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ATA DA 98e SESSA0 0RDINJ(RIA DA CONGREGAGA0 DA FACULDADE DE DIREITO DE RIBEIRA0 PROTO

DA UNIVERSIDADE DE SAO PAULO. Aos vinte e um dias do m6s de agosto de dois mil e vinte, is
quatorze horan, por videoconfer6ncia pda plataforma Goog/e A,feet, nos termos da Resolug3o Ng
7945/20, de 27/03/2020, da Reitoria da Universidade de S3o Paulo, em terceira convocagao, reOne-

se a Congregagao da Faculdade de Direito de Ribeir5o Preto da Universidade de S3o Paulo

FDRP/USP, sob a Presid6ncia da Profa. Dra. Monica Herman Salem Caggiano, Diretora da Unidade,

com a presenga da Senhora Vice-Diretora, Profa. Dra. Massa de Souza Ribeiro, e dos Senhores
Membros, Professores Alessandro Hirata, Caio Gracco Pinheiro Dias, Camilo Zufelato, Cintia Rosa

Pereira de Lima, Eliana Franco Neme, Fabiana Cristina Seven, Gustavo Assed ferreira, lara Pereira

Ribeiro, lgn6cio Maria Poveda Velasco, M6rcio Henrique Pereira Ponzilacqua, Nuno Manuel
Morgadinho dos Santos Coelho, Pedro Bohomoletz de Abreu Dallari, Silvana Martins Mishima,

Thiago Marrara de Matos e Umberto CelliJunior, Representante Discente de Graduag3o lsabela da

Silva e Representante Discente de P6s-Graduagao Robert Augusto de Souza. Presente tamb6m o

Chefe da Segal T6cnica de Inform6tica Fabio Jose Morettie a Assistente T6cnica Acad6mica Marcia
Aparecida Cruz de Oliveira Bianco, para secretariar a reuni3o. Havendo nOmero legal, a Sra. Diretora

agradece a presenga de todos e declare abertos os trabalhos da 98g Sess3o Ordin6ria da

Congregagao da Faculdade de Direito de Ribeir3o Preto da Universidade de S3o Paulo. 1. EXPEDIENTE.

1. Discussio e votag3o. 1.1. Ata da 97e Sess3o Ordiniria da Congregag3o, realizada em 03/07/2020.
Colocada em discuss3o e votac3o, a Ata da 97a Sess3o Ordin6ria da CongregaGao. realizada em

03/Q7/202Q, e 3prlQy4da Dor unanimidade (quatorze membros). 2. Comunicag6es da Diretoria. Sra.

Diretora, Profs. Dra. Monica Herman Salem Caggiano. A Sra. Diretora comunica: A) A USP foiindicada

como a instituig3o brasileira melhor colocada no rank/ng latino americano, Thai Lat/n .omer/ca
Un/vars/ty /?ar7k/ng. Elaborado peta consultoria brit6nica Times Higher fducat/on, o rar7k/ng avaliou

166 instituig6es de 13 parses da America Latina. B) Calend6rio de Atividades da FDRP/USP do 2g
Semestre de 2020 ji foi publicado. O inicio das aulas do segundo semestre letivo foi em dia
17/08/2020 e o encerramento seri no dia 18/12/2020. De acordo com o Plano de Retomada Parcial

e Gradual das Ativldades Presenciais da USP, as aulas continuar3o sendo ministradas a dist6ncia no

segundo semestre de 2020, por inteiro. N3o h6 a menor possibilidade de retomada das aulas
presenciais. A retomada das aulas presenciais este sendo discutida apenas na questao da area da
SaOde, M6dica, Odonto16gica, Enfermagem, enfim o que precisa de laborat6rio e apenas para os

alunos que est3o se formando. De resto, o Plano USP para a Retomada Gradual das Atividades

Presenciais prev6 essay mesmas atividades presenciais, mesmo na area M6dica, da Spade, apenas e

t3o somente em 2021. A preocupag3o das autoridades universit6rias da USP este sendo os alunos

que est3o se formando. A formatura estiprevista para o final de 2020, com relagao a esses alunos,

apenas da area da Spade, da M6dica, este sendo pensado um tipo de retomada parcial e presencial

das aulas presenciais das aulas de laborat6rio, de clinica. C) No dia 19/08, os dirigentes, a Profa.

Maida tamb6m estava presente, tiveram uma reuni3o com o Reitor e o GT que comanda essa

retomada. foi bastante frisado a quest3o do lema da USP, a preservagao da sa6de, idoneidade e

vida. A preservagao e proteg3o da saOde e da vida em primeirissimo lugar. V6rias s3o as
recomendag6es. Muitos dizem que a Reitoria e o GT acabaram deixando sob a responsabilidade de
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cada uma das Unidades a quest3o da retomada das aulas presenciais. No entanto, alguns pontos

foram colocados como determinantes. O primeiro deles 6 que as aulas te6ricas continuar3o no

segundo semestre de 2020 absolutamente a distancia, por via virtual e sem qualquer possibilidade

de aula presencial, abrange a Graduag3o e P6s-Graduagao. Pele que entendeu, com alguma
possibilidade de flexibilizaQ3o, no futuro, as aulas dos cursor de Especializa£3o. D) C)utro ponte que

foimuito discutido e debatido foia questao das Bibliotecas. Para as Bibliotecas foi prevista abertura

gradual com todos os protocolos para a saade, sanidade e preservagao da vida de todos, com
poucos funcion3rios. A ordem 6 evitar aglomeraQao. Mas, foi prevista uma possibilidade eventual

gradual, de abertura das Bibliotecas, com dois funcion6rios presentes, em hor6rio de plant3o. De

qualquer forma, como teri que sair is 16 horas, exatamente para fechar a Semana Jurldica e assistir

aos 61timos pain6is previstos. Pediu iProfa. Massa para que passe a apreciar junto com a
Congregagao, em primeiro lugar a aceitag3o ou n3o da Comiss3o de Biblioteca para estudar a partir

de uma minuta apresentada pda Sra. Milena, Chefe Bibliotec6ria, elsa possibilidade de abertura

gradual. A minuta definitiva, final, seri colocada iapreciagao na pr6xima Congregag3o, que seri
realizada no dia 04/09/2020, praticamente daquiduas semanas. Esse possibilidade de pesquisa, na

medida do possivel e com as precaug6es devidas, dever6 ser vislumbrada e tratada. Em sua opini3o

dever6 abrir, mas v3o esperar o que dire diante das cautelas previstas e preconizadas no famoso
Plano USP para o Retorno Gradualdas Atividades Presenciais. E) Sobre a den6ncia que receberam, ji

teve oportunidade de comentar com a Congrega£3o sabre o Comity Antifraude. Receberam um

dossi6 com possiveis fraudes cometidas na quest3o colas por diversos alunos da Faculdade. N3o

houve um privi16gio da Faculdade de Direito, mas muitas Unidades receberam exatamente a mesma

denOncia em relag3o a estudantes das respectivas Escolas. lsso recebeu um ntlmero, se quiserem

acompanhar os processes s3o 2020.1.04051.1.9 e 2020.1.180.89.2. O processo foi encaminhado a

Pr6 Reitoria de GraduaQao. Da Pr6 Reitoria de Graduag5o receberem a informagao de que a encargo

da Faculdade, serif atribuig3o da Unidade informar o Comity Antifraude da sequ6ncia da tramitag3o,

o que vai acontecer. A pr6pria Pr6 Reitoria de Graduag5o 6 que vai abrir os processes ou

procedimentos disciplinares para apuragao da fraude ou suposta fraude. Em especial, a Sra. Marcia,

que costume dizer que 6 sua chefe em termos de realizaQao das Congregag6es e CTA, ela que sabe o

cerimonial, a continuagao, como se deve prosseguir. Pediu a Sra. Marcia para encaminhar ao Comity

Antifraude e a quem fez a denOncia. A den6ncia chegou por e-mail, ent3o 6 nessa mesma mensagem

que devem dar a resposta da tramitaQ3o, ou seja, que a Pr6 Reitoria de Graduafao tomou ci6ncia e

se encarregar6 das quest6es da instauragao dos procedimentos disciplinares. F) Carta de Servigos

que este sends preparada para o Escrit6rio de Gest3o de Indicadores de Desempenho Acad6mico

IEGIDA) e Ouvidoria da USP. Essa Carta de Servigos foi pedida a Faculdade para indicag5o do que

fazem de importante e relevante para a sociedade. A Sra. Marcia respondeu registrando as
atribuig6es em termos de Unidade Acad6mica da Campus Ribeir3o Preto. G) Langamento do e-book

"lntrodugao ao Direito para a Terceira Idade". Parabeniza a Unidade pda elaborag5o e realizaQao do

e-book. A terceira idade 6 muito desconfort6vel e precisa de toda ateng3o e cautela posslveis.

Precise de sugest6es do que pode e deve realizar. Este langamento 6 de extrema import6ncia para a

terceira idade. H) Obra "Curso de Direito da Inf6ncia e Adolesc6ncia" langada peso Prof. Dr. C15udio
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do Prado Amaral e editada pda respeitada Editora da USP (EdUSP). A obra 6 importante porque 6

realizada dentro do Programa de Incentivo a Produg3o de Livros Did6ticos para a Graduagao.

