema pr6tico que 6 o seguinte, como n3o h5 uma perspectiva a curto puzo de quatro

vagas e para que n3o se feche a possibilidade de professores das quatro areas disputarem o

concurso para Professor Titular, v3o abrir o concurso para as quatro areas, mas, na verdade,

escolher3o um professor de uma area. Na hora que a Comiss3o de Graduag3o e a Comiss3o

de P6s-Graduagao tiver que montar a grade hor6ria, este professor dare aura em uma area.

Ele seri um professor de Processo ou de Trabalho. Otimo que seja um professor de
Processo que saiba um pouch de Trabalho, mas ele seri professor especializado. S6 para

separar as coisas. Esse concurso n3o este sends estruturado desta maneira como expressao

de uma mudanga do ponto de vista da compreens3o da segmentagao das areas do Direito.

Porque, at6 onde sabe, e nesse sentido 6 mais conservador mesmo, a Faculdade de Direito

de Ribeir3o Preto segue a gram6tica tradicional do Direito e contempla as especialidades.

Deseja que as especialidades dialoguem mais entre si, o que 6 6timo. Mas, um professor de
Direito Constitucional 6 de Direlto Constitucional. Professor de Direito Civil 6 de Direito Civil.

Professor de Direito Administrativo 6 de Direito Administrativo. Mesmo fazendo parte de

um projeto multidisciplinar, como 6 o Instituto de Relag6es Internacionais, 15 no IRld6 aula
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de Direito Internacional, n5o d6 aula de Economia Politico Internacional, n3o d6 aura de

Hist6ria das Relag6es Internacionais, embora no projeto multidisciplinar tenha a sua

especialidade. S6 para deixar claro isso. Longe de it contra a essa aproximagao
multidisciplinar, defende ipso. Mas, n3o 6 disso que este se falando aqui. A Profa. Dra.

Silvana Martins Mishima diz que 6 levando em consideragao que a USP n3o teri cargo de

Professor Titular para todos. Uma opQao foi pensar a progress3o da carreira com Associado

3, com perfil muito parecido com de um Professor Titular. Esta 6 uma questao que este

colocando. A outra quest3o 6 que olhem para qualpapel este Professor Titular, uma vez que
muito demarcadamente, o concurso de Professor Livre-Docente Ihes d6 fortemente as

areas. Se olharem o seu curriculo vaiver que 6 de uma area, SaOde POblica e Organizag5o de

Servigos, n3o estuda, por exemplo, Simulag3o Realistica, nem produz. lsso vai estar
demarcado pda produg3o. N3o este contestando o que o Prof. Pedro este falando. Este

colocando outra possibilidade para refletirem numa situag3o, e que efetivamente, 6 fato e

contra fato n5o h6 argumento, a USP nunca teri o n6mero equivalente de Professores de

forma gerd e Titulares. Esse lugar 6 o que este colocando para pensarem. Uma vez que n3o

h5 este significado no Regimento e nem no Estatuto do que 6 um Professor Titular.

Questiona o que 6 um Professor Titular para etta Unidade. Que 6 o que today as Unidades

foram instadas a poder fazer quando tiveram que definir 16 o que 6 um Professor Titular,

Associado para aquela Unidade. E muito mais nesse sentido a sua reflex3o. O Prof. Dr.

Gustavo Assed Ferreira cumprimenta o Prof. lgn6cio pelo brilhante parecer, que mostra que

t6m um 6timo Procurador Gerd. Parecer digno de um advogado. Gostaria de dizer que este

nessa Congregagao desde o seu inicio, ficou um ou dois anos fora dela. S3o dez anos aqui.

Diz que a interveng3o do Prof. Pedro foia intervenQao maid brilhante, me sua modesta
opini3o, que foi feita nesta Faculdade de Direito, nesta Congregag5o. J6 tiveram posig6es

absolutamente brilhantes. Mas, entre as milhares de posig6es brilhantes que se deve

enaltecer pda qualidade t6cnica inatac6vel, essa foia melhor, na sua modesta opiniao.

Parabeniza o Prof. Pedro Dallarie diz que concorda inteiramente e acha que devem dividir

esse raciocinio em aspectos estruturais e conjunturais. Analisando as falas, todas muito

boas, sensatas, dos colegas, sempre que as falas n3o vinham no sentido estrutural, o Titular

6 Titular em uma area de conhecimento, essas falas sempre se referiam a "peculiaridades

dessa Faculdade", "n3o virgo os cargos", "n3o poderao deixar que areas do conhecimento

n3o tenham oportunidade de ser Professor Titular", ou "eu ji avalieiuma prova que n3o era

propriamente da minha especialidade, mas analisei os crit6rios t6cnicos", como o Prof. Celli,

em boa hora, e tem certeza que fez a avaliag3o muito bem. Percebam que, de fato e talvez

n3o devam mats tratar Titularidade como C6tedra. Mas, Ihe parece um pouco estranho que

ao cabo de um concurso do Departamento de Direito Privado e de Processo Civil, tenha um

Professor Titular em Direito Civil. Ou, um Professor Titular em Direito do Trabalho. Porque
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tem, quase que certeza, que esse professor, na primeira obra que publicar, no dia seguinte

da sua vit6ria no concurso, n3o publicar6 "Professor Fulano de Tal, Titular em Direito

Privado e Processo Civil" ou "Titular do Departamento de Direito Privado e de Processo

Civil". N3o acredita nisso, mas, talvez, sega surpreendido. Espera que n3o o faga, porque a

especialidade dele 6 em Direito do Trabalho, Direito Civil, Processo Civil, Direito Comercial.

Ele seri Titular em Direito Comercial. O que o Departamento este fazendo, e respeita isso

em nome da autonomia departamental. Do direito que o Departamento tem de decidir o

seu futuro e o seu destino das suas vagas de Titularidade. As vagas de Titularidade s3o

importantes no que diz respeito a posicionamento politico do Departamento, lideranga. Em

respeito a ipso, evidentemente, adianta seu voto, vaivotar com o relator, Prof. lgn5cio. Mas,

de todo modo, gostaria de deixar claro que, apenas e t5o somente, por conta da autonomia

departamental. Considers que o Departamento, na pratica, ele inverteu o memento de

decis3o. O que ele faz, "eu n3o vou me posicionar se em Processo Civil ou Direito do
trabalho", por exemplo, "entao, que a banca decide isso". O Departamento, simplesmente,

diz "eu n5o quero tomar", como disse o Prof. lgn6cio, "elsa escolha de Sofia", "n3o decidirei

se Processo Civil", em seu exemplo hipot6tico, "ou Direito do Trabalho, assim sendo, deixo a

banca essa decis3o". E a decis3o de Direito Privado e de Processo Civil, da qual em materia

discorda, acha errado. Acha certo o que fizeram no Departamento de Direito POblico,

indicando uma area no concurso do Prof. Umberto Celli, ou o que fez o Departamento de

Filosofia, definindo uma area um pouco maid ampla, como Hist6ria do Direito e Direito

