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ATA DA 941 SESSAO ORDINARIA DA CONGREGA(IA0 DA FACULDADE DE DIREITO DE RIBEIRA0

PROTO DA UNIVERSIDADE DE SAO PAULO. Aos sein dias do m6s de dezembro de dots mil e

dezenove, is quatorze horan, na Sala da Congregagao da Faculdade de Direito de Ribeir3o

Preto da Universidade de S3o Paulo, em terceira convocag3o, reOne-se a Congregag3o da

faculdade de Direito de Ribeir3o Preto - FDRP, sob a Presid6ncia da Profa. Dra. Maida de

Souza Ribeiro, Vice-Diretora no exercicio da Diretoria, com a presenQa dos Senhores

Membros, Professores Caio Gracco Pinheiro Dias, Camino Zufelato, Guilherme Adolfo dos

Santos Mendes, lara Pereira Ribeiro, Ignacio Maria Poveda Velasco, Nuno Manuel
Morgadlnho dos Santos Coelho, Pedro Boholomoletz de Abreu Dallari, Sergio de

Albuquerque, Thiago Marrara de Matos e Umberto CelliJunior, e o Representante Discente

de Graduagao Lucas Vieira Carvalho. Presente tamb6m a Assistente T6cnica Acad6mica

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

antecipadamente a Senhora Diretora, Profa. Dra. Monica Herman Salem Caggiano,

Professores Alessandro Hirata, Jair Aparecido Cardoso, M6rcio Henrique Pereira

Ponzilacqua, Maria Hemilia Fonseca, Sebasti3o Sergio da Silveira e Silvana Martins Mishima.

Havendo nOmero legal, a Sra. Vice-Diretora no exercicio da Diretoria agradece a presenga de

todos e declara abertos os trabalhos da 94a Sess3o Ordin6ria da Congregagao da Faculdade

de Direito de Ribeir3o Preto da Universidade de S3o Paulo. Informa que conversou com

Senhora Diretora, em processo de franca recuperagao. No inicio do ano, talvez, ja tenham

novidades sobre o retorno dela. 1. EXPEDIENTE. 1. Discuss3o e votag3o. 1.1. Ata da 93g Sess3o

Ordin6ria da Congregagio, realizada em 08/11/2019. Colocada em discuss3o e votac3o. a Ata

da 93g Sess3o Ordin6ria da Congregacao, realizada em 08/11/2019. 6 gprovada por
unanimidade (dez membros). 2. Comunicag6es da Diretoria. Senhora Vice-Diretora, Profa.

Dra. Maida de Souza Ribeiro. A) Portaria Ne 883 da Reitoria, de 26/11/2019, designou, em

recondugao, o Prof. Dr. Pedro Bohomoletz de Abreu Dallari para compor a Congregag3o da

faculdade de Direito de Ribeir3o Preto(mandato de 20/].1/2019 a].9/1]./20211. Publicado

no DOE em 27/1]./2019. Agradece ao Prof. Dr. Pedro Dallari pda continuidade da
colaboraQ3o com a Congregag3o da Faculdade. B) Portaria Ne 884 da Reitoria, de

26/11/2019, designou o Prof. Dr. Sergio de Albuquerque (Faculdade de Ci6ncia

Farmac6uticas de Ribeir3o Preto FCFRP-USPS para compor a Congregagao da faculdade de

Direito de Ribeir3o Preto Imandato de 27/11/2019 a 26/11/202].). Publicado no DOE em
27/1]./2019. D6 as boas vindas ao Prof. Dr. Sergio de Albuquerque. C) Comunicag6es do

Conselho Universitirio. Reuni3o de 19/11/2019. A Sra. Vice-Diretora diz que Dentre todas as

pautas que foram passadas pelo Prof. Dr. Vahan Agropyan, destacou tr6s que s3o
interessantes para a Unidade: ll na 61tima reuni3o da Congregagao foi definido que

mandariam um questionamento para a Reitoria sobre o edital da Pr6-Reitoria de Pesquisa

que estava aberto a pesquisadores que tivessem projetos com ag6ncias de fomento acima
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de 2 milh6es de reais, o que dada prerrogativa para contratagao de professores. Nessa

reuni3o do Conselho Universit5rio ji tiveram a resposta a esse questionamento que foi

antecipado pda FAU e foi explicado pelo Vice-Reitor que anteriormente as prerrogativas

continuam sendo as mesmas, usuais, 6 a Comiss3o de Claro, CAA, que faz essa designag3o.

Apenas seriam unidos esforgos no sentido de encaminhar os processos. Ele fez tamb6m

refer6ncia 5 distribuiQao de cargos associados aos projetos Jovens Pesquisadores, que j6 foi

feito em um periodo, mas ele finalizou dizendo que n3o teve alteraQ3o na fung3o de
alocagao de carlos. lsso continua sob a responsabilidade da Comiss3o de Claros. N3o
receberam resposta do questionamento, mas j6 tiveram esse esclarecimento no Conselho

Universit6rio. 2) Ele falou tamb6m da criag3o da fung3o de estrutura de Procurador Gerd

Adjunto que foi colocado 16. 31 Proposta de diretrizes orgament6rias para 2020: foi

apresentado com uma s6rie de informag6es adicionais da Comiss3o de Orgamento sabre o

cen6rio atual econ6mico e que podem nos dar as diretrizes para a distribuig3o de recursos

no pr6ximo ano. Todos os recursos foram recolhidos das unidades e devem retornar no

comego do ano. Em sintese foram eases os pontos que destacou. D) A FDRP recebeu

certificado de Meng3o Honrosa, em 24/10/2019, conferida pele Reiter da Universidade de

S3o Paulo, Prof. Dr. Vahan Agopyan, pdas atividades programadas e executadas na Semana

de RecepQao aos Calouros de 2019. lsso 6 o reflexo de que foi bem programada, executada

e tiveram esse reconhecimento. E) Circ. SG/CAA/73, de 25/11/2019. A Comissio de
Atividades Acad6micas decidiu, em sess3o de 18/11/2019, que n3o abririo edital para

solicitag6es de novos cargos de Professor Titular no ano de 2019. Tal decis3o fol motivada

peso avanQado da data e atual cen6rio de distribuiQ3o de cargos de Professor Titular na
Universidade de S3o Paulo, que conta com nOmero elevado de processo em provimento, o

que, por sua vez, requer a necessidade de acomodag3o do quadro atual para futuras

decis6es. F) Of.Circ.Adm.PRG-004/19, de 25/11/2019. As solicitag6es do Programa Viagens

Diditicas para o ]e semestre de 2020 poderao ser feitas a partir de 26/11/20]-9 at6
14/02/2020 e somente servo avaliadas apes o completo encerramento da prestagao de

contas do 2g semestre de 2019. G) Nota do Cruesp sabre akio direta de inconstitucionalidade

do teto salarial, de 27/11/2019. Reflete o movimento do Cruesp para tentar novamente

resolver ou eliminar essa definigao em relag3o ao tete salarial dos professores. H) Edital

FDRP NQ 023/2019, referente a abertura de inscrig6es, no periodo de 27/11/2019 a

06/12/2019, ao Processo Seletivo Docente (Simplificado) -- Contrato Temporario junta ao

Departamento de Filosofia do Direito e Disciplinas Bisicas -- Area de Filosofia do Direito,

Idioma Instrumental, Direito Comparado e Instituig6es do Direito. Publicado no DOE em

23/11/2019. O processo este em andamento e recebeu autorizaQao do CTA para fazer a

aprovaQao "ad referendum" das instituig6es e receber as sugest6es da Comiss3o Avaliadora

para que possam entrar no periodo letivo j6 com o processo de contratag3o avangado. I)
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Portaria [nterna FDRP/USP NQ 027/2019, de 12/1]/2019, disp6e sobre a e]eigao dos

representantes discentes de Graduag3o junto a Congregag3o, Comiss3o de Graduag5o,

Conselho T6cnico Administrativo, Comiss3o de Cultura e Extens3o Universit6ria, Comiss3o

de Est6gios, Comiss3o Coordenadora de Curso, Comiss3o Permanente de Publicag6es e
Comiss3o de Biblioteca da FDRP/USP, que seri realizada em 13/12/2019, das 9 is 16 horas,

por meio do sistema eletr6nico de votag3o, podendo, em car6ter excepcional, ser utilizado o

sistema de votag3o convencional. Essa foia Portaria Interna original e previa a eleig3o

tamb6m para a Comiss3o de Graduagao, verificaram que a Comiss3o de Graduagao ja este

contemplada, portanto, emitiram a Portaria Interna FDRP/USP ng 29/2019, de 12/11/2019,

para fazerem a retificag3o. J) Portaria Interna FDRP/USP Ne 029/2019, de 12/11/2019, disp6e

sobre a alterag3o do artigo 4e da Portaria Interna FDRP/USP Ne 027/2019, de 12/11/2019, o

qual disp6e que a representagao discente de Graduagao ficar6 assim constitufda: al

CongregaQao: I representante discente de Graduag3o e respectivo suplente; b) Conselho

T6cnico Administrativo: I representante discente de Graduagao e respectivo suplente; cl

Comiss3o de Cultura e Extens3o Universit6ria: I representante discente de Graduag3o e

respective suplente; dl Comiss3o Coordenadora de Curso ICoC): I representante discente

de Graduagao e respectivo sup]ente; e) Comiss3o de Est6gios: ]. representante discente de

GraduaQao e respectivo suplente; f) Comiss3o de Biblioteca: I representante discente de

Graduag3o e respectivo suplente; gl Comiss3o Permanente de Publicag6es: I representante

discente de Graduafao e respectivo suplente. K) Portaria Interna D.FDRP/USP Ne 036/201g,

de 28/].1/2019, disp6e sobre a alterag3o do artigo ll da Portaria Interna D.FDRP/USP Ne

