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ATA DA 96ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO DA FACULDADE DE DIREITO DE RIBEIRÃO PRETO 1 

DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. Aos cinco dias do mês de junho de dois mil e vinte, às quatorze 2 

horas e seis minutos, por videoconferência pela plataforma ZOOM, nos termos da Resolução Nº 3 

7945/20, de 27/03/2020, da Reitoria da Universidade de São Paulo, em terceira convocação, reúne-4 

se a Congregação da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo – 5 

FDRP/USP, sob a Presidência da Profa. Dra. Monica Herman Salem Caggiano, Diretora da Unidade, 6 

com a presença da Vice-Diretora Profa. Dra. Maísa de Souza Ribeiro, e dos Senhores Membros, 7 

Professores Alessandro Hirata, Caio Gracco Pinheiro Dias, Camilo Zufelato, Cíntia Rosa Pereira de 8 

Lima, Eliana Franco Neme, Gabriel Loretto Lochagin, Gustavo Assed Ferreira, Iara Pereira Ribeiro, 9 

Ignácio Maria Poveda Velasco, Jair Aparecido Cardoso, Márcio Henrique Pereira Ponzilacqua, Nuno 10 

Manuel Morgadinho dos Santos Coelho, Pedro Bohomoletz de Abreu Dallari, Sebastião Sérgio da 11 

Silveira, Sérgio de Albuquerque, Silvana Martins Mishima, Thiago Marrara de Matos e Umberto Celli 12 

Junior, Representante Discente de Graduação - Suplente Ana Paula Araújo Alves da Silveira e 13 

Representante Discente de Pós-Graduação – Suplente Ana Carolina de Sá Juzo. Presente também o 14 

Chefe da Seção Técnica de Informática Fábio José Moretti e a Assistente Técnica Acadêmica Márcia 15 

Aparecida Cruz de Oliveira Bianco, para secretariar a reunião. Justificaram ausência 16 

antecipadamente Professora Fabiana Cristina Severi, Representante Discente de Graduação Isabela 17 

da Silva e Representante Discente de Pós-Graduação Robert Augusto de Souza. O Prof. Dr. Ignácio 18 

Maria Poveda Velasco comunica que, quando foi marcada essa reunião, já tinha pré-agendado uma 19 

reunião da CLR, Comissão de Legislação e Recursos, que vai começar às 15 horas. Inclusive, é uma 20 

reunião importante porque, entre outras coisas, vai ser debatido no âmbito da CLR, as 21 

consequências da Lei Complementar 173, que entrou em vigor na quinta-feira passada. Entre outras 22 

coisas, relativas à contenção de gastos, que pode impactar na suspensão, por exemplo, de prazos 23 

para realização de concursos. A CLR vai se debruçar sobre isso logo mais. Certamente, segunda-feira 24 

a Reitoria, Secretaria Geral, encaminhará as orientações para todas as Unidades. Só queria justificar 25 

que às 15 horas terá que deixar, com muito pesar, a reunião. Gostaria de aproveitar para dizer que 26 

está muito contente com a realização dessa reunião, porque é impressionante a falta que sente das 27 

pessoas. Diz isso em relação a todos. A falta que tem sentido de sua visita mensal à Ribeirão Preto e 28 

conversar com as pessoas, um abraço, um aperto de mão, um beijo para as senhoras. Isso não está 29 

falando por falar, não. Está com saudades de todo pessoal. Estão acompanhando, no âmbito da 30 

Reitoria, terça-feira que vem, terão mais uma Reunião de Dirigentes. O Prof. Vahan trará algumas 31 

orientações sobre um possível desenho de normalização, dentro das fases do Governo do Estado. 32 

Talvez, em agosto, possam realizar uma reunião presencial. Se for o caso, para obedecer ao 33 

distanciamento social, ao invés de fazer na Sala da Congregação, fazem no Auditório.  Tomara que 34 

possam logo se reencontrarem. A Sra. Diretora diz que também estão aguardando a decisão sobre a 35 

Livre Docência. Questiona de é um concurso que poderão realizar por via remota ou não. Considera 36 

isso importante. O Prof. Dr. Ignácio Maria Poveda Velasco diz que isso está na pauta de hoje da CLR. 37 

Semana que vem certamente terão uma resposta. Havendo número legal, a Sra. Diretora agradece a 38 

presença de todos e declara abertos os trabalhos da 96ª Sessão Ordinária da Congregação da 39 

Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo. I. EXPEDIENTE. 1. Discussão e 40 
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votação. 1.1. Ata da 95ª Sessão Ordinária da Congregação, realizada em 06/03/2020. A Profa. Dra. 41 

Silvana Martins Mishima diz que esteve presente na reunião passada e seu nome não consta no 42 

conjunto dos nomes participantes da reunião. É mero detalhe. Como têm falas suas no conjunto da 43 

Ata, acha que vale a pena a correção.  O Prof. Dr. Ignácio Maria Poveda Velasco diz que não é 44 

absolutamente nenhuma correção da Ata, mas é uma curiosidade. Ao reler a Ata, estão falando da 45 

reunião de março, só para ver como é a vida e como de repente as coisas mudam, sem que estejam 46 

sequer suspeitando. Fala, no caso aqui, da pandemia. Na reunião de março, está na Ata, quando logo 47 

depois da eleição dos novos representantes da Congregação junto ao Conselho Universitário, chapa 48 

Prof. Camilo e Prof. Hirata, aproveitou para parabenizar os vencedores e também a outra chapa que 49 

tinha participado da eleição, do Prof. Nuno e não se recorda quem mais. E essa é a curiosidade, falou 50 

da importância da participação nas reuniões do Conselho Universitário e, com isso, fez um 51 

esclarecimento que não estava em absoluto fazendo qualquer tipo de crítica ou de reserva aos 52 

representantes anteriores, porque sempre foram muito presentes. Dizia da participação pela 53 

importância dos assuntos sobre os quais o Conselho Universitário se debruça. Quem leu e releu a 54 

Ata, lembrou que falou, por exemplo, no ano de 2019 um dos assuntos que mais preocupou a 55 

Universidade e o Conselho Universitário foi a CPI. Falou que agora, em 2020, o assunto que 56 

certamente vai ocupar e preocupar, na Superintendência das Relações Institucionais inclusive já 57 

começaram a trabalhar nesse sentido, vai ser a reforma tributária. Só para dizer como é a ironia da 58 

vida. Depois entrou a pandemia. A vida tem dessas coisas. A Sra. Diretora diz que foi uma semana 59 

depois. Muda, totalmente. De minuto a minuto as coisas e as condições podem mudar. Informa à 60 

Profa. Silvana que será corrigida a Ata para demonstrar sua presença. Colocada em discussão e 61 

votação, a Ata da 95ª Sessão Ordinária da Congregação, realizada em 06/03/2020, é aprovada pela 62 

maioria dos presentes (vinte votos favoráveis e duas abstenções). 2. Comunicações da Diretoria. A 63 

Sra. Diretora diz que a primeira comunicação o Prof. Poveda já realizou. A) A sua comunicação é um 64 

pouco mais agradável e otimista. Acha que em agosto vão poder ter aulas presenciais, atendidos os 65 

protocolos. Um dos protocolos parece muito difícil de ser atendido, que é a distância mantida entre 66 

aluno e professor e entre os alunos. A Profa. Maísa ficou encarregada de se manifestar sobre as 67 

questões pendentes da retomada, que para o Reitor tem outro nome. B) Designação da Profa. Dra. 68 

Silvana Martins Mishima, que tem mais um mandato. Parabeniza a Profa. Silvana, que a Congregação 69 

possa contar com a Professora, sua sabedoria, experiência, para melhorar os trabalhos da 70 

Congregação e da Faculdade em si. Parabeniza mais uma vez à Profa. Silvana e agradece. Por mais 71 

esse período, vão manter sua companhia. A Profa. Dra. Silvana Martins Mishima agradece. A Sra. 72 

Diretora diz que teria que agradecer também ao Reitor, Prof. Vahan Agopyan, que aceitou a 73 

reivindicação no sentido de ser reconduzida. C) Posição da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da 74 

Universidade de São Paulo junto à OAB ou ao Conselho Federal da OAB, que é o dono dos Exames da 75 

Ordem. Por mais uma vez a Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da USP teve a maior média de 76 

aprovação no Exame da Ordem da OAB. Isso é um ponto de orgulho e é um ponto a ser notado, 77 

notabilizado, o bom desempenho da Graduação da Faculdade de Direito nos Exames da OAB. Para 78 

quem não sabe, a OAB é um exame extremamente severo, chamaria até de um pouco “draconiano”. 79 

É um exame que tira da leva dos advogados, os que se formam todo ano, pelo menos cinquenta a 80 



 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

FACULDADE DE DIREITO  

DE RIBEIRÃO PRETO 

Assistência Técnica Acadêmica 

Página 3 | 35 Av. Bandeirantes, 3900  Campus da USP 

 14040-906  Ribeirão Preto-SP 
 

 T | F  55  (16) 3315-4954 

 www.direitorp.usp.br  

sessenta por cento. Tem um nível de aprovação de quarenta ou trinta e cinco por cento. O fato da 81 

Faculdade de Direito USP Ribeirão Preto se mostrar em primeiro lugar, com o maior número de 82 

aprovados, além de ser uma honra, é um orgulho muito grande para a Faculdade, Direção, Corpo 83 

Docente, que preparou esses alunos no sentido de ganhar essa posição nos Exames da Ordem, essa 84 

postura privilegiada na OAB nacional. O Prof. Dr. Ignácio Maria Poveda Velasco diz que isso é o 85 

resultado de um trabalho sério de toda comunidade da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, 86 

professores, alunos e funcionários. É o fruto maduro de um trabalho sério realizado. Essa condição 87 

de número 1 (um) no Exame da OAB, vem desde a primeira turma. Com a primeira turma ainda no 88 

final do quarto ano, portanto ainda não formada, a Direito USP de Ribeirão já pegou o primeiro 89 

lugar. Isso é um motivo de grande orgulho. Gostaria de fazer uma sugestão, deixando claro que é 90 

mérito de todos. A Congregação fazer um tipo de uma moção de louvor à turma que participou 91 

desse último Exame da OAB e que obteve esse resultado expressivo, como a Profa. Monica acabou 92 

de dizer. Essa é a sugestão que faria, uma moção de louvor da Congregação, como incentivo 93 

inclusive aos alunos que vem depois, para que mantenham o nível sempre lá em cima. A Sra. 94 

Diretora diz ao Prof. Poveda que, de sua parte, aprovado. Moção aprovada. O Prof. Dr. Sérgio de 95 

Albuquerque parabeniza toda comunidade da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto por essa 96 

conquista. É sempre louvável uma conquista desse nível, que só demonstra a qualidade da 97 

instituição. A Sra. Diretora agradece e diz que a Sra. Márcia fará a moção. Questiona para quem vão 98 

encaminhar. O Prof. Dr. Ignácio Maria Poveda Velasco diz que aos alunos que participaram desse 99 

último certame da OAB, que foram responsáveis pela primeira colocação. A Profa. Dra. Cíntia Rosa 100 

Pereira de Lima sugere publicar no site e nas redes sociais da Faculdade. O Prof. Dr. Ignácio Maria 101 

Poveda Velasco concorda com a sugestão da Profa. Cíntia Rosa. A Profa. Dra. Maísa de Souza Ribeiro 102 

sugere encaminhar ao Centro Acadêmico também. O Prof. Dr. Ignácio Maria Poveda Velasco 103 

concorda com ampla divulgação. D) Portaria Interna D.FDRP/USP Nº 011/2020, de 10/03/2020, 104 

dispõe sobre a criação da Comissão Ad Hoc para deliberar sobre mapeamento das atividades que 105 

podem ser oferecidas remotamente via sistema EAD. A presidência é da Profa. Maísa. Questiona se a 106 

Profa. Maísa tem algo a acrescentar. A Profa. Dra. Maísa de Souza Ribeiro diz que realizaram duas 107 

reuniões, sendo a primeira antes do isolamento. Acha que mais duas após o isolamento. A Sra. 108 

Márcia participou de todas. Fizeram uma reunião somente com os representantes dos alunos, que 109 

possuíam algumas demandas, queriam saber como que estava o processo de distribuição das 110 

disciplinas e adoção das metodologias. Depois fizeram uma reunião com os Chefes de Departamento 111 

também. Sempre reuniões de esclarecimento, de levar demandas dos alunos e respostas aos 112 

professores. Nem uma outra atividade. E) FDRP lança página para divulgação de ações realizadas 113 

durante a pandemia, bem como de comunicados e eventos durante o distanciamento social. 114 

http://www.direitorp.usp.br/acoes-da-fdrp-durante-a-pandemia/. A Sra. Diretora diz que não só 115 

página, pediu à Sra. Claudia, das Comunicações, Internacional Office, e ao Sr. Fábio, fazerem um flag 116 

no site da Faculdade, para que no flag especial relatar todas as ações que a Faculdade de Direito 117 

está colaborando nesse período da pandemia. Colaborando com a pandemia e com os problemas 118 

decorrentes da pandemia. F) Consulta da Sra. Milena, Chefe da Biblioteca, para a Biblioteca da 119 

Faculdade de Direito de Ribeirão Preto começar a atuar, mesmo no período da pandemia, com 120 

http://www.direitorp.usp.br/acoes-da-fdrp-durante-a-pandemia/


 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

FACULDADE DE DIREITO  

DE RIBEIRÃO PRETO 

Assistência Técnica Acadêmica 

Página 4 | 35 Av. Bandeirantes, 3900  Campus da USP 

 14040-906  Ribeirão Preto-SP 
 

 T | F  55  (16) 3315-4954 

 www.direitorp.usp.br  

alguns protocolos: entrega e/ou recebimento de livros apenas com horário agendado, sem entrar na 121 

biblioteca e digitalização de documentos (para usuários que não residem em Ribeirão Preto). Essa 122 

digitalização de documentos, ou seja, de livros, é um problema. A própria Chefe da Biblioteca 123 

suscitou o problema. O problema é com xerox de livros. Estariam xerocando e digitalizando livros ou 124 

trechos de livros para mandar para alunos que não residam em Ribeirão Preto. Já está colocando o 125 

problema, e pediu para a Sra. Márcia colocar essa questão trazida pela Sra. Milena, Chefe da 126 

Biblioteca, como item da pauta. Se aprovado, está colocando já no início da reunião para terem 127 

tempo para pensar e verem o que responderão em termos de uma deliberação da Congregação. A 128 

entrega, devolução dos livros, acha que não é problema. Já xerox, acha que é um problema e 129 

precisaria de uma deliberação da própria Congregação. O Prof. Dr. Camilo Zufelato diz que, a respeito 130 

desse ponto especificamente, a CPG também foi procurada pelos alunos do Mestrado, porque são 131 

aqueles que possuem maior urgência em consultas de livros. Esse assunto foi avançando durante a 132 

semana com ele próprio e a Sra. Milena, que já havia enviado esse documento anteriormente. 133 

Nessas conversas, entenderam que, talvez, a melhor solução para esse momento, fosse somente o 134 

empréstimo nessas condições que a Sra. Diretora leu no informe, sem aglomerações. Existe até um 135 

procedimento, a pessoa mandaria a listagem e viria para retirar os livros. A Sra. Milena também 136 

achou que, nesse momento, fosse dispensável escanear trechos, porque teriam problemas de 137 

direitos autorais e poderiam ter problemas com o próprio volume de trabalho. Está trazendo essa 138 

informação aqui, que há uma modificação na conversa que foi avançando durante a semana e que 139 

estaria, então, em discussão simplesmente o empréstimo agendado de livros. A Sra. Diretora diz ao 140 

Prof. Camilo que está colocando como aviso, comunicação, exatamente para que a Congregação 141 

possa pensar e deliberar naquilo que vem. Acha muito bom que isso tenha sido objeto de debate. 142 

Questiona de a Sra. Márcia colocou esse assunto como item da pauta. A Sra. Márcia Aparecida Cruz 143 

de Oliveira Bianco diz que a Sra. Diretora ia trazer como comunicação e solicitaria aos Senhores 144 

Membros a inserção como item da pauta. A Sra. Diretora questiona se podem colocar como item da 145 

pauta, sendo autorizada. O Prof. Dr. Ignácio Maria Poveda Velasco pondera que se a Sra. Diretora 146 

está sugerindo esse assunto como item de pauta, parece muito bem e os colegas do Colegiado vão 147 

decidir. Só gostaria de lembrar, ponderar, que essa questão em particular, como outras, são 148 

questões administrativas, que estariam dentro da alçada e da competência da Diretoria da Unidade. 149 

Mas, se a Sra. Diretora está se sentindo mais confortável de dividir isso com a Congregação, tudo 150 

bem. Só para lembrar que a Sra. Diretora, ou em outra situação, outra Unidade, outro Diretor, 151 

resolvesse enfrentar esse assunto dentro das competências daquilo que cabe à Diretoria, não estaria 152 

fazendo nada de equivocado. Só para lembrar isso. A Sra. Diretora diz ao Prof. Poveda que acha 153 

também que em condições de normalidade estaria dentro das competências da Diretoria. Mas, 154 

estão vivendo uma condição de anormalidade. Em uma semana, sem seu conhecimento, mudou a 155 

reivindicação da própria Biblioteca. Não é nem reivindicação, é uma proposta. Mas, mudou 156 

totalmente. O Prof. Dr. Ignácio Maria Poveda Velasco diz que se a Sra. Diretora se sente mais 157 

confortável assim, assina embaixo. Não tem nada a objetar. Era somente para lembrar. Entende as 158 

preocupações da Sra. Diretora. A Sra. Diretora diz que estão vivendo um período de anormalidade, 159 

aonde está proibido o contato, a não ser com máscaras e muitos protocolos. É uma pessoa de risco. 160 
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Está no grupo de risco pela sua idade, suas dificuldades. Todos sabem, avisou no começo, que 161 

mandou esse computador para atualizar, porque não entrava o Meet Google, acabou não entrando 162 

o Zoom, tinha bancas, reuniões, precisava. Precisa ver como chegou em sua casa o cidadão, parecia 163 

um astronauta. De máscara, ele deixou o sapato na porta, para pegar o computador, colocou umas 164 

meias de nylon. Ele não entrou em sua casa sem as precauções, ou seja, sem protocolos. Na 165 

realidade, acha que estava certo. Mas, que chama a atenção, chama. A mesma coisa. Vai chamar 166 

muita atenção o fato de que vão aceitar esse pedido à devolução. Questiona se podem colocar como 167 

item da pauta, sendo autorizada. G) OFÍCIO 04/20 do Centro Acadêmico Antonio Junqueira de 168 