Romano. Como poderiam at6 fazer no futuro no Departamento no Direito POblico em uma

grande area de Constitucionale Administrativo, no limite, Financeiro e Tribut6rio, Financeiro

e Econ6mico. Mas, que fique claro, ja adianta a sua posig3o, que atende a peculiaridade e a

conjuntura do Departamento de Direito Privado e de Processo Civil, e n3o ao que
materialmente se esperaria de uma vaga para Professor Titular. Com ipso, concorda com a

posigao avengada do Prof. Pedro Dallari. O Prof. Dr. Thiago Marrara de Matos diz que, at6

para justificar os motivos pelts quaid se alinha ao parecer do Prof. lgn6cio. Gostou muito do
que o Prof. Ignacio mencionou sobretudo em relag3o ao direito de concorrer. lsso 6 o mais

importante. Ningu6m este pedindo vaga aqui. O que os Associados querem 6 o direito de

concorrer. Tem aqua nessa Congregag3o, que a16m de ser Associado, amigos v6rios que

querem concorrer. A posiQ3o mais aberta iconcorr6ncia 6 aquela que n3o define area. N3o

est3o falando aqui de um Professor Titular de Processo Civil ou de Direito Civil, 6 um

Professor Titular junto ao Departamento. Jitem uma tradigao interna de jung3o de areas,

precisam lembrar. O Departamento de Direito POblico, quando fez o concurso, n3o fez um
concurso de Direito Internacional POblico ou de Direito Internacional Privado, fez em Direito

Internacional, se n3o se engana. O concurso do Departamento de Filosofia 6 um concurso

que une areas. A16m dessa hist6ria interna, tem na Universidade uma tradig3o de junQao de
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areas. Essa 6 a tend6ncia. A FEA faz um concurso de concorr6ncia universal por
departamentos. A EACH faz um concurso de concorr6ncia universal. A Enfermagem faz um
concurso de concorr6ncia universal. Existem inOmeras faculdades dentro da Universidade

de S5o Paulo que tem priorizado o direito de concorrer. Diz ao Prof. Pedro Dallari para
imaginar que no Departamento de Filosofia tem fete professores, dos quais, provavelmente,

uns cinco sio Livre-Docentes em areas completamente distintas. Questiona se 6 justo que,

por uma decis3o politica, se tolha o direito de concorrer desses Livre-Docentes. Entende que

n3o. Se definirem uma area, um pode concorrer. Mas, se deixam de acesso universal, os

cinco podem concorrer. Exatamente, est3o falando de um cargo de Titular, um cargo de

ideranga. O intuito do concurso de Titular n3o 6 avaliar se o indivfduo babe ou n3o fazer

uma tese, ele j6 passou por Mestrado, Doutorado. Tanto que, em intlmeras Unidades, n3o

existe tese no concurso de Titular, tem a an51ise de memorial, que 6 a hist6ria do candidate,

prova de erudigao. N3o h6 tese. Copiando o modelo da S3o Francisco, decidiram adotar o

sistema de tese. Agora, aqui, tem uma tradig3o completamente interdisciplinar. O Prof.

Gustavo Assed sabe, entraram num concurso que at6 artr6podes tiveram que estudar, n3o

porque era da area, mas, porque era Administrativo, Sa6de e Ambiental. O Prof. Gustavo

ajuda nas disciplinas de Internacional. D6 aulas de concorr6ncia. O contexto da faculdade

sempre foi muito mais fluido e interdisciplinar do que de outras Unidades, at6 pda

caracteristica de ser uma Unidade pequena, enxuta, que precisam se ajudar. A P6s

GraduaGao aqui, por exemplo, n3o 6 definida em "caixinhas" coma a S3o Francisco, Direlto

Ptlblico, Direito Econ6mico. A impressao 6 que tem um "eixo chave" em que todos hiram em

torno. O Prof. Guilherme, Professor de Tribut6rio, trabalha numa linha de empresarialcom

as pequenas empresas, junto com a Professora de Econ6mico e junto com o Professor de

Direito Comercial. O que quer dizer 6 que est3o falando aquide um concurso para garantir o

direito de concorr6ncia. A questao toda gira em torno do "tamanho da caixinha". Vai ser

muito clara, seguindo tudo o que se tem feito na USP, FEA, Enfermagem, EACH e v6rias
outras Unidades. E o que o Prof. Celli falava, um anseio de v6rios Professores Livres-

Docentes concorrerem. O Departamento de Direito P6blico aqui de Ribeir3o equivale a
cinco departamentos da S3o Francisco. Tem Professor de Processo Penal, Prof. Sebastiao,

tem Professor de Penal, Professor de Internacional. Na hora de escolher isso no
Departamento, seri que escolhe Processo Penal, porque sabe que o Prof. Claudio e o Prof.
Sebasti5o v3o concorrer, mas des nao, a Profa. Eliana nao, a Profa. Fabiana n3o. Questiona

se vaivotar para o Profs. C16udio e Sebasti3o ou Profs. Eliana, Rubens e Fabiana. Questiona

se cabe a des tolher o direito dos colegas de competir nesse concurso. Querem um lider,

uma pessoa que tenha no seu hist6rico de dedicag3o a Universidade, participagao na P6s-
Graduafao, participag3o em projetos de extens5o. N3o v3o avaliar se um individuo babe

fazer uma tese. lsso ji passou, 6 pressuposto para competig3o nesse concurso. Sem
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dem6rito nenhum aos modelos como da S3o Francisco, e 6 suspeito para falar porque

estudou 16 e n3o vai se manifestar, mas, acha que precisam construir algo para a realidade

da FDRP e que respeite os anseios dos colegas. Tem virios amigos que babe que est3o em

uma situagao super tensa por essa quest3o da Titularidade, fica muito triste por isso, e acha

que essa quest3o tem que se resolver por m6rito, curriculo, dedicagao, por aquele que fizer

o melhor concurso, tendo uma banca syria. Questiona coma a banca vai avaliar. Acha que

at6 uma banca interdisciplinar 6 mats impessoal do que uma banca focada em area. Na FEA

os professores indicam a banca, entre outros crit6rios, a regra de um Onico representante

por instituiQao. Na FEA a banca tem representantes de cinco instituig6es, um interns e

quatro de instituig6es external, sem repetir, tudo isso para garantir a impessoalidade.

Gostaria de dizer que o que pesa 6 a possibilidade que todos concorram. J6 existe tradig3o

de jung3o aqui, desde os concursos que realizaram. J6 existe jungao nas titularidades aqui,

Hist6ria e Romano 6 um exemplo. J6 existe tradig3o de jungao na FEA, Enfermagem, EACH,

em v6rias Unidades. lsso 6 o mais compatlvel com o que chama de estado republicano, na

sua opini3o, sem nenhum problema ou crrtica aos modelos muito Brandes como a S3o

Francisco. Pede para Profa. Cintia corrigi-lo se estiver errado, na S3o Francisco tem sete

Titulares de Direito Civil. Questions se acreditam que ter5o maid de um Professor Titular de

Direito Civil aqui. Questiona se uma Titularidade for carimbada para uma area, sera que o

Departamento de Direito Privado vai ter Titular de Direito do Trabalho, em que h6
interessados, vai ter Titular em Direito Comercial, em que h6 interessados. Questiona se

Gabe a des tirarem dos colegas o direito de concorrer. E isso que gostaria de deixar em

termos de reflex3o. Diz ao Prof. Gustavo Assed que 6 com todo respeito ao posicionamento.