027/2019, de 12/11/2019, o qual disp(5e sobre a composiQao da Mesa Eleitoral da eleigao

dos representantes discentes de Graduag3o junto iCongregagao, Comiss3o de Graduagao,

Conselho T6cnico Administrativo, Comiss3o de Cultura e Extens3o Universit6ria, Comiss3o

de Est6gios, Comiss3o Coordenadora do Curse, Comiss3o Permanente de Publicag6es e
Comiss3o de Biblioteca da FDRP/USP, que passa a ter a seguinte composig3o: Prof. Dr. Jair

Aparecido Cardoso -- Presidente, Daniel Camargo Teodoro e Marcia Aparecida Cruz de

Oliveira Bianco. A e]eig3o seri rea]izada em 13/12/2019, das 9 ds ].6 horan, por meio do

sistema eletr6nico de votag3o, podendo, em car6ter excepcional, ser utilizado o sistema de

votag3o convencional. L) Portaria Interna FDRP/USP NQ 033/2019, de 27/11/2019, disp6e

sabre a alterag5o do artigo IQ da Portaria Interna FDRP Ng 030/2019. de 13/11/2019. Ficam

designados os seguintes membros para comporem a Comissio Organizadora da Semana de

Recepg3o aos Calouros -- 2020 da FDRP/USP: Profa. Dra. Maria Hemilia Fonseca - Presidente,

Prof. Dr. Caio Gracco Pinheiro Dias, Profs. Dra. flavia Trentini, Prof. Dr. Thiago Marrara de

Matos, Prof. Dr. Alessandro Hirata, Claudia Sarkis Rezende - Secret6ria, Eder Gongalves de

Padua - Seg3o Apoio Acad6mico, Erika Thais Penha - Area de Eventos, Gisele Cristina dos

Santos Assistente Financeira, Danilo Gomes Mochiute - SeQ3o de Apoio Administrativo,
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Rodolfo Cesar Ambrosio de Andrade - Segao de Inform6tica, Marislei Lopes Maturano

Servigo de Graduagao, Acad. Maria Eduarda Alencar Hidalgo - Representante Titular CAAJA,

Acad. Maria Eduarda Ruas Guimar3es - Representante Suplente CAAJA, Acad. Larissa Bergo

Veronesi Representante Titular AAACa7, Acad. Fernanda Zampieri Rodrigues

Representante Suplente AAACa7. M) Portaria Interna D. FDRP/USP Ng 035/2019, de
28/11/2019, disp6e sobre a eleig3o dos representantes dos servidores t6cnicos e

administrativos junta a Congregag3o e ao Conselho T6cnico Administrative da FDRP/USP, que

seri realizada no dia 05/02/2020, das 10 is 16 horas, por meio do sistema eletr6nico de

votagao e totalizag3o de votes, podendo, em car6ter excepcional, ser utilizado o sistema de

votag3o convencional. Inscrig6es at6 o dia 20/12/2019. Eventos realizados: N) 18/11/2019,

Simp6sio Brasil -- Co16mbia de Pesquisa em Direitos Humanos, no Anfiteatro da FDRP, is 9h.

Evento apoiado pelo ltamaraty e pda Embaixada Brasileira em Bogota -- Co16mbia, com foco

nas areas de Engenharia de ProduQao, Administrag3o e Direito. Organizagao: Profa. Dra.
Fabiana Cristina Seven. O) 27/11/2019, Minicurso: the dq/7n/t/on of food between /ood

security andjoodsaHety, na Sale da Congregag3o da FDRP, is 14h, com a presenga da Profa.

Dra. Mariagrazia Alabrese, da Scuola Superiore Sant'Anna, Pisa, lt61ia. Organizag3o: Profa.

Dra. Flavia Trentini. Pr6ximo events: P) 18/12/2019, Cerim6nia de Outorga de Grau da Turma

Vlll de Bachar6is em Direito, no Audit6rio Prof. Associado Luciano de Camargo Penteado,

FDRP, is 16h. Todos est3o convidados a participarem. A Sra. Vice-Diretora diz que gostaria

de solicitar a exclus3o do item 5. Convalidag3o de Disciplinas Optativas Livres. 5.1. Processo

2019.5.267.89.6 -- Fernando Dias Batista Pedroso da Silva. E um processo que este sob

responsabilidade do Prof. Dr. Alessandro Hirata, mas como ele este afastado durante esse

periodo, n3o houve tempo para elaborag3o de parecer. fojocada Qm di$fussao Q yglaGgg a

solicitaG3o de exclus3o do item 5. ConvalidaC3o de Disciplinas Optativas Livres. 5.1. Processo

2019.5.267.89.6 -- Fernando Dias Batista Pedroso da Silva. 6 aprovada por unanimidade

(dQzerllenlbEg9. A Sra. Vice-Diretora informa que tem tamb6m a proposta que foi colocada

pelo Prof. Dr. Jair Aparecido Cardoso, item 7. Discutir e aprovar a elaboragio/digitagio das

atas do CTA e Congregagio de forma mais sucinta. Como ele n3o este presente, talvez fosse

interessante deixar para a pr6xima reuni3o. Na verdade, a proposta dele 6 sintetizar o
material, o registro das informag6es que fazem dessas duas reunites. £glgfada...en.
discuss3o e votac3o a solicitaGao de retirada do item 7. Discutir e aprovar a
elaboracao/digitacao das atas do CTA e CongregaQ3o de forma mais sucinta. para inclus3o

na pauta da pr6xima reuniaQ, 6 aprovada por unanimidade. 3. Palavra aos Senhores

Presidentes de Comissio. Comissio de Graduag3o. N3o houve comunicag6es. Comiss3o de

P6s-Graduagio. O Prof. Dr. Camilo Zufelato comunica: A) foram criadas junto a CPG dual

comiss6es "ad hoc": uma para pensar aperfeigoamentos e melhorias no processo seletivo

do Mestrado 2020 e outra para comegar a pensar no projeto de curso de Doutorado. A Pr6
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Reitoria tem insistido muito nessa tem6tica. Existe agora uma orientagao da USP que

praticamente todos os programas t6m que ter o Doutorado. Embora o programa de

Mestrado da FDRP seja jovem, parece que 6 o memento de comeQar. Entao, constituiram

duas comiss6es junto a CPG para pensarem nesses temas. B) Est3o finalizando a an61ise de

dados de uma pesquisa que foi feith junto aos egressos do curso de Mestrado. lsso nunca

havia fido feito at6 ent3o. Passa a ser tamb6m uma exig6ncia da CAPES e aldo que

internamente pode servir coma material de aperfeigoamento do Programa. C) Recebemos
nessa semana uma professora estrangeira, Profa. Dra. Mariagrazia Alabrese, da Scuola

Superiore Sant'Anna, em Pisa, com quem a Faculdade tem formalmente um conv6nio. Essa

semana que se encerrou a Profa. Dra. Mariagrazia Alabrese veio, ofereceu disciplina na P6s-

GraduaQ3o e conversou com os orientandos. Existe tamb6m um movimento de recepQ3o na

Scuola Superiore Sant'Anna dos alunos e professores da FDRP. Ent3o, a vinda dela foimuito
importante. D) Receberam, tamb6m, n3o sabe se ja havia fido mencionado na outra
Congregagao, mas no m6s de outubro receberam um professor mexicano, Prof. Dr. Gustavo

Fondevila, que tamb6m 6 um pesquisador muito respeitado e, a16m de participar de

disciplinas, fez algumas oficinas em relaQ3o a temas de pesqulsa e publicagao. Ele, na

verdade, 6 Direito Penalou Criminologia, mas veio falar um pouco sobre pesquisa de modo

gerd e interface com revistas de alto extrato internacional, que 6 uma coisa que o Direito

kinda n3o tem muita expertise nisso. E) Essa semana a C6mara de Avaliagao do CoPGr

aprovou o recurso do Prof. Dr. Paulo Eduardo Alves da Silva que foi, portanto,
recredenciado. Foi incorporado ao Programa da FDRP. lsso 6 muito importante porque

homo a FDRP tem um corpo muito reduzido e o Prof. Paulo 6 um professor com densidade

de pesquisa, de orientag6es. Ent3o, voltaram ao ndmero de quinze orientadores no
Programa. F) Est3o iniciando um desenho de politica de internacionalizag3o e visibilidade do

Programa. Essas coisas ji acontecem maid ou menos na Faculdade, mas n5o existe um

programa que pense isso de uma maneira estruturada. Est3o criando um desenho dessas
duds polfticas. G) Tiveram, na semana passada, uma conversa com a Sra. Vice-Diretora em

relagao a uma solicitagao de auxilio em relag3o a bolsas de Mestrado. Tinham no Programa

quatro bolsas CAPES. J6 houve uma reduQ3o de duas dessas quatro. H6 uma chance de at6 o

final do pr6ximo ano vir, tamb6m, a perda dessas outras dual, ou seja, uma redugao que j6 6

de 50%, com chance de chegar a 100%. Sabem que as bolsas Capes, embora nem sempre

para a area do Direito seja alguma coisa fundamental como em outras areas, pode sim ser

importante para a permanancia de uma faixa de mestrandos que 6 muito importante. Mais

que tudo, existir essas bolsas 6 um cart3o de visits para que o Programs aceite mestrandos

que queiram se dedicar exclusivamente a P6s-Graduagao. Reitera o que ji fizeram em uma

conversa. Sabe de todo interesse e disponibilidade da Sra. Vice-Diretora em relag3o ao

Programa de Mestrado. Reitera que um auxilio, sabe que isso impacta e este relacionado
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aos gastos de modo gerd da Unidade, que ache que 6 um ponto sensivel na Faculdade de

Direito de Ribeir5o Preto, mas se puderem pensar em bolsas de perman6ncia para os alunos

de Mestrado, em name da Comissao, seria muito importante. A Sra. Vice-Diretora diz que,

assim homo respondeu ao Prof. Dr. Camilo Zufelato, est3o aguardando o retorno do
orgamento de 2020, dos recursos que a Reitoria vai disponibilizar para FDRP. A partir dai,

homo tamb6m j6 comunicou ao Prof. Dr. Cato Gracco Pinheiro Dias, fariam uma an61ise das

prioridades e avaliariam a possibilidade de inclus3o em alguma das alineas do orgamento.