Azevedo (CAAJA), de 03/06/2020. Recebido por e-mail. Consulta sobre a possibilidade do Setor de 169 

Comunicação Institucional auxiliar na apresentação da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto/USP 170 

no evento online “Direito USP RP - uma experiência virtual”, que será realizado no dia 18/07/2020, 171 

das 15h às 18h30. A Sra. Diretora diz que não tem nada contra, apenas queria comunicar que vai 172 

anuir. Vai dar sua anuência. Com isso acabaram seus comunicados. Solicita à Profa. Maísa para falar 173 

os comunicados da Sra. Vice-Diretora, que foi incumbida também de apresentar um plano de 174 

retomada, respondendo àquelas questões da Chefia de Gabinete do Magnífico Reitor. Comunicações 175 

da Sra. Vice-Diretora. A Profa. Dra. Maísa de Souza Ribeiro comunica que a Reitoria mandou para as 176 

Unidades dois documentos que visam à identificação das condições necessárias para a retomada das 177 

atividades, para avaliar o andamento do semestre atual e condições de encerramento como também 178 

para avaliar as condições do segundo semestre. Um dos documentos era uma minuta preliminar 179 

para construção do plano de readequação do primeiro semestre. Depois, quase que na sequência, 180 

mandaram questões dirigidas às Unidades objetivando a obtenção de elementos para a construção 181 

de um plano de readequação do corrente ano acadêmico. Esses dois documentos trazem questões 182 

primeiramente para as Comissões de Graduação, Pós-Graduação e Cultura e Extensão e, depois, 183 

estendido para a Pesquisa. Nesse segundo documento as questões eram mais amplas, sempre 184 

visando às condições da Unidade. Vai apresentar as questões da forma como elas foram 185 

apresentadas e, também, as respostas que os Presidentes das Comissões elaboraram para serem 186 

repassadas à Reitoria. Na essência, a preocupação demonstrada nesses documentos são as 187 

atividades remotas. Na Faculdade de Direito todas as atividades foram realizadas nesse formato. 188 

Portanto, não têm atividades, aulas práticas, que tenham que ser repostas no final do semestre ou 189 

no semestre seguinte. De forma geral, as respostas dos Presidentes de Comissões estão nesse 190 

sentido. As aulas na Unidade foram todas executadas ou estão em execução, porque todas foram 191 

possíveis realizar à distância. O Prof. Márcio, por meio da Comissão de Graduação, salienta a questão 192 

da disciplina TCC, dos estágios, que são disciplinas cadastradas como presenciais, mas que podem 193 

ser realizadas à distância. Normalmente TCC não exige a presença dos alunos, as reuniões de alunos 194 

e professores, e, também, no caso dos estágios, os escritórios onde os alunos atuam estão 195 

permitindo as atividades à distância. A Comissão de Pesquisa ressaltou o acesso à Biblioteca, fazendo 196 

menção tanto aos alunos de Graduação como de Mestrado. Os mestrandos, porque envolve a 197 

elaboração de suas dissertações, e a Graduação, porque é essencial ao curso, também pela 198 

finalização do período, que é época de provas. Outra questão que foi levantada foi a Sala Pró-Aluno, 199 

tendo em vista a necessidade de distanciamento entre as cadeiras e máquinas e as pesquisas de 200 
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campo, que também precisam ser mapeadas, precisam ser programadas para atenderem aos 201 

protocolos que já foram apresentados. Esse documento também fala de questões de estrutura geral. 202 

A Unidade já tomou algumas providências, conforme a Profa. Monica já falou. Tão logo começou o 203 

período de isolamento, já foram adquiridos dispensers para colocação de álcool em gel nos pontos 204 

chaves do prédio. A Reitoria está providenciando a aquisição do álcool em gel e alguns outros 205 

materiais, que serão distribuídos para as Unidades e estão disponíveis na retomada. A Reitoria está 206 

providenciando alguns cartazes e treinamentos online para protocolos de segurança. Terão 207 

funcionários que serão capacitados, que receberão esse material e, oportunamente, farão a 208 

distribuição no prédio. Ainda não receberam os materiais e nem foi disponibilizado o treinamento. A 209 

Reitoria também fala na reestruturação, além da questão do espaçamento entre as pessoas, dos 210 

aspectos da higienização. Recomenda-se que as Unidades tenham pelo menos um sanitário para 211 

cada vinte pessoas. A Unidade está numa questão bastante próxima. Pediu um levantamento para 212 

Sra. Márcia e Sr. Waldemar. Tem cerca de seiscentos alunos entre Graduação e Mestrado, o que 213 

equivaleria a ter trinta sanitários, a Faculdade possui vinte e quatro, o número está bem próximo. 214 

Também tem a questão dos cursos de extensão, o número também é o mesmo, cerca de seiscentos 215 

alunos. Quando retomadas as atividades presenciais, talvez precisem fazer poucas adequações para 216 

chegar nesse número sugerido. Outro aspecto relacionado ao serviço de limpeza, a Reitoria sugere 217 

que tenha divisão das equipes, uma equipe em cada turno, para garantir que ambientes estejam 218 

higienizados. Tem um problema para conversar, porque já fizeram uma redução no contrato ano 219 

passado, está praticamente com a metade de funcionários necessários para manter o prédio em 220 

condições adequadas. Se precisarem dividir, precisarão ver quais os impactos que teriam nisso. Os 221 

relatos foram apresentados pelos Presidentes de Comissões: Prof. Caio da Comissão de Pesquisa, 222 

Profa. Fabiana da Comissão de Pós-Graduação, Prof. Jair da Comissão de Cultura e Prof. Márcio da 223 

Comissão de Graduação. Em linhas gerais a recomendação é de descentralização, manutenção das 224 

atividades remotas, suspensão das viagens nacionais e internacionais. Por conta disso, tem um 225 

comunicado do Escritório de Relações Internacionais de que têm alguns alunos que já foram 226 

selecionados para intercâmbio, mas que estão aguardando as orientações de retomada das 227 

atividades para que possam viajar. Também tem a informação de que os alunos “intercambistas” 228 

que ficaram no exterior estão sendo assessorados pelo Setor de Comunicação e de Relações 229 

internacionais. Solicita auxílio do Sr. Fábio para realizar um compartilhamento da tela. Enquanto o Sr. 230 

Fábio resolve essa questão, passará o questionário para ganhar tempo. A primeira questão para a 231 

Graduação, a Reitoria pergunta se com a retomada das atividades, quanto tempo seria necessário 232 

para concluir asa atividades de Graduação. O Prof. Márcio, em nome da Comissão de Graduação, 233 

responde que a Unidade não seria afetada, já que as atividades à distância ou remotas estão em 234 

execução na totalidade das disciplinas. Ele esclarece que as disciplinas nomeadas como presenciais 235 

na Unidade não são em strictu sensu, porque elas envolvem os estágios que são presenciais, na 236 

medida em que o convênio com a instituição ou escritório externo permita. Mas, essas instituições 237 

ou escritórios, com o início da pandemia, podem oferecer atividades remotas. Ele esclarece que o 238 

Novo PPP não prevê disciplinas com pré-requisitos. Esse também é um quesito que a Reitoria está 239 

considerando, parta saber se terão algum entrave para dar andamento nas atividades do segundo 240 
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semestre. Essa é uma questão que não atinge à FDRP. As disciplinas de TCC, conforme já adiantou, 241 

não exigem atividades presenciais. As disciplinas que se denominam, na Unidade, “Laboratório”, 242 

foram oferecidas normalmente com atividades remotas, também não são consideradas presenciais 243 

em strictu sensu. Perguntando sobre o segundo semestre, a Reitoria diz se persistir as dificuldades 244 

atuais, quais as disciplinas teóricas e práticas poderiam ser oferecidas de modo não presencial. A 245 

resposta é que o conjunto das disciplinas, inclusive estágios, podem ser realizas com oferecimento 246 

da modalidade à distância. Se caso a retomada das atividades não aconteça até agosto, ou mesmo 247 

que ocorra gradualmente, a Unidade tem como organizar as aulas práticas de modo condensado 248 

para 2021. Em princípio não se aplica, porque não possuem essas aulas práticas. Na Pós-Graduação, 249 

as Unidades, através da CPG e dos Programas, devem informar quantas semanas serão necessárias 250 

para a conclusão das atividades didáticas de Pós-Graduação de cada Programa após o retorno aos 251 

Campi. Novamente, não é aplicável. A Profa. Fabiana diz que não haverá necessidade de aulas extras, 252 

tendo em vista que com a conversão de aulas não presenciais de todas as atividades vinculadas as 253 

cinco disciplinas oferecidas no primeiro semestre, cujos planos de ensino foram aprovados pela CPG, 254 

mês a mês, conforme recomendação da PRPG, a sua conclusão ocorrerá no tempo previsto 255 

incialmente. Os Programas devem apresentar seus planos para qualificar as atividades não 256 

presenciais. Nesse caso, a Profa. Fabiana diz que está acompanhando a execução de todas as 257 

atividades, de acordo com as orientações oferecidas pela PRPG, o que implica em estar fazendo o 258 

acompanhamento das aulas junto aos professores e discentes, isso tem sido feito. Ela informa, 259 

também, que receberam duzentas e cinquenta e cinco inscrições e a prova específica de 260 

conhecimento será realizada remotamente no dia 21 de junho. Da mesma forma a programação da 261 

das atividades de pesquisas laboratoriais pelos alunos, atendendo as premissas desse plano. Ela diz 262 

que não se aplica, tendo em vista as peculiaridades das atividades. Para o segundo semestre não 263 

haverá necessidade de aperfeiçoamento, pois as aulas ministradas durante o primeiro semestre 264 

pelas plataformas online, como Google Meet e similares, ocorreram da melhor forma possível e 265 

esperam continuar assim se for preciso. Em resposta ao plano de retomada, ela diz que, além das 266 

recomendações superiores, sobre a cautela na retomada das atividades presenciais, destacam a 267 

necessidade do uso da Biblioteca pelos mestrandos, sugerindo o plano de entrada controlada de 268 

forma a viabilizar o acesso, especialmente daqueles em fase de conclusão de dissertação. No 269 

momento a grade de disciplinas do segundo semestre está em elaboração, os professores estão 270 

sendo consultados. Após o dia 10 de junho haverá a definição do que vai ser oferecido. O 271 

planejamento das atividades para o PAE está acontecendo normalmente, tem atividade preparatória 272 

que foi oferecida, e poderão fazer o estágio no segundo semestre. As inscrições estão abertas até o 273 

dia 30 de junho. A única alteração de fato que aconteceu foi a suspensão do processo seletivo para 274 

participação de alunos especiais, tendo em vista todo o contexto do processo de seleção e 275 

participação. Ela informa que a CPG, em reunião realizada no dia 29 de maio, decidiu suspender para 276 

esse semestre. No caso da Comissão de Pesquisa, questiona o distanciamento entre as pessoas, 277 

alunos e professores nos laboratórios. A Comissão explica que a Faculdade não tem laboratórios, 278 

que seria um espaço coletivo, não é o caso. Havendo necessidade de uso, é possível manter o 279 

distanciamento por meio do controle de usuários presentes simultaneamente. No outro laboratório 280 
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em funcionamento, LABPED, não tem espaço físico determinado, então, também não se aplica. É 281 

uma situação bastante específica da Faculdade de Direito, de não ter as atividades sistemáticas para 282 

a realização das atividades dos laboratórios. Sobre os equipamentos e tempo médio, fala que na sala 283 

do laboratório DDDHH é equipada apenas por computadores. Sobre o rodízio entre os usuários não 284 

é necessário a princípio, porque as atividades podem ser feitas remotamente. Sobre a necessidade 285 

de priorização do uso do espaço ou equipamentos para bolsistas, também entra na situação similar, 286 

nas atividades de pesquisa com bolsas na FDRP não são realizadas em laboratórios, assim, é possível 287 

realiza-las remotamente. A limitação é o uso da Biblioteca, cujo fechamento em se tratando de 288 

pesquisas jurídicas, que são em sua maioria bibliográficas, acaba limitando bastante as atividades de 289 

pesquisa. Os alunos continuam acessando os recursos online, base de dados e livros eletrônicos, mas 290 

boa parte do acervo não está disponível. Isso também afeta as aulas de Graduação. Por isso, algum 291 

modelo de funcionamento que permita o acesso ao acervo da Biblioteca deverá ser planejado para 292 

não impactar negativamente as atividades acadêmicas. Outro aspecto que deverá ser considerado 293 

numa eventual volta às atividades é a necessidade de manter o acesso à Sala Pró-Aluno, necessária 294 

aos alunos que não dispõe de computador para a realização dos trabalhos. Em relação à limitação da 295 

presença de técnicos, a Comissão de Pesquisa diz que na Faculdade não passa de dois técnicos 296 

ligados diretamente à realização das atividades de pesquisa, salvo na área de suporte, que é o caso 297 

da Informática, Biblioteca e Administrativa, a área Acadêmica. Como, também, não há laboratório na 298 

Unidade, como nas demais, essa não é uma questão aplicável. Depois, todas as questões colocadas 299 

têm a mesma resposta, a necessidade de estabelecer comunicação entre os usuários para verificar o 300 

funcionamento de rodízio, se haverá limitação de acesso aos laboratórios, os usuários não devem 301 

ocupar os espaços com atividades que possam ser realizadas remotamente. Para pesquisas de 302 

campo, preparam um plano criterioso, informando antes sobre a situação epidemiológica local, se há 303 

lock down e limitar ao mínimo possível os participantes. A resposta é que será feito um 304 

levantamento das atividades de pesquisa que envolvam trabalho de campo e a partir das suas 305 

características será montado um plano de contingência. Resumindo, as respostas no que toca as 306 

pesquisas na Unidade as questões mais relevantes a serem incluídas no plano de retorno são as 307 

relacionadas ao funcionamento da Biblioteca e as pesquisas de campo. Para a segunda, será 308 

necessário um mapeamento dessas pesquisas visando ter uma ideia de quais procedimentos serão 309 

necessários adotar. No que diz respeito à Comissão de Cultura e Extensão a pergunta é sobre as 310 

reformulações e diretrizes que a Unidade estaria tomando para a retomada dessas atividades. Para a 311 

pergunta quais as medidas de melhoria no tocante às diretrizes podem adotar especificamente para 312 

as atividades, projetos e eventos de natureza cultural, na Faculdade todas as atividades que exigem 313 

aglomerações foram suspensas. Sobre quais as medidas de melhoria no tocante às diretrizes podem 314 

adotar especificamente para as atividades, projetos e cursos de extensão, a resposta da Comissão de 315 

Cultura e Extensão diz que os cursos em andamento oferecidos pela Unidade que solicitarem, 316 

receberão autorização para oferecer aulas online, nos termos das Resoluções da CoCEx 7897 e 317 

Comunicado PRCEU 0220. Dos sete cursos em andamento, todos pediram autorização para 318 

funcionar remotamente e obtiveram essas autorizações. Os cursos foram relacionados pela 319 

Comissão de Cultura e Extensão que são: Ciências Criminais, Direito Administrativo, Direito Civil, 320 
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Direito Econômico e Desenvolvimento, Direito Municipal, Direito Processual Civil e LLM Direito Civil. 321 

Por fim, a Comissão de Relações Internacionais faz referência à determinação da AUCANI, que todas 322 

as viagens para o exterior estão suspensas até que a Reitoria determine a retomada das atividades. 323 

Os alunos no exterior estão sendo monitorados permanentemente pelo Internacional Office e 324 

realizando atividades remotas em suas universidades estrangeiras. Os alunos que preferiram 325 

retornar ao Brasil estão com suas atividades de Graduação na Faculdade. Foram selecionados seis 326 

alunos para o Duplo Diploma com a Universidade de Camerino, para o início de setembro de 2020, 327 

eles apenas poderão viajar quando a AUCANI autorizar.  Do mesmo modo, os alunos selecionados 328 

para as vagas de intercâmbio para o segundo semestre, precisam aguardar a retomada das 329 

atividades. Para o segundo semestre, apenas com a retomada das atividades de mobilidade será 330 

possível o envio de estudantes para o exterior. As universidades italianas planejam iniciar o segundo 331 

semestre ainda em atividades remotas. Então, a Comissão acredita que essa deveria ser também a 332 

posição da FDRP, que assim como no primeiro semestre, tem realizado com muito sucesso as 333 

atividades de forma remota. Não têm aulas práticas em clínicas, facilitando tal posição. Em linhas 334 

gerais, foram essas as considerações dos Presidentes de Comissão quanto aos questionamentos 335 

feitos pela Reitoria. Como todas as atividades da FDRP puderam ser realizadas remotamente, não 336 

possuem nenhum passivo para acertar no segundo semestre. Portanto, poderão dar início 337 

normalmente das aulas, sejam presenciais ou ainda remotamente. No caso de ser presencial, 338 

precisarão fazer esses ajustes os quais a Reitoria pede na estrutura da Faculdade. Se alguém tiver 339 

alguma questão, está à disposição. O Prof. Dr. Caio Gracco Pinheiro Dias diz que, como a Profa. Maísa 340 

falou, a Comissão de Pesquisa fez uma consulta aos professores ou seus orientandos para saber 341 

quais têm pesquisa de campo. Esse e-mail foi enviado na quinta-feira. Solicita aos professores que 342 

estão participando da reunião que respondam a consulta da Comissão de Pesquisa, mesmo que seja 343 

para informar que não tenha pesquisa de campo em nenhuma das pesquisas com as quais estão 344 

relacionados, para que possam fechar esse levantamento e fechar algumas propostas para esse 345 

plano de contingência que a Pró Reitoria de Pesquisa e a Reitoria estão pedindo para elaborarem. A 346 

Sra. Diretora pede à Sra. Márcia fazer um apanhado geral de tudo isso, colocar tudo num e-mail, 347 

toda fala da Profa. Maísa. Este e-mail será encaminhado à Sra. Diretora e, após, será encaminhado 348 

com as propostas da FDRP de retomada ou reconstituição do caminho da retomada. Acha que, em 349 

geral, para a FDRP não será difícil a retomada, porque não tem reposição de aulas. Ouvirão os 350 