Questiona como uma pessoa se identifica para fora. O Departamento de Comercial da S3o

francisco 6 um Departamento em que o Direito Concorrencial floresceu. Muitos dos
Professores de Direito Comercial, Titulares de Direito Comercial, se denominam para fora

Professores do Direito da Concorr6ncia. N3o s3o os Professores de Direito Econ6mico que se

denominam para fora de Direito da Concorr6ncia, s:lo os de Direito Comercial, por uma

peculiaridade hist6rica. O fato disso acontecer aqui, tem um Titular que 6 especialista em
Civilou Trabalho, questiona quaid o problema. lsso na S3o Francisco tamb6m acontece. O

Jose Afonso da Silva foi Titular do Departamento de Direito Econ6mico, um grande

constitucionalista. Como 6 um grande constitucionalista o Prof. Manuel, cada um na sua

madeira, ipso n5o impediu que continuassem sendo grander juristas na area de Direito

P6blico. O Prof. Dr. Gustavo Assed Ferreira diz que, na verdade, seu ponte de vista, sendo

bastante franco, sincero e s6rio neste momento, 6 que, na pr3tica, vindo de tr6s para frente,

as peculiaridades da S3o Francisco se d3o muito mais por uma especificidade de posig6es de

docentes dentro do Departamento do que por essa eventual interdisciplinaridade. Os cason

em si demonstram isso, inclusive no citado casa da vocaQ3o de Direito Antitruste
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Concorrencial do Departamento de Direito Comercial, n3o precisam citar nomes aqui. Esse 6

um ponto importante. Outro ponto importante 6 que, de fato, o direito de concorrer deve

ser levado em consideraQ3o. Mas, do mesmo modo que v6rias Unidades da USP mant6m

essa posigao atualmente, v6rias ainda continuam abrindo em areas bastante especificas.

Tem duas posig6es. Terceiro ponto a se destacar, a16m do j6 esposado, 6 que, de fato, n3o

podem perder de vista, quando decidem que o Titular 6 uma lideranQa, est3o deixando a

decis3o de quem 6 o lider, por uma banca. Banca que deve analisar isso do ponto de vista de

uma tese escrita, porque n3o abandonaram a tese, mas n3o fizeram at6 aqui, o concurso

que se p6e e que vai votar favoravelmente, por aceitar a autonomia departamental. O
concurso aquiser6 baseado no currfculo e numa tese. Entao, ter3o uma banca que n3o este

circunscrita a uma "caixa pequena" de Direito Internacional Ptlblico e conflitos de lei no

espago, Direito Internacional Privado, ou em uma "caixa" relativamente um pouco maior,

mas, tamb6m pequena de Hist6ria do Direito e Direito Romano, como no Departamento de
Filosofia. Estio diante de uma "grande caixa", que envolve Direito P6blico e Direito Privado,

que de fato necessitar5 de uma banca com expertise muito grande para conseguir ler teses

bastante distintas em termos de conteOdo e posigao. Entao, o que t6m nesse moments,

respeitando a autonomia do Departamento, votando favoravelmente o parecer do Prof.

Ignacio, 6 um hibrido. Tem uma tese, a banca deve avaliar uma tese, que pode ser em

Comercial, Trabalho, Civil e Processo Civil. lsso parece bastante peculiar, acha que cabe em

"todas as caixinhas anteriores", dentro de um pequeno espaQO dentro dessa "grande caixa"

A Profs. Dra. lara Pereira Ribeiro diz que n3o quer acrescentar mais nada, acha que j6 este

bem maduras as colocag6es. O Prof. Gustavo Assed diz que o Departamento n3o quis se

manifestar. Na verdade, quer colocar que o Conselho decidiu sim por essa area grande. A

colocag3o foi sempre para ampliar o acesso, mas decidindo sim, dentro de uma area.
Entenderam que era uma area grande, mas era uma area, que 6 Privado e Processo Civil. O

Prof. Dr. Ignacio Maria Poveda Velasco diz que, s6 para deixar as pessoas mais confort6veis,

na linha do que a Profa. Silvana comentou. Relembrar aquilo que foi colocado no parecer,

no art. 125 do Regiments Gerd, $1Q, diz que os concursos s3o feitos para o Departamento.

Nesse caso aqui, o Prof. Pedro falava que ter3o aquium Professor Titular do Departamento

de Direito Privado e Processo Civil, assam como 6 Professor Titular do Departamento de

Direito Civil da Faculdade de Direito do Largo S3o Francisco. Questiona se entende alguma

coisa de Direito Civil. Acha que entende. Questiona se entende alguma coisa de Direito

Romano. Acha que entende. Questiona de entende de Hist6ria do Direito. Entende. Nesse

caso, sera Professor Titular do Departamento de Direito Privado e de Processo Civil, ipso tem

at6 no proprio Regimento da Universidade. A Sra. Diretora diz que, antes de colocar em
votag3o, acrescentar o seguinte, s3o tr6s Diretores que se manifestaram a favor da

perman6ncia da estabilidade da decis3o do Departamento, o Prof. Poveda, autor do
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relat6rio, Prof. Celli, que encampa o entendimento do Prof. Poveda e, tamb6m, vaideclarar

o voto, por uma raz3o muito samples, de atendimento, respeito a autonomia do
Departamento. O Departamento assim decidiu, assim este decidido. E uma quest3o de

m6rito, n3o 6 uma questao formal. Na questao de m6rito, embora ache e entenda que o
Prof. Pedro realmente tem um a defesa muito razo6vel e boa de uma decis3o em contr6rio,

no sentido de priorizar a area. Mas, acha que devem, na area acad6mica, ainda o

Departamento que manda. Por ipso, em respeito a decis3o do Departamento, votaria nesse
sentido. Colocado em discuss3o e votac5o, o Darecer do relator pda CongregaG5o, Prof. Dr.