Portanto, n3o 6 6nica e isolada, vem acompanhada da obrigatoriedade de realizagao de outras

obras. Teri continuidade no estudo e tratamento do Direito, a questao da infincia e da
adolesc6ncia. 1) 20 a 21/08/2020, hoje e ontem, tiveram a realizagao da Semana Juridica. Uma
semana diferente e diferenciada. Foi uma Semana Juridica concentrada em dois dias, que cuidou

exclusivamente da questao da pandemia. Tratou da quest3o da pandemia com todos os deus

reflexos. Ontem, cuidou "Os Efeitos da Pandemia da Covid 19 nas Relag6es Jurfdicas de Direito

Privado", "Politicos Financeiras em Tempos de Pandemia" e "0 Funcionamento do Judici6rio durante

a Pandemia da Covid-19". Hoje de manh3 aconteceu "0 Papel do Direito do Trabalho na Crime da

Pandemia". A Jurisdig3o Constitucional e Hermen6utica: possibilidades e limites na interpretaQ3o da

Constituigao" e, por fim, "A Crime do Presidencialismo brasileiro: alternativas", painel que vai

presenciar. A faculdade de Direito dedicou a sua Semana Juridica ao estudo dos reflexos da
pandemia na vida da cidadania, cidad3o e todos. J) Em especial, cumprimenta o Prof. Dr. Nuno

Manuel Morgadinho dos Santos Coelho, pelo langamento, na segunda-feira, do Programa de SaOde
Mental e Bem Estar da Faculdade de Direito de Ribeir3o Preto. Por muito e muitos meses, procurou

e questionou os professores da Unidade sobre um programa particular da Faculdade de Direito
acerca da saOde mental. Chegou a pandemia e com as quest6es de isolamento, auras idistancia,
pda internet, aulas virtuais, tanto para o professor quanto para o aluno 6 uma experi6ncia diferente,

diferenciada e muito distinta daquilo que se propuseram em um curso absolutamente presencial.

Comegaram este ano letivo como presenciais e acabaram, a parter de margo, tends que se
adaptarem a uma nova realidade. N3o sabe se essa realidade veil para bem ou nao, isso o tempo

dire. Em termos de computagao, aprendeu muito, alta tecnologia. Tamb6m teve v6rios problemas
decorrentes da computagao, alta tecnologia e plataformas que utiliza. Mas, acredita que os alunos
tenham tido muito mais problemas. Portanto, esse Programs da SaOde Mental chegou em uma boa

hora. Cumprimenta o Prof. Nuno Coelho pda idealizag3o e implementag3o dente Programa. Ter3o o

langamento deste Programa a partir de segunda-feira, dia 24/08/2020. Como isto, alinham, de
alguma forma, ao programa j6 praticado, ji existente no 6mbito do Campus Ribeir3o Preto e, maid

ainda, alinham ao programa concebido em termos da Universidade, ou seja, junto a Reitoria
Agradece ao Prof. Nunn, em nome da Faculdade e no 5mbito da Congregag3o, elsa disposigao de

montar e implementar este Programa. Comunicag6es da Sra. Vice-Diretora. Profa. Dra. Massa de
Souza Ribeiro comunica: AI Sobre o alinhamento da Faculdade is political do Plano USP, fargo em

meadow de setembro, a primeira reuni3o da comiss3o ad hoc com os alunos para discutirem o
reinicio das atividades e, tamb6m de acordo com o que foi conversado essa semana, conversar sabre

a retomada das atividades administrativas, considerando o limite de 30% definido pda Reitoria. O

Prof. Dr. Ignacio Maria Poveda Velasco diz que babe que existe uma preocupag3o, que 6 muito
legitima, por parte de muitos professores, n3o s6 da faculdade, mas de today as Unidades, para que

esse retorno deja feito, quando possivel, com todas as cautelas necess6rias. O que foi dito naquela

//ve aberta, chegaram a dezessete milconex6es, ji foidito e reforgado, 6 que as atividades did6ticas

servo remotas ao longo de dodo segundo semestre. lsso j6 este definido. O tal do Plano de Retorno
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Progressivo diz respeito mais especificamente is atividades de pesquisa, tudo que diz respeito aos

laborat6rios. Em muitas Unidades 6 um problema muito s6rio, porque t6m pesquisas de docentes e

p6s doutorandos, que dependem do acesso fisico aos laborat6rios. No caso da FDRP, como j6 foi

colocado, o laborat6rio 6 a Biblioteca. Tamb6m foi colocado na reuni3o e a Profa. Monica informou

que h6 uma proposta de conseguir uma maneira de ter acesso a Biblioteca. A questao mais concreta

de retorno gradativo 6 as atividades administrativas. Nesse particular, como foi colocado naquele

quadro, depende da situaGao da Delegacia Regional da SaOde de cada Campus. Uma coisa seri a

situag3o em S3o Paulo, outra em Ribeir3o ou em Baum. Precisa da perman6ncia de quatro semanas

na faixa amarela para, ent3o, comegarem. Acha que ipso seri analisado na situaQao concrete de

Ribeir3o. A palavra de ordem 6 cautela e preserva£3o da vida. Portanto, sem muita pressa de um

retorno fisico, porque remotamente todos est5o trabalhando mais do que nunca. L6gico que existe

aquela regra que aquelas atividades administrativas que possam ser feitas, sem prejuizos, on//ne,

continuem sendo feitas. Entao, est3o falando de um retorno mats para aquelas atividades que n5o

podem ainda ser realizadas remotamente. N3o este falando nenhuma novidade. Este falando isso,

porque sabe que existem colegas que, talvez, por uma interpretaQ3o n3o muito apropriada est3o
achando que a Universidade este se precipitando no retorno. Ningu6m este se precipitando em
nada. Ningu6m este forQando o retorno de nada. A Superintend6ncia de Relag6es Institucionais 6

muito f6cil, s3o apenas tr6s pessoas que tocam. A Procuradoria Gerd, aisim, 6 um corpo maior e ji

tem uma reuni3o marcada coma 6 que vai internalizar esse plano dentro da realidade da
Procuradoria da Universidade. lsso tamb6m seri feito na faculdade de Direito, FEA, Enfermagem,

Ci6ncias Farmac6uticas, enfim em todos os lugares e de acordo com o Campus, com a situagao de
cada lugar. A Profs. Dra. Massa de Souza Ribeiro diz ao Prof. Poveda que 6 exatamente isso. A ideia 6

de comefar a conversar sobre o planejamento considerando todo o contexto. N3o vai comegar
imediatamente, 6 o planejamento que ir3o fazer. 3. Palavra aos Senhores Presidentes de Comiss6es.

Comissio de Graduagio. Prof. Dr. Mircio Henrique Pereira Ponzilicqua diz que reconhece a
relevincia desse trabalho da Universidade no sentido de preservagao da vida e das condig6es
essenciais de relag3o, e comunica: A) Retomada das atividades a distincia. Essa semana tiveram a

retomada e os professores j6 devem apresentar seus cronogramas, m6todos de avaliagao, enfim,

today as orientag6es de conteOdo e aproveitamento dos alunos, conforme as 61timas

recomendag6es e deliberag6es havidas na Comiss3o de Graduag3o e que foram encaminhadas para

todd o corpo docente, inclusive para DireQao. Depois de uma reuni3o aberta havida com
professores, recolheram sugest6es e a Comiss3o, no finaldo semestre, logo na sequ6ncia, deliberou

e acolheu todas as sugest3es possiveis e dentro das condig6es necess5rias de adaptagao. B) Com

relagao kinda ao inicio do semestre, na quarta-feira, tiveram a apresentagao dos eixos dos
laborat6rios, presidida pda CoC. Agora est3o sendo liberados os formu15rios para a inscrig3o dos

alunos nos respectivos eixos. C) Selecionaram os bolsistas para o Programa PEEG. Inicialmente oito

projetos solicitando dez bolsas, mas havia somente leis bolsas oferecidas pda Pr6 Reitoria. Pediram

a um parecerista externo a classificag3o dos projetos, pots havia professores da Comissao, ent3o,
acharam por bem n3o realizarem elsa classificag3o internamente. O parecerista indicou alguns

projetos com crit6rios bastante razo6veis e forum selecionados seis projetos e sein bolsas
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respectivas, que ji foram comunicados tanto aos professores quanto aos alunos. D) Est3o na face de

seleg3o dos projetos PUB, Programa Unificado de Bolsas. foram trinta e sets projetos apresentados

na Unidade e trinta e um homologados, nas tr6s modalidades: pesquisa, doc6ncia e extens3o. Est3o

na fase em que os professores indicam, depots da candidatura dos alunos, os bolsistas para os
respectivos projetos. E) Foi passado para os Departamentos uma planilha, semelhante a do bimestre

passado, exig6ncia da Pr6 Reitoria de Graduagao. Os Departamentos precisam devolver, ji passou o