Presidentes das Comissões. Mas, tem a impressão pelo que ouviu do relato da Profa. Maísa, que não 351 

tem reposição de aulas. Assim, a retomada será bastante simples. Dificuldades vão surgir com a 352 

prática dos protocolos. O Prof. Dr. Pedro Bohomoletz de Abreu Dallari diz que na reunião da 353 

Congregação do Instituto de Relações Internacionais também foi feito esse relato. Ficou preocupado, 354 

porque acha que a Reitoria nas perguntas que faz e na expectativa das respostas está pura e 355 

simplesmente projetando como se a situação em agosto fosse a atual, difícil, mas que está 356 

administrável. Sua preocupação é que o número de casos está aumentando vertiginosamente e de 357 

mortos também. Estão, agora, no estado de São Paulo com 8.000 (oito mil) mortos. As simulações 358 

que são feitas indicam que chegarão em agosto com o número de quase 40.000 (quarenta mil 359 

mortos), mais de 600.000 (seiscentos mil) casos contaminados em São Paulo. No Brasil, que já são 360 
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quase 30.000 (trinta mil) mortos, será 150.000 (cento e cinquenta mil), com quase 3.000.000 (três 361 

milhões) de contaminados, sendo um cálculo conservador. Sua preocupação é que o ambiente, 362 

inclusive do ponto de vista emocional, vai estar completamente diferente do que é hoje. Vai haver 363 

falecimento em muitas das famílias da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto. A implementação das 364 

tarefas, do jeito que a Reitoria está perguntando e estão respondendo, quase em todo lugar, em seu 365 

Instituto também, ignora essa curva dramática que estão vivendo, que acha que vai se abater de 366 

uma maneira muito dura sobre as comunidades acadêmicas. Não vê nenhuma condição de retomar 367 

as atividades presencialmente em agosto e, mesmo à distância, poderão tocar as atividades de uma 368 

maneira diferente. Vê que muitos colegas estão utilizando o Google Meet para fazer aula à distância, 369 

mas reproduzindo a sala de aula. Acha que a situação está muito pior do que agora. Questiona como 370 

colocarão no Google Meet uma pessoa que teve um falecimento na família por conta da Covid-19 ou 371 

se houver falecimento de colegas de classe. A pergunta que faz, não acompanhou, não tem 372 

nenhuma prerrogativa para isso, esse debate na Reitoria, se isso está sendo considerado nessas 373 

projeções que a Reitoria está fazendo, ou seja, uma piora muito dramática na situação da pandemia 374 

no Brasil, em São Paulo. Vê problema no isolamento social inclusive em Ribeirão Preto, ou seja, se 375 

vai realmente ser viável, se vale a pena fazer essas projeções, quase que inercial, que estão fazendo, 376 

diante de uma perspectiva de agravamento muito grave da situação. Se a Itália, que está vivendo um 377 

processo de redução de casos, não vai ter atividade presencial no segundo semestre, acha que a USP 378 

não vai conseguir ter atividade presencial em lugar nenhum e, à distância, terá que reformular a 379 

maneira como é feita hoje. Está organizando seu curso para o segundo semestre para não ter 380 

atividade remota online, ou seja, vai ser toda baseada em trabalhos e diálogos interativos, pois acha 381 

que o ambiente para ter atividades concomitantes vai ser muito difícil, emocionalmente inclusive. A 382 

pergunta que faz é qual o nível de reflexão que está tendo na cúpula da universidade sobre esta 383 

perspectiva. Talvez, o Prof. Poveda possa ajudar, por conta da sua condição de Dirigente da 384 

Superintendência das Relações Institucionais, está participando dessas atividades, para entender um 385 

pouco se a Universidade está visualizando esse cenário de horror que vai se agravar nos próximos 386 

dias de maneira vertiginosa. Era essa a dúvida que tinha. A pergunta já está feita. A Sra. Diretora diz 387 

que tem a impressão de que o Prof. Poveda já saiu da reunião. Ele já tinha avisado que às 15 horas 388 

teria CLR, portanto, sairia da reunião. Como são 15h05min, a impressão é que saiu da reunião. O 389 

segundo registro é que os Dirigentes terão uma reunião no dia 16/06. Depois disso, vai ver qual é o 390 

clima tendente entre os Dirigentes, a reunião será virtual, pelo Meet Google. Vai ver qual é o clima 391 

que vai se desenhar lá e, depois, vai passar os sentimentos, os registros sobre o clima que está se 392 

desenhando para o segundo semestre na alta cúpula da USP, para as Comissões e Chefes dos 393 

Departamentos. A Faculdade tem três Departamentos e cinco Comissões. O Prof. Dr. Pedro 394 

Bohomoletz de Abreu Dallari questiona se há casos de contaminação ou falecimento na Faculdade. 395 

No IRI teve o irmão de um funcionário que faleceu. A Sra. Diretora responde que não. Não tiveram 396 

ainda na Faculdade, graças a Deus. O Prof. Dr. Alessandro Hirata diz que teve uma aluna que voltou 397 

da Espanha contaminada, mas já está bem. A Sra. Diretora diz que não tiveram casos de morte, casos 398 

trágicos. A Profa. Dra. Maísa de Souza Ribeiro diz que, tentando dar uma meia resposta ao Prof. 399 

Pedro, numa das reuniões de Dirigentes, o Prof. Vahan dizia que não poderiam fazer previsões, a 400 
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questão dele estava exatamente na data de volta. Isso para que não alimentassem expectativas em 401 

relação aos professores e aos alunos, quando no momento não conseguem definir nada. Por outro 402 

lado, as diretrizes eram para que estivessem preparados para se adequar a essa situação 403 

diferenciada e até pensar na questão de volta. No caso da Faculdade de Direito, talvez no caso do IRI 404 

também, tem o diferencial de conseguir desenvolver as atividades de forma remota, ainda que 405 

precisem fazer grandes alterações no processo tradicional. De fato, as questões que o Prof. Pedro 406 

Dallari colocou são pertinentes. Mas, são questões que devem estar se preparando, na medida do 407 

possível, para enfrentarem, porque fazem parte dessa situação diferenciada. Apesar de não 408 

contarem com a possibilidade dessas situações, entende que a forma de como os Presidentes de 409 

Comissões responderam as questões, foi da forma esperada, otimista de que possam retomar o 410 

controle dessa situação em breve, que é o esperado. O Prof. Dr. Sérgio de Albuquerque diz que, só 411 

lembrando, na última reunião dos Dirigentes, o Prof. Vahan convidou o Prof. Dimas, que faz parte do 412 

Comitê de Contingenciamento do Estado, isso caracteriza que a Universidade está se baseando nos 413 

fatos que vem acontecendo, na análise da evolução da doença, na evolução dos óbitos, para que 414 

possam realmente adquirir a retomada das atividades dentro de uma certa normalidade. Com 415 

certeza terão o subsídio desses profissionais da área da Saúde, que darão certa segurança para a 416 

retomada das atividades, se for o caso. A Sra. Diretora solicita à Sra. Márcia que realize um apanhado 417 

de tudo isso que foi falado, com e-mail a ela, para, em seguida, poder despachar e mandar um e-mail 418 

para a Chefia de Gabinete, até o dia 09/06, que foi o prazo dado. 3. Palavra aos Senhores Presidentes 419 

de Comissões. Comissão de Graduação. Prof. Dr. Márcio Henrique Pereira Ponzilácqua diz que as 420 

preocupações expressas pelo Prof. Dallari são também de todos. Nas reuniões da CoG, o Prof. 421 

Baracat, oriundo da Medicina, tem expresso questões da natureza que o Prof. Dallari apresentou. As 422 

perspectivas não são tão otimistas, tem o desafio da retomada das aulas, mas diante desse cenário 423 

incerto, as perguntas também foram direcionadas tanto do sentido de volta, as atividades 424 

presenciais, como considerando um cenário parecido com o que tem agora, com atividades remotas. 425 

Acha que estão compreendidos os dois cenários e as possibilidades mais pessimistas dentro desse 426 

quadro. No âmbito da Comissão de Graduação, as respostas que puderam apresentar foram aquelas 427 

já expressas pela Profa. Maísa. Cumprimenta o Prof. Camilo Zufelato pela condução à coordenação 428 

da Comissão Coordenadora de Curso. É uma Comissão desafiante, que estão agora em um diálogo 429 

profundo no sentido de redefinir os papéis, de entenderem melhor os papéis da Comissão 430 

Coordenadora de Curso dentro da Unidade. É uma Comissão que trabalha muito estreitamente com 431 

a Comissão de Graduação. Fica muito contente que uma pessoa que já tenha experiência, que tenha 432 

estado como Presidente da Comissão de Graduação na época em que era membro e foi muito bem, 433 

conduziu muito bem a Comissão de Graduação, que ele retorne agora à Comissão Coordenadora de 434 

Curso. Que possam estreitar esses trabalhos no sentido de favorecer a própria Unidade. Parabeniza 435 

e agradece ao Prof. Camilo pela disposição, porque não é uma Comissão fácil, como também não é a 436 

Comissão de Graduação e aceitou esse desafio. Gostaria de fazer esse registro. Referente ao 437 

Programa Unificado de Bolsas foram apresentados na Unidade trinta e seis projetos pelos docentes, 438 

sendo trinta e um de Pesquisa, um de Ensino e quatro de Cultura e Extensão. Houve redução em 439 

relação ao ano passado, em que foram apresentados quarenta e sete projetos. Acredita que a 440 
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redução se deve à condição de comunicação, durante esse contexto sanitário que estão passando. 441 

Sobre o Programa Estudante Convênio de Graduação foram disponibilizadas cinco vagas para 442 

estudantes estrangeiros. Ano passado eram dez vagas, mas precisaram refletir até por conta do 443 

contexto e, a CG refletiu bastante sobre isso, as condições mesmas do próprio Serviço de Graduação, 444 

de acolher esses imigrantes. Precisarão contar muito com a Comissão de Relações Internacionais, 445 

porque não é requisito para os servidores do Serviço de Graduação a fluência em idioma estrangeiro, 446 

a habilidade para lidar com estudantes estrangeiros. É muito bom para a Unidade, todos 447 

reconhecem isso, que é um programa importantíssimo, mas precisam de alguma organização. Não 448 

tem havido tanta procura, mesmo no contexto de normalidade. Então, suspeita-se que nesse 449 

contexto de emergência sanitária a redução também seja natural. De todo modo, foram 450 

disponibilizadas cinco vagas. Revalidação dos Diplomas Estrangeiros, o procedimento será 451 

integralmente digital, eliminando a tramitação dos processos físicos. A Faculdade de Direito de 452 

Ribeirão Preto recebeu o seu primeiro processo digital e já foi encaminhado para análise preliminar 453 

da CG. O procedimento é feito pelo sistema Netuno. Disciplinas à distância, a Profa. Maísa já passou 454 

todas as informações. As informações recebidas, oriundas dos Departamentos, foram atualizadas 455 

nas planilhas. Pediram para que os Departamentos informassem se haveria necessidade de 456 

reposição. Uma ou outra disciplina estava com equívoco de informação, mas isso já foi superado e a 457 

planilha já foi indicada também para a Pró Reitoria e Direção da Unidade. Receberam um pedido de 458 

um aluno com necessidade especial, que é uma situação excepcional, terão que pensar em 459 

softwares que possam colaborar com esses alunos, mas, por enquanto, dentro das possibilidades, a 460 

CG entendeu que, por conta da deficiência visual grave, a CG tomou todas as medidas necessárias 461 

para a inclusão do aluno e já foram informados os Departamentos e professores que vão estar 462 

envolvidos com o aluno, para que tomem as precauções. A Renovação do Reconhecimento de Curso, 463 

que já está na pauta, foi precisamente encaminhada pela CoC e pela CG, que finalizaram em tempo, 464 

com bastante cuidado, os documentos. Parabeniza a Profa. Iara e o Prof. Caio que ajudaram 465 

bastante na primeira etapa dentro da Comissão Coordenadora de Curso. Parabeniza também o 466 

empenho do Prof. Camilo e da Sra. Márcia me perceberem as datas e de instruírem nesse sentido, e 467 

a própria Comissão de Graduação que tomou com afinco. Felizmente também tiveram por parte da 468 

Direção o acolhimento dessa questão. Foi definida a distribuição das vagas destinadas à FUVEST e ao 469 

SiSU. FUVEST, setenta vagas: cinquenta para ampla concorrência, dezoito para escola pública e duas 470 

para PPI. SiSU, trinta vagas, foram mantidos os mesmos critérios do ano passado. Tiveram uma 471 

reunião ordinária, mas o assunto não pode entrar na pauta, por isso mantiveram os mesmos 472 

requisitos, treze vagas para L1 e dezessete para L2. L1 são vagas reservadas para os candidatos que 473 

cursaram todo o Ensino Médio em escolas públicas, com renda familiar bruta per capita igual ou 474 

inferior a um salário e meio. L2 são vagas reservadas aos candidatos que cursaram todo o Ensino 475 

Médio em escolas públicas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a um salário mínimo 476 

e meio, autodeclarados pretos, pardos ou indígenas. Em resumo, 50% (cinquenta por cento) das 477 

vagas, que era o objetivo até 2020, reservadas aos alunos provenientes de escolas públicas. Dessas 478 

vagas, dezenove são reservadas para PPI. Recomenda que todos se cuidem. Comissão de Pós-479 

Graduação. Prof. Dr. Camilo Zufelato diz que será sucinto, pois boa parte das comunicações foi muito 480 
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bem explicita pela Profa. Maísa. A Comissão de Pós-Graduação vem informando com frequência 481 

essas medidas, então, tentará sintetizar ao máximo. Todas as disciplinas estão sendo ofertadas pelas 482 

plataformas digitais. São muito rigorosos ao cumprimento das exigências da Pró Reitoria de Pós-483 

Graduação. Estão fazendo um controle de aprovação dos planos de ensino, tanto pela CCP quanto 484 

pela CPG. Todas essas aprovações de acordo com as Portaria Capes, que também tem regulado 485 

esses assuntos, além da Pró Reitoria. Isso significa, como a própria Profa. Maísa disse, que devem 486 

encerrar o semestre tal como foi previsto, não terão necessidades de adiamentos. O processo 487 

seletivo, que já foi rapidamente mencionado, está em curso. Tiveram duzentas e quarenta e cinco 488 

inscrições, estão mantendo exatamente o mesmo número das inscrições dos anos anteriores. 489 

Tiveram, obviamente, que adaptar a dinâmica desse processo seletivo. A segunda etapa será feita 490 

online, como já devem estar sabendo.  Haverá um ensaio que será feito. Os alunos serão gravados. 491 

Estão em contato direto com a Comissão de Pós-Graduação da Faculdade de Direito de São Paulo, 492 

que estão adotando a mesma metodologia que a FDRP. É uma experiência inovadora, um pouco 493 

surpreendente para todos, mas, estão dando continuidade ao processo seletivo. Terminaram com 494 

sucesso a coleta de dados do Sucupira. Isso deu muito trabalho. Queria cumprimentar de modo 495 

muito especial a Profa. Flavia Trentini, como Coordenadora, que foi quem ficou sobretudo com a 496 

responsabilidade dessa atividade. Agradece também aos funcionários, esse é um trabalho muito 497 

grande. É uma Comissão com poucos funcionários. Tiveram a manutenção de todas as reuniões 498 

ordinárias da Comissão, exatamente para saberem como estão sendo as atividades de cada 499 

professor. Como o Programa é pequeno, estão pedindo para que todos os docentes entrem em 500 

contato direto com seus orientandos. Como o Prof. Pedro e o Prof. Márcio sinalizaram aqui, a 501 

complexidade desse momento, isso interfere diretamente na produtividade acadêmica, se quiserem 502 

usar essa expressão. A Comissão tem tido esse cuidado. Estão seguindo as orientações tanto da Pró 503 

Reitoria quanto da Capes em relação aos adiamentos. Estão obedecendo todo o calendário imposto 504 

pela Pró Reitoria. Tiveram alguns pedidos, como era de se esperar, mas alguns casos não serão 505 

necessários. Para o próximo semestre, como já mencionado, estão com a orientação para que todos 506 

os docentes pensem, reflitam, sobre soluções para que o semestre seja integralmente à distância. 507 

Não tem como, nesse momento, prevê o retorno às aulas presenciais. Pensar em encontrar soluções 508 

inteligentes para que não haja interrupções de atividades é algo muito importante. Por fim, é função 509 

dessa Comissão o inter-relacionamento com a sociedade. Nesse sentido, têm sido realizados muitos 510 

eventos, lives, webinars, para o público externo à Faculdade. Tem mais de vinte e cinco eventos de 511 

professores do Programa que já foram realizados. Tem, também, a interação dos mestrandos nessas 512 

iniciativas. Destacaria dessas atividades, a que sem dúvida nenhuma tem tido o maior sucesso, 513 

praticamente um curso regular que tem sido oferecido, vinculado ao Programa, com a Profa. Fabiana 514 

Severi, webinar, que já teve mais de seis encontros, cada um deles com aproximadamente mil e 515 

quinhentas visualizações. Esse é um número em absoluto de maior destaque da FDRP, de todos os 516 

eventos dessa natureza que têm sido realizados. Isso tem não só uma vinculação direta com a linha 517 

do Programa de Mestrado, mas, também, a participação de docentes do Programa. Até em relação a 518 

esse aspecto que gostaria de mencionar que essas atividades deveriam ser veiculadas com maior 519 

destaque no site da Faculdade, inclusive porque têm informado oficialmente essas atividades que 520 
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estão sendo realizadas no período do isolamento social. Claro que esses eventos têm uma 521 

divulgação oficial. Mas, olhando agora o site da Faculdade, existe até um vídeo do Prof. Alessandro, 522 

que destaca algumas atividades desse período, e sentiram falta desse evento da Pós-Graduação, que 523 

salvo melhor juízo, é aquele que tem tido maior impacto, maior adesão. Tiveram em média sete mil 524 

visualizações nessas atividades que já foram realizadas. Gostaria de fazer esse registro, que a 525 