Ignacio Maria Poveda Velasco, favor3vel irealizacao do concurso como proposto pelo

Conselho do DeDartamento. 6 aprovado por maioria (15 votos favor6veis e I voto

contr6rio). 4. Projeto "Readequag3o de Salas de Aula e Espagos de Conviv6ncia" -- Edital

PRG/Santander Universidades: e-Grad -- 2019-2020. 4.1. Processo 2019.1.9178.1.5 -

Faculdade de Direito de Ribeirio Preto. Projeto "ReadequaQ3o de Salas de Aula e Espagos de

Conviv6ncia" da Comiss3o de Graduag3o da faculdade de Direito de Ribeir3o Preto, sob a

coordenagao do Prof. Dr. Nuno Manuel Morgadinho dos Santos Coelho is fls. 03-08.
Resumo: "Este projeto cont6m objetivos, justificativa, metas e descrig3o de despesas, de

solicitag3o de recursos para a) readequagao de duas salas de aula que servo transformadas

em salas multiuso destinadas a grupo de trabalho simultaneo, e para atividades e fins do

programa de bem estar e saOde mental da FDRP; readequag3o de espagos de conviv6ncia
comuns de toda a FDRP, para uso em grupos simult5neos de trabalho em atividades da
Graduagao com emprego de novas metodologias de ensino", fls. 03. Edital PRG/Santander

Universidades: Santander e-Grad Edig3o 20]-9 is f]s. 11-13. Of.Adm-PRG-092/].9 da Pr6-

Reitoria de Graduag3o, referente ao resultado do Edital PRG/Santander Universidades: e-

Grad 2019-2020, is fls.09, informando que a FDRP foi contemplada com recursos
financeiros dentro do Edital PRG/Santander Universidades: e-Grad 2019/2020, no valor de

R$ 54.545,45, para realizag3o do projeto e que o puzo para realizagao de 12 meses.

InformaQao da Comiss3o de Graduagao sugerindo a Saba C-34 da FDRP para a execugao do

projeto, fls. 17. Solicitag3o de liberagao da Saba C-34 para uso da comunidade como local de
descanso e relaxamento, apresentado pda Coordenagao do Programa de Sa6de Mental e
Bem-Estar da FDRP/USP is fls. 18, bem como relag3o de m6veis e layout da sala realizado

por arquiteta volunt6ria ds fls. 19-20. Relat6rio e sugestao de que o assunto seja analisado

em navel de Colegiado da Unidade e amplamente debatido, apresentados pda Assist6ncia
T6cnica Administrativa da FDRP is fls. 22-23. Processo 2019.1.9178.1.5 digitalizado e

encaminhado pda Assist6ncia T6cnica Acad6mica aos Membros da Congregagao, em

.18/09/2019, para conhecimento e an61ise, conforme comunicado pda Sra. Diretora na 91e

Sess3o Ordin6ria da Congregag3o, realizada em 13/09/2019. A Sra. Diretora informa que n3o

vai retirar o Oltimo item da pauta. No entanto, na Optima reuni3o da Congregag3o, foi
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encaminhado relat6rio apresentado para todo mundo e ficaram de obter solug6es,

sugest6es, propostas. N3o tem uma s6 proposta. N3o tem absolutamente nada para
debater. Prop6e que seja decidida uma comiss3o formada por tr6s ou quatro membros da

CongregaQ3o. Um presidente e tr6s membros ou uma presidents e tr6s membros para que

possum continuar com a discuss5o. A Sra. Marcia garantiu que foi encaminhado o material

para todos. O Prof. Dr. Nuno Manuel Morgadinho dos Santos Coelho gostaria de pedir para

que, pelo menos, comegassem a discuss3o, porque ao finalda 61tima reuniao, que n3o pode

comparecer por um motivo pessoal de saOde, ap6s ela, a Sra. Diretora pediu para que
preparasse uma apresentag3o a respeito desse assunto. Preparou a apresentag3o. babe que

todos est3o cansados. A Sra. Diretora diz ao Prof. Nuno que pode at6 apresentar, mas a

apresentagao vai inclusive ser encaminhada posteriormente a Comiss3o. A Comiss3o seri

formada, teri um puzo de trinta dias, no m5ximo, para se manifestar, para colocar algo

aquisobre o que possam discutir. O Prof. Dr. Nunn Manuel Morgadinho dos Santos Coelho

diz que tem uma proposta diferente daquela que a Sra. Diretora apresenta. Gostaria que o

assunto fosse objeto de deliberaQao, porque tem um recurso na Unidade assegurado pda

Pr6-Reitoria que, se n3o for objeto de licitag3o para a compra at6 margo, podem o perder.

Por isso, compreende que a quest3o da determinagao da bala precisa ser melhor estudado,

mas gostaria de dividir as quest6es. Primeiro, se ter3o ou n3o uma sale para ipso. Se

decidirem que sim, a Comiss3o pode estudar qual outro arranjo sera feito. A Sra. Diretora

pede desculpas por interromper, mas ache que a primeira quest3o n3o h6 diverg6ncia, tem

que haver uma bala. A questao 6 qual sala. Porque tudo se resume, exatamente, a
designagao da saba. Individualmente, da sala. Tem at6 uma manifestag3o que pediu para

mandar para todos, dizendo que n3o tem salas. lsso a chocou em parte. Tem para oferecer a

casa n6mero quatro. Mas, para a finalidade proposta pelo Prof. Nuno, n3o serve. Ent3o,

teria que ser aqui dentro. A discuss3o 6 grande e precisa ser resumida, porque entra muito

elemento t6cnico. Questiona qualsala seri. N3o tem dOvida de que ter3o que organizar isto.

N3o tem d6vida de que precisam utilizar, at6 porque a Pr6-Reitoria de Graduagao brindou

com dinheiro, importancia at6 significativa. Prof. Dr. Nunn Manuel Morgadinho dos Santos

Coelho pede autorizag3o para realizar a apresentag3o e utilizar o projetor. Pede desculpas,

babe que todos est3o cansados. Mas, 6 a oportunidade para compartilharem o
desenvolvimento at6 agora. Agradece a todos que tem contribuldo com isto, especialmente

a funcion6ria C16udia. O Programa de SaOde Mental este estruturado com quatro frentes: a

Sala de Bem Estar, o Programa de Monitoria e Acolhimento, Assist6ncia Psico16gica e
Campanhas de Sensibilizagao. Est3o estruturando quatro frentes de trabalho. A Sala de Bem

Estar consiste num espaQO de setenta metros, uma sala de aula das grandes que,
preferencialmente, gostariam de definir como a Said C-34. A Saba C-34, porque ela tem vista,

ipso 6 importante para o efeito, tem o espago necess6rio, porque ela n3o este perto do
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Centro Acad6mico e da At16tica. lsso 6 uma quest3o importante. Precisam separar a questao
politico da finalidade daquela Sala. Para que os alunos se sintam a vontade para utilizarem

aquela Sala seja qual for a sua prefer6ncia politica. A Sala teri m6veis coerentes com a sua

destinagao que 6 ser uma sala de descanso, relaxamento, para que os alunos possam ter

uma v61vula de escape para situagao de intensa produg3o a que todos est3o submetidos.