puzo. Tinham que ter devolvido elsa semana. Somente o Departamento de Direito Privado
respondeu at6 o momento. Pede aos Senhores Chefes dos outros doin Departamentos que

conversem com seus secret6rios (as) para que encaminhem o mais r5pido posslvel, de prefer6ncia

no comego da semana. E s6 preencher a planilha, 6 muito f6cil, a respeito de atividades e notas,
homo foi feito no semestre passado. F) Com relagao aos trancamentos de disciplines, precisam

compilar. Houve quatro trancamentos totais, que n3o 6 muito dentro do contexto de pandemia. Mas

houve muitos trancamentos parciais. Noventa e cinco alunos solicitaram trancamentos parciais em

disciplinas, mas isso ainda foium n6mero inferior ao do Oltimo semestre de 2019, quando cento e

quarenta e dois pedidos foram apresentados. Contudo, mesmo com esse nOmero grande no Oltimo

semestre de 2019, nos outros semestres tiveram n6meros abaixo de sessenta. No primeiro semestre

de 2019 foram cinquenta e cinco, segundo semestre de 2018 foram cinquenta e dois e primeiro

semestre de 2018 foram trinta e oito trancamentos de disciplinas. Est3o vendo que houve um
aumento no trancamento de disciplinas, talvez por conta da adequag3o do novo PPP. Mas, ainda n3o

d6 para afirmarem as causal do aumento gradativo dos trancamentos parciais. Embora, mesmo em

tempos de pandemia, tiveram uma pequena refragao ao semestre anterior em relagao ao Oltimo

semestre de 2019. Comissio de P6s-Graduag3o. Profa. Dra. Fabiana Cristina Seven comunica: A) Em

relagao ao andamento da Comiss3o de Organizag3o do ll Semin6rio de Pesquisa sobre o
Desenvolvimento do Estado Democr6tico de Direito est3o em fase de recebimento de resumes de

trabalhos para apresentagao e seguem para a construg3o da agenda. E um evento feito em parceria
com a Comiss3o de Pesquisa e Comiss3o de P6s-Graduagao. E um momento muito importante,

porque tamb6m 6 um moments que aproveitaram a participag3o integral dos docentes e discentes

do Programa para fazerem o balango do ano e planejamento do ano seguinte, inclusive das agnes do

CCP de 2021. B) Terminaram o processo de seleQ3o de tr6s vegas para estudantes de Graduag3o
para realizagao de est6gio ligados aos projetos de pesquisa da P6s-Graduagao. Foram tr6s pessoas
selecionadas e est3o em fase de finalizaQao dos termos para que das comecem o mais r6pido

possivel. Tamb6m 6 uma experi6ncia inovadora que os estudantes de Graduag3o ji conseguem se

aproximarem das linhas de pesquisa do Mestrado, conhecerem os grupos e realizarem uma s6rie de

atividade que tem a ver com rotina da condug3o de um grupo de pesquisa. Est3o muito felizes com
isso tamb6m. Lembrando que esse processo seletivo e essa oferta de vagas s3o possiveis gragas ao

apoio de Departamento de Direito P6blico. Agradece ao Departamento de Direito Pablico, porque a

verba para realizagao do pagamento para os estagi6rios vem do Departamento. C) Terminaram e j6

divulgaram o resultado final do processo seletivo para alunos regulares de 2020. Esse processo

seletivo jitinha desafios colocados antes da pandemia, porque seria o primeiro com as novas regras

do novo Regulamento e Regimento da P6s. Essay novak regras liberavam da obrigatoriedade de des
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mesmos fazerem a prova de profici6ncia, esse era um n6 que tinham, porque "ficavam um pouco na

m3o" ou da FUVEST ou VUNESP ou fazer entre os professores. Foram nesses cinco ands tentando

muitos modelos. Acha que a CongregaQao tem o hist6rico das enormes dificuldades que tinham com

isso. Nesse novo Regulamento alteraram a regra e passaram a receber comprovag6es de
profici6ncia. Comissio de Pesquisa. Prof. Dr. Cato Gracco Pinheiro Dias diz, como explicado no chat,

este em aula agora. Para as pr6ximas semanas vai remarcar as aulas para n3o ter problema de
participaQao. Nessa reuni3o especificamente vai ter que voltar, porque 6 a primeira aura com os
alunos, entao, at6 dar today as coordenadas do semestre, precisar6 ester com des. Comunica: A) Em

relag3o ao SllCUSP, Simp6sio de IniciaQao Cientffica, conforme mencionado na Oltima reuni3o, vai

acontecer on//ne. A inscrig3o dos trabalhos dos alunos, pediria a todos os professores que tem
iniciagao cientifica e orientag6es no PUB a comunicar os seus alunos que as inscrig6es ir3o do dia 14

a 30/09/2020. As mesas de apresentaQ3o de trabalhos na Faculdade de Direito servo no dia 09 e
IO/11/2020. Comefaram a conversar com a Inform6tica sobre como vai ser feita a organizagao

dessas mesas. A principio sera feita por Goog/e/Weer. A quest5o 6 que precisar3o da colaboragao de

todos os docentes, tendo em vista que o evento ocorrer6 on//ne, est3o prevendo que ter3o uma
demanda major de trabalhos externos do que normalmente t6m. No SllCUSP normalmente recebem
em torno de trinta trabalhos da Faculdade e vinte trabalhos externos. Com o events acontecendo

or7//ne esperam que vai hover um aumento, n3o sabem de quanto. Se mantiverem a previs3o de que

t6m cinquenta, precisariam montar pelo menos dez salas de cinco trabalhos. Para n3o sobrecarregar

alguns professores, precisar3o da colaboragao de todos. Pdas regras da Pr6 Reitoria, toda sala

precisa ter peso menos a presenga de um docente e outro avaliador, que pode ser docente ou p6s

doutorando ou doutorando. Montar3o a composigao dessas mesas e passar3o um pedido de
colaborag3o aos colegas. B) A Pr6 Reitoria de Pesquisa divulgou recentemente, foi argo que a

Comiss3o recebeu alguns chamados de professores, Prof. Guilherme, Profa. Fabiana, em relagao ao

procedimento para criag3o de grupos de pesquisa. A Pr6 Reitoria elaborou uma cartilha com manual

para criaQ3o de grupos de pesquisa padronizado para a Universidade. Todos devem ter recebido no

"Docentes USP". Recomenda a leitura. C) Tendo em vista que sair6 nesse momento, gostaria de
adiantar a "Palavra aos Membros". Todos sabem que coordena um grupo de estudo em Formagao

Docente e Metodologias do Ensino do Direito, que se reOne mensalmente aos s6bados e que, agora,

migrou para on//rle. Uma das discuss6es na reuni3o de agosto, acabou gerando a possibilidade de

organizaG3o de um evento. Gostaria de convidar todos a participarem desse evento que este sendo
organizado pelo grupo. No dia l0/09/2020 receberio o Prof. T6rcio Sampaio, Professor Em6rito da

Casa, Prof. Jose Rodrigo Rodriguez, que colabora frequentemente com a Faculdade na P6s-

Graduag3o, e a Profa. Flavin POschel, da Escola de Direito da fundag3o Get61io Vargas, para

discutirem o ensino da dogm6tica nos cursor de Direito. fica o convite, o //r7k este nas redes sociais

da Faculdade. Gostaria de convidar todos os professores para participarem desse events e prestigiar
as falas dos convidados. Continuag3o da Comiss3o de P6s-Graduag3o. Profs. Dra. Fabiana Cristina

Seven informs que teve oscilaQ3o de sinai e continua: Na Prova de Profici6ncia mantiveram o

compromisso de gratuidade de quem precisava, era s6 informar e o Programs arcana com as

despesas para, pelo menos, uma prova por ano. lsso foi feito. A segunda e a terceira etapas foram
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feitas todas no formato virtual. Correu tudo bem e foi uma experiencia importante para todos.
Independente de continuidade desse periodo de isolamento social, permitiu que avaliassem nos

pr6ximos processor seletivos em manter algumas dessas etapas virtuais, porque tiveram uma
ampliagao da participag3o de estudantes de v5rios outros estados quando trouxeram o processo
seletivo para esse formato. Foialgo muito interessante. Em termos de resultado final, t6m trinta e

tr6s novos estudantes que foram aprovados, sendo dezoito mulheres e quinze homens. T6m pessoas

desses trinta e tr6s que s3o estudantes egressos da Graduag3o da FDRP e o restante, nOmero muito

significativo, que vieram de outras instituig6es pOblicas da regi3o e de outros estados. Tamb6m 6

algo que alegra bastante. As aulas comeQar3o a partir da semana que vem. Os alunos est3o
realizando a matricula. Seguirao, entao, com essa nova turma. D) Enviaram para Diregao essa

semana um oficio, porque continuam no aguardo de dots conv6nios muito importantes para P6s
GraduaQ3o, pesquisas e suas pesquisas. Um deles ja foi aprovado pelo CTA, acha que este na fase
final de assinatura, que o conv6nio com o Tribunal de Justiga de S3o Paulo. Esse conv6nio 6 muito

importante, porque vai viabilizar o acesso a dados que, geralmente, o Tribunal de Justiga n5o
disponibiliza para o p6blico em gerd. S3o pesquisas que ajudam a fortalecer os eixos relacionados ao

acesso a Justiga e o conv6nio tamb6m preva a continuidade de pesquisa em pollticas judici6rias e

capacitaQ6es permanentes de servidores pablicos, magistrados, junto iEscola de Magistratura do