Comissão sentiria necessidade de reformulação da divulgação desses eventos e de como o Programa 526 

de Mestrado da Faculdade tem contribuído nesse momento de pandemia. Esses eram os 527 

comunicados mais rápidos. Tentou fazer o mais rápido possível para o melhor andamento da reunião 528 

da Congregação. Fica à disposição para eventuais perguntas. A Sra. Diretora registra que, agora, no 529 

site da Faculdade tem um flag, chama de flag, mas é uma chamada especial, que têm os eventos 530 

que foram relatados. Solicita para comunicar o Setor de Comunicação, dona do flag, coloca as 531 

matérias lá. Na realidade, é muito importante nesse momento a contribuição da Unidade, Faculdade 532 

de Direito, para com a sociedade. A contribuição nesse período da pandemia é muito importante. 533 

Basta mandar as contribuições da Pós-Graduação para a Comunicação colocar no flag. Outro ponto, 534 

é uma dúvida, ainda não esclarecida junto à Faculdade de Direito do Largo São Francisco. Não sabe 535 

como será a captação, o concurso, dos novos alunos. Questiona se haverá prova escrita. Se tiver 536 

prova escrita, qual é a garantia da assepsia. Questiona qual a garantia da autenticidade da prova 537 

escrita que o aluno fez. Essa é a dúvida. O Prof. Dr. Camilo Zufelato diz que, respondendo 538 

diretamente à pergunta, falou muito rapidamente, mas era isso que se referia a segunda fase do 539 

processo seletivo da FDRP. Tem uma prova escrita, como sendo a prova da segunda fase, com 540 

bibliografia previamente destinada. Decidiram que esse ano os alunos, a partir dessa leitura, farão 541 

um ensaio sobre essa leitura. O modo de funcionamento dessa prova será mais ou menos como está 542 

sendo o funcionamento dessa reunião, as provas serão gravadas, estão verificando um mecanismo 543 

que eles não terão acesso a outros documentos que estejam no próprio computador e farão essa 544 

checagem com a gravação que foi feita do aluno. Estão pensando em como evitar todos os tipos de 545 

fraudes que isso pode gerar. É um desafio para todos e essa tem sido a estratégia até o momento. A 546 

Sra. Diretora diz que espera que dê tudo certo. Comissão de Pesquisa. Prof. Dr. Caio Gracco Pinheiro 547 

Dias comunica que a Comissão de Pesquisa está com poucas comunicações agora. Acha que a mais 548 

importante para a Faculdade de Direito é o SIICUSP, que estava marcado originalmente para o final 549 

do mês de setembro, seria realizado na Faculdade e foi convertido para evento online. Tem um novo 550 

calendário com as atividades do SIICUSP. Tem até o dia 10 de setembro para informar a data do 551 

evento. Em princípio o SIICUSP seria realizado na Faculdade de Direito de Ribeirão Preto em 552 

conjunto com outras unidades do Campus, acha que com todas, com exceção da Faculdade de 553 

Medicina. Estão conversando se a organização online dele vai manter a junção das Unidades ou se 554 

organizarão separadamente. Tem até 10 de setembro para fixarem isso, mas a previsão que as 555 

apresentações nas Unidades sejam entre 15/10 a 30/11. Isso, já considerando a possibilidade da 556 

conversão para um modelo de apresentação remota. Estão com o edital de apoio a eventos 557 

científicos aberto, as inscrições devem ser encaminhadas à Comissão de Pesquisa até o dia 07 de 558 

julho, às 16 horas, para que possa ser encaminhado para a Pró Reitoria de Pesquisa dentro do prazo. 559 

No último edital PIBIC receberam três inscrições: dois projetos apresentado pela Profa. Iara e um 560 
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projeto apresentado pelo Prof. Eduardo. Agradece a apresentação dos projetos. Com o recebimento 561 

dos projetos, a Comissão de Pesquisa vai dar início a seleção de acordo com os critérios do edital. 562 

Receberam uma comunicação, acredita que os docentes também receberam via Diretoria, o 563 

Instituto Serrapilheira, instituto privado de fomento à pesquisa, está com edital aberto para apoio 564 

financeiro à produção de Podcasts de divulgação científica. Têm algumas exigências no edital. 565 

Aproveita para falar publicamente, deveria falar primeiro privadamente, mas, acha que o ciclo de 566 

eventos que foi organizado pelo Prof. Nuno no ano passado, o Ciclo de Palestra Sobre o Futuro do 567 

Brasil, daria, talvez, uma proposta interessante. Fica aqui um convite ao Professor, se tiver interesse 568 

em continuar a proposta, apresentar para esse edital. Não sabe de outras iniciativas de outros 569 

professores que tenham organização de Podcasts, mas tem esse edital aberto, que a PRP 570 

comunicou. Estão aguardando as respostas dos demais professores sobre a questão das pesquisas 571 

de campo, a tragédia da pesquisa jurídica e a vantagem nessa época, da pesquisa ser praticamente 572 

bibliográfica, diminui o impacto dessa situação de quarentena na realização das pesquisas. O 573 

levantamento que fez mostra que a maioria das pesquisas que a Faculdade tem, que vão além da 574 

bibliográfica, as pesquisas empíricas, elas são basicamente pesquisas em cima de dados e que não 575 

envolve necessariamente a ida ao campo do pesquisador. Aguardam as manifestações se mais algum 576 

professor tem projeto que envolva pesquisa à campo para poderem pensar em como organizar isso 577 

para o segundo semestre. Comissão de Cultura e Extensão Universitária. Prof. Dr. Jair Aparecido 578 

Cardoso comunica que a CCEx está fazendo uma alteração no Regimento Interno da Faculdade sobre 579 

cursos, no regulamento, estão na fase final. Aprovarão pela CCEx, depois, socializar para a 580 

Comunidade e levar para a Congregação uma sugestão de novo regulamento, com alterações do 581 

anterior, adequando com a vinda da FADEP, as questões do convênio e outras questões importantes, 582 

para administrar os cursos de extensão da Faculdade. Esse é um trabalho que estão realizando e, 583 

mesmo com a pandemia, estão seguindo. A Feira das Profissões desse ano será online. Já 584 

prepararam a parte pela Faculdade, com vídeos e questões para fazer de forma online. A parte deles 585 

é a parte da CCEx. O Prof. Márcio encaminhou a parte dele pela Graduação. O Prof. Camilo a parte 586 

dele pela CoC. Estão fechando essa programação da Feira de Profissões online. A partir de ontem, a 587 

Faculdade passa a fazer parte do Conselho de Câmara em São Paulo, da PRCEU. Foi eleito ontem 588 

para membro do Conselho de Câmara de Curso em São Paulo, da PRCEU. Acha que isso é importante 589 

para a CCEx que estão participando ativamente lá. Esse é um reconhecimento. E essa candidatura, 590 

eleição, é um ganho, não pessoal, mas para o Campus em si e também para a Faculdade. Esse é o 591 

registro que gostaria de fazer nesse momento. Comissão de Relações internacionais. Prof. Dr. 592 

Alessandro Hirata diz, como já comunicado, as atividades de relações internacionais, como não 593 

poderia deixar de ser, estão suspensas pela Reitoria, especialmente qualquer tipo de viagem ao 594 

exterior, também dentro do país. Obviamente, foram bastante atingidos pela questão da pandemia, 595 

uma vez que têm e tinham diversos alunos no exterior, especialmente em países afetados como 596 

Itália e Espanha, no momento do ápice da pandemia nesses países. Ofereceram todas as 597 

possibilidades de ajudas possíveis para oferecer o retorno aos alunos que assim o desejaram e o 598 

suporte para aqueles que preferiram permanecer nos países onde estavam, especialmente pela 599 

dificuldade de viajar e tudo mais naquele momento em que eclodiu a pandemia nesse país. Nesse 600 
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momento têm sete alunos em intercâmbio, mas os cinco alunos com o Duplo Diploma com a 601 

Universidade de Camerino, ou seja, têm doze alunos da Faculdade na Europa nesse momento, que 602 

estão, todos esses, realizando atividades remotas. Todas as universidades envolvidas estão 603 

realizando atividades remotas, como a Universidade de São Paulo, nesse semestre. Retornaram 604 

antecipadamente, interrompendo o seu intercâmbio, seis alunos. Seis alunos voltaram 605 

antecipadamente, sendo que três deles estão acompanhando remotamente as suas atividades nas 606 

universidades onde deveriam estar, ou seja, na verdade continuam dentro da atividade de 607 

intercâmbio, mas no Brasil. Três alunos interromperam as atividades de intercâmbio, podendo 608 

retornar em outro semestre, como foi negociado com as universidades parceiras. Dois alunos 609 

queriam ir para Passau, mas ainda não tinham embarcado e conseguiram ficar no país. Tiveram 610 

vários episódios mais difíceis. Teve um aluno que voltou no último voo da Alemanha, antes de se 611 

fechar o espaço aéreo naquele momento. Foi bastante complicado, mas deu tudo certo. Todo estão 612 

bem, ou retornaram ao semestre letivo da Faculdade ou, então, acompanhando as universidades 613 

estrangeiras. Na verdade, está tudo suspenso. Os alunos que foram selecionados para o Duplo 614 

Diploma que iriam em setembro, estão aguardando. A Universidade de Camerino vai expedir a carta 615 

de aceite deles, mas tudo depende de como se desenrolar as situações. No momento, a Reitoria 616 

proibiu qualquer tipo de viagem. Então, nenhum aluno da Faculdade irá viajar até que essa 617 

suspensão não seja revista. 4. Palavra aos Senhores Membros. A Ac. Ana Paula Araújo Alves da Silveira 618 

gostaria de trazer algumas informações acerca do evento que o Centro Acadêmico Antônio 619 

Junqueira de Azevedo protocolou o ofício do dia 03 de junho, chamado “Direito USP Ribeirão – Uma 620 

Experiência Virtual”. Além de Representante Discente, também faz parte da Diretoria do CAAJA e 621 

participou ativamente na organização desse evento e gostaria de trazer alguns esclarecimentos. O 622 

evento foi pensado devido ao cancelamento do Workshop de Direito, que decidiram cancelar esse 623 

ano, em função das recomendações da OMS, para evitar aglomerações. Espera que nos próximos 624 

anos a situação se normalize, que na próxima gestão o Workshop possa ser realizado. Mas, neste 625 

ano, decidiram, mesmo que as atividades sejam retomadas no próximo semestre, que o evento não 626 

aconteça em razão das recomendações dos protocolos sanitários. Para que não deixassem de 627 

realizar o evento que atendesse aos alunos do Ensino Médio e de Cursinho e que, também, não 628 

deixasse de discutir a organização da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto e o universo do Direito, 629 

decidiram fazer um Workshop virtual, que não substitui o presencial, mas que tenta trazer para o 630 

debate e que dê acesso a esses alunos da melhor forma possível. Decidiram realizar em parceria com 631 

a Faculdade, por isso fez o protocolado, justamente, porque é um evento que promove a imagem da 632 

FDRP para comunidade dos alunos do Ensino Médio, para que muitos possam tomar sua decisão nas 633 

inscrições para os vestibulares e que vejam a Faculdade como uma instituição de excelência. Por 634 

isso, pediram a permissão para fazerem um tour virtual pela Faculdade. Mostrariam a estrutura, que 635 

é parte do Workshop do Direito e também terão a apresentação de todas as instituições de extensão 636 

da Faculdade e uma palestra, um debate, que que será feito contando com participação de 637 

professores da Casa, sobre o universo do Direito. Seguirão online, provavelmente pela forma do 638 

Google Meet, em julho, acha que no dia 18, a tarde, com inscrições para os alunos da rede pública e 639 

particulares. Como é um evento online, pensaram em divulgar amplamente, não só na região de 640 
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Ribeirão Preto, mas em todo o país, até porque muitos dos discentes da Faculdade são pessoas 641 

provenientes dos mais diversos estados brasileiros. Acredita que esse evento online permitirá maior 642 

divulgação e promoção da imagem da FDRP, não só no estado de São Paulo, mas em todos estados 643 

do Brasil. Acreditam que a primeira parte desse evento não contempla toda a experiência do 644 

Workshop. Pretendem posteriormente, no segundo semestre, realizarem um outro evento, 645 

provavelmente virtual, mas ainda está em debate, em estruturação. A princípio estão com essa 646 

primeira parte, que gostariam de realizarem junto à Faculdade, por ser uma questão de interesse de 647 

ambas as partes e de promoção da Instituição. A Sra. Diretora diz à Ac. Ana Paula que já colocou isso 648 

como uma comunicação tanto no CTA quanto na Congregação. O ofício já está aprovado no sentido 649 

de ter a colaboração da Faculdade por via e por intermédio da Comunicação. Então, aguardam o 650 

material do CAAJA para ser comunicado. Parabeniza o CAAJA e a Ac. Ana Paula, como 651 

Representante, pela iniciativa e pelo programa. O Prof. Dr. Umberto Celli Júnior diz que pede a 652 

palavra, primeiro para fazer àquilo que já disse a Sra. Diretora ao saudar a recondução da Profa. 653 

Silvana Mishima à Congregação. A Profa. Silvana tem dado uma contribuição inestimável à 654 

Faculdade. Fica muito feliz com o fato da Profa. Silvana ter sido reconduzida. Também, saudar 655 

novamente o querido Prof. Sérgio de Albuquerque, que tem dado uma enorme contribuição à 656 

Faculdade de Direito. É testemunha de que os dois Professores têm dado uma contribuição enorme. 657 

Queria fazer coro também àquela preocupação que foi manifestada pelo Prof. Pedro Dallari, com 658 

relação à retomada das aulas. Já foi aqui discutido antes, mas gostaria de deixar registrado também, 659 

inclusive no tocante à ausência de planejamento dos próprios alunos. Tem conversado com alguns 660 

alunos seus, fez até uma pesquisa empírica, notou que muitos não são de Ribeirão Preto, não estão 661 

comtemplando já a possibilidade de terem aulas presenciais no segundo semestre. Acha que, talvez, 662 

esteja havendo, e compreende as razões evidentemente, um exagerado otimismo. Vê as notícias 663 

diariamente, mas já passaram dos trinta e cinco mil mortos no Brasil todo. No estado a curva 664 

também é ascendente. Observou que o Prof. Pedro mencionou que as universidades italianas não 665 

retomarão as atividades no segundo semestre, o que é verdade, leu isso nos jornais e conversou 666 

com alguns parentes seus na Itália, e também na Alemanha. A Alemanha que teve uma situação 667 

muito mais sob controle do que a do Brasil, as aulas presenciais não serão retomadas. O Brasil, viu 668 

hoje nos jornais, já se transformou no epicentro dessa doença. Então acha um pouco temerário que 669 

já comecem a pensar na retomada no segundo semestre, quando os fatos estão a mostrar que, 670 

talvez, isso não vai ser possível. Cumprimenta todos os colegas da Faculdade de Direito que, sem 671 

exceção, aderiram as aulas não presenciais usando diversas ferramentas. É um fato auspicioso na 672 

medida que os alunos não foram prejudicados. Acha que essa experiência acumulada ao longo desse 673 

semestre, não está sendo pessimista, apenas acha que está sendo realista, deve se repetir no 674 

segundo semestre. A Sra. Diretora indaga quem é o “cliente” na reunião. O Sr. Fábio José Moretti 675 

responde que é o Prof. Jair. A Profa. Dra. Silvana Martins Mishima agradece, formalmente agora, a 676 

indicação da Faculdade de Direito para que retornasse reconduzida à Congregação. Esse é um lugar 677 

de muito aprendizado. O Prof. Celli retomou a questão inicial que o Prof. Pedro Dallari colocou, 678 

queria reiterar essa mesma preocupação. O número de casos vem aumentando bastante, quando 679 

pensam em Ribeirão Preto, disparou o número de casos. Ribeirão Preto é um polo de atendimento. 680 
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Então, disparou também o número de óbitos para Ribeirão Preto. Entende como muito necessário 681 

ter um planejamento futuro caso haja a possibilidade das aulas presenciais, mas terão situações 682 

muito diversas na USP. Fica muito tranquila quando escuta que a Faculdade de Direito não vai 683 

precisar ter a reposição no segundo semestre, porque as atividades e os estágios estão sendo 684 

possíveis remotamente. Mas, muitas Unidades terão que ter reposição. Se pegarem todos os cursos 685 

da área da Saúde, alguns cursos que usam laboratórios, Ciências Farmacêuticas talvez, Medicina, 686 

Odonto, Enfermagem, Fono, Fisio, enfim, vários desses cursos de área profissional, estão em uma 687 

situação bastante preocupante. Porque, mesmo considerando a redução do número de estágios em 688 

serviço de saúde, a previsão mais otimista que tem ouvido dos colegas é que precisariam ir até 689 

setembro para poderem fechar o semestre. O Prof. Márcio que tem participado do CoG deve ter 690 

mais informações, mas é uma situação bastante preocupante. Acha que terão que olhar com muito 691 

cuidado, acha que a USP talvez não tenha uma ação tão uniforme, tão linear para todos os cursos. 692 

Alguns cursos devem estar como a Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, da não necessidade de 693 

aulas presenciais. Em Ribeirão Preto são vários cursos na área da Saúde e, por mais que tenham a 694 

possibilidade de estabelecer atividades remotas, terão dificuldades para o fechamento do semestre. 695 

Só queria reiterar essa preocupação que acha que é de todos, melhores formar de voltar, como 696 

segurar os alunos do primeiro ano. Atualmente dá aulas para o primeiro ano. Tem uma turma que os 697 

alunos manifestaram o desejo do trancamento coletivo da disciplina, na verdade, do curso. Tem 698 

levado isso para a Comissão de Graduação que tem preocupação com isso. Muitos alunos têm 699 

demonstrado preocupação com o período de formatura. Terão mesmo essa necessidade de 700 

pensarem estratégias. Queria reiterar a fala do Prof. Pedro Dallari, que é uma situação que tem 701 

preocupado todos, a imprevisibilidade, os números que só aumentam, a curva que não achata, as 702 

medidas de abertura e flexibilização para o estado de São Paulo com esse número de óbitos. Essa 703 

era a sua fala, reiterando a colocação do Prof. Pedro e Prof. Celli, mas lembrando dessa diversidade 704 

que tem a Universidade de São Paulo e que isso em algum momento tem que ser discutido para 705 

além das perguntas mais homogêneas. Talvez esse levantamento seja exatamente para isso, para 706 

poder identificar um pouco essas grandes diferenças enquanto áreas de conhecimento. A Sra. 707 