Uma sala para alunos da Graduag3o, P6s-Graduagao, Funcion6rios, para todos utilizarem. O

Programa de Mentoria e Acolhimento tem vinte e quatro professores e servidores t6cnicos

administrativos que se voluntariaram e atuar3o no acolhimento do aluno. Assim que a

quest5o financeira estiver ajustada, v3o divulgar a relag3o desses professores e funcion6rios

e v3o trein6-1os. Os mentores estar3o sob a supervisao permanente da Dra. Patricia Bellodi,

que 6 a coordenadora do Programs de Mentoria da faculdade de Medicina de S3o Paulo. A

Dra. Patricia vai assessorar os mentores, que v3o receber os alunos. Eventualmente podem

ter situag6es que n3o saber3o lidar, terao, entao, o apoio da Psic61oga para poder discutir. A

assist6ncia psico16gica consiste na oferta para os alunos de acesso a atengao psico16gica e

clinica psico16gica. Tem um deficit na oferta de atengao psico16gica e cllnica psico16gica para

os alunos, des efetivamente precisam. Muitos alunos est3o em sofrimento mental e muitos

entram em crise, e n3o tem como atend6-1os. O COPI, apesar de muito combativo, n3o pode

atender ningu6m. A proposta 6 que contratem uma clfnica e oferegam o nOmero de horan

semanais para alunos que estejam em crise e n3o possuem condig6es financeiras de pagar

por si mesmos, e campanhas de conscientizagao. Fizeram um amplo debate aqui, possuem

muitos parceiros internos e externos. Nada disso que criaram aqui foi inventado, porque

quem participa dessa Comiss3o n3o s3o psic61ogos. Tudo ipso foi aprendido, como no
Hospital das Clinicas, Hospital Dia, Prof. Sergio lshara, o COPI, com o Psic61ogo Eduardo e

outras pessoas. Este Sala teri um desenho como este. Conseguiram etta planta com uma

arquiteta que o fez graciosamente. H6 poltronas para descanso, cadeiras, redes, o chao 6
feito de grama artificial, uma das paredes tamb6m sera composta por vegetag3o, janela com

paisagem. E um lugar destinado ao descanso. Questiona se isso 6 uma coisa importante

Pediu ao Prof. Andres, Diretor do Escrit6rio de SaOde Mental da Reitoria da Universidade e

Vice-Diretor do Instituto de Psicologia que os esclarecesse a respeito da conveni6ncia e
necessidade deste tips de iniciativa. Apresenta o video: "016, meu nome 6 Andres Eduardo

Aguirre AntOnez, sou Professor Associado do Instituto de Psicologia, Vice-Diretor e coordeno
o Escrit6rio de SaOde Mental da Universidade de S3o Paulo. E uma honra poder me dirigir

eases pequenos minutos a Egr6gia Congregag3o da Faculdade de Direito de Ribeir3o Preto,
em name da Profa. Monica e Profa. Massa, cumprimenta todos os congregados. Gostaria,

apenas, de falar algumas palavras com respeito a todo trabalho do Prof. Nuno Coelho que
tem investido bastante na Sala do Bem Estar ao Aluno e SaOde Mental. lsso 6 muito

importante, ter um espago para que os alunos possum ter um moments de conviv6ncia, um
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espago de relaxamento, um espago de convivio. Verificou recentemente em uma visita a

Universidade do Texas, em Austin, uma sala que tem, pelo menos, cinco espagos individuais

para relaxamento dos alunos. lsso tem tido uma repercussao muito positiva. E claro que n6s

sabemos que o Campus da Universidade de S3o Paulo de Ribeir3o Preto 6 um Campus muito

bonito, tem muita vegetagao, natureza. Mas, 6 importante os alunos saberem que tem um

espaQO dentro da Faculdade de Direito para poder ter essas atividades de cuidado com a

saOde mental, que o Prof. Nuno Coelho tem se preocupado a bastante tempo. O Escrit6rio

de SaOde Mental apoia elsa iniciativa. Eu acredito que pode ser modelo muito importante

para todas as Unidades. O que o jovem precise entre muitas coisas do ponte de vista

psico16gico 6 poder saber que tem um lugar, um espago e pessoas interessadas em
conviverem com des fora das exig6ncias naturais que des ji t6m dos seus pr6prios

Institutos, das suas pr6prias pesquisas. Poder encontrar pessoas interessadas em
compreender, conhecer e oferecer algo que transmita o relaxamento, a cdma, o interesse

pda vida pessoaldeles, isso s6 tende a trazer melhores resultados para o seu desempenho.

Entao, 6 com muita expectativa que o Escrit6rio de SaOde Mental este acompanhando de

perto e ajudando o Prof. Nuno Coelho e qualquer iniciativa da Faculdade de Direito de

Ribeir3o Preto, seja da mentoria, consultoria, palestras, tudo relacionado a saOde mental

Boa sorte. Tenho certeza que sera um grande sucesso. Um abrago". Apresenta o video: "A

Pr6-Reitoria de Graduagao da USP preocupada com o bem estar e a saOde mental dos seus

estudantes vem desenvolvendo agnes com o prop6sito de promover a qualidade de vida

saud6vel. Para tanto tem estimulado agi5es que visem a criag3o de espagos apropriados para

os estudantes, bem como de programas especfficos que incentivem, estimulem o bem estar

e a saOde mental dos estudantes, como esse que este sendo proposto pda Faculdade de

Direito de Ribeir3o Preto". O Prof. Dr. Nunn Manuel Morgadinho dos Santos Coelho diz que

gostaria de solicitar que definissem que haver6 sala. Criam a Comiss3o para definir que sala

sera. Pede isso, porque at6 margo precisam gastar o dinheiro sob pena de dever devolve-1o.

N3o precisam definir que sera a Saba C-34. Mas, em determinando a Congregagao ja que

haver6 saba, poderiam dar inicio ao processo de compra dos materiais para n3o perder o

dinheiro. Essa 6 a quest3o. A Sra. Diretora diz que est3o plenamente de acordo com o

projeto e o programs do Prof. Nuno. Ache que ningu6m discorda, at6 porque tiveram no

primeiro semestre alguns problemas e viram que isso 6 absolutamente necess5rio. Os

problemas, no entanto, n3o adianta a Pr6-Reitoria ter cedido uma verba, porque os
problemas continuam, pelo menos a seu ver. A seu ver, deveriam encaminhar essa proposta

para ver como ela serra realiz6vel ao Procurador Gerd, Prof. lgn6cio. Na realidade, envolve

dinheiro e uma finalidade que n3o 6 bem a finalidade da Escola. Realmente, ipso a
impressiona. At6 ji tinha falado, acha que contou ao Prof. Nuno, que em uma conversa com

a Profa. Margaret, Diretora da Faculdade de Medicina, ela foi categ6rica dizendo que n3o
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tem esse objetivo. Entao, a Faculdade nunca vaicolocar idisposigao psiquiatra ou psic61ogo

para os alunos, porque o objetivo coma Escola pertencente a uma Universidade 6 ensino,

pesquisa e extens3o. Tratamento psiqui6trico ou psico16gico ou parapsico16gico n3o entra

nas finalidades. Agora, a Sala de Bem Estar, realmente, ipso entra. N3o diz que n5o entraria.

Apenas diz que ipso precisa passar na Procuradoria para ver como 6 realiz6vel o projeto.