Pediu para fazer uma verificaQ3o pr6via, coma n3o 6 praxe o orgamento das Unidades serem

destinados a concess3o de bolsas, encontraram apenas uma Unidade, mas n3o conseguiram

identificar os tr5mites que foram realizados. Souberam que demorou bastante tempo antes

de ser executado, que foio Cena. V3o se inteirar de quais s3o os procedimentos, as

facilidades ou dificuldades e tamb6m conciliar com a questao da disponibilidade financeira

aqui. O Prof. Dr. Camilo Zufelato diz ter certeza que a Sra.Vice-Diretora vai se esforgar ao

m6ximo. Concorde que essa 6 uma experi6ncia que talvez a Universidade n5o tenha se

debrugado com a devida ateng3o. At6 porque a CAPES, de alguma maneira, a oferta de
bolsas era muito maior. Esse 6 o momento de pensarem. Acha que talvez j6 pudessem

conversar com a Procuradoria, Prof. lgn6cio, sabre isso. Parece que jurldicamente 6 possivel

que fagam um desenho juridico para concess3o dessas bolsas. Esse experi6ncia inclusive

pode ser pioneira para outras Faculdades dentro da Universidade que tenham elsa car6ncia
em funG3o dos cortes que tem havido na CAPES. A Sra. Vice-Diretora complementa que

aproveitou que esteve em S3o Paulo na reuni3o da Comiss3o de Avaliag3o Institucional e

conversou com o Professor Carlotti, Pr6-Reitor de P6s-Graduag3o. Como t6m outros

Programas 3 e des tamb6m servo afetados por esse corte, pensou que talvez a Pr6-Reitoria

estivesse pensando em alguma medida que fosse de $mbito gen6rico, mas ele disse que por

hora n3o havia nada nesse sentido. O Prof. Dr. lgn6cio Maria Poveda Velasco complements

que realmente o momento exige sair da zona de conforto e criatividade da boa. Acha que 6

uma coisa que tem que ser encarada mesmo. N3o v6 o porque n3o possam ter uma

normativa que possibilitasse as Unidades. Uma coisa 6 o orgamento que vem da Reitoria e

outra coisa s5o os recursos pr6prios que a Unidade gerd e que des podem ter um

permissivo ou uma normativa, poderiam ser canalizados pda Diretoria da Escola. Questiona

ao Prof. Dr. Camilo Zufelato, pols este um pouco por fora, na Pr6-Reitoria sempre falaram

bolsas CAPES, se existem tamb6m bolsas CNPq na Pr6-Reitoria de P6s-Graduag3o. S3o agnes

que se complementam. Hoje este no jornal que o Presidente determinou que para o
Minist6rio da Ci6ncia e Tecnologia n3o teria contingenciamento e a noticia 6 que, com isso,

bolsas de P6s-Graduagao do CNPq poderiam ser distribufdas. 1; o mesmo sistema da FAPESP

Questiona se j6 tiveram pedidos. O Prof. Dr. Camilo Zufelato diz que, normalmente, t6m

pedidos FAPESP. O que tem hoje no Programa s3o duas bolsas FAPESP: uma este sendo
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finalizada, a defesa foi feita m6s passado, e outra este no meio da execugao. Acontece que

tem percebido que a FAPESP s6 tem concedido, ou pelo menos foiuma coincid6ncia nesses

castes, aos alunos que j6 foram bolsistas de iniciagao cientifica. Os outros pedidos t6m sido

negados, podendo ser coincid6ncia ou n3o. O fato 6 que isso poderia ser uma solicitagao

tanto junto ao CNPq quanto a FAPESP, mas os alunos t6m priorizado a FAPESP n3o s6 pelo

prestigio, mas em relagao ao valor. S6 que as respostas n3o t6m side positivas. O Prof. Dr.

Ignacio Maria Poveda Velasco diz que ontem tiveram a nomeag3o, votaram no Conselho

Superior, a listra triplice para o novo Diretor Cientifico. Foi nomeado peso Governador, que

ficou em primeiro lugar na lista, o Prof. Luiz Eugenio Mello, da UNIFESP, area de Medicina,

da Sa6de. Ache que o Prof. Brito Cruz fez um trabalho excelente e tal, mas, talvez, um pouco

com uma mudanga de pessoas, n3o 6 nenhuma critica, mas um olhar certamente do
Conselho Superior vai advogar por esse ideia de que as Humanidades t6m que ser

contempladas. Vaitentar se inteirar se tinha essa regra mesmo, mas, de qualquer maneira,

acha que muita coisa vai mudar em termos de FAPESP porque 6 normal. Ent3o outras
cabegas e vis6es, acredita que talvez a area de Humanidades que, alias quando entrou no

Conselho Superior foiuma das coisas que o Professor Goldenberg, na 6poca, Ihe pediu, que

fosse o olhar da area de Humanas no Conselho Superior. Ent3o, v3o ter esperangas para

verem se conseguem melhorar. Comissio de Pesquisa. O Prof. Dr. Cain Gracco Pinheiro Dias

comunica: A) A Comiss5o de Pesquisa agora no final do ano tem poucas novidades. Est3o

encerrando os processor de aprovagao dos pedidos de cr6ditos de pesquisa para esse ano.

J5 adianta, at6 por conta de alguns problemas que t6m enfrentado, que a Comiss3o vai

comegar a discutir, a parter da pr6xima reuniao, dois pontos sabre a validagao de cr6ditos de

pesquisa: IQI Limitar a concess3o de cr6ditos de pesquisa apenas 5quelas que forem

registradas no sistema Atena. lsso vai ser discutido ainda na Comiss3o. At6 em virtude da

questao do levantamento de dados que o Egida, escrit6rio coordenado pelo Prof. Aluisio

Segurado, langou. Tem um problems de ter muita iniciagao cientifica feith na Faculdade que

n3o aparece nos sistemas. S6 sabem quando v6m os pedidos de cr6ditos. Concedem os

cr6ditos e isso n3o fica registrado. Entao, a proposta que vai ser levada para a Comissao,

depois chegar6 para a Congregag3o, 6 que limitem a concess3o de cr6ditos de pesquisa

apenas 5quelas que tiveram o registro no Atena. O registry no Atena passa, ent3o, a ser
condigao para a concess3o de cr6ditos. 2g) Outro aspecto 6 uma demanda que veio da
Comiss3o de P6s-GraduaQao em conjunto com a Comiss3o de Pesquisa 6 que a Faculdade

elabore modelos, "templates" dos documentos relacionados a atividade de pesquisa que

possam servir de orientagao para os alunos. lsso seri solicitado ao Setor de Bib ioteca. Nota

uma defici6ncia muito grande dos alunos na elaboragao de relat6rios de pesquisa. lsso tem

prejudicado, is vezes, alguns pedidos de cr6ditos de pesquisa. lsso tamb6m este comeQando

a ser discutido agora. B) Outra notfcia que 6 boa por um lado e ruim por outro. A bolsa do
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PIBIC, a bolsa do CNPq para iniciagao cientlfica, que tinha sido cortada na esteira dos cortes

generalizados do Governo, ela foi devolvida para a Faculdade. Foi devolvida com um pedido

de que em quarenta e oito horan o aluno aceitasse a bolsa. S6 que tiveram um pequeno

problems, porque o aluno que foi contemplado com a bolsa este desistindo da Faculdade,

n3o tem interessa na bolsa. O que leva a outra questao tamb6m. Ida colocar isso ji que a CG

n3o este representada, mas quer retomar na "Palavra aos Membros", o problema das
evas6es. Esse 6 um aluno brilhante que, por uma s6rie de raz6es, n3o se encontrou na
faculdade. Junta duas quest6es, da bolsa que tinha sido tirada e agora voltou e n3o tem a

quem atribuir, porque no puzo curtissimo que foi dado para fazer a ativagao. N3o tiveram

homo ativar porque o aluno n3o teve interesse. Entao, essa noticia boa e ruim ao mesmo

tempo. C) Para aqueles que indicaram candidatos o Programa de Atrag3o e Reteng3o de

Talentos que oferece a possibilidade aos P6s-Doutorandos ministrarem aulas durante o ano

que vem, teve um novo calend6rio agora. Imagina que, pelo nOmero grande de candidaturas

que foram apresentadas, foi reelaborado o calend6rio e o Comity Gestor desse Programa

tem at6 o dia 20/01/2020 para dar uma resposta. A previsao era agora no final do m6s. At6

o dia 20/01 teri a seleg3o pelo Comity Gestor. Dia 20/01 a divulgag3o dos candidatos. Teri

um puzo de dez dias para pedidos de reconsideragao. A ideia 6 que os P6s-Doutorandos

que forem aprovados comecem a trabalhar ja no dia Of/03/2020. Eram essay as
comunicag6es. A Sra. Vice-Diretora diz que foi mencionado o nome da Profa. Dra. Maria

Hemilia fonseca, Vice-Presidente da Comiss3o de GraduaQ3o, e por um lapso, na aus6ncia

de justificativa n5o falaram sobre ela. Ela este em periodo de f6rias. O Prof. Dr. M6rcio
Henrique Pereira Ponzilacqua, Presidente da Comiss3o de Graduagao, este afastado para

pesquisa acad6mica. O Prof. Dr. Ignacio Maria Poveda Velasco questiona quantos P6s-

Doutorandos inscritos no Programa. Um se candidatou e dia 20/01/2020 saio resultado

final. Comissio de Cultura e Extens3o Universitiria. O Prof. Dr. Thiago Marrara de Matos

comunica: A) A Comiss3o de Culture e Extens3o Universit6ria fez sua 61tima reuni3o no dia