Diretora diz que essa preocupação é de todos. Lendo os jornais todos os dias, o que percebeu é que 708 

o pico, pelo menos a imprensa está dando como pico, do Covid-19, meados de julho. Portanto, vão 709 

ver o que a USP vai decidir e como vão lidar com essa retomada. É uma preocupação muito grande, 710 

principalmente diante do noticiário que comunica que em julho se dará o pico. Em meados de julho, 711 

não é começo de julho. A Profa. Dra. Iara Pereira Ribeiro diz que, como o Prof. Pedro Dallari falou, a 712 

realidade de hoje pode não ser a realidade daqui alguns meses. A preocupação que as salas são 713 

pequenas para o número de alunos, e isso é muito importante. Os professores, e os alunos também, 714 

mas está pensando como professor, podem sofrer perdas em casa, podem sofrer abalos psicológicos 715 

e podem pedir afastamento. Então, a ideia de que voltem, tem que voltar com muita segurança para 716 

os alunos. Com sinceridade, não vê cinquenta alunos nas salas que têm atualmente, não cabe. Ao 717 

mesmo tempo, se voltarão todos juntos, se voltarão todos os anos juntos ou será só o primeiro ou 718 

segundo ano, também tem que pensar. Nos supermercados aqui em Ribeirão Preto, por exemplo, 719 

tem que medir a temperatura para entrar, vai haver esse mecanismo para medir a temperatura. São 720 
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medidas que a sociedade e os pais e os alunos vão exigir. Além dos procedimentos de álcool gel, que 721 

tem até algumas ressalvas, que alguns dizem que não tem que ser compartilhado, mas é melhor ter 722 

do que não ter. Além dos procedimentos que foram colocados, existe o procedimento para a 723 

colocação dos alunos em sala de aula, do revezamento de turmas, de outros procedimentos como 724 

medição de temperatura, como tem até nos supermercados de acesso. Mais ainda, é de muito 725 

cuidado. Como o Prof. Pedro disse, reitera as palavras dele, a Profa. Silvana também colocou, se a 726 

Itália que começou antes não vai ter aula no semestre que vem, começa para lá de setembro, pensar 727 

nesse momento na volta das aulas presenciais, é temeroso. É preciso já pensar um plano. A 728 

Faculdade precisa pensar junto com a Reitoria, mas também pode pensar um pouco adiante, pode 729 

colocar propostas nesse sentido. A Sra. Diretora diz que exatamente essa foi a missão da Profa. 730 

Maísa, perguntar aos Departamentos e Colegiados como vai ser o recomeço. Isso provavelmente 731 

ainda vão discutir e debater junto com os registros do Reitor no dia 16. Mas, a Profa. Maísa já tem 732 

um levantamento e não viu essa necessidade do termômetro. Mas, se um dos protocolos for o 733 

termômetro, certamente será instalado na Unidade. O Prof. Dr. Caio Gracco Pinheiro Dias relata, 734 

como é de conhecimento da maioria, o programa com dois alunos egressos do Programa de 735 

Graduação. O Grupo de Estudo em Formação Docente e Metodologia do Ensino do Direito que se 736 

reúne todos os meses, aos sábados, tem mantido as suas atividades nesse período de quarentena, 737 

obviamente migrando para o online. A migração online fez com que o Grupo tivesse um impacto até 738 

internacional, porque na última reunião tiveram participantes do Chile. Até numa evidência maior 739 

que têm com a Universidad de La Frontera. Tem um docente, Prof. Rodrigo Pessoa, da Universidad 740 

de La Frontera, que tem participado das reuniões. Têm participantes de cinco estados brasileiros e 741 

nesse período têm feito reuniões focadas na troca de experiência sobre como os docentes estão 742 

lidando com a migração para as aulas remotas. É um convite que já fez para os colegas outras vezes. 743 

Convida aqueles que quiserem participar para essa atividade que tem sido bem esclarecedora, 744 

inclusive para conhecimento da realidade de como está sendo o ensino do Direito em outras 745 

instituições, com outras condições e contingências. Lembrando que foi uma atividade que, quando 746 

foi solicitado dos professores que indicassem quais atividades que estavam fazendo no contexto da 747 

pandemia, foi relatado para a Reitoria, mas estranhamente não aparece na página da Faculdade nas 748 

atividades sobre o Covid. Não aparece naquele curto vídeo que foi divulgado recentemente, também 749 

não é mencionado. Fica uma lembrança que é uma atividade que parece importante, óbvio que é 750 

suspeito para falar, mas que não parece que está tendo a devida visibilidade pela Faculdade, a 751 

devida divulgação. Até em torno disso, reforça a fala do Prof. Camilo, em relação aos eventos que o 752 

Centro de Estudo de Direito e Desigualdades tem feito online, que tem comprovado inclusive pelo 753 

impacto que tem tido, conseguem medir pelos dados fornecidos, consegue medir o número de 754 

pessoas que se inscrevem no canal da Faculdade depois de assistirem o evento. O Sr. Fábio talvez 755 

corrija a informação, mas, acha que com os últimos seis eventos do CEDD, dobrou o número de 756 

inscritos do canal da Faculdade. Pode estar fazendo a conta errada. É um dado interessante, 757 

inclusive para pensarem no futuro, mesmo quando a pandemia passar, a manutenção das atividades 758 

nesse formato também, porque é uma canal para aumentar o impacto da atividade que o presencial 759 

simplesmente não consegue ter. Fica o elogio aos organizadores. Participou de duas dessas aulas, 760 
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como ouvinte. Pede o registro. O Sr. Fábio José Moretti diz que realmente foi algo do tipo mesmo. 761 

Não tem os números exatos. Acha que quem fez o levantamento foi o Tadeu. Mas é algo do tipo. O 762 

Prof. Dr. Camilo Zufelato solicita à Sra. Diretora que fizessem a reunião da Congregação no mês de 763 

julho. Os motivos são vários, estão há duas horas de reunião, praticamente só falaram de assuntos 764 

que estão relacionados com a readequação das atividades, com replanejamento das atividades, que 765 

pessoalmente acha que poderiam tê-las feito nos meses de abril e maio. A Congregação como órgão 766 

máximo da Faculdade, não substitui reuniões com Chefes de Departamento ou com Presidentes de 767 

Comissão. Acha que institucionalmente tem o locus adequado, o mês de julho, com base nas falas, 768 

vai ser um mês muito importante para ter um redirecionamento ou pelo menos a confirmação das 769 

expectativas para o próximo semestre. Nem sempre há Congregação no mês de julho, mas em 770 

função de toda a atipicidade desse contexto. Está sentindo a necessidade das pessoas falarem sobre 771 

as suas experiências, parece que seria indispensável para a Unidade que houvesse a reunião da 772 

Congregação no mês de julho. Esse seu pedido à Profa. Monica. A Sra. Diretora diz ao Prof. Camilo 773 

que vai colocar a solicitação à apreciação na convocação que irá fazer para as Comissões e os 774 

Departamentos por volta do dia 18. Se houver unanimidade farão a reunião da Congregação em 775 

julho. A questão das aulas presenciais ou não ou remotas no segundo semestre, esse quadro muda 776 

todos os dias. Contando que esse quadro muda todos os dias terão novidades quase todos os dias. O 777 

que viu nos jornais é que o pico vai acontecer em meados de julho. Então, convocaria 778 

eventualmente para o final de julho, começo de agosto. Mas, em todo caso, todas as Comissões e os 779 

Departamentos serão consultados sobre essa possibilidade, a reinvindicação da realização da 780 

Congregação em julho. A Profa. Dra. Eliana Franco Neme diz que sua única consideração é que hoje é 781 

dia 05 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente, estão vivendo em uma pandemia que em sua 782 

percepção é uma degradação sistêmica do meio ambiente e mais uma vez vai registrar aqui, como 783 

faz em quase todas as Congregações, a Universidade precisa repensar sobre o reaproveitamento dos 784 

recursos naturais. II. ORDEM DO DIA. REFERENDAR. 1. Renovação do Reconhecimento de Curso. 1.1. 785 

Processo 2019.1.582.89.1 - Faculdade de Direito de Ribeirão Preto. Relatório Síntese e documentação 786 

pertinente ao Reconhecimento do Curso de Bacharelado em Direito, 2016 a 2021, oferecido pela 787 

Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo. Aprovação “ad referendum” 788 

da Comissão Coordenadora do Curso em 13/04/2020. Aprovação da Comissão de Graduação, em 789 

23/04/2020, com base no parecer favorável da Profa. Dra. Maria Hemília Fonseca. Parecer do relator 790 

pela Congregação, Prof. Dr. Gustavo Assed Ferreira, favorável à aprovação da Renovação do 791 

Reconhecimento do curso de Direito da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da Universidade de 792 

São Paulo, em 14/05/2020. Aprovação “ad referendum” da Congregação, em 18/05/2020, com base 793 

no parecer favorável do relator. O Prof. Dr. Gustavo Assed Ferreira diz que, só pra reiterar, todos os 794 

requisitos formais do relatório foram cumpridos. O relatório cumpriu o seu papel. Cumprimenta os 795 

relatores e pede pela aprovação do parecer. O Prof. Dr. Camilo Zufelato, como Coordenador da CoC, 796 

faz os agradecimentos públicos ao Prof. Caio e à Profa. Iara, que atendendo a um pedido sobretudo 797 

pela urgência e complexidade que esse assunto requeria, auxiliaram e muito tanto a CoC quanto a 798 

CG. Gostaria de deixar de público o agradecimento. Colocado em discussão e votação, o despacho 799 

da Sra. Diretora, de 18/05/2020, que aprovou o Relatório Síntese e documentação pertinente ao 800 
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Reconhecimento do Curso de Bacharelado em Direito, 2016 a 2021, oferecido pela Faculdade de 801 

Direito de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, com base no parecer favorável do relator 802 

Prof. Dr. Gustavo Assed Ferreira, é aprovado por unanimidade (vinte membros). APROVAR. 2. 803 

Convalidação de Disciplinas Optativas Livres. 2.1. Processo 2019.5.267.89.6 - Fernando Dias Batista 804 

Pedroso da Silva. Requerimento de aproveitamento de estudos para disciplinas optativas livres, 805 

cursadas na FEA-USP, nos anos de 1993, 1994 e 1996: EAD 0171 Modelos de Negociação 01/93; EAD 806 

0151 Processamento de Dados 01/93; EAD 0123 Administração de Recursos Humanos I 01/94; EAD 807 

0141 Marketing 01/94; EAD 0116 Planejamento Empresarial 01/96; EAD 0173 Elaboração de 808 

Projetos 02/96; EAD 0117 Desenvolvimento Organizacional 02/96; EAD 0162 Administração da 809 

Produção Operações I 01/93, apresentado pelo interessado, aluno matriculado no 7º semestre (ano 810 

2019) do Curso de Direito desta Faculdade, fls. 02. Histórico escolar e programas das disciplinas às 811 

fls. 03-27. Indeferimento do pedido pela Comissão de Graduação em 17/06/2019, tendo em vista 812 

que as disciplinas a serem convalidadas já foram utilizadas para obtenção do grau de Bacharel em 813 

Administração em outra Unidade da USP (fls. 3 a 7), fls. 29. Parecer verbal da Profa. Dra. Iara Pereira 814 

Ribeiro, fls. 28. Interposição de recurso contra a decisão da Comissão de Graduação em 27/08/2019, 815 

fls. 30-31. Manutenção do indeferimento do pedido pela Comissão de Graduação em 12/09/2019, 816 

fls. 34. A Congregação, em 06/12/2019, deliberou a retirada do item da pauta para apreciação na 817 

próxima reunião do Colegiado. Parecer do relator pela Congregação, Prof. Dr. Alessandro Hirata, em 818 

14/02/2020, favorável ao provimento do recurso impetrado pelo interessado, convalidando em 819 

optativas livres, as disciplinas por ele cursadas durante sua graduação em Administração pela FEARP, 820 

fls. 36-37. A Congregação, em 06/03/2020, deliberou a retirada do item da pauta para apreciação na 821 

próxima reunião do Colegiado, devido ao adiantado da hora. A Sra. Diretora esclarece que é um caso 822 

que já passou e diria que está “pendurado”, ano passado e este ano também na Congregação de 823 

março foi adiado. O Prof. Dr. Alessandro Hirata diz que fará um relato resumido do caso, pois faz 824 

bastante tempo. O aluno entra com esse recurso em relação ao reconhecimento de disciplinas 825 

cursadas anteriormente por ele no outro curso de graduação da própria Universidade de São Paulo, 826 

na FEARP. Ele cursou Administração há alguns anos e entrou com pedido de reconhecimento de 827 

disciplinas, tanto no reconhecimento de disciplinas obrigatórias do curso da FDRP como de 828 

disciplinas optativas. As disciplinas obrigatórias foram aceitas, foram reconhecidas pela CG e as 829 

optativas não. Por isso é objeto o recurso do aluno. O argumento no processo pela CG era de que 830 

esses créditos já teriam sido utilizados num curso que já foi completado, ou seja, como ele já se 831 

formou lá na FEARP esses créditos foram utilizados já para concluir uma graduação, eles não 832 

poderiam ser aproveitados como disciplinas optativas para o curso de graduação da FDRP. Isso é o 833 

que está no parecer. O argumento do aluno foi se teve disciplinas obrigatórias que foram 834 

aproveitadas de um curso concluído, porque não poderia os créditos optativos, que seriam menores 835 

que os obrigatórios. Fez uma consulta junto com a Sra. Márcia, consultaram a Pró Reitoria de 836 

Graduação se existiria algum tipo de vedação de reconhecimento de créditos como optativos de 837 

cursos que foram concluídos, ou seja, que foi obtido grau de conclusão do curso. A resposta foi que 838 

não existe vedação. Não só não existe uma vedação, como argumento não pode ser utilizado no 839 

sentido de que se ele não tivesse concluído o curso o aluno poderia ter utilizado os créditos. O que 840 
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não faz sentido, porque privilegiaria o aluno que não concluiu o outro curso e que poderia ter 841 

utilizado esses créditos porque não existiria vedação, nem temporal, nem em relação a ter sido 842 

utilizado na conclusão do outro curso. Seu parecer é pelo provimento do recurso. Colocado em 843 

discussão e votação, o parecer do relator pela Congregação, Prof. Dr. Alessandro Hirata, favorável ao 844 

provimento do recurso impetrado pelo interessado, convalidando em optativas livres, as disciplinas 845 

por ele cursadas durante sua graduação em Administração pela FEARP, é aprovado por unanimidade 846 

(vinte membros). 3. Cursos de Especialização. 3.1. Processo 2019.1.535.89.3 - Departamento de 847 

Direito Privado e de Processo Civil. Proposta de criação do curso de especialização “LLM Direito Civil - 848 

3ª Edição”, apresentada pelo Prof. Dr. Alessandro Hirata (Coordenador) e Profa. Dra. Cíntia Rosa 849 

Pereira de Lima (Vice Coordenadora), via convênio com a FADEP. Aprovação da proposta de criação 850 

do curso, bem como da realização do convênio entre FDRP e FADEP, pelo Conselho do 851 

Departamento de Direito Privado e de Processo Civil, em 08/11/2019, com base no parecer do Prof. 852 

Dr. Jair Aparecido Cardoso, fls. 57.  Aprovação da proposta de oferecimento do curso, bem como da 853 

realização do convênio entre FDRP e FADEP, pela Comissão de Cultura e Extensão Universitária, em 854 

04/12/2019, fls. 60, com base no parecer da Profa. Dra. Eliana Franco Neme, fls. 60. Aprovação do 855 

convênio entre FDRP e FADEP pelo Conselho Técnico Administrativo, em 06/03/2020, com base no 856 

parecer do Prof. Dr. Nuno Manuel Morgadinho dos Santos Coelho, fls. 63. Parecer do relator pela 857 

Congregação, Prof. Dr. Gustavo Assed Ferreira, em 13/04/2020, favorável à proposta do curso, fls. 858 

65. Colocado em discussão e votação, o parecer do relator pela Congregação, Prof. Dr. Gustavo 859 

Assed Ferreira, favorável à proposta do curso de especialização “LLM Direito Civil - 3ª Edição”, 860 

apresentada pelo Prof. Dr. Alessandro Hirata (Coordenador) e Profa. Dra. Cíntia Rosa Pereira de Lima 861 

(Vice Coordenadora), via convênio com a FADEP, é aprovado por maioria (dezoito votos favoráveis e 862 

duas abstenções). 3.2. Processo 2019.1.598.89.5 - Faculdade de Direito de Ribeirão Preto. Proposta 863 

de criação do curso de especialização “Direito Administrativo - 2ª Edição”, apresentada pelo Prof. Dr. 864 

Gustavo Assed Ferreira (Coordenador) e Profa. Dra. Juliana Oliveira Domingues (Vice Coordenadora), 865 

via convênio com a FADEP. Aprovação da proposta de criação do curso, bem como da realização do 866 

convênio entre FDRP e FADEP, pelo Conselho do Departamento de Direito Público, em 31/10/2019, 867 

com base no parecer do Prof. Dr. Gabriel Loretto Lochagin, fls. 47. Aprovação da proposta de 868 

oferecimento do curso, bem como da realização do convênio entre FDRP e FADEP, pela Comissão de 869 

Cultura e Extensão Universitária, em 04/12/2019, com base no parecer do Prof. Dr. Guilherme 870 

Adolfo dos Santos Mendes, fls. 51. Aprovação do convênio entre FDRP e FADEP pelo Conselho 871 

Técnico Administrativo, em 06/03/2020, com base no parecer da Profa. Dra. Iara Pereira Ribeiro, fls. 872 

57. Parecer do relator pela Congregação, Prof. Dr. Alessandro Hirata, em 13/04/2020, favorável à 873 

aprovação do curso de especialização “Direito Administrativo - 2ª Edição”, a ser realizado pelo 874 

Departamento de Direito Público da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, com convênio com a 875 

FADEP. Colocado em discussão e votação, o parecer do relator pela Congregação, Prof. Dr. 876 

Alessandro Hirata, favorável à aprovação do curso de especialização “Direito Administrativo - 2ª 877 

Edição”, apresentado pelo Prof. Dr. Gustavo Assed Ferreira (Coordenador) e Profa. Dra. Juliana 878 

Oliveira Domingues (Vice Coordenadora), via convênio com a FADEP, é aprovado por maioria 879 