Essa 6 sua opini3o. O Prof. Dr. Ignacio Maria Poveda Velasco diz que, em primeiro lugar,
gostaria de parabenizar o Prof. Nuno peso empenho. Confessa que at6 um tempo atr5s,

conversava com a Profa. Silvana ainda hoje, os problemas de saOde mental dentro da

Universidade n5o s3o exclusives e,tamb6m, n3o entende que sejam provocados

diretamente pelo fato do ambiente da Universidade ser hostil. Mas, n3o podem esquecer

que essen problemas existem e a Universidade faz parte da sociedade, que isso tudo faz

parte do momento em que vivem. At6 podem, inclusive, dizer que 6 da pr6pria

desagregagao familiar. Nesse sentido, at6 por participar de reunites no 6mbito da Reitoria,

da Universidade como um todo, tem sentido, percebido, a preocupagao dentro da
Universidade com uma atividade pr6pria do a fazer. Essa preocupagao com a satlde mental

dos membros da comunidade, que n3o s3o somente os alunos, ao ponto que a Reitoria teve

a iniciativa de criar o Escrit6rio de SaOde Mental. Ent3o, n3o 6 uma coisa que seja alheia,

justamente porque a Universidade este dando uma resposta de aldo que, sim, Ihe diz
respeito. Esse 6 o primeiro ponto. Em relag3o a questao que a Profa. Monica colocou, tudo

bem. Em relaQlio a esse descritivo, planejamento de recursos, talvez fosse o cano de analisar

algumas situag6es, por exemplo, poder contratar pessoas, 16gico que 6 com verba externa,

est3o vendo que haveria doaQ6es da FADEP etc. lsso tudo teria que ser analisado. Em

relag3o especificamente a questao da assist6ncia permanente pecos mentored. lsso tudo

teria que ser analisado. N3o acha, por exemplo, que houvesse problema nesse Oltimo item

de assist6ncia psico16gica, porque, afinal, se trataria de uma doagao da FADEP, que pagaria

eventual necessidade de um tratamento externo. lsso pode ser feith por qualquer um em

car6ter pessoal. Diz iSra. Diretora que sugere como encaminhamento para a reuni3o de

hoje, ja que este item este na Ordem do Dia e, portanto, um item para deliberag3o. Acha
que n3o tem condig6es de deliberar, seja algum aspecto desses juridicos, seja a quest3o da

definigao especifica da sala que seria. Mas, acha, at6 faria o encaminhamento, que teriam

condig6es de aprovar, porque 6 uma quest3o que este sendo colocada para deliberaQao da

Congregagao, esse projeto, que n3o 6 do Prof. Nuno, 6 um projeto da Faculdade e da
Comiss3o de Graduagao, mas que conte com o respaldo que foi contemplado no Editalda

Pr6-Reitoria de Graduagao. Ele foi contemplado com verba, portanto, 6 a Universidade

"abragando" essa preocupag3o que 6 de todos. Insiste, n3o 6 uma preocupagao s6 da

Comiss3o de Graduagao e nem do Prof. Nuno, embora materialize essa preocupaQ3o de

todos. Acha que 6 um projeto muito bonito, muito bem feith. Sabre ser a Saba C-34, porque
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tem vista, seria conveniente, faz todo sentido e este 1onge do Centro Acad6mico, porque

n3o confundem, ache que 6 uma questao que, na sequ6ncia, a Diretoria e, pessoalmente

at6 oferece vir aquie, com a Profa. Monica, olhar os espagos, se fosse o caso. Mas, teriam

que definir esse espago. Questions iSra. Marcia se atualmente na Sala C-34 s3o ministradas

aulas. A Sra. Diretora responde que s3o. O Prof. Dr. Ignacio Maria Poveda Velasco diz que, se

for a Saba C-34, pdas suas especificidades, tamanho, teriam que ver qual serif a saba que

serra ministrada as aulas. A Sra. Diretora diz que na manifestagao do Assistente

Administrativo d6 muito bem a ideia da ocupagao das salas. O Prof. Dr. Ignacio Maria
Poveda Velasco diz que a preocupagao 6 super legitima. Mas, 6 o que disseram, precisam ver

como ficar6 essa readequagao de espago. At6 perguntou sobre a saba do NAJURP, mas
disseram que a P6s-Graduag3o foi para 16. Questions o que tinha na B-13 ao Prof. Gustavo

Assed, se o CEJUSC. auer dizer que s3o readequag6es de espagos, entao, de repente, pode

ter alguma coisa que possa ser realocado, tem essa Casa-4, enfim. lsso 6 uma coisa que

parece que se resolve. No m6rito, pensa que o que devem fazer agora, e esse 6 o
encaminhamento que proporia, 6 aprovar. Realmente existe esse projeto que, volta a dizer

n3o 6 do Prof. Nuno, n3o 6 s6 da Comiss3o de Graduagao, 6 da Universidade e, a partir dai

tocam o rests. A Sra. Diretora diz ao Prof. lgn3cio que o Onico panto que a incomoda, se a

Congregagao aprovar tudo bem, 6 aprovar o projeto, o programa como um todo. Porque,

como o projeto demanda dinheiro, importancias, acha que isso teria que passar pda

Procuradoria. O Prof. Dr. Ignacio Maria Poveda Velasco diz que esse dinheiro, o grosso dele,

belo que foi explicado, j6 veio da Pr6-Reitoria de Graduagao. A Sra. Diretora responde que

n3o. O Prof. Dr. Ignacio Maria Poveda Velasco diz que s3o os cinquenta mil reais. A Sra.

Diretora responde que s3o cinquenta mil reais, mas, depois precisar6 de dois estagi5rios, de

um psiquiatra, de contratar um escrit6rio de psiquiatria. Sobre a contratagao do escrit6rio

tem muitas dOvidas. Simplesmente, consultaria a Procuradoria, quads seriam os meios
t6cnicos a realizar. O Prof. Dr. Ignacio Maria Poveda Velasco concorda. Acha que essa
consulta 6 necess6ria, n3o seri leviano a ji dar a resposta. N3o 6 isso. Tem que ser feita. O

que pensa 6 que, de repente, coma disse antes, pode ser que a resposta da Procuradoria

seja em relagao a este aspecto h6 problema e n3o d6 para fazer assim. Ent3o, aio que vai

interferir seri no dimensionamento. Mas, a ideia em si, que demands um espago de
conviv6ncia, isso tudo parece que vaipermanecer. Pode ser que n5o permaneQa com todos

os aspectos que est3o idealizados na proposta, porque envolve recurso que, talvez, n3o

possam ser aplicados dessa forma como este prevista. A Sra. Diretora diz que, coma ja falou

desde o inicio, acha que n3o h6 d6vidas sobre a destinaQao de uma bala. Que h3 a

necessidade de destinaQao de uma bala. A quest3o 6 qual. Para gastar essa importancia que

foi conquistada a partir da Pr6-Reitoria de Graduag3o, n3o h5 problemas, fargo a licitag3o. O

problema vaise colocar no depots, para contratar escrit6rio, clfnica e estagi6rios. O Prof. Dr.
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Ignacio Maria Poveda Velasco diz que a clfnica n3o seria um problema, porque, como est3o

vendo, 6 uma coisa externa. O Prof. Dr. Nuno Manuel Morgadinho dos Santos Coelho
esclarece que apresentou o conjunto para deixar claro o texto em que a proposta 6 feith,

que n5o 6 uma bala sem sentido. Mas, 6 claro, essas outras quest6es podem ser apreciadas

a partir de agora. O importante 6 que tenham uma decis3o dizendo que haver6 sala, que a