04/12/20].9. No ano de 2019 foram seis reunites no total, s6 para registrar. Nessa Oltima

reuni3o a Comiss3o abriu o Programa da Terceira Idade, mandaram um e mailpara todos os

Docentes que queiram participar. Lembrando que existe a possibilidade de P6s-Graduandos

participarem desse Programs da Terceira Idade tamb6m. E o curso de Nog6es Gerais de

Direito que fazem todos os ands. B) No dia ]-3/12/2019 ter3o a reuni3o do Conselho de

Cultura e Extens3o Universit6ria na Reitoria, vai representar o Prof. Jair. Na verdade, ambos

est3o de f6rias, n3o conseguiram articular, pois assumiram recentemente, mas vai
participar. C) Na Oltima reuni3o discutiram o conv6nio com o CEJUSC. Ainda n3o chegaram a

uma conclus3o. O Prof. Caio fez o parecer dentro da Comissao, para debater se v3o ou n3o

renovar com aqueles termos do conv6nio. D) Decidiram na 61tima reuni3o fazer uma

subcomiss3o para reanalisar a Deliberagao Ng 01/2015, que trata dos cursor de
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especializagao da faculdade de Direito. ii importante fazer esse registro, a faculdade de

Direito de Ribeir5o Preto 6 a Onica da Universidade inteira que tem um regulamento de
especializag6es. J6 6 um ponto muito positivo. Fizeram esse regulamento em 2015 e agora a

Faculdade j6 amadureceu, tem certa experi6ncia nas especializag6es. Acham que 6 o

momento de se repensar, rediscutir muitas coisas que est3o ali, para aprimorar a
normativa. E) A Comiss3o orientou seus membros, 6 importante registrar aqua, que o
sistema Apolo tem uma aba de registro de atividades de eventos. Perceberam que a

Faculdade faz muitos eventos, mas n3o s3o registrados no sistema Apolo. N3o sabe se o

Setor de Comunicagao e Eventos da Faculdade, em conjunto talvez com o Murillo e o oder,

pudessem fazer esse intermediag3o para registrar. Reforga aqua at6 para os Chefes de

Departamento, porque perceberam que a maioria dos Docentes desconhece a exist6ncia de

registry de eventos dentro do sistema Apolo. Uma vez registrado ano events, ele se torna

visivel. O Egida pode computar esse evento para os nOmeros da USP e a Faculdade mostra

mais as suas atividades. Por isso, 6 importante que as pessoas conheQam esse canal. F)

Houve uma reuni3o ontem, aqui na Faculdade, da fundaQao de Apoio, FADEP. Faz esse
registro porque a FADEP tem um papel bastante importante nas atividades de extens3o

universit6ria. Debateram pontos como a saOde financeira dos cursos de especializagao.

Debateram um pouco a utilizagao dos recursos gerados pelos cursos para fomento da

Faculdade. Como sabem existem fundaQ6es de apoio e fundag6es que se apoiam. Querem

que a FADEP deja efetivamente uma fundagao de apoio. A ideia 6 que, com o caixa que

existe na Fundagao, pretendem elaborar uma normativa que v6 financiar bolsas,

principalmente de Graduagao, com finalidade de perman6ncia estudantil. Esse 6 um ponto

importante, pois notaram ji h6 muitos anos, na pr6pria gest3o do Prof. Poveda, que o curio

integral tem muitas vantagens. Conseguiram preparer os alunos para que vivam uma
imers3o no ambiente acad6mico, mas, por outro lada, sera algumas barreiras financeiras

para os alunos de menor renda. Discutiu-se muito isso ontem, o Prof. Camilo tamb6m
insistiu muito nisso, da importancia da Fundagao ter um papel complementar ao da USP na

perman6ncia estudantildos alunos de baixa renda. A Fundag5o 6 muito nova, est3o sendo

bem conservadores e cautelosos, mas ela j6 tem alguma receita. Pretendem no ano que

vem a dar algumas poucas bolsas de perman6ncia para alunos de baixa renda poderem n3o

abandonar a faculdade. O que tem percebido, tamb6m, 6 que, is vezes, h6 uma migragao

para a S3o Francisco, entre outras coisas, pelo fato de que 16 tem um curso diurno e noturno

que permite que o aluno trabalhe. Querem viabilizar para que os alunos fiquem em
dedicaQao integral e, para isso, a Fundagao teri um importante papel. Mas, isso ainda n3o

existe. V3o pensar isso para o ano que vem. Provavelmente esse dinheiro vai entrar. G) Vai
tomar a liberdade de falar pda Profa. Maria Hemilia, a Comiss3o de Recepg3o aos Calouros

ji se reuniu dual vezes, a Claudia, Erika, v6rios dos membros, o Prof. Clio, estavam
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presentes. J6 existe uma programagao pr6via. Est3o pensando nos palestrantes convidados.
Entao, os trabalhos da Comiss3o est3o adiantados, logo a Diretoria receber6 alguma

orientag5o. H) Gostaria de convidar os docentes e alunos que tenham alguma musical para

se juntarem ao Centro Acad6mico e a programag3o, porque fargo um sarau e,
eventualmente, um recital. O Prof. Poveda j6 este convidado, j5 fez isso algumas vezes.

Gostaria de registrar que o Prof. Nojiri tem um papel muito importante nessa Faculdade por

promover essas atividades culturais. lsso nunca foi registrado e gostaria de registrar, porque

ele muitas vezes organizou atividades culturais e isso tem a ver com a sa6de mental dos

alunos e com uma s6rie de aspectos importantes na formagao. A Sra. Vice-Diretora agradece

as informag6es do Prof. Thiago Marrara, principalmente sabre a Semana de Recepg3o aos

Calouros, ji em andamento. Comissio de Relag6es Internacionais. A Sra. Vice-Diretora

informa que o Prof. Dr. Alessandro Hirata este ausente por motivo de pesquisa acad6mica.

4. Palavra aos Senhores Membros. O Prof. Dr. Umberto CelliJunior reitera as saudag6es a Sra.

Diretora em exercfcio e d6 as boas vindas ao Prof. Sergio, que ja tem colaborado com a

faculdade h6 album tempo. E uma grande satisfagao revs-1o novamente, podendo colaborar

com a Congregag3o e com a Faculdade. Motivo de muita satisfaQ3o. O Prof. Dr. Ignacio Maria

Poveda Velasco cumprimenta a Sra. Diretora em exercicio e faz votos de pronta recuperag3o

da Profa. Monica. Cumprimenta a recondugao do Prof. Pedro Dallari, que tem sido desde a

6poca da sua Diretoria, quando estava aquicomo Representante dos Professores Associados

e, agora, nesses 61timos tempos, coma Representante dos Professores Titulares. Tem sido

uma contribuig3o inestim6vel do Prof. Pedro Dallari, todo mundo reconhece. Alegria de

poder contar com a ajuda e a experi6ncia do Prof. Sergio de Albuquerque, que foi Diretor da

Faculdade de Ci6ncias Farmac6uticas, coincidiram aqui juntos. Sabe da exce16ncia da gestao

que o Prof. Sergio fez na Faculdade de Ci6ncias Farmac6uticas, portanto, da experi6ncia que

ele poder6 agregar aquie ajudar na Faculdade. O final do ano este chegando, gostaria de

desejar um feliz Natal a todos, festas, boa entrada de ano etc. O Prof. Dr. Pedro Bohomoletz

de Abreu Dallari agradece as refer6ncias da Sra. Vice-Diretora. Convidado pelo Magnifico

Reitor para permanecer aqui na Congregag3o da Faculdade de Direito de Ribeir5o Preto,

imediatamente aceitou de maneira muito honrosa o convite que foi feito, porque tem sido

muito prazeroso o trabalho realizado aqui junta a Faculdade de Direito de Ribeir3o Preto,

n3o s6 pda frequ6ncia nas reunites da Congregagao, mas porque isso possibilita

desenvolver outras atividades acad6micas as vezes que vem para Ribeir3o Preto, que 6

muito gratificante. A possibilidade de permanecer por mais dois anos vai possibilitar
inclusive que organize melhor esta atividade. Agradece as referancias, 6 uma satisfaQ3o

coder continuar o trabalho aqui. De maneira muito breve ao que foi dito aqui, dual
sugest6es. Primeiro, em relagao ao registro dos eventos. E Presidente da Comiss3o de

Culture e Extens3o Universit5ria do Instituto de Relag6es Internacionais, possuem o mesmo
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problema. Diferentemente das atividades de P6s-Graduagao e GraduaQ3o em que o registro

nos sistemas 6 autom6tico, n3o se d6 uma disciplina e n3o se faz um trabalho sem
obviamente o registro, isso n3o ocorre com as atividades de extens5o. Assim como muitas

vezes com as atividades de pesquisa, como mencionou o Prof. Caio Gracco. Tem certeza que

aqui, como ocorre com des, o nOmero de atividades de extens3o 6 muito major do que
aquilo que aparece registrado. Uma sugestao que est3o comegando a introduzir 16 para

eventos 6 a seguinte. Como o evento demanda a utilizaQao de instalag6es da faculdade, o

que fizeram no caso do Instituto, 6 estabelecer na pr6pria ficha de reserva do espago, ji h6

a indicag5o se aquele events que, em gerd, 6 indicado, 6 um evento de cultura e extensao,

ensino ou pesquisa. Na medida em que o proprio requisitante j6 indique que 6 uma

atividade de cultura e extens3o, aquino ji sinaliza ou para a pr6pria Comiss3o de Cultura e

Extens3o ou para a Diregao, a possibilidade de fazer o registro no sistema Apolo. Se a

DireQao ou quem cuida do espago tiver que fazer a anilise caso a caso, isso se torna inviivel.