(dezenove votos favoráveis e uma abstenção). 3.3. Processo 2019.1.412.89.9 – Faculdade de Direito 880 
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de Ribeirão Preto. Proposta de criação do curso de especialização “Licitações, contratos 881 

administrativos e orçamento público”, apresentada pelo Prof. Dr. Gabriel Loretto Lochagin 882 

(Coordenador) e Prof. Dr. Thiago Marrara de Matos (Vice Coordenador), via convênio com a FADEP. 883 

Aprovação da proposta de criação do curso, bem como da realização do convênio entre FDRP e 884 

FADEP “ad referendum” do Conselho do Departamento de Direito Público em 06/11/2019, com base 885 

no parecer do Prof. Dr. Cláudio do Prado Amaral, fls. 71, e referendada em 19/02/2020, fls. 80. 886 

Aprovação da proposta de oferecimento do curso, bem como da realização do convênio entre FDRP 887 

e FADEP, pela Comissão de Cultura e Extensão Universitária, em 04/12/2019, com base no parecer 888 

do Prof. Dr. Camilo Zufelato, fls. 76. Aprovação do convênio entre FDRP e FADEP pelo Conselho 889 

Técnico Administrativo, em 06/03/2020, com base no parecer da Profa. Dra. Iara Pereira Ribeiro, fls. 890 

81. Parecer do relator pela Congregação, Prof. Dr. Alessandro Hirata, em 13/04/2020, favorável à 891 

aprovação do curso de especialização “Licitações, contratos administrativos e orçamento público”, a 892 

ser realizado pelo Departamento de Direito Público da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, com 893 

convênio com a FADEP. Colocado em discussão e votação, o parecer do relator pela Congregação, 894 

Prof. Dr. Alessandro Hirata, favorável à aprovação do curso de especialização “Licitações, contratos 895 

administrativos e orçamento público”, apresentado pelo Prof. Dr. Gabriel Loretto Lochagin 896 

(Coordenador) e Prof. Dr. Thiago Marrara de Matos (Vice Coordenador), via convênio com a FADEP, 897 

é aprovado por maioria (dezoito votos favoráveis e duas abstenções). A Profa. Dra. Eliana Franco 898 

Neme solicita o registro da sua saída da reunião neste momento e pede à Profa. Cíntia que a avise 899 

quando terminar. 4. Concursos para Livre Docência. 4.1. Processo 2019.1.686.89.1 – Departamento de 900 

Direito Público. Análise da inscrição e Banca Examinadora do concurso para Livre Docente junto ao 901 

Departamento Direito Público, Área de Direitos Humanos, nos termos do Edital FDRP Nº 034/2019. 902 

Candidata inscrita: Profa. Dra. Eliana Franco Neme (fls. 11-18). Sugestão de Banca Examinadora 903 

aprovada pelo Conselho do Departamento de Direito Público em 19/02/2020, fls. 19: Titulares: 904 

Professora Associada Monica Herman Salem Caggiano (FD-USP), Professor Associado Rubens Beçak 905 

(FDRP-USP), Professor Associado Vidal Serrano Nunes Júnior (PUC-SP), Professor Titular André de 906 

Carvalho Ramos (FD-USP) e Professor Associado Antônio Alberto Machado (UNESP). Suplentes: 907 

Professor Associado Gustavo Assed Ferreira (FDRP-USP), Professor Associado Víctor Gabriel de 908 

Oliveira Rodriguez (FDRP-USP), Professora Doutora Flávia Piovesan (PUC-SP), Professor Titular Pedro 909 

Bohomoletz de Abreu Dallari (IRI-USP) e Professor Associado Daniel Damasio Borges (UNESP).  910 

Parecer da relatora pela Congregação, Profa. Dra. Iara Pereira Ribeiro, em 24/03/2020, pela 911 

provação dos nomes indicados, observando as ressalvas feitas em relação ao Prof. Dr. Antônio 912 

Alberto Machado (não atualiza a plataforma lattes desde 2017, por isso não foi possível avaliar seus 913 

trabalhos mais recentes) e a Profa. Dra. Flávia Piovesan (embora reconhecidamente envolvida com o 914 

tema dos direitos humanos não é Livre-Docente de acordo com seu curriculum lattes). No que se 915 

refere à inscrição da Candidata, considera necessária a juntada da cópia do diploma do doutorado 916 

para a regularização formal da inscrição (foi juntado apenas a ata de defesa do doutorado). A Sra. 917 

Diretora solicita que seu nome fosse retirado da Banca, já tinha avisado que na Faculdade de Direito, 918 

como Diretora, não vai aceitar a participação em Bancas de concursos, mesmo que em concursos de 919 

Livre Docência. Pode ser muito bem substituída pelo Prof. Dr. Gustavo Assed Ferreira, que tomará o 920 
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seu lugar. É só essa a sua observação. A Profa. Dra. Iara Pereira Ribeiro declina de ler o parecer, as 921 

questões importantes estão colocadas na própria pauta. Seu parecer foi favorável, só fez algumas 922 

considerações. A Sra. Diretora pede sua substituição como membro da Banca. A Profa. Dra. Iara 923 

Pereira Ribeiro diz que o lattes do Prof. Dr. Antônio Alberto Machado não está atualizado. Não o 924 

conhece. O Prof. Daniel Damasio Borges (UNESP), que está como suplente, parece ser um bom 925 

nome. Não conhece pessoalmente nenhum dos dois e também não segue. Somente fez essa 926 

observação em relação ao lattes do Prof. Dr. Antônio Alberto Machado não estar atualizado há 927 

muito tempo. Talvez a indicação do Prof. Daniel que é da mesma Faculdade, fosse mais adequada, 928 

mas não quis fazer a indicação, só pontou. O Prof. Dr. Camilo Zufelato diz que a Congregação tem 929 

sempre tido por princípio a manutenção máxima possível as sugestões que vem do Departamento. 930 

Parece que a Banca está bem construída, as propostas são muito boas. A Congregação precisa definir 931 

a saída da Profa. Monica Herman, tem necessidade de contemplar outro nome. Indica um professor 932 

da própria Faculdade, que é especialista no tema central da tese da Profa. Eliana, que é o Prof. 933 

Márcio Ponzilacqua. A composição da Banca está formada por grandes constitucionalistas e tem a 934 

questão do Direito e religião, que é muito forte na tese, e a FDRP tem um grande especialista no 935 

assunto entre os professores. Faz essa sugestão com observação do que está no parecer da relatora 936 

sobre a Profa. Flávia Piovesan. Parece que a Profa. Flávia Piovesan não teria Livre Docência, seria 937 

Doutora, ela está como suplente. O que lhe parece é que pela notoriedade do conhecimento jurídico 938 

da Profa. Piovesan, ela poderia ser considerada como membro se a Congregação votasse por dois 939 

terços pela indicação do nome dela. Está fazendo esta sugestão em respeito à indicação que veio do 940 

próprio Departamento, uma vez que precisam se atentar a isso no parecer da Profa. Iara. A Profa. 941 

Flávia Piovesan não é Associada, precisariam ter esse cuidado. Em respeito à eleição que foi feita no 942 

Departamento, o nome dela deveria ser mantido. É uma Professora de indiscutível notoriedade 943 

nesse tema. Só precisa ter esse cuidado. Sua indicação, portanto, é bastante concreta, é o nome do 944 

Prof. Márcio Ponzilacqua. A Profa. Dra. Silvana Martins Mishima diz que o Prof. Camilo foi bastante 945 

claro, o Regimento da USP com relação as Bancas examinadoras para Concursos de Livre Docência 946 

indicam sempre que seja no mesmo nível da careira ou acima, mas abre uma possibilidade muito 947 

interessante, que é isso que o Prof. Camilo apontou. A sua dúvida era se o Departamento tinha feito 948 

alguma justificativa para encaminhar o nome da Profa. Flávia como especialista de notório saber, 949 

porque como dois terços dos votos é possível que ela seja indicada, seja mantida na Banca. Tende a 950 

concordar com o Prof. Camilo que as Bancas sejam olhadas com cuidado pela Congregação, olhando 951 

para as indicações do Departamento. Sua tendência é manter o nome dela, mas gostaria de saber 952 

isso. Isso não estava no material, mas poderia estar. Seria uma saída até melhor, que seria os dois 953 

terços da Congregação. A Profa. Dra. Cíntia Rosa Pereira de Lima diz que com relação à Banca 954 

gostaria de ressaltar essa tendência da Congregação de observar quando possível essa indicação do 955 

Departamento. Gostaria de destacar o que a Profa. Iara colocou, o Prof. Antônio Machado foi seu 956 

professor e do Prof. Camilo, é uma pessoa fantástica, é um professor e pesquisar excelente que tem 957 

um apreço enorme, mas ele é Prof. de Penal e Processo Penal, pelo menos de aula disso na UNESP. 958 

Não sabe se depois vai seguir a sua fala o Prof. Gustavo, que participou da reunião do 959 

Departamento, se foi considerado esse fator. Tem sempre essa preocupação que é especialidade, 960 
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como Prof. Camilo colocou. Não sendo ele dessa área específica, gostaria de colocar outro nome 961 

alternativo para também assegurar a participação feminina na Banca, que é a Profa. Associada Nina 962 

Beatriz Stocco Ranieri, que é uma professora fantástica da Faculdade de Direito do Largo São 963 

Francisco, e tem uma produção acadêmica bem alinhada ao tema da tese. Então coloca aqui o nome 964 

da Profa. Nina para apreciação da Congregação, em substituição ao nome do Prof. Antônio 965 

Machado, para não terem nenhuma possível discussão. Sabe que a aprovação de dois terços pode 966 

suprir essa necessidade, mas é uma alternativa que coloca para não esbarrar em nenhum vício 967 

formal. Concorda com a Profa. Monica que já manifestou a sua não disponibilidade por estar no 968 

exercício da Direção da Faculdade, então o Prof. Gustavo seria o suplente e assume. Então, a sua 969 

sugestão é a Prof. Nina Ranieri. O Prof. Dr. Gustavo Assed Ferreira diz que, quanto a questão do 970 

membro que substituiria a Sra. Diretora, não se sente à vontade para falar disso evidentemente. 971 

Mas, gostaria de colocar que ambos são muito bons, tanto a Profa. Nina Ranieri, mas, também, o 972 

Prof. Antônio Alberto Machado. Cumprimenta a Profa. Iara pelo cuidado que teve no parecer. O 973 

Prof. Antônio Alberto Machado não está com seu lattes atualizado, porque se aposentou. Teve a 974 

honra de ser aluno do Prof. Antônio Machado na UNESP, que também foi da sua Banca de Mestrado 975 

e, durante todo o período que ele esteve na Faculdade de Direito, teve um projeto de extensão com 976 

um Grupo de Estudos de Direitos Alternativos, que formou um conjunto grande de especialistas em 977 

defesa de Direitos Humanos junto à UNESP de Franca. Como Promotor de Justiça, foi muito ligado à 978 

sua atuação profissional à defesa dos Direitos Humanos na, hoje, região metropolitana de Ribeirão 979 

Preto. É um nome de peso. Não sabe se o Prof. Machado terá disponibilidade para comparecer a 980 

essa Banca, por conta da sua atividade como pré-candidato a Prefeito de Ribeirão Preto, mas é um 981 

grande nome. Tanto a Profa. Nina é um bom nome, quanto o Prof. Machado. Acha que esses dois 982 

nomes são superiores ao nome do Prof. Daniel Damasio Borges. Acredita que deveriam ficar ou com 983 

o Prof. Machado mesmo, como membro externo, ou, então, com a Profa. Nina. Não deveriam fugir 984 

disso na sua opinião. Aqui, também, corroborando pelas escolhas do Departamento pelos demais 985 

membros externos, Prof. André de Carvalho Ramos e Prof. Vidal Serrano Nunes Júnior. A Sra. 986 

Diretora diz que, na sua opinião, deve se prestigiar o Departamento. Portanto, acha que devem ficar 987 

com a Banca como foi proposta pelo Departamento. Isso, em prestígio ao Departamento. Ficaria 988 

com o Prof. Alberto Machado. Quanto ao seu nome, se sente lisonjeada em ter sido indicada para 989 

presidir essa Banca, no entanto, na qualidade de Diretora, indica o Prof. Assed, que na realidade é o 990 

primeiro da lista. Está encabeçando a lista dos suplentes. O Prof. Dr. Thiago Marrara de Matos diz 991 

que, até no sentido de prestigiar os Titulares, gostaria de fazer a indicação do Prof. Umberto Celli. 992 

Não sabe se essa indicação chegou a ser feita no Departamento, mas estão falando de Titulares da 993 

PUC, UNESP, e acha que tem que valorizar também o Departamento. O Prof. Celli é o primeiro 994 

Titular da FDRP, é um publicista, e gostaria de fazer essa indicação. Talvez, se a Sra. Diretora não 995 

aceitar a indicação, poderia indicar o Prof. Umberto Celli, também pela sua larga história acadêmica, 996 

com estágio no exterior, ampla produção bibliográfica. Não tem nenhuma dúvida de que, entre os 997 

professores da FDRP, é um dos mais gabaritados. Confessa que o Prof. Celli nem sabe dessa 998 

indicação, está falando pelo sentimento de coleguismo, porque acha que é importante. Estão 999 

discutindo professores da PUC, UNESP, de várias faculdades e ignorando o têm em Casa. Parece que 1000 
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isso não deve ser feito. Também gostaria de concordar com a Profa. Cíntia, gosta muito do nome da 1001 

Profa. Nina Ranieri, é uma grande publicista. Gosta muito do Prof. Alberto Machado e também do 1002 

Prof. Daniel Damasio. Mas, ficaria com o Prof. Daniel Damasio Borges, até acha que a afinidade da 1003 

área é maior. O Prof. Dr. Sebastião Sérgio da Silveira esclarece que o Prof. Antônio Alberto Machado, 1004 

não só pela sua longa trajetória profissional na defesa de Direitos Humanos, ele tem uma pesquisa 1005 

extremamente respeitada nessa área. Aliás, o estágio de Pós-Doutoramento do Prof. Machado na 1006 

Universidade de Coimbra, que gerou um relatório, é exatamente Direitos Humanos. Sua principal e 1007 

última obra é exatamente sobre Direitos Humanos. Gostaria de fazer coro ao que falaram alguns dos 1008 

outros colegas, em respeitar a decisão do Departamento, porque, de fato, esse é um nome 1009 

importante. Obviamente, todo mundo tem alguém para sugerir. Mas, se começarem a reabrir o 1010 

debate na Congregação, com cada um com nome diferente, possivelmente, além de desrespeitar o 1011 

Departamento, vai iniciar uma discussão que não tem nenhum sentido nessa seara que é a 1012 

Congregação. Essa é sua fala em defesa da manutenção do nome do Prof. Antônio Alberto Machado. 1013 

O Prof. Dr. Umberto Celli Júnior agradece o Prof. Marrara pelas palavras amáveis a seu respeito. Mas, 1014 

nessa oportunidade, preferiria não participar da Banca, até porque já está em uma Banca de 1015 

Titularidade da Faculdade, tem mais duas Bancas de Livre Docência, uma logo no início de agosto e 1016 

tem outra Banca de Doutorado. Está com um acúmulo de Bancas para o início do semestre, então, 1017 

não teria tempo suficiente para ler a tese e se dedicar como seria necessário. Agradece a indicação. 1018 

Faz coro aos colegas que lembraram de nomes tão importantes. O Prof. Márcio é um excelente 1019 

nome. A Profa. Nina Ranieri é um excelente nome. A Profa. Flavia Piovesan nem se diz, é uma das 1020 

mais gabaritadas professoras na área. O Prof. Daniel Damasio Borges, já teve a oportunidade de 1021 

participar de várias Bancas com ele na São Francisco, é uma pessoa extremamente capacitada. 1022 

Agradece imensamente ao Prof. Marrara a lembrança de seu nome, mas, pelo acúmulo de Bancas, 1023 

preferia nessa Banca não participar. O Prof. Dr. Camilo Zufelato diz que, não sabe se foi mal 1024 

interpretado, mas, a sugestão que fez foi em consonância com a regra geral de manter a indicação 1025 

do Departamento. Como a Profa. Monica está declinando a não participação na Banca, precisam de 1026 

mais um nome. Foi só nesse sentido que fez sua sugestão, porque, como disseram todos, estão 1027 

pensando em preservar, prestigiar, a deliberação departamental. A Profa. Dra. Iara Pereira Ribeiro diz 1028 

que, em favor da candidata, como disse, não conhece o Prof. Antonio Alberto Machado, só fez o 1029 

parecer com o que tinha. Como o lattes não estava atualizado, fez em cima desse ponto. Não é 1030 

pessoal. Acha que o Departamento realmente deve ter pensado nos nomes. Só quer lembrar que, 1031 

com a saída da Profa. Monica, a Banca vai ficar toda masculina, só para lembrar que, talvez, fosse 1032 

interessante que a Banca fosse composta também por uma mulher. Poderia ser a Profa. Flavia 1033 

Piovesan, como indicaram. Pode ser a Profa. Nina. O Prof. Dr. Gustavo Assed Ferreira diz que faz suas 1034 

as palavras do Prof. Sebastião, em manter o nome do Prof. Antonio Machado. Pede, em favor, que 1035 

não fosse indicado para essa Banca, apesar de tê-lo honrado imensamente a condição de suplente e 1036 

a indicação da Profa. Monica. Gostaria de acompanhar o Prof. Camilo na indicação do Prof. Márcio 1037 

para compor a Banca, tendo em vista seu notório conhecimento nessa área. A Profa. Dra. Cíntia Rosa 1038 

Pereira de Lima diz que gostaria de registrar que, sabia da atuação do Prof. Machado no Núcleo de 1039 

Estudo de Direitos Alternativos, participou também na época, mas não conhecia essa vertente para 1040 
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essa linha de pesquisa. Mas, se o Prof. Sebastião, que conhece com maiores detalhes, já supriu essa 1041 

dúvida. Não tem nenhuma consideração. A Sra. Márcia Aparecida Cruz de Oliveira Bianco solicita aos 1042 