Diretoria posse providenciar a compra. A Profs. Dra. Silvana Martins Mishima diz que

gostaria de reafirmar a proposta da Sra. Diretora e do Prof. Poveda. Leu, n3o estava
conseguindo entender o inicio a hist6ria da destinag3o, mas, acha que o material que foi

encaminhado este bem claro nisso. E uma proposta que o Prof. Nuno ja tinha apresentado

na CongregaQ3o, acha que no comeQO do ano, n3o se lembra exatamente. Mas, acha que 6 o

sonho de toda Unidade, ter um espago de convivancia, aQ6es que possam fortalecer os

alunos para que des consigam sair dessas situag6es. N3o d6 para pensar nele em um
conjunto grande, tudo de uma vez. Talvez, it mesmo por panes. Muitas vezes para des que

olham os espagos que t6m como espagos acad6micos did6ticos, sala de aula, na sua
compreensao, precisam ter espagos acad6micos que sejam mats gerais, conviv6ncia, por

exemplo. Ligas acad6micas que possam conversar bastante. Ligas que trabalhem com a

extens5o de servigos. A hist6ria do espago ffsico permite muitas vezes essa conviv6ncia

junto. Diz ao Prof. Nuno que, s6 ficou preocupada, porque ji est3o h6 muito tempo
"brigando" por um psiquiatra nesse Campus. O que tem feith 6 buscar saida individual, cada

Unidade. Mas, os problemas se repetem. Encontra um monte de alunos que t6m problemas

de ideagao suicida, muitas vezes quase concretizam e possuem dificuldade de acesso no

Hospital das Cllnicas. Tem dificuldade de acesso no Hospital Dia. Entao, muitas vezes

depende, como por exemplo, conhece o Prof. Poveda, ent3o, consegue lugar, conversar,

informando que este com um aluno que n3o este em uma boa situag3o e pergunta se pode

atend6-1o. lsto teria possibilidade de fazer de outro jeito no Campus. Diz a Sra. Diretora que,

precisaria, sabe que esse converse 6 dificil, cumprida, mas, pararam de dar assist6ncia aos

alunos de Graduagao e P6s-GraduaQao por uma agro do Tribunal de Contas do Estado,

entao, acha que a preocupagao 6 correta. E o uso do espago pablico para aluno com a
contratag3o de algu6m que vem de fora. A sala 6 um espaQO pOblico. Se tiverem que votar,

seu veto 6 favor6vel. O que queria apontar 6 que precisariam de uma agro maid forte de

articulaQao das Unidades. Estava mostrando ao Prof. Umberto que possuem um laborat6rio

16 na Escola, criado por uma Professora especialista em prevengao do suicidio e que tomou

um car6ter mais institucional, porque tiveram v5rias internag6es de alunos na Unidade de

Emerg6ncia com tentativa de suicldio e t6m alunos com quadro de auto mutilagao e parece

que isso este aumentando, n3o s6 naquela Unidade, mas no Campus como um todo. Essa

Professors criou uma rede com alunos e tem um programa chamado "lnspira Agro". Esse

programa tem pequenas estrat6gias que s3o sustentadas por evid6ncias cientlficas n3o s6
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no Brasil, mas ela foi buscar isso fora. lsso tem ajudado muito. Muitas vezes, o aluno que

este num quadro depressivo precisa sentir que tem uma rede de apoio, is vezes 6 familiar,

is vezes de professores. Essa proposta 6 super bacana de ter a mentoria. Algumas Unidades

est3o usando a hist6ria da tutoria. A Medicina usa com o programa PET, Programa de

Educagao Tutorial. Tem usado agora um programa de acolhimento estudantilcom conjunto

de professores. S6 a titulo de sugestao, porque o dinheiro, mesmo que venha da Fundagao,

acha que a Profa. Monica tem uma preocupaQao importante, que 6 como utilizar e justificar,

principalmente neste momento que tem auditoria em todas as Unidades vendo as
fundag6es, em todas as Unidades. Pode ser uma Fundagao grande ou pequena, tem isso ai

Acha que para uma proposta como essa, super interessante, que ji tem cinquenta mil reais,

investir na Sala dispara um processo muito major. Mas, queria chamar ateng3o disso. Todas

as Unidades t6m alguma possibilidade e acha que podem disparar um processo importante

de articulagao. O Ac. Lucas Vieira Carvalho diz que sua fda 6 no sentido de demonstrar o

sentido que essa Sala tem para o corpo discente. Ache que 6 v61ido agradecer toda

preocupagao que o Prof. Nuno teve. E um projeto muito v61ido para todos os alunos. Segue

tamb6m o encaminhamento do Prof. lgn6cio, de seguirem com a aprovag3o, ao ments da

sala. lsso para garantir que essa verba vai ser utilizada de alguma forma aqui, sem o m6rito

de se determinar ou n3o o envio desse processo para an61ise da Procuradoria, seja pele
aspects de maid cautela por parte da Diretoria. Se for o caso, seguir com elsa Comiss3o

para determinagao da sala. Pessoalmente, conforme havia conversado com o Rodolfo,

entendeu os posicionamentos da Assist6ncia T6cnica Administrativa, s6 discorda um pouco

deles. N3o acha que essa Sala deja, de fato, utilizada para aulas. Entende a importancia de

haver um espaQO n5o utilizado, citada pele Assistente, mas a Sala C-34 6 ociosa
praticamente durante todo o hor3rio. Elsa sensag3o cresce muito entre os discentes, que

n3o entendem qual 6 a relutincia em disponibilizar ou n3o a Sala. Mas, entende que essa

questao envolve discuss6es t6cnicas, que n3o est3o no momento de ponders-las. Reforga a

posig3o de que essa Comiss5o deja composta n3o s6 por docentes, mas, tamb6m, com a

participag3o quantitativa de discentes e at6 da Assist6ncia T6cnica Administrativa, ja para

ponderar essas quest6es t6cnicas que, eventualmente, possam ser prejudiciais a aprovag3o

de qualquer sala que venham a escolher. Mas, principalmente, que essa Comiss3o tenha

participag3o forte do corpo discente, porque a sala a priori6 para o corpo discente, embora

tamb6m estejam discutindo aquia utilizaQ3o pelos outros segmentos da Universidade. Tem

que reforgar muito a presenga do corpo discente para que discutam isso o mais breve

possivel. At6 como o pr6prio Prof. Nunn pontuou 6 uma questao que precisam de certs
forma agilizar, porque existe essa questao em relagao a prestagao das contas para a Pr6-

Reitoria de Graduag3o. O Ac. Lucas Vieira Carvalho retira-se da gala is 17h15. O Prof. Dr.