Estado de S3o Paulo, em v6rias tem6ticas, sobretudo a tem6tica que este envolvida sobre vio16ncia
de genero. Essa semana viram a importancia de avangarem, acelerarem como Universidade nas
capacitag6es nos debates t6cnicos sobre os marcos de direitos humanos das mulheres e vio16ncia de

genero, haja vista o epis6dio dram6tico de violagao de direitos da menina de dez ands, que foi
noticiado amplamente. Outro conv6nio 6 do CIDE, Mexico, resultado da vinda do Prof. Fondevila na

Faculdade o ano passado. A viabilizagao dense conv6nio permite a insergao do Programa numa cede

de estudos e de pesquisadores latino americanos na tem6tica de sistema prisional, criminologia e

pesquisas sobre o Poder Judici6rio na America Latina. Ache que esse conv6nio ainda passar6 pelo

CTA. Mas, gostaria de deixar explicitada a relevincia desses dots conv6nios e o interesse que des

corram com os seus tr6mites da melhor forma possivel. A Sra. Diretora diz a Profa. Fabiana Cristina

Severique sente na obrigaQ3o de colocar para todos o problema que pessoalmente tem em raz3o da

pandemia em relagao ao conv6nio com o Tribunal de Justiga. Esse conv6nio foi encaminhado a ela

pelo Correios. J6 este assinado h6 aproximadamente uma semana. Pediu que absolutamente nada

fosse encaminhado pele Correios, porque faz parte do grupo de alto risco e n3o pode se dirigir ao

Correio para enfrentar alas quilom6tricas. O problems todo 6 esse. Como 6 muito amiga do
Corregedor e da atual equipe da Corregedoria, estava pensando em pedir a des que mandem

algu6m para pegar o conv6nio em maos, porque ji tentou enviar por Correlos, mas em Alphaville as
alas s5o quilom6tricas agora na pandemia. Acha que muitos est3o comprando e devolvendo coisas

pelo Correios. O problema 6 esse, n3o tem como se dirigir ao Correios. A ag6ncia 6 muito pr6xima ao

seu condominio, mas o problems 6 que j6 mandou em dots dias e teve ala. Hoje este chovendo e

n3o mandou. Vaiter que tentar a forte semana que vem. Pediu para que n3o mandasse nada pelo
Correios. Foi mandado peso Correios. O Prof. Dr. Ignacio Maria Poveda Velasco diz que, primeiro, fica

quito contente e satisfeito de saber que chegaram a um bom porto em relagao a esse convanio,
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porque, inclusive ida conversar com a Sra. Diretora, pelo seu "chap6u de Relag6es Institucionais", o

pessoal do Tribunal ji tinha perguntado, que o conv6nio j6 tinha sldo assinado pele Tribunal no final

do ano passado, pelo Prof. Pereira Castro. Tem uma soluQ3o, se a Sra. Diretora quiver, manda seu

motorists da Procuradoria Gerd, que este trabalhando e n3o 6 grupo de risco, passer na casa da Sra.
Diretora, segunda-feira. pegar esse documento e levar ao Tribunal. Entende o problema, de fato tem

chuva, alas. Acha que assam se resolve muito facilmente. O assunto j6 chegou a bom porto, agora 6

s6 uma quest3o pr6tica. A Sra. Diretora diz que o conv6nio foi assinado peso antigo Presidente e que

6 muito amiga no novo Corregedor. O conv6nio foi assinado. T6m essay dual possiblidades, ou fda

com os Julzes que atuam na Corregedoria ou o Prof. Poveda mandy o carro. O Prof. Dr. Ignacio Maria

Poveda Velasco acha mats f5cil mandar o seu motorista. S6 precise saber da Profa. Fabiana onde no

Tribunalo motorista entregar6 esse documento. A Sra. Diretora diz ao Prof. lgn6cio que 6 s6 uma via,

porque uma tem que ficar na Faculdade. O Prof. Dr. Ignacio Maria Poveda Velasco diz que mica feliz

em saber que esse assunto se resolveu, era uma preocupafao. Coloca idisposigao o motorista para

it at6 a casa da Sra. Diretora, pegar o documento e levar at6 o Tribunal de Justiga. A Faculdade s6

tem a ganhar com esse conv6nio. A Sra. Diretora diz que encaminhar6 o enderego. A Profs. Dra.

fabiana Cristina Seven diz que a Faculdade precisa de uma via para fazer a publicaQao do conv6nio

no Di6rio Oficiale, com certeza, a Agenda de Comunicag3o do Tribunalde Justiga vaiprocurar a Sra.

Diretora para fazer uma materia, porque esse conv6nio 6 pioneiro e 6 uma oportunidade para que
possam divulgar a Faculdade, o trabalho da Sra. Diretora, enfim, tudo o que est3o fazendo. A Sra.

Diretora diz que o problema agora 6 devolver o conv6nio. O Prof. Dr. Ignacio Maria Poveda Velasco

diz que isso este resolvido. Comiss3o de Cultura e Extens3o Universitgria. Prof. Dr. Thiago Marrara de

Matos informa que o Prof. Dr. Jair Aparecido Cardoso n3o pode comparecer on//ne e comunica: A) A

Feira de Profiss6es este em curso, em organizagao. A Pr6 Reitoria diante da pandemic e medidas de

protegao da saOde achou uma solug5o muito Interessante que foi realizar a Feira de Profiss6es

integralmente virtual. Todas as Unidades est3o preparando um material virtual. Gostaria de
agradecer o apoio de todos os servidores, Diretoria e professores, porque ter3o um conjunto de

palestras no inicio de setembro. V6rios professores da Casa se dispuseram a fazer essas palestras

para atender a comunidade externa e falar sobre a Faculdade. Os alunos se dispuseram a dedicar um
memento para bate papo entre os alunos e a comunidade externa. B) Sobre as especializag6es

tamb6m tiveram esse problems com relag3o is aulas. As aulas s5o presenciais e muitas tiveram que

ser suspensas. A Pr6 Reitoria tem mandado comunicados sobre a possibilidade do curso a distancia,
excepcionalmente, ainda que as especializag6es tenham side criadas coma presenciais. Est3o
conseguindo conduzir bem. Agradece a ajuda de todos os coordenadores que adaptaram os

calend6rios e orgamentos. Como envolveram muitos recursos financeiros nas especializag6es, isso

acabou tendo um impacto financeiro e tiveram que refazer essas planilhas financeiras para

ajustarem os cursos. C) A CODAGE, que este vinculada a Vice-Reitoria, mandou algumas orientag6es

para a Unidade em relag3o a algumas propostas. A CODAGE, em muitos cason, tem entendido que

n3o deveriam mais incluir nas propostas financeiras as cobrangas de salas de aula. Acharam no

passado que eram importantes, mas a CODAGE, em mais de um momento, j6 rechagou elsa
cobranga. Entao, fizeram, a pedido do Prof. Jair, uma reuni3o e acharam melhor evitarem isso,
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porque havia muito conflito e os processos estavam voltando. Mas, para tranquilizar a comunidade.

esse dinheiro que n3o vaiser marcado como locag3o de sala, se transforma em excedente do curso

e acaba voltando para os cofres da USP da mesma maneira. Entao, n3o ter3o redug3o dos recursos

que voltariam a USP por elsa modificaQao de entendimento. D) Gostaria de registrar que a Fundagao

tem feito muitas reunites. Gostaria de agradecer a Diretoria da Fundag3o. O Prof. lair tem feito um
di61ogo muito bom com o Prof. Gustavo. Ewes t6m feito muitas reunites para organizarem esse apoio

da Fundagao aos cursor de especializagao. Com a pandemia, alguns cursos tiveram algumas baixas.
Tiveram que fazer alguns trabalhos para que n5o perdessem a sustentabilidade financeira dos
curios. Agradece aos envolvidos. E) Agradece a Unidade, principalmente ao oder e ao Murillo, e aos

antigos Presidentes da Comiss3o de Cultura e Extens3o, Prof. C16udio e Profa. Fabiana, que iniciaram

esse projeto de livro para a Terceira Idade. O Prof. Jair e ele s6 finalizaram um projeto que j6 era

antigo. Registry os cr6ditos a estes professores que trabalharam bastante nas tlltimas gest6es para

que esse livro pudesse ser publicado. Agradece a Diretoria pele apoio t6cnico para fazerem essa
publicag3o. f) A Unidade colaborou bastante com a Pr6 Reitoria na revis3o dos NOcleos de Apoio a

Cultura e Extens:io. A16m dos NAPS, que s3o os NOcleos de Apoio a Pesquisa, a USP tem NOcleos de

Apoio a Cultura e Extens5o. Ajudaram bastante a Pr6 Reitoria na revis3o dessa normativa. Vai

aproveitar at6 esse tema, porque tem visto informalmente alguns grupos de alunos que utilizam a
express3o "nOcleo". O Prof. Poveda babe disco, tiveram muitas discuss6es desde a 6poca de S3o

Francisco. N3o pode usar a palavra "n6cleo" de qualquer maneira. A palavra "ntJcleo" tem um

significado juridico pr6prio dentro da USP. O Prof. Poveda pode rememorar todos sobre esse tema.