Senhores Membros que quando quiserem se manifestar, informarem no chat da reunião, pois não 1043 

consegue visualizar a imagem de todos na câmera. A Sra. Diretora questiona se o Prof. Camilo não 1044 

estava representando a CPG. A Profa. Dra. Fabiana Cristina Severi diz que é isso mesmo, só queria 1045 

dizer “oi” a todos, só isso. O Prof. Dr. Camilo Zufelato diz que, só gostaria de relembrar o seguinte, é 1046 

membro da Congregação como Representante dos Associados e é Vice-Presidente da CPG. Tem um 1047 

parecer dizendo que é possível a participação. Fez a fala pela CPG, porque parece que era 1048 

fundamental, mas, também, é Representante dos Associados. A Sra. Márcia Aparecida Cruz de 1049 

Oliveira Bianco com relação a esse impasse da Profa. Fabiana estar presente e do Prof. Camilo, como 1050 

a Profa. Fabiana havia justificado a ausência, o Prof. Camilo ainda permanece representando a CPG. 1051 

Então, fica só esse impasse. A Profa. Dra. Fabiana Cristina Severi diz que não precisa de impasse. 1052 

Acabou a sua atividade agora, live, só passou para dizer “oi”. Como ouvinte, não participa da 1053 

votação. A Sra. Diretora diz que, como o Prof. Assed desistiu de presidir a Banca, propõe que seja 1054 

votada a presença feminina, Profa. Nina Ranieri, entrando em seu lugar.  A Profa. Nina Raniere 1055 

entrando no seu lugar, mantendo a proposta do Departamento. A Profa. Dra. Cíntia Rosa Pereira de 1056 

Lima concorda com a Sra. Diretora. A Profa. Dra. Maísa de Souza Ribeiro diz que, parece, o Presidente 1057 

da Banca tem que ser um professor da Casa. Questiona se entrar a Profa. Nina, que será o 1058 

Presidente. O Prof. Dr. Gustavo Assed Ferreira diz que será o Prof. Beçak. Terá uma mulher na Banca, 1059 

no caso a Profa. Nina. Um membro interno, que o Regimento permite e seria presidido pelo Prof. 1060 

Beçak, naturalmente. Não deixa de ser uma solução. Uma solução ótima, tendo em vista que não 1061 

teriam uma Banca só de homens, em que pese o Prof. Márcio abrilhantaria essa Banca. Acha que em 1062 

favor de ter uma mulher na Banca, ficaria com a proposta da Profa. Monica. O Prof. Dr. Camilo 1063 

Zufelato diz que, parece, o Prof. Gustavo estava declinando da suplência também. O Prof. Dr. 1064 

Gustavo Assed Ferreira responde que não declinou da suplência. Só declinou de titular. A Profa. Dra. 1065 

Cíntia Rosa Pereira de Lima diz que, se entenderem e quiserem colocar um suplente a mais, como foi 1066 

em outra Banca, sugere inserir o nome do Prof. Márcio. O Prof. Poveda disse que não importa o 1067 

número de suplentes que pode ter. A Profa. Dra. Maísa de Souza Ribeiro diz que precisa fazer o 1068 

registro do reconhecimento da Profa. Flávia Piovesan como notório saber, com aprovação por dois 1069 

terços. O Prof. Dr. Caio Gracco Pinheiro Dias registra que a Profa. Dra. Flávia é da Comissão de 1070 

Direitos Humanos, indicada pelo Brasil. Então, parece que está mais do que justificado o notório 1071 

saber neste caso. A Sra. Márcia Aparecida Cruz de Oliveira Bianco esclarece que precisa de dois terços 1072 

e têm dois terços dos membros na reunião. A Sra. Diretora diz que precisa fazer o registro desse 1073 

reconhecimento literalmente na Ata, de forma expressa. O Prof. Dr. Márcio Henrique Pereira 1074 

Ponzilacqua agradece as indicações, inclusive não vai defender sua candidatura, em absoluto, porque 1075 

acha isso deplorável, e respeita as indicações do Departamento. Agradece ao Prof. Camilo a 1076 

indicação. Se não é um especialista, tem se tornado um especialista nesse campo. Mas como o 1077 

campo é multidisciplinar, não faz questão de compor a Banca. Só gostaria de registrar os 1078 

agradecimentos ao Prof. Camilo e ao Prof. Thiago a lembrança e que, realmente, tem se notabilizado 1079 

nesse ramo. Colocado em discussão e votação, o parecer da relatora pela Congregação, Profa. Dra. 1080 
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Iara Pereira Ribeiro, favorável à aceitação da inscrição da candidata, é aprovado por maioria 1081 

(dezenove votos favoráveis e uma abstenção). Colocados em discussão e votação, nos termos do 1082 

artigo 190, § 2º, do Regimento Geral da Universidade de São Paulo, como especialista de 1083 

reconhecido saber a Professora Doutora Flávia Piovesan (PUC-SP), bem como a aprovação da Banca 1084 

Examinadora sugerida pelo Departamento de Direito Público, com a substituição da Professora 1085 

Associada Monica Herman Salem Caggiano (FD-USP) pela Professora Associada Nina Beatriz Stocco 1086 

Ranieri (FD-USP), são aprovados por maioria (dezenove votos favoráveis e uma abstenção). A Sra. 1087 

Diretora questiona à Sra. Márcia se podem fechar o tópico, com esse registro especial na Ata em 1088 

relação à Profa. Flávia Piovesan e, também, a Profa. Nina Ranieri que assume seu lugar na Banca. A 1089 

Banca fica, portanto, Profa. Nina Ranieri, Prof. Rubens Beçak, Prof. Vidal Serrano Nunes Júnior, Prof. 1090 

André de Carvalho Ramos e Prof. Antônio Alberto Machado. A Sra. Márcia Aparecida Cruz de Oliveira 1091 

Bianco confirma. 4.2. Processo 2019.5.680.89.0 – Departamento de Direito Privado e de Processo Civil. 1092 

Análise da inscrição e Banca Examinadora do concurso para Livre Docente junto ao Departamento 1093 

Direito Privado e de Processo Civil, Área de Direito Notarial e Registral, nos termos do Edital FDRP Nº 1094 

049/2019. Candidato inscrito: Prof. Dr. Vitor Frederico Kümpel (fls. 10-21). Sugestão de Banca 1095 

Examinadora aprovada pelo Conselho do Departamento de Direito Privado e de Processo Civil em 1096 

06/03/2020, fls. 22 e verso: Titulares: Professora Associada Cíntia Rosa Pereira de Lima (DPP-FDRP-1097 

USP), Professora Associada Flavia Trentini (DPP-FDRP-USP), Professor Associado Otavio Luiz 1098 

Rodrigues Junior (DCV-FD-USP), Professor Associado Fernando Facury Scaff (DEF-FD-USP) e Professor 1099 

Titular Torquato da Silva Castro Júnior (Departamento da Teoria Geral do Direito e Direito Privado – 1100 

Bacharelado em Direito – UFPE). Suplentes: Professor Associado Alessandro Hirata (DFB-FDRP-USP), 1101 

Professor Associado Camilo Zufelato (DPP-FDRP-USP), Professor Associado Cristiano de Sousa Zanetti 1102 

(DCV-FD-USP), Professor Titular Eduardo Cesar Silveira Vita Marchi (DCV-FD-USP) e Professora Titular 1103 

Giselda Maria Fernandes Novaes Hironaka (DCV-FD-USP). Parecer da relatora pela Congregação, 1104 

Profa. Dra. Eliana Franco Neme, em 21/05/2020, favorável à inscrição do candidato Vitor Frederico 1105 

Kumpel e também em relação à Banca de Titulares e Suplentes indicada pelo Departamento de 1106 

Direito Privado e de Processo Civil. Folha de Informação do Departamento de Direito Privado e de 1107 

Processo Civil, de 04/06/2020, retificando: “Onde se lê Professor Associado Fernando Facury Scaff 1108 

(DEF-FD-USP), leia-se Professor Titular Fernando Campos Scaff (DCV-FD-USP).”. A Sra. Márcia 1109 

Aparecida Cruz de Oliveira Bianco informa que a Profa. Iara encaminhou um documento, um ofício, 1110 

ontem, solicitando a correção do nome do Prof. Fernando Facury Scaff, na verdade é Prof. Fernando 1111 

Campos Scaff. Até encaminhou à Sra. Diretora. A Sra. Diretora diz à Sra. Márcia que o nome do Prof. 1112 

Fernando Facury Scaff é o atual CPG da Faculdade de Direito. Ele que pertence ao Departamento 1113 

Econômico e Financeiro. O Prof. Fernando Campos Scaff pertence ao Departamento de Direito Civil. 1114 

A Profa. Dra. Cíntia Rosa Pereira de Lima diz que, pela reunião do departamental, o Departamento 1115 

escolheu e aprovou o Prof. Fernando Campos Scaff, do Departamento de Direito Civil da São 1116 

Francisco. Fez essa observação quando viu na Ata do Departamento. Fez essa observação para 1117 

Secretária Daniela e ela informou que tinha repassado isso com a Profa. Iara, que está aqui e pode 1118 

confirmar, e que já teria passado também para a Assistência Acadêmica para fazer a correção, 1119 

porque a Secretária Daniela se confundiu por eles terem o mesmo nome e o mesmo sobrenome. A 1120 
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Sra. Diretora diz que proporia que o processo retornasse ao Departamento, para que colocasse 1121 

efetivamente o nome ou os nomes, inclusive a referência, porque a referência é o Departamento 1122 

Econômico e Financeiro e esse é o Departamento a que pertence, aonde está lotado, o Prof. 1123 

Fernando Facury Scaff. O Prof. Dr. Caio Gracco Pinheiro Dias sugere simplesmente substituírem os 1124 

nomes, pelo nome correto. Não precisa retornar para o Departamento e demorar mais dois meses. 1125 

O Prof. Dr. Camilo Zufelato diz que a Profa. Cíntia fez um relato muito preciso do ocorrido. Há um 1126 

erro material. O Departamento aprovou o Prof. Fernando Campo Scaff, do Departamento de Direito 1127 

Civil da Faculdade. Acontece que a Secretária no momento em que foi transcrever, como não é da 1128 

área, acabou, por um lapso, buscando o nome do Prof. Fernando Scaff, que surgiu como Prof. 1129 

Ferando Facury Scaff, como foi informado. A Profa. Cíntia levantou essa questão. A Profa. Iara 1130 

comunicou oficialmente. Então, parece que não é o caso de voltar ao Departamento, não só por 1131 

conta do erro material, mas já tem a comunicação oficial que a Assistência Acadêmica acabou de 1132 

comunicar e já está nos autos. A Profa. Dra. Eliana Franco Neme diz que pode retificar o seu parecer. 1133 

Pode fazer um ajuste. Tem as informações em sua tela do Prof. Fernando Campos. Pode fazer isso e 1134 

submeter à apreciação. A Sra. Diretora diz que tudo bem. Em princípio acha que a proposta do Prof. 1135 

Camilo é a melhor, ou seja, substitui simplesmente. A Congregação substitui simplesmente e ponto 1136 

final. A Profa. Dra. Iara Pereira Ribeiro diz que foi indicado o Prof. Fernando Campos Scaff, essa é a 1137 

intenção do Departamento inteiro. Ocorre que só verificaram o erro da Secretária em razão da Ata. 1138 

A Ata estava equivocada. Esta Ata foi vista só agora, porque, por conta da pandemia, ficou gravada a 1139 

reunião na Faculdade, só agora que as Atas foram disponibilizadas. Só para registrar que esse erro o 1140 

Departamento não tinha se dado conta. Concorda com o Prof. Camilo, que a Congregação pode 1141 

indicar. Então, podem indicar o Prof. Fernando Campos Scaff, como é a intenção do Departamento. 1142 

Colocados em discussão e votação, o parecer da relatora pela Congregação, Profa. Dra. Eliana Franco 1143 

Neme, favorável à inscrição do candidato, bem como a Banca Examinadora sugerida pelo 1144 

Departamento de Direito Privado e de Processo Civil, com a substituição do Professor Associado 1145 

Fernando Facury Scaff (DEF-FD-USP) pelo Professor Titular Fernando Campos Scaff (DCV-FD-USP), 1146 

foram aprovados por unanimidade (vinte membros). A Sra. Diretora pede para que a Sra. Márcia 1147 

registre que a Congregação promoveu a substituição do nome do Prof. Fernando Facury Scaff pelo 1148 

Prof. Fernando Campos Scaff, do Departamento de Direito Civil. Departamentos diferentes. A Sra. 1149 

Márcia Aparecida Cruz de Oliveira Bianco informa que já está anotado. 5.1. Consulta da Biblioteca da 1150 

FDRP/USP sobre a possibilidade de realizar alguns atendimentos. Seria no esquema de plantão. Um 1151 

funcionário por dia (das 14 às 17h, por exemplo), com o seguinte atendimento: entrega e/ou 1152 

recebimento de livros apenas com horário agendado, sem entrar na Biblioteca (o usuário envia os 1153 

materiais de que precisa e o funcionário faz o empréstimo e entrega na porta, mediante apresentação 1154 

do cartão USP). A Sra. Diretora questiona como farão com a consulta da Sra. Milena, Bibliotecária 1155 

Chefe. A primeira parte da reivindicação é que vai ser apreciada, ou seja, essa possibilidade de 1156 

emprestar livros ou receber livros. Exatamente como está na proposta apresentada pela 1157 

Bibliotecária Chefe. O problema é que, até agora, a Biblioteca ficou fechada. Então, esse seria o 1158 

primeiro movimento no sentido de uma abertura mínima. Questiona ao Prof. Camilo o que foi 1159 

decidido com a Sra. Milena. O Prof. Dr. Camilo Zufelato diz que, na verdade, não decidiram. 1160 



 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

FACULDADE DE DIREITO  

DE RIBEIRÃO PRETO 

Assistência Técnica Acadêmica 

Página 30 | 35 Av. Bandeirantes, 3900  Campus da USP 

 14040-906  Ribeirão Preto-SP 
 

 T | F  55  (16) 3315-4954 

 www.direitorp.usp.br  

Conversaram essa semana, porque teve uma consulta por escrito de alunos da Pós-Graduação. A 1161 

própria Sra. Milena disse que, da parte dela e dos bibliotecários, eles entendem a necessidade e a 1162 

importância de se reabrir em relação à consulta de livros, com toda a restrição que é imposta nesse 1163 

momento. Como a Sra. Diretora disse, estão experimentando algumas medidas. Nesse primeiro 1164 

momento, por conta da dificuldade, do respeito à Lei de Direitos Autorais, onde teriam o máximo de 1165 

10% (dez por cento) dos livros a serem escaneados. Nesse primeiro momento, a proposta seria 1166 

simplesmente a de que os alunos enviam uma lista com os livros que eles necessitam, os 1167 

bibliotecários fazem a retirada dos livros no nome daqueles que solicitaram e entregam com 1168 

distanciamento etc. da maneira que tem que ser feita. Se essa medida, por acaso, não surtir efeito, 1169 

não tiver sucesso, que a Comissão junto com a Sra. Diretora votam a repensar essa medida. Mas, 1170 

como primeira ação seria o empréstimo nesses termos que mencionou. Para a Pós-Graduação isso 1171 

seria bastante importante. O Prof. Dr. Alessandro Hirata diz que, nesse mesmo sentido do Prof. 1172 

Camilo também, acha que o que faz sentido nesse momento é fazer esse empréstimo dos livros 1173 

dentro desses protocolos. A questão da digitalização parecer muito complicada num primeiro 1174 

momento. Além da questão dos direitos autorais, tem questão que o Prof. Camilo aventou sobre o 1175 

volume de trabalho. Pelo que sabe, já existe esse tipo de serviço em bibliotecas, acha que inclusive a 1176 

da FDRP, em relação a periódicos e artigos, existe um prazo. Pelo “Commute”, por exemplo, 1177 

consegue fazer esse pedido por artigos. Tendo essa digitalização de artigos, que essa sim é permitida 1178 

pela Lei de Direitos Autorais também, porque são periódicos, a cópia é só daquele extrato da revista, 1179 

que serve para divulgação científica, já resolveria muita coisa. Fazer digitalização de livro parece que 1180 

é uma loucura, tanto o trabalho que isso vai dar, a demanda de trabalho como, também, as de 1181 

direitos autorais. A Profa. Dra. Eliana Franco Neme diz que, contribuindo com o Prof. Alessandro e 1182 

Prof. Camilo, ontem esteve na Faculdade e conversou com a Sra. Milena e perguntou como isso seria 1183 

possível. A Sra. Milena sugeriu que tivessem algum tipo de método de solicitação, por e-mail, da 1184 

disciplina, do livro ou da revista que o aluno pretenda retirar e ela o entrega pessoalmente, sem que 1185 

o aluno entre na Biblioteca, sem qualquer tipo de contato. O Prof. Dr. Sérgio de Albuquerque diz que 1186 

adotaram uma sistemática parecida na Biblioteca Central do Campus e  está funcionando 1187 

perfeitamente. O aluno encaminha um e-mail para a Biblioteca, marca um horário para a retirada do 1188 

material bibliográfico que ele precisa, vai lá, retira e vai embora, sem adentrar a Biblioteca. Está 1189 

funcionando perfeitamente. A Ac. Ana Paula Araújo Alves da Silveira diz que a questão do acesso à 1190 

Biblioteca e a necessidade de livros para pesquisas bibliográficas, não está só prejudicando os alunos 1191 

da Pós-Graduação, mas, também, os alunos que estão fazendo TCC nesse ano. Uma discussão que 1192 

existe no corpo discente é que muitos estão fora de Ribeirão Preto. Muitos têm família que não são 1193 

de Ribeirão Preto e não teria como ir até a Faculdade para retirar esses livros, mesmo que enviassem 1194 

a lista com antecedência. Considerando que existe a Lei de Direitos Autorais, que é complicado 1195 

digitalizar os artigos, livros, acredita que poderia ser discutido no âmbito da CG o adiamento do TCC, 1196 

para que fosse englobada questão dos alunos que estão fazendo pesquisa e concluindo o curso 1197 

nesse ano, porque tem sido muito complicada a elaboração das suas teses, considerando que a 1198 

Biblioteca não está funcionando por todos esses meses e que muitos não estão em Ribeirão Preto e 1199 

não podem se deslocar até Ribeirão e colocar as próprias famílias em risco. O Prof. Dr. Caio Gracco 1200 
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Pinheiro Dias diz que uma sugestão pensando no ponto de vista da Graduação, é até uma sugestão 1201 

para o Prof. Márcio pela Comissão de Graduação, se poderia fazer um levantamento da bibliografia 1202 

básica dos cursos, das disciplinas, que são oferecidas no segundo semestre, para fazerem um 1203 

mapeamento de quais dessas obras a editora disponibiliza o sistema de acesso virtual, via e-book. A 1204 