E bom jogar o anus para quem faz as reserves. Se ao fazer a reserve ja tiver um campo onde

se decline que aquela atividade 6 de extensao, automaticamente, aquilo j6 pode ser
remetido para registro no sistema Apolo. E uma sugest3o. Uma segunda sugestao, uma
ponderag3o ao que o Prof. Camilo falou sobre bolsas. Pode estar enganado, mas acha que

ter3o dificuldade cada vez maior em relagao a esse tema. N3o 6 s6 um problema do atual

Governo que, realmente, n3o tem de sua parte nenhuma simpatia. H5 um dado real, e

procurou atuarjunto com o Prof. lgn6cio na Comiss3o Parlamentar de Inqu6rito que discutiu

as universidades paulistas, agora na Assembleia. O problema do financiamento da
Universidade este colocado na sociedade brasileira. H6 uma crime fiscal do Estado Brasileiro

que 6 indiscutivel, e aqui n3o este fazendo juizo de valores, este constatando algo que vai

existir, vai ser chamada a universidade publica a se esforgar mais para obter fontes de
financiamento que n3o sejam exclusivamente de origem publica. lsto vai ser inevit6vel. N3o

6 algo que guards relagao a seu ver apenas com o atuaIGoverno. Se recorda, no periodo em

que foi Deputado Estadual, quando se votava o orgamento da Universidade, toda vez surgia

a discuss3o sobre se parte desses recursos n3o deveria ser destinado a escola publica de

primeiro e segundo graus, porque seria argo mais importante. A discuss3o sabre o
financiamento da Universidade este dada e ter3o que desenvolver, at6 para conferir
legitimidade aos recursos que ji s3o dados pelo Estado, que s3o muito relevantes. A USP

recebe por ano seis bilh6es de reais das burras pOblicas, 6 bastante dinheiro. Precisam it

atr6s de mecanismos e a sua sugestao 6 que se pense na utilizag3o da fundagao que a

faculdade tem para isso. A fundagao pode conceder bolsas e n5o significa necessariamente

que conceda bolsas somente com deus recursos. Assam como ocorre com a FUSP, Fundagao

de Apoio a Universidade de S3o Paulo, formata a concess3o de bolsas, viabiliza que a

eventualcontribuigao privada que possa vir para a Universidade atrav6s da Fundag3o, possa
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ter destinagao de bolsa. E o que ocorre com as bolsas Santander, por exemplo, que s3o

usadas na Universidade de S3o Paulo. O recurso 6 transferido para a FUSP, Fundagao da

Universidade de S3o Paulo. Portanto, a bolsa 6 viabilizada atrav6s da fundagao, embora o

recurso n3o seja da Fundagao. O recurse tramita pda Fundagao. Cr6 que, se pudessem

comegar a trabalhar na Universidade com esse mecanismo, eventualmente a pr6pria

fundag3o poderia destinar recursos para uma bolsa de Mestrado, isso seria simbolicamente

importante, porque mostraria que os recursos auferidos com a Fundagao, para o
financiamento, com a receita dos cursos de P6s-Graduag3o Z-ato Sense, Especializagao, de

alguma maneira ajudam a atividade de pesquisa. Mas, maid do que pensar nos recursos que

a fundag3o aufere a partir das atividades que a Faculdade realiza e com aquela taxa que fica

na Fundag3o. Imagina como um mecanismo que possa permitir a Faculdade, assim como j6

houve na gestao dos Diretores anteriores e existe agora, it a iniciativa privada e
eventualmente solicitar recursos que sejam destinados para bolsas, por exemplo. Muito

comum nos Estados Unidos que a instituig6es privadas destinem recursos para bolsas, que

tem inclusive o seu nome. A instituig3o privada ou empresa privada muitas vezes n3o quer

dar recursos que ela n3o tem nog3o de qual 6 a destinag3o exata. Uma empresa aqui da

regiao poderia conceder recursos para financiar uma bolsa de Mestrado por ano para o

curio de P6s-Graduagao da Faculdade de Direito de Ribeir3o Preto. A Fundag3o serra o
veiculo natural para receber este recurso e gerenciar, melhor do que a Faculdade fazer isso.

E o que ocorre j6 com a FUSP. E algo que insiste que deva ser pensado, porque acha que 6

um caminho inevit5vel para Universidade. No NOcleo de Apoio a Pesquisa que coordena, por

exemplo, h6 dois programas muito importantes, um 6 C6tedra Jose Bonif6cio, financiado

pelo Santander, outro 6 o Programs da Rede de Apoio a Atividade de Formag3o e Seguranga

Publica, que 6 financiado pda Organizag3o dos Estados Americanos - OEA. Ontem teve uma

reuni3o com o Pr6-Reitor de Pesquisa para falar sobre eases doin programas, porque des

est3o sediados no NOcleo de Apoio a Pesquisa. At6 brincou com o Pr6 Reitor que ia fazer

uma reuni3o com ele e n3o ida pedir nenhum recurso para ele, porque ji possuem o

recurso. Ele ficou bastante aliviado. Toda reuni3o que 6 feith com ele 6 porque algu6m vai16

pedir dinheiro. Na verdade, 6 vigvel fazer ipso. Quando viabilizam um projeto que 6

inteligivel ao setor privado, compreensivel, onde sem que autonomia da Universidade se

perca, ou seja, esse doador n3o vai dizer quem 6 o benefici6rio da bolsa. Todos os
procedimentos servo os naturais da Universidade. lsso viabiliza a captagao de recursos. Acha

que, como o valor ao final n3o 6 grande para uma bolsa, isso pode ser um estimulo a
captag3o e pode gerar um modelo. Nos Estados Unidos inclusive sera bolsas que t6m

denominagao. A bolsa recebe o name do doador. A pr6pria Associagao de Antigos Alunos da

faculdade de Direito de S5o Paulo este usando esse mecanismo agora. S3o escrit6rios de

advocacia que financiam a perman6ncia dos estudantes e a bolsa tem 15 o nome do
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escrit6rio. S3o maneiras criativas. Sugeriria e aproveitaria essa experi6ncia para trabalhar

com essa perspectiva, porque, realmente, o recurso p6blico, precisam lutar por ele, mas vai

ser coda vez maid dificil. O Prof. Dr. Camilo Zufelato diz que concorde integralmente com o

Prof. Pedro Dallari. O Prof. Thiago falou das bolsas de perman6ncia de GraduaQao, mas

ontem na pauta estavam bolsas de perman6ncia de Mestrado e para uma discuss3o

tamb6m de bolsas de P6s-Doutorado. Ache que 6 importante divulgar o que possui de

concrete. O dinheiro dos cursos de Especializag3o, nessa normativa de 2015, um percentual

significativo desse valor 6 destinado ao Departamento. O Departamento de Direito Privado e

de Processo Civil estabeleceu uma normativa h6 tr6s anos, que s6 agora este sendo
implementada, uma bolsa de GraduaQ3o e uma de Mestrado. Nesse memento este aberta,

este sends divulgado aos alunos, vai at6 fevereiro, um edital do Departamento, cuja verba

vem desses cursos de Especializag3o geridos pda Fundag3o, no valor de um mll e
quinhentos reais. Este totalmente de acordo. Acha que precisam pensar nessas formas. O

Prof. Dr. Thiago Marrara de Matos agradece o Prof. Pedro pdas excelentes sugest6es.

Gostaria de pedir a Sra. Vice-Diretora que possuem um formu16rio de reserva de sala que 6

de compet6ncia da Assist6ncia Administrativa. A Sra. Vice-Diretora diz que vai reforgar para

a Erika, porque ela j6 tinha feito elsa programag3o. A medida que foi criada a area de
Eventos, ela j6 se programou para ter um formu16rio de reserva onde o Professor desse mats

dados que pudesse subsidiar o trabalho dela. O Prof. Dr. Thiago Marrara de Matos diz que, se

a Sra. Vice-Diretora autorizar, poderia trabalhar junto com a Erika. Assam o sistema

eletr6nico poder6 ser alimentado sem grandes dificuldades. O Prof. Dr. Cain Gracco Pinheiro

Dias diz que qualquer Professor pode fazer reserva e gostaria que continuasse assim. S6

precisa ver como 6 que fargo isso, porque tem aquium sistema pr6prio de reservas de sala.

Qualquer Professor pode fazer reservas de saba para atividades acad6micas e isso n3o passa

necessariamente pda Comunicagao. O que possuem 6 um formu16rio para divulgag3o de

eventos e atividades. A reserva 6 direta. O que poderia 6 colocar no sistema. O Prof. Dr.

Thiago Marrara de Matos diz que 6 um formu16rio eletr6nico no sistema. Poderiam colocar

como campo obrigat6rio, porque aio Professor clicando ji vai um e-mail de notificag3o,

entendeu pelo Prof. Pedro, tudo eletronicamente para o setor de Extens3o e Comunicagao.