Precisam ter cuidado nio s6 os docentes, mas os alunos tamb6m, que n3o podem criar "nOcleos"

pelo menos utilizar esse nome sem o devido procedimento de aprovagao dentro da Universidade de
S5o Paulo. Comissio de Relag6es internacionais. Prof. Dr. Alessandro Hirata comunica: A) Pensando

nesse moments da pandemia e de today as dificuldades, tudo relacionado a viagens para o exterior,

obviamente, que se torna mais complicado ainda. Na reuni3o de quarts-feira promovida pda
Reitoria, para a retomada das atividades, informaQ6es que a AUCANI ji tinha determinado, que 6

posslvel agora, excepcionalmente, para casos determinados, viagem para o exterior, tanto de
docentes coma de pesquisadores, p6s doutorandos. Vai desde que justificada, com aprovaQao da

AUCANI e com recursos pr6prios. B) No que tange a Unidade, maid especificamente, tem a questao

primordial dos alunos de Graduag3o e dos interc6mbios que s3o assim promovidos e,
especificamente, dos alunos no Duplo Diploma da Universidade de Camerino, que iriam em
setembro para esse ano de programa. A determinag3o atual, que pode ser alterada a qualquer
moments, 6 que v3o iniciar esse ciclo de semestre de forma on/ine, a distancia, dentro do que 6
possivel agora e que viajem somente quando for possivel, com as medidas de seguranga, tomadas

sempre com elsa premissa e protegao a vida e sa6de de todos. Tem uma certa flexibilizag3o agora

por parte da AUCANI e da Reitoria, mas dentro dessas possibilidades. Penando sempre nessa

possibilidade, como nas universidades europeias parceiras est3o com atividades tamb6m idistancia,

que os alunos iniciem esse programa de interc6mbio a distincia aqui no Brasil e que viajem assim
que for possivel. A Sra. Diretora diz ao Prof. Dr. Alessandro Hirata que ja comegaram as aulas e
queria, no 5mbito da Congregagao, realizar um voto de p6sames pda perda do seu pai. Sente
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muitissimo, at6 porque o conheceu, e pede que transmita a sua m3e esse voto. O Prof. Dr. Ignacio

Maria Poveda Velasco apoia a Sra. Diretora. 4. Palavra aos Senhores Membros. O Prof. Dr. Camilo

Zufelato diz que gostaria de fazer um informe e tr6s questionamentos. O primeiro informe 6 sobre a

sequ6ncia de encontros chamados "Encontros Brasil-lt61ia de Direito Processual Civil", que co-
coordena com uma professora da rec6m criada Faculdade de Direito do Estado de S3o Paulo. Os

encontros s5o semanais. Nessa semana j6 aconteceu o primeiro encontro. Todos est3o convldados, a

divulgagao este na p6gina da Faculdade. Quem puder ajudar na divulgagao, 6 muito importante.
Gostaria de fazer tr6s observag6es, talvez, uma delis deja objeto de inclus3o em pauta. A Profa.
Massa e o Prof. lgn6cio mencionaram que a Universidade este pensando os novos encaminhamentos

para o semestre. Tem aqui, como um dos assuntos mais importantes da Unidade, que 6 a Blblioteca.

A Biblioteca que 6 o centro de pesquisa e o material mats importante. Nessa fase de reabertura,
parece que esse ponto precisa ser observado com a maier urg6ncia possivel. No encontro de ontem

da Comiss3o que aprecia esses assuntos, esse aspecto foi mencionado, ji tem a face inclusive

quando poder5o fazer, aquilo que tem sido chamado de "drive thru", ou seja, n3o a reabertura da

Biblioteca, mas o empr6stimo. J6 tem, ipso j6 deve ter fido enviado a Sra. Diretora, um plano de

reabertura, inclusive com uma aprovagao "ad referendum" da Presidente da Comiss3o de Biblioteca

da Unidade e, como o Prof. Ignacio disse. considerando h6 necessidade de um tempo de maturagao

dessas coisas, gostaria de solicitar que esse assunto fosse discutido por esse Colegiado hoje. N3o

estariam aqui deliberando pda reabertura da Biblioteca, n3o 6 isso. E a aprovag3o de um plano que

seri submetido ainda a uma Comiss3o que este uniformizando este entendimento em todd
Universidade. Como ji dito, j6 tem a aprovagao "ad referendum" da Presidente da Comiss3o de

Biblioteca. Gostaria de fazer ipso porque tem recebido, n3o s6 porque 6 coordenador do curso,
membro da CG, n3o s6 por estas quest6es, mas, tamb6m, porque 6 coordenador de curse de
especializag3o, orientador de dissertag3o de Mestrado, e o fechamento da Biblioteca tem causado
muitos problemas. Tem certeza que o Prof. M6rcio tamb6m falar6 nesse sentido. Gostaria de pedir a

Sra. Diretora que este assunto, esse material, fosse trazido para discuss3o hoje. Repete que n3o

est3o tomando uma decis3o imediata, isso tem que subir para as instincias da Universidade, com

isso j6 estariam ganhando tempo. Essa 6 sua segundo observafao. A terceira, 6 um assunto que

precisaria ser tocado aqui, s6 queria instar o Prof. Ignacio sobre esse ponte que 6 o risco de redug3o

de orgamento e os impactos que ipso tem na Unidade e nos Departamentos. Sabem que, felizmente,

em fung5o inclusive dos cursos de especializaG3o, album tipo de recurso financeiro tem entrado at6

para estimular as pesquisas. Falavam, inclusive, de compras de livros. As edig6es de deus curios

destinam cem mil regis para compra de livros. Clueria entender um pouco come 6 que fica essa

quest3o, para que tivessem previsibilidade. N3o s6 para que se opusessem, acha que muitos ji est3o

fazendo ipso, a este projeto de lei, mas para que pensassem nisso como Unidade e como

Departamento. Sua terceira quest3o, na verdade, 6 um pedido de informagao a respeito de um
conv6nio do Mestrado, imagina que deveria ter passado pelo CTA, porque entrou na Unidade desde

junho, este olhando pelo sistema. A situagao este no CTA desde o inicio de julho, portanto, h6 um

m6s e meir atr6s, ji tem parecer favor6vel inclusive da Comiss3o de Internacionalizagao, que 6 o

conv6nio com o CIDE, Centro de Investigag3o e Doc6ncia Econ6mica do Mexico. E uma instituigao
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que tem necessidade premente da aprovag3o dense conv6nio para que possam dar andamento a

outras atividades. Sobretudo, porque houve CTA hoje, gostaria de saber como este a questao dense

conv6nio especifico. Essay eram as suas observag6es. O Prof. Dr. Ignacio Maria Poveda Velasco
pergunta a Sra. Diretora se gostaria que ele prestasse esclarecimento sobre a quest3o do segundo

panto que o Prof. Camilo colocou, porque ache que 6 uma preocupag3o de todos. Resumindo, 6 do

conhecimento de todos que na semana passada que o Governo do Estado encaminhou para
Assembleia Legislativa o projeto de lei 529/2020. Um projeto com escopo muito ample,
reestruturando o Estado, enfim, a ideia todd 6 o reequillbrio financeiro, a capacidade de
investimento do Estado, coisas que entendem e s3o necess6rias, principalmente at6 por conta da
grave crise econ6mica, da queda da arrecadaQao e assam por diante. A questao 6 que no artigo 14

existe uma previs3o de que os chamados "super6vits financeiros" ao final do Exercicio das
Autarquias do Estado, FundaQ6es P6blicas etc, sejam recolhidos aos cofres do Tesouro. Todos

acompanharam que est3o falando de valores expressivos para qualesse dinheiro se destina, seja nas

tr6s universidades estaduais, seja na FAPESP. Tem trabalhado tanto pele lado da USP, como tamb6m

pelo lado da FAPESP, porque faz parte do Conselho Superior. Realmente 6 um problema muito s6rio,
porque n5o se trata de cobras, que 6 o que o Governo do Estado tem dado a entender, inclusive
todos t6m assistido at6 uma campanha publicit6ria, porque houve uma reag3o muito forte da
comunidade cientlfica, acad6mica, inclusive a comunidade empresarial. Por exemplo, ainda ontem,

um artigo no Valor, do Pedro Passos, Pedro Wongtschowskie Horacio Lafer Piva. Est3o falando do

empresariado Natura, Klabin, Grupo Ultrapar e assim por diante, enfim, uma reagao muito grande.