Saraiva e a Gente têm sistemas assim. Às vezes dá para assinar os pedaços de livros que são 1205 

necessários. Paga por acesso. Acha que vale a pena fazer um levantamento das disciplinas para ver 1206 

quais são os livros que os professores utilizam, para ao menos de bibliografia básica. O próprio Prof. 1207 

Márcio comunicou a composição para o próximo vestibular, que mantém os percentuais de cotas 1208 

que do ano passado. Tem praticamente 50% (cinquenta por cento0 da composição dos alunos da 1209 

Faculdade hoje são beneficiários de políticas de ações afirmativas, seja como alunos de escolas 1210 

públicas ou PPI. Lembra, isso é um dado que, às vezes, não fica claro, os alunos da FDRP beneficiários 1211 

de ações afirmativas, todos eles têm renda familiar per capita baixa. Eles são as classes L1 e L2 das 1212 

políticas de cotas. Para esses alunos, a falta de biblioteca, significa a falta de acesso à bibliografia. 1213 

Muitos desses alunos, até por conta do ENEM, não são de Ribeirão Preto. Então, parece que 1214 

somente decidirem abrir a Biblioteca em sistema de  retirada de livros, sistema de drive thru, não 1215 

atende. Por exemplo, tem aluno do Amazonas, Tocantins, Pará que, quando estavam aqui, tinham 1216 

acesso à Biblioteca, hoje não tem mais. Acha que da mesma maneira que a Universidade se 1217 

organizou para garantir a todos os alunos o acesso à internet, os kits de conexão à internet que 1218 

foram distribuídos para os alunos que necessitavam disso para ter acesso às aulas, acha que 1219 

precisam investigar a possibilidade, nem que seja necessário fazer alguma alteração nas bibliografias 1220 

das disciplinas, para que os alunos tenham acesso à bibliografia. A questão dos alunos que estão 1221 

fazendo pesquisa do Mestrado é um pouco mais complicada. Acha que o acesso a essas bases de 1222 

dados também pode colaborar para esses alunos. Acabou de ter agora um teste de uma editora 1223 

internacional que estava oferecendo esses livros. Fica a sugestão para a Comissão de Biblioteca, para 1224 

pensar nisso, porque acha que tem que ser feito um levantamento de como podem permitir o 1225 

acesso dos alunos aos livros sem que eles tenham que ir até a Biblioteca. Tem um grande número de 1226 

alunos de fora de Ribeirão Preto e isso não é a solução. O Prof. Dr. Márcio Henrique Pereira 1227 

Ponzilacqua agradece a sugestão da Ac. Ana Paula. Mas, essa sugestão não tinha chegado até a 1228 

Comissão de Graduação. Pede a gentileza de formalizar. Terão reunião provavelmente no dia 24. A 1229 

CG está tendo reunião ordinária todos os meses, para que formalizem essa questão do TCC, talvez, 1230 

da representação discente. Discutirão lá as possibilidades. Com relação à sugestão do Prof. Caio, 1231 

pensa que precisariam de uma liderança para além da Comissão de Graduação, talvez, a 1232 

Congregação. Por isso a importância de trazer para a reunião da Congregação. A Comissão de 1233 

Graduação já tem acumulado nessa crise sanitária uma série de competências, problemas e 1234 

gerenciado crises que chegam a cada dia. A cada dia a Comissão de Graduação tem que resolver 1235 

problemas pessoais dos alunos e uma série de questões, transferência, trancamento. O Serviço de 1236 

Graduação tem poucos funcionários e alguns com limitações pessoais. De modo que, se for para a 1237 

Comissão de Graduação assumir isso, precisará assumir junto com a Comissão de Pesquisa, porque a 1238 

Biblioteca também é o laboratório, é a condição de pesquisa. A Biblioteca é o lugar de pesquisa 1239 

especialmente. Solicita ao Prof. Caio, Comissão de Pesquisa e Comissão de Biblioteca colaborem 1240 
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nesse sentido. Que essa compilação seja presidida a partir de níveis mais altos, ou a Congregação ou 1241 

a Direção, com a colaboração de todas as Comissões envolvidas, para um trabalho mais profundo e 1242 

complexo, porque existem muitos elementos que precisam ser considerados. Por exemplo, o TCC 1243 

não envolve pesquisa. Professores também podem acomodar com certa racionalidade as suas 1244 

bibliografias, em tempo de pandemia. Tem pedido isso aos professores, porque as condições são 1245 

outras e têm que ser modificadas. A Comissão de Graduação está aberta a essas sugestões, mas 1246 

desde que elas sejam devidamente pontuadas, porque, no momento como esse da Congregação,  1247 

assumir essa responsabilidade, seguramente a Comissão não pode. Precisa de uma orquestração 1248 

para além da Comissão. Agradece. O Prof. Dr. Camilo Zufelato diz que, sobre a fala do Prof. Caio, é 1249 

muito importante essa preocupação com e-books, só lembraria que até o presente momento 1250 

compraram muito mais livros físicos do que virtuais. Neste exato momento, acha que acha que 1251 

acabou nesta semana uma consulta da Biblioteca da FDRP para e-books. Acha que a sugestão do 1252 

Prof. Caio é muito bem-vinda. Tem que repensar isso, tem conversado bastante com a Sra. Milena, 1253 

Bibliotecária, precisam mudar esse modelo. Sobre o acesso de quem está fora, tem a fala da 1254 

Representante Discente e a própria fala do Prof. Caio, como disse, essa é uma proposta a ser 1255 

implementada no primeiro momento. Pensaram o seguinte, aqueles que estão fora, eles podem 1256 

enviar esse e-mail como foi dito aqui, o Prof. Sérgio fez o relato de que isso tem funcionado bem na 1257 

Biblioteca do Campus. O livro é retirado no nome do aluno que solicitou, de repente um colega de 1258 

Ribeirão Preto e ele, colega, fica responsável no primeiro momento em enviar para o colega 1259 

fotografias, alguma coisa desse tipo, daquela parte que o aluno precisa. A preocupação maior nesse 1260 

momento é que transferir essa responsabilidade aos funcionários da Biblioteca, talvez, não deem 1261 

conta de atenderem esses pedidos. Por isso, no primeiro momento o empréstimo físico. Se, à 1262 

medida que as coisas forem avançando, houver necessidade de revisão desse modelo, acha que isso 1263 

pode ser feito. É só mesmo uma primeira proposta. A Sra. Diretora pergunta aos Profs. Camilo, Caio, 1264 

Márcio e a todos que ainda estão na Congregação, se podem, como primeira medida de reabertura 1265 

parcial da Biblioteca, apenas autorizar o empréstimo de livros, nos moldes solicitados pela 1266 

Bibliotecária Chefe. Outro ponto que não sabia, a Sra. Milena não falou, a aquisição de livros e-books 1267 

é absolutamente uma necessidade hoje em dia. Vão partir para compra de e-books. Se tivesse e-1268 

books não teriam todo esse problema. O Prof. Dr. Sebastião Sérgio da Silveira diz que não está seguro 1269 

da legalidade dessa medida, porque escolas de forma geral estão vedadas qualquer tipo de atividade 1270 

pelo decreto do Governador do Estado. É Promotor de Justiça na área de Saúde Pública, exatamente 1271 

por isso, gostaria de registrar seu voto, embora entenda louvável e necessária medida, por entende-1272 

la que ainda não tem respaldo legal. Seu voto é abstenção. A Sra. Diretora questiona ao Prof. 1273 

Sebastião se ele é contra a reabertura parcial da Biblioteca no sentido de emprestar, se acha que 1274 

esse movimento implicaria em alguma negação dos protocolos que devem ser adotados no período 1275 

da pandemia. O Prof. Dr. Sebastião Sérgio da Silveira diz que sua opinião é a seguinte, já têm quatro 1276 

protocolos aprovados pelo Comitê de Contingenciamento do Estado, não tem ainda protocolos para 1277 

escolas, que seria votado na última reunião, mas foi retirado de pauta. Se for abrir, salvo engano, 1278 

tem que aplicar o protocolo 3 (três), que é o intersetorial. Mas, de qualquer forma, embora entenda 1279 

justa a reivindicação dos alunos, entenda ser coerente a posição dos colegas Prof. Camilo e, 1280 
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principalmente, do Prof. Caio, acha que, hoje, se abrirem, não estão de acordo com o decreto do 1281 

Governador do Estado. É só por isso que não está votando nem contra, está só se abstendo. 1282 

Eventualmente, essa questão pode parar em sua Promotoria se alguém reclamar. O Prof. Dr. Caio 1283 

Gracco Pinheiro Dias pergunta ao Prof. Sebastião, se for feita a entrega dos livros, presencial 1284 

mediante agendamento, parece que não poderia dizer que a Faculdade reabriu. Acha que a 1285 

preocupação do Governo é não ter salas de aula, com quarenta ou cinquenta pessoas podendo se 1286 

contaminar. Agora, se tiver uma agendamento para o atendimento do aluno, no presencial, então, 1287 

se marcaria um horário, para evitar que tenha acúmulo de alunos na Biblioteca, acha que isto estaria 1288 

de acordo com os protocolos. Questiona ao Prof. Sebastião se não estaria. O Prof. Dr. Sebastião 1289 

Sérgio da Silveira diz que diria que essa atividade é de muito menor risco do que shopping center, o 1290 

problema é que isso está sendo tratado por atividade e não por tipo de serviço. Essa é a sua 1291 

preocupação. Não tem convicção para dizer que isso é ilegal, só acha que se há uma previsão no 1292 

decreto que não permite nenhuma atividade em escola e é genérica a proibição, então, entende que 1293 

seria a mesma coisa de uma cantina. Cantina seria estabelecimento comercial dentro da escola ou 1294 

seria atividade de ensino, acha que está dentro da atividade da escola. Mas, enfim, respeita a 1295 

posição. Acha que o posicionamento do Prof. Caio é muito0 defensável, acha, principalmente, que a 1296 

medida é justa, de alunos que precisam terminar pesquisas. A sua posição é só de registrar o seu 1297 

voto de abstenção. A Sra. Diretora diz à Sra. Márcia que terão que fazer uma consulta à 1298 

Procuradoria. Acha que é melhor, porque estão lidando com toda uma parte criminal, que não 1299 

conhece, não entende. A proposta da Sra. Milena, em sua primeira parte, acha que terá que ser 1300 

consulta à Procuradoria diante do decreto estadual. A Ac. Ana Paula Araújo Alves da Silveira acredita 1301 

que a medida para acesso à Biblioteca será feita de forma gradual, como foi sugerido pelos 1302 

professores. Acha que pode até haver a colaboração dos alunos em princípio para disponibilizar 1303 

imagens, medidas nesse sentido, mas gostaria de lembrar também que algumas das plataformas 1304 

acadêmicas que a USP tinha assinatura, elas expiraram e não renovaram. Então, muitos alunos que 1305 

estão fazendo pesquisas e suas teses nesse momento não estão tendo acesso a esse acervo digital 1306 

que existia. Isso, também, tem dificultado o acesso aos livros, a todo esse material bibliográfico. 1307 

Seria importante, também, que plataformas assim fossem disponibilizadas aos discentes, 1308 

considerando que acesso ao acervo da Biblioteca digitalmente está restrito, como foi mencionado 1309 

aqui. O Prof. Dr. Thiago Marrara de Matos diz que esse tema da Biblioteca realmente é muito 1310 

importante, porque ele condiciona vários trabalhos de conclusão de todos os níveis. O que tem 1311 

acompanhado é que muitas faculdades, inclusive particulares, tem feito esse sistema de plantão. Vai 1312 

dar exemplo da UNAERP, talvez o Prof. Sebastião possa confirmar. A UNAERP está fazendo plantão 1313 

da biblioteca, inclusive com prévio agendamento, está fazendo o empréstimo de livros. O Prof. 1314 

Sebastião está na UNAERP, têm outros professores que estão lá também. Em outras faculdades 1315 

também fazem esse sistema de entrega. Questiona como isso está sendo visto. Acha que há quase 1316 

dez faculdades de Direito em Ribeirão Preto e algumas já tomaram medidas nesse sentido. O Prof. 1317 

Dr. Sebastião Sérgio da Silveira diz que na UNAERP a biblioteca está fechada, não está funcionando 1318 

nem para devolução de livros que foram emprestados antes da suspensão das atividades. Sobre as 1319 

outras faculdades, não sabe. Não tem ouvido nenhum tipo de repercussão nesse sentido. O Prof. Dr. 1320 
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Thiago Marrara de Matos diz que ouviu, tinha até feito uma pesquisa antes sobre isso,  até no site na 1321 

UNAERP tem o plantão da biblioteca registrado. Pode até mandar o site para verem. O Prof. Dr. 1322 

Sebastião Sérgio da Silveira diz que não está funcionando na prática. Semana passada recebeu uma 1323 

mensagem de um aluno reclamando que tinha que pagar multa por atraso na devolução de livro e a 1324 

biblioteca não estava aberta para receber essa devolução. Eventualmente pode haver alguma coisa, 1325 

pode ser que não esteja bem informado. O Prof. Dr. Thiago Marrara de Matos diz que é só uma ideia. 1326 

Acha que o melhor é realizar a consulta, como a Sra. Diretora mencionou. Provavelmente já 1327 

chegaram consultas parecidas a respeito do tema também. A Sra. Diretora diz, provavelmente. Diz à 1328 

Sra. Márcia que é quanto a primeira indagação. A segunda indagação é absolutamente contestada 1329 

por hora. A primeira indagação teria que passar por uma consulta junto à Procuradoria. Se a 1330 

Procuradoria entender que não há qualquer contraste ou contrariedade ou desatendimento do 1331 

decreto, tudo bem. É absolutamente a favor da ideia da Sra. Milena, porque acha que o material de 1332 

pesquisa é o livro, a revista, os artigos. Se não tiver acesso é muito difícil. O Prof. Dr. Camilo Zufelato 1333 

diz que entende a preocupação do Prof. Sebastião e acha que é totalmente legítima, inclusive no 1334 

papel de Promotor que exerce tão bem. Acha que aqui a questão, o Prof. Caio já sinalizou um pouco 1335 

isso, é que não estão realizando uma atividade de ensino, o que estarão fazendo aqui é algo muito 1336 

parecido com o que já está totalmente disseminado, que é uma espécie de drive thru, não nas 1337 

mesmas condições que têm sido realizadas. O que estarão fazendo é algo que não estão 1338 

conseguindo nem catalogar. O que estão propondo a fazer é algo que não se poderia catalogar como 1339 

atividade de ensino. Pessoalmente, acha que não seria o caso nem mesmo de uma consulta. 1340 

Inclusive, tem aqui o Prefeito do Campus que confirmou que tem acontecido a mesma prática na 1341 

Biblioteca Central e que as coisas têm funcionado perfeitamente. Acha que esse sistema não viola 1342 

nenhum tipo de norma sanitária, por conta desse cuidado que está sendo proposto para ser feito. A 1343 

Sra. Diretora diz que farão a consulta. As consultas à Procuradoria têm demorado pouco. O Prof. 1344 

Poveda, realmente, tem auxiliado nas respostas céleres da Procuradoria. Então, ficaram com a 1345 

Biblioteca fechada por dois meses e meio, dá para pegar mais uma semana ou uma semana e meia, 1346 

quinze dias no máximo, para aguardar a resposta da Procuradoria. A sua opinião é essa, tanto é que 1347 

quis colocar esse item à apreciação do coletivo e não decidir sozinha. A Sra. Márcia Aparecida Cruz de 1348 

Oliveira Bianco diz que tem um questionamento do Prof. Márcio, se a Congregação pode votar a 1349 

abertura gradual, segundo os protocolos e aguardar concomitantemente a resposta da Procuradoria. 1350 

O Prof. Dr. Márcio Henrique Pereira Ponzilacqua diz que assim sairiam com uma definição. O Prof. 1351 

Caio Gracco Pinheiro Dias diz que assim ganham tempo. A Sra. Diretora diz que se tiver uma resposta 1352 

da Procuradoria, a decisão, portaria ou nota, será expedida exatamente nos termos da decisão da 1353 

Procuradoria. Desde que aguarde a resposta da Procuradoria, não tem nada contra. O Prof. Dr. 1354 

Márcio Henrique Pereira Ponzilacqua diz que só disse isso porque no início a Sra. Diretora dizia que 1355 

gostaria do respaldo da Congregação, nesse sentido. Mas, se não precisa do respaldo da 1356 

Congregação, não tem problema. A Sra. Diretora diz que precisa do respaldo da Congregação, tanto 1357 

é que desde o começo colocou a questão da abertura à apreciação da Congregação. Espera convocar 1358 

as Comissões e os Departamentos logo depois da sua reunião de Dirigentes com o Magnífico Reitor 1359 

desta Universidade. Nessa ocasião vão deliberar também sobre a Congregação de julho. Questiona à 1360 
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Sra. Marcia se tem um calend6rio sobre a reuni3o de agosto. A Sra. Marcia Aparecida Cruz de Oliveira

Bianco diz que diz que em agosto a reuni3o seri no dia 07. A Sra. Diretora diz que, entao, ji tem
calend6rio. Diz que se lembra de ter assinado um calendirio semestral. A Sra. Marcia Aparecida Cruz

de Oliveira Bianco diz que, sim, fizeram o calend6rio para o primeiro semestre, por6m j6 viram today

as datas do ano letivo. S6 este faltando, agora, assinar o do segundo semestre. J6 viram e j6
deixaram anotadas today as datas. A Sra. Diretora diz que, ent3o, n3o 6 oficial. Entao, essa tamb6m

seri uma quest3o a ser tratada na reuniio dos Coordenadores das Comiss6es e dos Departamentos.

Em julho ter3o ou n3o reuni3o, primeira quest3o. A segunda

havendo a tratar, a Sra. Diretora agradece a presenga de

dezessete horas e trinta minutos. Do que, para constar, eu,

Aparecida Cruz de Oliveira Bianco, Assistente T6cnica

examinada pelos Senhores Conselheiros presences a Sess3o em que for discutida e aprovada, e por

mim assinada. Ribeir3o Preto, cinco dejunho de dois mile vinte

qu@t3
itodo

lend6rio. Nada maid
euni5o is:errad

Marcia
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