Aproveitando que o Prof. Pedro deu v5rias sugest6es, v6rios curses de Especializagao

previram receitas para compra de livros. O Prof. Camilo 6 um exemplo, ji investiu cem mil

reais por edie:lo para livros. Mas, v6rios curios tem a verba de livros e perceberam que ela

n3o estava sendo executada. Entao, a Comiss3o de Extens3o pediu um diagn6stico para

saber se esses recursos previstos que est3o na planilha orgament6ria est5o ou n3o sendo

executados e por que n3o, e pedir para a Fundagao gastar efetivamente. Porque com cem

mil por area, isso aqui pode virar um centro de refer6ncia em poucos anon, 6 muito dinheiro
comparando com que ganham, vinte mil reais por ano para todas as areas do orQamento
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USP. O Prof. Dr. Nuno Manuel Morgadinho dos Santos Coelho cumprimenta o Prof. Sergio de

Albuquerque, 6 um prazer t6-1o aqui compondo a Congregagao, a sua experi6ncia
contribuir6 muito para o sucesso da Faculdade. Parabeniza o Prof. Pedro Dallari pda
recondu£3o e o agradece por todas as suas contribuiQ6es. Gostaria de dar conte da

convocag3o que receberam da Sra. Diretora em exercicio para a reuni3o dos Chefes de

Departamento para a discuss3o do projeto estrat6gico dos Departamentos para o ano de

2020. E muito importante ter elsa interlocugao. No Departamento est3o elaborando o

planejamento que foi solicitado. Tendo em vista a preocupag3o, que foi revelada nesta

reuniao, com respeito a problemas que est3o verificando na Unidade com aus6ncia de

Professores em bala de aula. O DFB, em que pele terem fido informados e tranquilizados de

que esses problemas n3o atinem ao Departamento, mesmo assim, estruturaram um
processo de avaliag5o discente acerca dos trabalhos dos Professores. Ent3o, nesse primeiro

semestre os alunos ter3o a oportunidade de se manifestarem a respeito do desempenho

dos Professores do DFB, com o intuito de assegurar a qualidade em sala de aula e aprimor6-

la. Fargo um semin6rio de avaliagao no comeQO do ano que vem para discutirem a
contribuigao do DFB para a realizagao do Projeto Politico Pedag6gico da Graduagao e da

P6s Graduag3o. Ter3o essa discuss3o para refletirem como podem contribuir para
aprimorar nesse momento, tendo em vista que tanto a P6s-Graduag3o como a Graduagao

inauguram o processo de rediscuss3o de seus projetos. Gostaria de fazer uma ressalva
importante, para qual 6 absolutamente obrigado, que diz respeito ao destiny do Programs

de SaOde Mental. J6 o fez no CTA. Pede desculpas aos colegas de CTA, pois precisa fazer

novamente na Congregagao. O fato 6 que projeto do Programa de Sa6de Mental,

apresentado h5 mais de um ano, que ji conseguiu o apoio de today as inst9ncias referidas

ao assunto no 3mbito da Administrag3o Central, n3o recebeu at6 agora nenhum apoio no

imbito da Unidade. O projeto ji foi escrito, aprovado aqui na Congregag3o, 6 apoiado

verbalmente por todo mundo que se refere a ele, mas, efetivamente, n5o possuem sala

para a Sala de Bem Estar. Tem a negativa dos dois Departamentos para apoiar a contratagao

de estagi5rios para a Sala de Bem Estar. Ent3o, esse projeto este completamente paralisado.

A Fundag5o de Apoio fez ontem a sua tlltima reuni5o e n3o deliberou a respeito dos
recursos solicitados para a garantia da contratag3o de supervisor para o Programa de

Mentoria. Entao, n3o tem assegurado o Programs de Mentoria, porque n3o tem a
contrataQ5o da Psic61oga, especialista nisso, e que ir6 apoiar. Ningu6m sera mentor sem ter

esse treinamento, esse apoio. T3o pouco tem dinheiro assegurado para prestar assist6ncia

psicossocial para os alunos e alunas da GraduaQ3o e da P6s-Graduagao. lsso tamb6m este

requerido a FADEP. Todos t6m muito compromisso com respeito a essa questao, mas sente

que esse compromisso 6 "da boca para fora". Fda isso de modo muito fraterno com todos

aqui, porque essa 6 uma questao que n3o interessa pessoalmente a ningu6m. A ele pr6prio
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n3o interessa pessoalmente em absoluto. Se tratasse de uma questao pessoal, j6 teria

desistido disso h6 muito tempo. Mas, est3o falando de pessoas, meninos e meninas de

dezessete, dezoito e dezenove anos, que s3o pobres, com problemas de vio16ncia etc em

casa, problemas psiqui6tricos, v6m para uma cidade sem nenhum sistema de acolhimento,

para uma Universidade que, muitas vezes, 6 in6spita, especialmente quando se trata de

meninas, negros, LGBT etc. E muito dificil a inserg3o aquie n5o est3o dando atengao

nenhuma a isto. Efetivamente, nenhuma. N3o sabe se esse 6 o lugar para rezar, mas quer

deixar aquia sua oragao para que n3o tenham os problemas aquina Faculdade e que est3o

sendo enfrentados em todas as outras Unidades e Camp/ da Universidade. Infelizmente t6m

tido graves problemas de suicfdio e outros danos causados por ipso, n3o podem

simplesmente continuar falando que apoiam e n3o fazerem absolutamente nada, porque

servo respons6veis se isso efetivamente acontecer. Vai seguir tentando colocar esse projeto

em funcionamento, mas quer apelas a boa vontade de todos os colegas. E sempre muito

possivel encontrar um motivo para repensar, analisar melhor, enquadrar melhor. Quando h6

vontade politica para se fazer as coisas, das efetivamente seem. Neste caso 6 claro que n3o

h5 vontade real, porque nada at6 agora foi viabilizado. Coloca outra questao. Uma Unidade

que precisa discutir direito como gasta os seus recursos. Ousa dizer que gastam malo pouco

dinheiro que possuem. O Prof. Thiago acaba de relatar aqui uma bolsa de P6s-Doutorado,

por um ano, no valor de sessenta mil reals pda FADEP. No Departamento de Direito Privado

tiveram a aprovagao de um semin6rio com a destinag3o aprovada, embora n3o se conseguiu

gastar tudo. Se previu gastar oitenta mil reais para realizar um semini5rio de Direito e
Internet. Gastam dinheiro com um monte de outras coisas. Questiona quanto d3o para

alunos e alunas que n3o tem condig3o de se manter nesta Universidade e nests cidade.

Pede para serem solid6rios, fraternos, com respeito a isso. Sobre a P6s-Graduag3o gostaria

de fazer uma sugest15o para a Comiss3o de P6s-Graduag3o. Os prazos da P6s-Graduag3o s3o

muito pequenos. E uma tend6ncia globaldiminuir o tempo em que os estudantes est3o nas

escolas. Bolonha 6 o marco de redugao do tempo de Graduagao, dos curios de P6s-
Graduag3o. Precisam pensar se "entram nessa onda" e aceitam ipso pure e simplesmente.
Precisam fazer essa discuss3o na USP. Questiona se num mundo cada vez mais dificil, onde

s3o substitufdos por miquinas, h6 menos empregos, as pessoas vivem mais, faz sentido

aceitarem essa ideia de que as pessoas devem ficar menos tempo na escola. Essa 6 uma

discuss3o mais geralque precisam fazer dentro da USP. Com respeito a P6s-Graduagao que

especificamente s3o dois anos para algu6m se titular no Mestrado, para se formar um

Mestre em Direito, 6 um tempo exiguo. Esse tempo n3o 6 suficiente para que algu6m
estabelega dominio sobre a area, para que algu6m depois faga tese. Est3o tendo
dificuldades resultantes tamb6m dessa exiguidade de tempo. N3o v3o mudar as regras da

Capes etc com respeito a ipso, mas h6 algumas provid6ncias que alguns programas est3o
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tomando. Vale a pena pensarem nessa sugest3o que gostaria de fazer. H6 algumas
iniciativas de estimular os alunos a ingressarem no Programa de P6s-GraduaQao apenas

depots de j6 terem cursado boa parte dos cr6ditos obrigat6rios. Ou seja, o aluno entra no

Programa j6 tendo cursado, efetivamente convivido com a comunidade FDRP durante um

ano. O que vaifazer com que ele entre mais maduro e j6 tenha um projeto definido. Hoje,

noventa por cento dos alunos que entram nesse Programa trocam seus projetos na semana

seguinte, quando n5o 6 um ano ou um ano e meio depois de entrarem no Programa. lsso se

faz colocando no edital do processo seletivo, no Barema, esta vantagem. Alunos que ji

tenham sido aprovados com conceito "A" em disciplinas isoladas do pr6prio Programa. E

uma sugestao para que possam aprimorar ipso e aumentar a qualidade das dissertag6es e

das pesquisas. A Sra. Vice-Diretora esclarece que, na reuni3o em que foi discutida essa
quest3o da criagao do Espago de Conviv8ncia, em relag3o 5 questao da saOde mental, foi

definida que seria formada uma Comiss3o para a definigao do espago fisico. Verificou h6

pouco com a Marcia, isso n3o foi feito, mas v3o emitir uma Portaria na qual servo
designados os Chefes de Departamento, Representantes dos funcion6rios e Representantes

dos Alunos para que se d6 prosseguimento a essa discuss3o. Servo colocados os Presidentes

de Comiss3o tamb6m. O Ac. Lucas Vieira Carvalho diz que ficou determinado que a Comiss3o

fosse formada por um Aluno, um Professor e peso Assistente T6cnico Administrativo.