Essa reagao na media, seguiu se tamb6m todo um trabalho, esforgo muito grande junto ao
Legislativo, porque, afinal, "a bola" este na ALESP. Tem feito muitos contatos, pessoalmente, mas

muitas outras pessoas, tem gasto muitas horas em conversas com deputados e assessores,

mostrando que isso 6 interfer6ncia. Por exemplo, no cano da FAPESP, existe um mandamento
constitucional que destina aquele 1% (um por centos da arrecadag3o. No caso das universidades

estaduais tamb6m existe a quest3o da autonomia por forma da Constituig3o federal e assim por

diante. Mostrar que isso 6 inconstitucional, ilegal. Montaram uma forma tarefa com colegas de
Direito do Largo S3o francisco, Professores Titulares que ja t6m uma estrat6gia pronta. Se, por
acaso, essa Lei viesse a ser aprovada da maneira como este sendo proposta, tem para si que no
Judici6rio n3o se sustenta. A quest3o toda 6 esse trabalho para que isto n3o acontega. Teve j6, pele

que sabe, at6 ontem, que era o puzo para apresentaG3o e publicaGao no Di5rio Oficial, umas vinte e

sets emendas de partidos de todas as colorag6es, inclusive da base do Governs, isso era muito

importante, para retirar o artigo 14, retirar da previs3o do artigo 14 as universidades estaduais e a
FAPESP, para que o Governo n5o realizasse esse "confisco do dinheiro". A preocupagao do Prof.
Camilo 6 muito procedente, porque quando se fda de "super6vit" financeiro, "super6vit" prim6rio,

n3o este claro. Afinal, 6 o dinheiro que este 16 no fim do exercicio. N3o 6 um dinheiro que este
sobrando, seri usado nos projetos, programas, resultado de uma administragao respons6vel.

Inclusive 6 uma das coisas de um artigo que ida fair hoje ou amanh3 da autoria dos Professores

Heleno Taveira Torres e Fernando Facury Scaff. O artigo, maid ou ments, diz que o projeto estimula a

irresponsabilidade dos gestures, porque se "toru tudo" no inicio do exercicio e n3o deixa nada. Do
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ponto de vista juridico, chega a um ponto de dizer que "coisa tosca", absurda. O problema todo 6

esse. Questiona se as receitas pr6prias est3o inclufdas nesse "super6vit", porque 6 um dinheiro que

este na Unidade. Acha que 6 nesse sentido a preocupagao do Prof. Camilo, porque a Unidade tem

recita pr6pria que depois seri usada, como sempre foi utilizada. Nunca se cansa de lembrar que o

primeiro curso de especializaQ3o da Faculdade de Direito de Ribeir3o Preto, ainda com a estrutura

interna com aquela dificuldade todd de n3o poderem contar com os servidores t6cnicos e
administrativos que fossem devidamente e justamente remunerados. Sempre lembra que naquele

primeiro curse tinha um "dinheir3o" para a Biblioteca. Quinhentos mil reais, era isso que lembrava,

de dinheiro limpo. O Prof. Dr. Camilo Zufelato diz que n3o foi tudo para a Biblioteca, mas esse foi o

residual da primeira edig3o. O Prof. Dr. Ignacio Maria Poveda Velasco diz que sabe que todos os

outros curses tamb6m t6m essa preocupag3o. Esse dinheiro que entra na Faculdade este no caixa da

faculdade, entenda se no caixa da Universidade. Esse 6 uma preocupag3o n3o s6 da Faculdade de

Direito de Ribeir3o Preto, mas de todas que t6m receita pr6pria. Se caso as coisas fossem aprovadas

da maneira como s3o, seria uma discuss3o financeira de entender. Uma coisa 6 o Governo do Estado

querer pegar as sobras que o Governo repassou, outra coisa 6 o dinheiro que n3o 6 do Governo, que

n5o veio dos cofres pOblicos. Uma coisa que acha importante e realmente funciona 6 a pressao em

ama dos deputados, porque s3o des que ter3o que votar. Se considerarem USP, UNICAMP e UNESP

varrem, geograficamente falando, boa parte do territ6rio do Estado de S3o Paulo. Se pegam a regi5o

de Ribeir3o, Franca, conhecem deputados vai 15, porque se forem somando o pessoal de Franca,

Prudente. N3o babe se o Prof. Hirata tem album parente que seja deputado em S3o Jose do Rio

Preto. Em Baum, a Profa. Eliana. Essa pressao 6 importante, porque se o Governs n3o retirar, o que
vai contar s3o os votos na hora das emendas. O Prof. Dr. Camilo Zufelato diz que fica at6 uma

sugestao, tem visto que v6rias Congregag6es t6m aprovado mog6es de repadio ao Projeto. Coma o

Prof. Ignacio falou, e com toda razao, em problemas inclusive de inconstitucionalidade em relagao a

esse projeto de lei. Gostaria que a Faculdade se movimentasse em relag3o a aprovag3o de uma

mog3o nos termos, como outras unidades t6m feito. O Prof. Dr. Ignacio Maria Poveda Velasco diz ao

Prof. Dr. Camilo Zufelato que isso 6 legitimo. Pessoalmente se abster6, porque este no meir, mas, 6

legitimo, mais ainda do ponto de vista das inconstitucionalidades. Para o Governo do Estado esse

tips de manifestagao 6 nada. A questao para o Governo do Estado 6 arrumar dinheiro de onde for

para recompor a capacidade de investimento, entenda deus projetos que servem aos interesses do

Estado, populag5o e politicos de quem quer que sega. Quem tiver contato com deputados, em
qualquer lugar do Estado, vai16 e fda. lsso 6 o que realmente no finalvai resolver. A Sra. Diretora diz

que essa quest3o 6 absolutamente preocupante para todos, inclusive para imprensa. Enquanto que

ontem e antes de ontem viu o rep6dio da comunidade universit6ria acad6mica quanto ao projeto,

hoje j6 encontrou pontos favor6veis. A imprensa escrevendo pontos favor6veis ao projeto. O Prof.

Dr. Ignacio Maria Poveda Velasco diz que h6 uma guerra na imprensa e o Governs n3o este parado.
S6 para dar um exemplo, na segunda-feira o lider do Governo na Assembleia, Deputado Car13o

Pignatari, em uma materia inteira no Estado de S3o Paulo, falou que ipso era um absurdo, iriam rever

isso na ALESP. Na quarta-feira ele escreveu um artigo, certamente encomendado, com a mudanga
que a Sra. Diretora este dizendo. Existe a batalha da opiniao publica. A Sra. Diretora diz que, se
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quiserem, o Prof. Camilo pode proper e podem votar uma manifestag3o da Congregagao de repddio

ao PL. Gostariam que continuassem com a pauta. Vai repetir a quest3o da Biblioteca. Sobre essa
manifestaQao ficar6 para a Profa. Maida. A partir das 15h55min precisar6 se retirar para participar da

Semana Jurldica. A Profa. Dra. Cintia Rosa Pereira de Lima diz que vaicolocar de forma publica alguns

agradecimentos e alguns n6meros da Semana Juridica de 2020. Agradece a todd Comiss3o da qual

participou Prof. Gustavo Asked, Prof. Jair, funcion6rios Felipe Costa, Fabio Moretti, fernando

Rodrigues, Gisele Santos, Erika Penha, Claudia Rezende e os alunos Maria Eduarda, Socrates,

Marcela e Fernando. Eles fizeram parte da Comiss3o que organizou a Semana Juridica. Destaque ao

agradecimento ao funcion6rio Tadeu, que fez um trabalho maravilhoso no gerenciamento tanto da
reuni3o da sala dos palestrantes, Goog/e /Meet, e a apresentagao disso no youtube. Conseguem

monitorar a participaQao, teve um impacto social muito representativo. O primeiro painel, por
exemplo, 898 visualizaQ6es, 107//kes. Teve uma interagao com os alunos muito interessante. Chegou

a ter visualizag6es simult6neas no nllmero de 1.300 visualizag6es. Ressalta o agradecimento especial

a Profa. Monica, que apoiou a Semana Juridica desde o inicio e ajudou a disponibilizar todo esse

auxilio, tanto de funcion6rios e da pr6pria InstituiQao. Agora tamb6m precisar6 se retirar, porque vai

participar do encerramento. A Profa. Dra. lara Pereira Ribeiro diz que gostaria de falar pele
Departamento sobre o evento que o Prof. Camilo acabou mencionando. O evento do Departamento

que o Prof. Camino mencionou, os engrandece muito, "Encontro Brasil-lt61ia de Direito Processual

Civil". Gostaria de deixar pOblico outro evento que realizaram chamado "Semana Jurldica Virtual: a

pandemia e o Direito", com submiss3o de 198 trabalhos, envolvendo coordenagao sua, do Prof.