Gustavo Assed Ferreira diz que farc algumas considerag6es. No que diz respeito ao DDP o

Pigina 38 1 40 Av. Bnndeiranres, 3900 Ch/l@i/i da USP
14040-906 Ribeir:io Preto-SP

T I F 55 (16) 33154954
unxnx:.direitorp.usp.for



rolKP©

UNIVERSIDADEDESAOPAULO
FACULDADE DE DIREITO
DERIBElJ{AOPRETO
.Assktencta qgc?rica .AcadaTnica

1407

1408

1409

1410

1411

1412

1413

1414

1415

1416

1417

1418

1419

1420

]421

1422

1423

1424

1425

1426

1427

1428

1429

1430

1431

1432

1433

1434

1435

1436

1437

1438

1439

1440

1441

1442

1443

assunto foi aprovado que, em ess6ncia, o Departamento vai apoiar o Programa. Agora,
quando o Programa mandou o orQamento, vai passar pelo DDP o quantum. Este ji com o

parecerista, para que o DDP, que ji definiu que vaiapoiar, deana o valor. J6 tem parecerista

e vai entrar na pauta da pr6xima reuni3o do Departamento de Direito Ptlblico. No que diz

respeito a FADEP, a Diretoria da FADEP ji tem esse pedido do Prof. Nuno, a quem

cumprimenta pelo projeto, e vai convocar uma assembleia gerd, dada monta, chega a

quinze por cento do valor que tem em caixa, cerca de setenta milreais. Fargo aberta a todos

os colegas uma assembleia geralpara que a assembleia decida, com mandado da Diretoria,

li que a Diretoria poderia faze-1o, mas, a assembleia geraldecidir6 pele apoio. Pessoalmente

6 absolutamente favorivel ao apoio. O quantum, de novo, 6 uma quest3o que ter3o que

conversar. O valor que conseguir3o ajudar, de fato, dentro do projeto. A 6nica ponderag3o

que faz sabre a Sala C-34 6 que t6m doze espagos. A FADEP s6 tem esse montante em caixa

pdas consultorias que s3o dadas, como a do Prof. Thiago, algumas consultorias que des t6m

feito e pdas aulas. T6m doze espagos fisicos na FDRP, oito no Bloco C e quatro no Bloco B.

De fato, dada a crescente de cursos que a FADEP em conv6nio com a FDRP vem propondo, e

6 muito bom que o faQa nesse momento, dentro da sociedade, da comunidade ribeir3o
pretana e regional. Precisam avaliar dentro dessa assembleia, tamb6m, o impacto de ter,

n3o doze espagos, mas, onze. lsso 6 uma avaliaQao que a FADEP tem que fazer. Ela vai

despender cerca de quinze por cento do que ela disp6e em caixa, mas, para que ela

continue tendo caixa, precisa ter saba de aula para ter aula. Desde j6, acha que a iniciativa do

Prof. Nuno 6 fant6stica, pessoalmente apoia, vai defender no DDP, como membro do DDP,

que apoie a instalaQ3o da bala. Vai defender como membro da FADEP que apoiem a
instalaQ3o da bala. Mas, precisam fazer nos dois a quest3o de quantum apoiar e de, no cano

da FADEP especffico, qualo impacts de se perder uma sala grande, como a Sala C-34, que 6

utilizada todo s6bado para que possam ter essa receita. O Prof. Dr. Alessandro Hirata diz

que, em complementagao a fda da Profa. Silvana, que essa semana na reuni3o do Conselho

nestor foi discutido esse tema, tamb6m, entre os dirigentes. Este sendo contratado no
momento um psiquiatra pelo Campus, uma combinag3o do Campus com a Faculdade de

Medicina, de uma verba que vir5 da Reitoria. O psiquiatra que atender6, complementary a

atuag3o do proprio COPI, uma vez que seus membros s3o psic61ogos, n3o podem, em cason

mais graves, receitar rem6dios, coisas do g6nero. Tamb6m, uma rediscuss3o do proprio

atendimento do COPI. O Eduardo, que coordena as atividades do COPE, participou da
reuni3o do Conselho Gestor e participar6 da pr6xima, para que o COPI possa ser maid

efetivo e atender maid alunos e mais estudantes aqui. O COP16 muito pequeno, apesar de

ser uma peculiaridade do Campus de Ribeir3o Preto e o tlnico que tem esse atendimento

tamb6m. E pouco, mas 6 maid do que se tem nos outros Campo. A Faculdade de Medicina

tem um, especifico da faculdade de Medicina, que faz esse atendimento psico16gico, que
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vai entrar em agro junto ao COPI, por exemplo, para fazer um atendimento por meio de

workshop, que testadamente ji ajuda um grande n6mero de pessoas ao mesmo tempo. lsso

para n3o depender do atendimento individual que 6 maid dificil. O Ac. Rodolfo Farias Gomes

prop6e uma deliberaQao no mesmo sentido que a Sra. Diretora, mas, reforQando o que o

Lucas tinha falado aqui, da importancia da participagao de mais pessoas, e n3o s6 de
membros discentes. Acha que o assunto 6 complexo. N3o est3o deliberando neste
momento, porque 6 um assunto complexo. De t3o complexo, acha que maid membros

deveriam ter a oportunidade de participar no imbito dessa Comiss3o a ser formada. Sugere

que a quantidade de membros seja ampliada, em especial, de representag5o discente.

Porque, de novo, 6 um assunto de especial interesse dos discentes. Acha que limitar a tr6s

membros n3o faz sentido, pois precisam que deja uma discuss3o frutifera, para que, na
pr6xima Congregag3o possam deliberar devidamente sobre esse assunto. O Prof. Dr. Ignacio

Maria Poveda Velasco diz que precisam separar o que 6 participagao de mais gente do que 6

aspecto pr6tico, de se ter uma Comiss3o com o nOmero de tr6s ou seis. O nOmero tem que

ser necessariamente enxuto para poder funcionar. N3o v6 uma contradigao entre uma coisa

e outra, porque basta, por exemplo, que o representante dos discentes, quando ele for se

posicionar, traga, e a mesma coisa o representante dos docentes. Ache que a proposta da

Profa. Monica obedece a uma quest3o pragm6tica e n3o conde com a sugestao dada pelo

Ac. Rodolfo sobre a representatividade, 6 s6 quem vai verbalizar. E importante que o
discente que vaifazer parte da Comiss3o deja, realmente, democr5tico, no sentido de trazer
a opini3o. CQlocadas Qn dilicu$$ao e volaGaQ q QollQgssaQ dq iiqlq perk Q l?rQiplQ

"Readequacao de Salas de Aula e E$pafos de Conviv6ncia" Edital PRG/Santander

Universidades: e-Grad-2019-2020, bem como a composjGao de uma Comiss3o para estudar

qual o melhor local para o Programa. composta peta Sra. Diretora e tr6s membros: um

docents, um discente e o Assisterlte T6cDjfQAdministrativo. s3o aprovadas por maioria lil4

:ar, a Sra. Diretora agradece

horan e quarenta minutos.

Aparecida Cruz de Oliveira
que seri examinada pelts

Senhores Conselheiros presentes iSess3o em que for discutida e aprovada, e por mim
assinada. Ribeir3o Preto, onze de outubro de dois mile dezenove.
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