Justamente para fazer com que a Comiss3o seja enxuta e que assunto ande. Ent3o, acredita

que a quest3o com Presidente de Comiss3o ou Chefes de Departamento talvez atrase maid

o assunto do que ajude. A Sra. Vice-Diretora retifica e mant6m o que j6 estava definido

antes. S6 definir3o quem servo essas pessoas. A Profs. Dra. lara Pereira Ribeiro diz que,

tendo em vista do que foi falado do DPP, gostaria de registrar que a normativa do
Departamento este sends revista. J6 tem uma Comiss3o para rever a normativa dos

recursos do DPP para ser mais razo6vel a quest3o dos eventos. Para ter outdo tipo de

limitagao nos eventos, que at6 ent3o n3o tinham enfrentado esse tema. H6 uma Comiss3o

revendo elsa normativa. O Prof. Dr. Camilo Zufelato diz que gostaria de fazer algumas

observag6es em relagao aos dois pontos mencionados pelo Prof. Nuno. Em relaQ3o a
solicitagao que foi feita iFADEP, n3o tem procuragao do Prof. Gustavo, mas s6 queria

relatar que na reuni3o de ontem n3o foi indeferido esse pedido. Entendem que 6 preciso

fazer uma an61ise mais detalhada das contas da Fundag3o, porque h6 uma s6rie de pedidos.

falavam aqui das bolsas de perman6ncia etc. Criaram uma Comiss3o para at6 janeiro

finalizar esse assunto e ai apreciarao esse pedido. Repete que n3o tem procuragao da

Fundag3o, mas esse 6 um tema sensivel. Como as aulas s6 comegam em fevereiro, ou seja,

est3o num periodo em que as pessoas n3o est3o aqui, ache que n3o h6 um prejufzo, n3o diz

em relaQ3o a Sala. Ache que o pedido tem condiQ6es de ser, inclusive, concedido. N3o babe

se nessa monta, mas acha que sim. Vai levar a Comiss3o a sugestao do Prof. Nuno, embora
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pessoalmente v6 que tem alguns pontos crfticos. O primeiro 6 que exigiriam que as pessoas

estivessem aqui. Um processo seletivo teria uma participaQ3o um pouch mais restrita em

relagao ao que t6m recebido hoje. Segundo lugar, tamb6m este em modificag3o hoje a
pr6pria ideia das disciplinas nos cursos de P6s-Graduag3o. Entao, parece que estabelecer

como crit6rio de admiss3o ou de vantagem no processo seletivo, a pessoa ter participado de

disciplinas, Ihe parece que tamb6m vaium pouco a "contram3o". Entendeu a preocupag3o,

com a qualconcorda integralmente. Dois anos 6 muito pouco. Mas, n3o sabe se esse seria o

melhor crit6rio. De qualquer maneira levar6 a Comiss3o a sugest3o, a qual agradece, para

que estudem a proposta. O Prof. Dr. Caio Gracco Pinheiro Dias diz que, sobre essa questao,

acha que 6 importante levantar uma coisa. Essa Unidade tem pouco costume, pouco
hist6rico, de discutir publicamente prioridades de investimento. Acha que 6 importante

quando algu6m, como o Prof. Nuno, se coloca dessa maneira incisiva dizendo quais
deveriam ser as prioridades. Mas, acha que na concepgao de Instituig3o, principalmente de

Ensino Superior, que se pretenda democr6tica, podem divergir a respeito das prioridades. Se

o cobertor 6 curto, necessariamente a orelha ou o p6 ficar6 de fora. Ter3o que fazer
escolhas. N5o acha que a quest3o seja falta de vontade politica, mas, talvez, discord6ncia de

quais s3o as prioridades. Acha que o importante 6 que essas prioridades, essas prefer6ncias

de prioridades, sejam colocadas em pOblico, para que das possam ser discutidas. lsso para

evitar o que acontecia at6 pouco tempo atr6s em que essas prefer6ncias eram discutidas em

corredores de maneira pessoalizada, com base em fofoca. Acha que importante que se

coloquem claramente quaid s3o as prefer6ncias, para que das possam ser debatidas e,

eventualmente, no Colegiado possam discutir quais prefer6ncias servo atendidas, quaid

servo as prioridades da InstituiQ3o. Cano contr5rio n5o s3o uma InstituiQao. Tem uma
reflex3o que precisam fazer. Embora considere que o programa de agi5es afirmativas que a

USP tem realizado 6 necess6rio, politicamente urgente, historicamente obrigat6rio para

Universidade, ele n3o deixou de ser originalmente um projeto do Governo do Estado que foi

colocado para a Universidade. E o Governo do Estado n3o deu os fundos necess6rios para

viabilizarem a perman6ncia das pessoas que entraram na Faculdade com aQ6es afirmativas.

E meio que, farc um programa de aQ6es afirmativas, mas quem vai pagar por esse programa

6 a pr6pria Universidade. O que viram 6 que boa parte do financiamento que tinham para

projetos de pesquisa foi direcionado para o PUB e as verbas de pesquisa, por exemplo, na

Faculdade, fora dos programas de perman6ncia, das desapareceram. Entao, s6 o que t6m

hoje s3o os programas de perman6ncia. E que n3o s3o programas, que Ihe parecem,

suficientes para permanancia dos alunos aqui. Mas, kinda sim, est3o fazendo algo que

interessa ou interessou ao Governo do Estado, quando a proposta foi feita. N3o se sabe se

esse Governo concorda com isso ou n3o. Mas, n3o Ihes foram dados fundos para isso. Muito

belo contr6rio, no auge dense programa a Faculdade quebrou. T6m aquiuma quest3o que 6
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estrutural e precisariam discutir qual 6 o apoio que o Governo do Estado vai dar para os

programas de agnes afirmativas. N5o d6 para jogar todd custo para a Universidade tamb6m.

Ela 6 necess6ria e tem que fazer isso, mas precisam rediscutir. Em relag3o is prioridades,

ter3o que discutir isso publicamente. Pensando especificamente num dos pontos que foi

levantado pelo Prof. Nuno, na questao da bolsa de P6s-Doutorado. Essa bolsa de P6s

Doutorado gerou para a Universidade um sistema que ji ajudou na realizagao de pesquisas

empiricas por maid de um aluno aqui da Faculdade e que precise continuar sendo
desenvolvido. Mas, 6 uma quest3o de prioridades. O Prof. Dr. Thiago Marrara de Matos acha

que o Prof. Nuno n3o este discutindo o m6rito da pesquisa. O que este falando 6 que entrou

um pedido por fora, sem deliberagao da Fundag3o, sem edital e sem normativa, de sessenta

mil reais que poderia ter gerado uma s6rie de outras atividades. Essa 6 a quest3o. auer

deixar bem claro que n3o 6 o m6rito que este sendo discutido. O Prof. Dr. Caio Gracco

Pinheiro Dias diz que, o que reforga outro ponto, o planejamento da fundaGao, como
estabelecido estatutariamente, tem que ser trazido tamb6m para a Congregagao. lsso
precise ester planejado. Concorda nisso com o Prof. Nuno e Prof. Thiago. Mas, acha que

precisam separar as coisas. Tem todo um aprendizado institucional que est3o fazendo a

partir do funcionamento da Fundagao. Se tiver erros, precisam corrigir. Terra cuidado com

algumas dessas quest6es, especificamente neste cano. Teve um impacto positivo para a

Faculdade que foi grande. O Prof. Dr. Ignacio Maria Poveda Velasco entende que essa

discussao, enfim, esse troca de ideias, porque, na verdade, n3o est3o deliberando nada e

nem 6 o momento aqui nas comunicag6es. A discuss3o 6 muito importante e necess6ria,

porque 6 uma "discuss3o represada", os membros est3o falando de coisas que falaram, n3o

falaram, gostariam de ter falado de maneira mats assertiva em outras oportunidades. Uma

sugestao, at6 porque n3o est5o votando nada no momento, mas, talvez, encaminhar depois,

como fruto dessas conversas, para trazerem aqui oportunamente, se for o casa e couber

aqua. Assuntos internos da Fundag3o t6m que ser resolvidos 16, mas tem o reflexo daquilo

que interfere no dia a dia da Faculdade. De repente isso, ver alguns pontos que puderem ser

trazidos la na frente 5 CongregaQ3o e, af sim, discutir e deliberar o que tiver que ser
deliberado. Entende que tenham se estendido aqui nas falas, porque v6 que havia todo um

represamento. Mas, acha que agora 6 o momento de avangarem na reuni3o. ll. ORDEM DO
DIA. APROVAR. 1. Concursos para Livre-Doc6ncia. 1.1. Processo 2012.1.546.89.9 --
Departamento de Filosofia do Direito e Disciplinas Bisicas. Proposta de areas e programas
para abertura de concursos para Livre-Doc6ncia do Departamento de Filosofia do Direito e

Discip[inas Bisicas, f]s. 134-].35. Areas: ]. Hist6ria do Direito; 2. Direito Romano; 3. Fi]osofia

do Direito e Teoria Geraldo Direito; 4. Sociologia do Direito; 5. utica. AprovaQao do Conselho

do Departamento de Filosofia do Direito e Disciplinas B6sicas em 29/10/2019, fls. 135-verso.
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Colocada em discuss5o e votac3o a proposta de areas e programa$ palifaberlura de

concursos para Livre-Doc6ncia do Departamento de Filosofia do DireitQgl21$flp!!11g$ ba$b95.

fls. ].34-135, 6 aprovada por unanimidade (doze membros). 2. Curse de Especializagio. 2.1.

Processo 2019.5.579.89.8 -- Faculdade de Direito de Ribeir3o Preto. Solicitag3o de alterage5es

na 2a edig3o do curse de especializaQ:lo "Direito Civil: Novos Paradigmas Hermen6uticos das

RelaQ6es Privadas", Coordenag:lo passa a Profa. Dra. lara Pereira Ribeiro e a Vice-
Coordenag3o ao Prof. Dr. Nuno Manuel Morgadinho dos Santos Coelho, e os recursos

financeiros decorrentes do super6vit de 50% ao Departamento de Filosofia do Direito e

Disciplinas B6sicas - DFB e 50% ao Departamento de Direito Privado e de Processo Civil --

DPP, por tratar-se de curio interdisciplinar com interf ace entre estudos dogm6ticos em
Direito Privado e disciplinas fundamentais, fls. 2. Referendamento pelo Conselho do

Departamento de Filosofia do Direito e Disciplinas B6sicas, em 29/10/2019, da aprovag3o de

alteragao da Coordenag3o e Vice-Coordenagao, bem como a alteragao do destiny final dos

recursos oriundos do curso, fls.25. Aprovag3o pelo Conselho do Departamento de Direito

Privado e de Processo Civil, em 08/11/2019, da proposta de alterag6es de Coordenag3o e

Vice-CoordenaQao e destino final dos recursos financeiros oriundos do curso, com base no

parecer do Prof. Dr. Camilo Zufelato, fls. 27. Aprovagao "ad referendum" da Comiss3o de

Cultura e Extens3o Universit6ria, em 13/11/2019, do pedido de alteragao da coordenagao e

destinag3o de recursos financeiros decorrentes do super6vit do curio, com base no parecer

da Profa. Dra. Eliana Franco Neme, fls. 31. Parecer do relator pda CongregaQao, Prof. Dr.