Nuno e da Profa. Flavia, com a colaboragao de professores do Departamento de Filosofia do Direito

e Disciplinas B6sicas e Departamento de Direito POblico na selegao dos trabalhos. Um evento que

ocorreu numa sexta-feira a noite com mais de 1.400 pessoas visualizando. Agradece ao funcion6rio

Tadeu, como comentado pda Profa. Cfntia, deu todo esse suporte na realizagao do events. Os
trabalhos desse events foram selecionados, montaram um site, colocado na p6gina virtual da

faculdade. As pessoas que apresentaram trabalhos que foram aprovados gravaram videos. Todos os

videos est3o na p6gina da Faculdade. Em breve ter3o anais do evento. Foi muito interessante e

envolveu os tr6s Departamentos. Outro ponto que gostaria de comentar 6 do pr6prio projeto de lei,

mas o Prof. Ignacio ja esclareceu. Concorde com a proposta do Prof. Camilo. Pede que todos sejam

orientados, conforme for o andamento do tema, para que possum se organizar na questao dos livros

da Biblioteca, se precisarem comprar, abrir licitagao logo. Sabe que n3o 6 para ser irrespons6vel, mas

s6 para terem agilidade em algum memento. O Prof. Dr. Nunn Manuel Morgadinho dos Santos
Coelho diz que gostaria de ressaltar o langamento do Programa de Bem-Estar e SaOde Mental na

pr6xima segunda-feira. Langarao dots eixos do Programa, que ter3o um impacts muito importante
sobre a vida do alunado da faculdade e qualidade da conviv6ncia. Ache que poder3o ajudar muita

dente. Agradece muito especialmente a cada um que abragou o Projeto de um modo ou de outro.

Por exemplo, todos os participantes da FADEP, que torna possivel esse Programa do ponto de vista

financeiro. Todos os professores(as) e funcion6rios(as) que se disponibilizaram a participar homo
mentored(as) no Programa. Administrag3o da Faculdade, Diregao e todo mundo que contribui para

que ipso deja possivel. Tem recebido muitos agradecimentos nessas reuni6es, 6 uma alegria
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participar disco, mas 6 uma conquista de todos, uma construg3o coletiva. Gostaria de ressaltar isso e

despedir de grande parte da responsabilidade que Ihe 6 atribuida pelo surgimento desse Programa.

Muito sinceramente quer compartilhar ipso com todos, os verdadeiros respons6veis, apenas entre

des. Segundo-feira, is 18 horas, esclarecer3o eases dais eixos no Programa de mentoria que seri
oferecido aos alunos e a oferta de atenQao cllnica psico16gica, em vinte horas semanais para os
alunos de Graduagao e P6s-Graduagao. Gostaria muito de convidar todos os alunos especialmente,

tamb6m para poderem entender como o Programa funciona e como poder3o aceder a este servigo.

Coma encontra um mentor, coma ter acesso ao psic61ogo que a Faculdade ir6 oferecer. O Prof. Dr.

Mircio Henrique Pereira Pozilacqua diz que somente quer reforGar o entendimento do Prof. Camilo,

porque afeta diretamente a Graduag3o. Discutiram ipso na Oltima reuniio ordin6ria da Comiss3o, foi

um projeto de manifestagao, ji envolveram outras inst6ncias. Pelo que entendeu, houve outras
falas, uma muito oportuna inclusive do Prof. Poveda, mas houve uma dispersao do foco. O Prof.

Camilo este sugerindo a inclus3o de pauta do plano da Comiss3o de Biblioteca. ji aprovada "ad

referendum". Parece muito convenience essa inclus3o de pauta, porque 6 um assunto necess5rio e

urgente. Ji iniciaram o segundo semestre letivo e isso afeta diretamente a GraduaQao, P6s
Graduag3o e outras atividades de pesquisa, doc6ncia e, tamb6m, extens3o da Unidade. auer

reforQar seu apoio na inclus3o de pauta e que deja encaminhado kinda hoje se possivel. A Sra.
Diretora diz ao Prof. Camilo e ao Prof. M5rcio que tem a impresslio que o Prof. Camilo pediu a

inclus3o de pauta quanto a manifestag3o do repOdio do projeto de lei. A quest3o da Biblioteca vai

ser objeto da apresentaQ3o da Profa. Massa. Seri analisada primeiro a luz do lema da USP, a
preservagao, defesa, tutela da saOde. Viu algumas sugest6es do Prof. Sebasti3o, que s3o muito bem

vindas. A minuta apresentada, oferecida, pda Sra. Milena, vem sendo repetida. Recebeu essa
semana novamente a minuta. A minuta 6 antiga e diz respeito ao isolamento. Est3o falando da
retomada e n5o do isolamento. Ache que a pr6xima Congregagao teri que aprovar uma solugao.

Este vendo as sugest6es do Prof. Sebasti3o, ache que s3o 6timas. O problema das Bibliotecas, queria

chamar atenQ3o para isto, 6 que essa retomada gradual, inclusive dos trabalhos das Bibliotecas, tem

que dar, no minimo, quatro semanas de amarelo, para tornar possivel. Se a Congregag3o entender

diferente, com duas semanas, este 6timo, depots seri encaminhado ao GT para verificar se a Escola

pode abrir a Biblioteca com essay cautelas, protocolos e dessa forma, com quatro semanas de
amarelo. O Prof. Dr. Camilo Zufelato agradece ao Prof. M6rcio por ter reiterado essa quest5o, porque

a proposta 6 diferente e gostaria de deixar esclarecido aqua. A proposta t6cnica apresentada pda

bibliotec6ria Milena, n3o 6 aquela anterior. E uma proposta dessa semana em que n3o est3o
prevendo a reabertura da Biblioteca, porque, segundo a orientag3o da Universidade, em
conson6ncia inclusive com as orientag6es estaduais, este proibida a reabertura fisica da Biblioteca. A

Onica coisa autorizada a partir da quarts semana da fase amarela 6 o empr6stimo de livro no sistema

de//perv ou drive thru. Essa proposta contemp]a este sistema de n3o abertura da Bib]ioteca, mas de
empr6stimo. N3o podem sequer realizar o empr6stimo antes das quatro semanas. Est3o finalizando

a segundo semana. At6 que isso deja aprovado no GT em S5o Paulo, estar3o exatamente pr6ximos
das quatro semanas. Se postergarem esse discuss3o da reuni3o da Congregag3o de hoje para a

pr6xima, com certeza ter3o um atraso na an61ise da proposta peso GT. Ent3o sua proposta 6 a
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seguinte, como j6 tem uma proposta atualizada este semana, inclusive com a aprovag3o "ad

referendum" da Comiss3o de Biblioteca, na qual n3o se preva a reabertura flsica, mas somente o

empr6stimo no modelo dr/ve thru. Que analisem esse proposta, aprovem e encaminhem. N3o 6
proposta da Comiss5o de Biblioteca, nem sua e acha que nem da Congregag3o, aldo a16m disso. N3o

est3o falando de empr6stimo de livro a partir de amanh3. SE n5o fizerem eases procedimentos a
partir de agora, estar3o atrasando em duas semanas a reabertura das Bibliotecas, inclusive a da
FDRP. Questiona se ficou maid clara a proposta. A Sra. Diretora responde ao Prof. Camilo que ficou

6tima. Passando para Ordem do Dia, deixar6 todos, vaise enderegar a outra sala virtual. Gostaria de

dizer que em principio tinha solicitado para a Comiss3o da Semana Jurldica preparar o evento
apenas e t3o somente para quinta-feira e sexta feira de manha, porque ji sabia que sexta-feira a

tarde terra Congregag3o e o CTA e seria quake imposslvel. Ao final foi impossivel a sua perman6ncia

at6 o finalaqui. Ent3o, deixar6 a Profa. Maida. que vaitrabalhar com a Congregagao, a Ordem do Dia

e vai trabalhar eases doin assuntos de forma especial. O que a Congregagao decidir, este decidido. A

Congregagao 6 o 6rgao superior da faculdade e assume a responsabilidade pdas suds decis6es.

Tanto na quest3o da Biblioteca quanto na manifestag3o contr6ria, de repadio, a esse projeto de lei

que bra a autonomia das universidades pablicas estaduais, vai deixar a cargo da Profa. Massa.