M6rcio Henrique Pereira Ponzilacqua, favor6vel a aprovagao da solicitag3o, fls. 33. £glgfadQ
em discuss5o e votac3o. o oarecer do relator pda Congregac3o, Prof. Dr. M6rcio Henrique

Pereira Ponzilacaua. favor6vel a aDrovac3o da solicitacao, 6 aprovado por unanimidade

(dgleJllenlblig9. 3. Recredenciamento junto a CERT. 3.1. Processo 2012.1.082.89.2 --
Eduardo Saad Diniz. Pedido de recredenciamento junto a Comiss3o Especial de Regimes de

Trabalho CERT para exercicio de atividades simult6neas ao RDIDP, apresentado pelo

interessado. AprovagElo "ad referendum" do Conselho do Departamento de Direito P6blico

em 1]./11/2019, com base parecer do Prof. Dr. Alessandro Hirata. Parecer do relator pda
CongregaQ5o, Prof. Dr. Jair Aparecido Cardoso, favor6vel ao deferimento do pedido do
interessado. Colocado em discuss3o e votac3o, o Darecer do relator pda CongregaG3o, Prof.

Dr. Jair Aoarecido Cardoso. favor6vel ao deferimento do pedido do interessado, 6 aprovado

por unanimidade (doze membrQ$). 3.2. Processo 2011.1.454.89.6 -- Fabiana Cristina Seven.

Pedido de recredenciamento junto a Comiss3o Especialde Regimes de Trabalho -- CERT para

exercicio de atividades simult6neas ao RDIDP, apresentado pda interessada. Aprovag3o "ad

referendum" do Conse]ho do Departamento de Direito P6b]ico em 11/]-1/2019, com base

parecer da Profa. Dra. Flavin Trentini. Parecer do relator pda Congregagio, Prof. Dr. Camilo

Zufelato, favor6vel ao recredenciamento nos termos da solicitag3o. fQJQQado em discuss3o
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e votaQ8o. o parecer do relatoLpelQfQDgLQgqfgo. Prof. Dr. Camilo ZufgjatQ.bvQ[BygLgQ
recredenciamento nos termos da solicitac3o. 6 aorovado oor unanimidade (doze membros

3.3. Processo 2010.1.315.89.5 -- Flavia Trentini. Pedido de recredenciamento junto a

Comiss3o Especial de Regimes de Trabalho -- CERT para exercicio de atividades simult5neas

ao RDIDP, apresentado pda interessada. AprovaQao "ad referendum" do Conselho do

Departamento de Direito Privado e de Processo Civil em 27/11/2019, com base parecer da

Profa. Dra. Cristina Godoy Bernardo de Oliveira. Parecer do relator pda CongregaQao, Prof.

Dr. Sebasti3o Sergio da Silveira, favor6vel ao pedido de credenciamento. fQJQcado em

discuss3o e vota€ao, o parecer do relator pda CongrQgaGao. Prof. Dr. Sebasti3o Sergio da

Silveira, favor6vel ao recredenciamento. 6 aprovado por unanimidade Idoze membro$1. 4.
Claro Docente. 4.1. Processo 2018.1.611.89.0 -- Faculdade de Direito de Ribeir3o Preto.

Solicitag3o do DPP para que o Conselho Departamental decida a indicagao da area a ser

contemplada no cargo de Professor Doutor, categoria MS-3, em RDIDP, concedido pda

Comiss3o de Claro Docente - CCD (fls. 26 e 27), levando em conta as necessidades e

peculiaridades do Departamento, 5s fls. 29 e verso, considerando: Oficio GR/347 que

informou sabre a concess3o de I (uml cargo docente, categoria MS-3, em RDIDP, a
Faculdade de Direito de Ribeir3o Proto, determinou que a alocag3o do claro ne 1236210

este sujeita a definigao de area Ifls. 19); Of./FDRP/ATAC/075 indicou que o claro seria

avocado junto ao Departamento de Direito Privado e de Processo Civil (DPP) Ifls. 201, em

conformidade com a tabela de priorizag3o aprovada pda Congregag3o (fls. 11); foi solicitado

a Chefia do Departamento de Direito Privado e de Processo Civil encaminhamento do

programa para abertura de concurso para provimento de cargo de Professor Doutor, MS-3,

na area de Direito Processual Civil; o DPP tem reiterado pedidos de clara para Professor

Doutor, refrentes is vagas de tr6s Professores, dois da area de Direito Civil e um da area de

Direito Processual Civil, a saber: 1. da Profa. Dra. Lydia Neves Bastos Telles Nunes (RDIDP,

aposentada em 04/06/2014, solicitagao de claro incluida no processo 2014.1.578.89.0), da

area de Direito Civil; 2. do Prof. Dr. Luciano de Camargo Penteado IRDIDP, falecido em

16/09/2015, solicitagao de claro inclufda no protocolado 2015.5.431.89.7 e no processo

2015.1.610.89.1), da area de Direito Civil; 3. da exoneragao do Prof. Dr. Benedito Cerezzo

Pereira Filho IRTC), ocorrida em 24/09/2018, da area de Direito Processual Civil. Parecer do

relator pda Congregagao, Prof. Dr. Nuno Manuel Morgadinho dos Santos Coelho, em
02/12/2019, favor6vel ao pleito do DPP, fls. 31-32. fQIQQQdQ Q diiii;y$ii Q Q yQlqi;gQ: Q
parecer do relator Deja CongregaGao, Prof. Dr. Nunn Manuel Morgadinho dos Santos
Coelho. favor6vel ao pleito do DPj?. 6jproyado porlllanimidade (doze membro$1. A Sra.

Vice-Diretora esclarece que o pr6ximo item foio que aprovaram a retirada de pauta por n3o

ter o parecer pronto. 5. Convalidag3o de Disciplinas Optativas Livres - 5.1. Processo

2019.5.267.89.6 - Fernando Dias Batista Pedroso da Silva. RnIRADO DA PAUTA.
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Requerimento de aproveitamento de estudos para disciplinas optativas livres, cursadas na
FEA-USP, nos anos de 1993, 1994 e 1996: EAD 0171 Modelos de NegociaQao Of/93; EAD

0151 Processamento de Dados Of/93; EAD 0123 Administrag3o de Recursos Humanos I

01/94; EAD 0141 h4arket/ng 01/94; EAD O].16 Planejamento Empresarial 01/96; EAD 0173

ElaboraQ3o de Projetos 02/96; EAD 0117 Desenvolvimento Organizacional 02/96; EAD 0162

AdministraQ3o da Produg3o OperaG6es I Of/93, apresentado pelo interessado, aluno

matriculado no 7Q semestre (ano 20191 do Curio de Direito desta Faculdade, fls. 02

Hist6rico escolar e programas das disciplines ds fls. 03-27. Indeferimento do pedido pda

Comiss3o de GraduaQao em ].7/06/2019, com base no parecer verbal da Profa. Dra. lara
Pereira Ribeiro, fls. 29. Interposig3o de recurso peso interessado contra a decis5o da

Comisslio de GraduaQ3o em 27/08/2019, fls. 30-31. ManutenQ3o do indeferimento do
pedido pda Comiss3o de Graduag3o em 12/09/2019, fls. 34. 6. Equiva16ncia de Disciplina.

6.1. Processo 2018.5.256.89.3 -- Luciano Henrique Caixeta Viana. Solicitag5o de
aproveitamento de estudos, Equiva16ncia de Disciplina Obrigat6ria - DFB1205 - Filosofia

Gerd: utica, em 31/01/2018, fls. 02, apresentado pelo interessado, aluno regularmente
matriculado no 4Q semestre do 29 ano do curso de Direito delta faculdade jem 13/06/2019,

fls. 111. Hist6rico escolar e programas das disciplinas is fls. 03-07. Indeferimento do pedido

pe[a Comiss3o de GraduaQao em 09/05/2018, f]s. ].0, com base no parecer do Prof. Dr. Nuno

Manuel Morgadinho dos Santos Coelho. Pedido de Reconsideragao, em 13/06/2018, pelo

interessado contra a decis3o da Comiss3o de GraduaQao, fls. ll-. Indeferimento do Pedido

de Reconsiderag3o, em 15/08/2018, pda Comiss3o de Graduagao, com base no parecer do

Prof. Dr. Nuno Manuel Morgadinho dos Santos Coelho, fls. 23. Interposig3o de recurso

IPedido de Reconsideragaol, em 03/09/2018, fls. 24-28, pelo interessado, contra a decis3o

de indeferimento do pedido pda Comiss3o de Graduag3o. Parecer do Prof. Dr. Caio Gracco

Pinheiro Dias informando que a compet6ncia para examinar recurso contra decis3o da CG 6

da Congregagao, fls. 30. Manuteng3o do indeferimento do pedido pda Comiss3o de
Graduagao em 24/10/2019, fls. 31, e encaminhamento a Congregagao. Parecer da relatora

pda Congregag3o, Profa. Dra. Fabiana Cristina Seven, em 28/11/2019, considerando que a

decis3o inicial da CG deve ser mantida, fls. 34. Colocado em discuss3o e votac3o, o parecer

da relatora Bela Congregac3o. Profa. Dra. Fabiana Cristina Seven, considerando que a

decis3o inicialda CG deve ser mantida, 6 aprovado por unanimidade(do4Q!!!gDlb11Qg. Nada

mats havendo a tratar, a Sra. Vice-Diretora no exercicio da Diretoria agradece a presenga de

horas e trinta e quatro minutos. Do que, para

Marcia Aparecida Cruz de Oliveira Bianco,

esta Ata, que seri examinada pelos Senhores

Conselheiros presented a Sess3o em que for discutida e aprovada, e por mim assinada.

Ribeir3o Preto, seis de dezembro de dais mile dezenove
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