Agradece a todos pda presenga e at6 o dia 04/09/2020. O Prof. Dr. Nunn Manuel Morgadinho dos

Santos Coelho pede licenga para se retirar. ll. ORDEM DO DIA. REFERENDAR. 1. Participagao no Edital

de Selegio para o Programa Ano Sabitico IEA/PRP -- 2021. 1.1. Processo 2020.5.152.89.6 -- Fabiana

Cristina Seven. SolicitaQao de autorizagao para participar do Edital de Selegao Conjunto IEA/PRP

USP 1/2020 para o Programa Ano Sab6tico IEA/PRP, em 2021, estabelecido pda ResoluQao 7.069, de

19/06/2015, apresentada peta interessada. O projeto a ser apresentado pda docente tem por titulo
'Pollticas e institucionalidades com enfoque em g6nero no sistema de justiga brasileiro". Aprovagao

'ad referendum" do Conselho do Departamento de Direito POblico, em 16/07/2020, com base no
parecer da Profa. Dra. Cynthia Soared Carneiro. Esclarecimento da interessada informando que a

participaQ3o no Programa depende da aprovag3o do projeto peso IEA e do remanejamento de suas

atividades did6ticas junto a Unidade de origem, que contar6 com o assentimento de colegas de area

do Departamento de Direito Pdblico. Aprovagao "ad referendum" da Congregagao, em 06/08/2020,
com base no parecer favor6vel do Prof. Dr. Alessandro Hirata. A Sra. ViceDiretora diz que esse

esclarecimento 6 uma condigao necess6ria a todos os candidatos que ji participaram do processo e

que est3o participando, para que fique assegurada a realizagao das atividades did6ticas na aus6ncia

desse docente. O Ac. Robert Augusto de Souza diz que se abst6m de votar pele motivo de que o
assunto interessa a sua orientadora. Solicits que conste expressamente na a ata a sua absteng3o.
Colocado em discuss3o e votac3o, o despacho da Sra. Diretora que aprovou a solicitac3o de

autorizac3o aoresentada oela Profa. Dra. fabiana Cristina Seven para Darticipar do Edital de Selec3o

Coniunto IEA/PRP USP 1/2020. com base no oarecer favor6vel do relator Prof. Dr. Alessandro

Hirata, 6 aprovado por malaria (quator;Q yQtos favoriveis e uma abstenQao). 1.2. Processo

2020.5.175.89.6 -- Cristina Godoy Bernardo de Oliveira. SolicitaQao de autorizag3o para participar do

Edita[ de Se[eg3o Conjunto IEA/PRP - USP 1/2020 para o Programs Ano Sab6tico IEA/PRP, em 202].,

estabelecido pda ResoluQao 7.069, de 19/06/2015, apresentada pda interessada. O projeto consiste

Pi#na 15 1 20 Av. 13andcirantcs, 3900 Cn/zP/rr da USP
14040-906 Ribeirio Proto-SP

T I F 55 (16) 33i54954
unxnv.diteitorp.usp.bt



UNIVERSIDADEDESAOPAULO
FACULDADEDEDIREITO
DE R]BEIRAO PRETO
.Assistettcta qZcnica .Acad2nttca

601

602

603

604

605
606

607
608

609

610

611

612

613

614

615
616

617
618

619

620

621

622
623

624
625

626

627

628

629

630
631

632

633

634

635
636

637

638

639
640

em dar sequ6ncia nas atividades de pesquisa que a docente realiza intitulada "utica, Direito e
Intelig6ncia Artificial". Aprovagao "ad referendum" do Conselho do Departamento de Filosofia do

Direito e Disciplinas B5sicas, em 31/07/2020. Aprovag3o "ad referendum" da Congregagao, em

06/08/2020, com base no parecer favor6vel do Prof. Dr. Gustavo Assed Ferreira. fS!!gCgdQ..en}.

discuss3o e votac3o, o despacho da Sra. Diretora que aprovou a solicitac3o de autoriza€ao
apresentada pda Profa. Dra. Cristina Godot Bernardo de Oliveira para participar do Editalde Selec3o

Conjunto IEA/PRB=USl11/2Q2Q.fQTBbg$e no narecer fQvor6vel do rgjBIQr Prof. Dr. Gu$! vaal d
Ferreira, 6 aprovado por unanimidade (quinze membros). APROVAR. 2. Relat6rio Bienal CERT. 2.1.

Processo 2016.1.371.89.8 -- Gabriel loretto Lochagin. lg Relat6rio Bienal CERT, referente ao periods

de experimentagao 2018-2020, e Projeto Acad6mico "As Finangas P6blicas na Ordem Juridica: as

InstituiQ6es fiscais e o Desenvolvimento Brasileiro", oferecido a Comiss3o Especial de Regime de

Trabalho como requisite para a realizaQao do Est6gio Docente, apresentado peso interessado.

Curriculo Lattes: http://lattes.cnpq.for/6969768660345751. Aprovagao pelo Conselho do
Departamento de Direito Pablico, com base no parecer da Profa. Dra. Eliana Franco Neme, em

28/07/2020. Parecer do relator pda Congregagao, Prof. Dr. Jair Aparecido Cardoso, em 05/08/2020,
favor6vel a aprovagao do relat6rio. fQjocado em discuss3o e votacaQ: Q parecet dQ [ qlQt pulp
Congregac3o, Prof. Dr. Jair Aparecido Cardoso, favor6vel a aprovacao do IQ Relat6rio Bienal CERT

referente ao periodo de experimentacao 2018-2020 apresentado pelo Prof. Dr. Gabriel Loretto
j:Qfjlag n: e aprovado por unanimidade jquinze membros). 3. Curse de Especializag3o. 3.1. Processo

2020.1.171.89.3 - Faculdade de Direito de Ribeir3o Preto. Proposta de criaQao do curse de

especializagao "Ci6ncias Criminais: criminologia, politica criminal, direito penal e processo penal"
Edigao 20.001, apresentada pelo Prof. Dr. C16udio do Prado Amaral (Coordenador) e Prof. Dr.

Eduardo Saad Diniz (Vice Coordenador), via conv6nio com a FADEP. Aprovag5o da proposta de

criag3o do curio, bem como da realizagao do conv6nio entre FDRP e FADEP, pelo Conselho do
Departamento de Direito POblico, em Of/07/2020, com base no parecer do Prof. Dr. Umberto Cello

Junior. Aprovagao da proposta de oferecimento do curso, bem como da realizagao do conv6nio

entre FDRP e FADEP, pda Comiss3o de Cultura e Extens3o Universit6ria, em 05/08/2020, com base
no parecer da Profa. Dra. Eliana Franco Neme. Apreciagao do conv6nio entre FDRP e FADEP pelo
Conselho T6cnico Administrativo, em 21/08/2020, com base no parecer da Profa. Dra. lara Pereira

Ribeiro. Parecer da relatora pda Congregagio, Profa. Dra. lara Pereira Ribeiro, em 21/08/2020. A

Sra. Vice-Diretora esclarece que esse processo passou no CTA de hoje e foiaprovado com base no
parecer da Profa. Dra. lara Pereira Ribeiro. O parecer da relatora ainda n3o este disponivel aqui, mas
a Profa. lara ji este com o parecer pronto, apenas n3o foi redigido e ela fez um relato da percepg3o

dela desse processo no CTA. Questions aos Senhores Membros se concordam com a relatora fazer o
mesmo relato na reuni3o da Congregag5o. Sendo favor6vel, podem dar andamento no processo

como favor6vele ela se comprometeria a entregar o parecer nos pr6ximos dias. Seguiriam o mesmo

procedimento que foifeito no CTA. Dado que n3o houve nenhuma manifestagao ou objefao, solicits

a Profa. lara que realize o relato do processo. A Profa. Dra. lara Pereira Ribeiro diz que n3o pode fazer

o parecer porque o processo entrou em pauta, mas n3o recebeu com tempo regimental para
realizar. Recebeu h5 pouco tempo, por isso n3o foi possivel realiza-lo, e est3o em 6poca de
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planejamento das aulas. Como o processo este em pauta e j6 tinha analisado, relatou verbalmente

hoje no CTA e faz o mesmo aqui com autorizag3o do Colegiado. Verificado o parecer do Prof. Celli

nas p6ginas 58 e 59, que apontou uma pequena irregularidade no m6dulo 111, o Prof. Claudio
ICoordenador) e o Prof. Eduardo (Vice Coordenador) informaram o ponto levantado. Passado pda

CCEx, a Profa. Eliana deu parecer favoravelmente por estar tudo regularizado. Verificado o n6mero

de meses da planilha financeira, este de acordo com o esperado, que 6 o usualda FADEP. Acrescenta

algo que deixou passar no momento do CTA e o faz aqui, que o curio envolve todos os professores
de Penal e Processo Penal do Departamento. Acha que isso faz bastante diferenga, porque 6 um

curio do Departamento de Direito POblico ligado a Criminologia, Direito Penal, e todos os
professores est3o envolvidos. lsso 6 algo que louva, porque 6 aldo que ds vezes n3o acontece. Tendo

colocado essay considerag6es, foi esse o parecer que deu, s6 acrescentando essa parte dos

professores que acabou esquecendo e coloca aqua. O parecer 6 favor6vel. fglQfedQ.fn..d!$fuss8g..e

votacao, o parecer da relatora pda Congregac3o, Profa. Dra. lara Pereira RibeirQ.!avor6vel a

aprovacao da proposta de criac5o do curio de especializacao "Ci6ncias Criminais: criminologiq,

politica criminal, direito penal e processo penal" Edic3o 20.001, 6 aprovado por unanimidade

(aulnze..melilbrgd. A Sra. Vice-Diretora diz que os itens regulares de pauta estio encerrados, este

era o Oltimo. Restam os dais pontos que foram colocados, em relag3o a Biblioteca e ao documento

de mog3o de repOdio que o Prof. Camilo se referiu. Questiona a Sra. Marcia, em relag3o a Biblioteca,

se tem aquele documento que a Sra. Milena encaminhou. A Sra. Marcia Aparecida Cruz de Oliveira

Bianco responde que n3o recebeu esse Oltimo documents, que s6 tem a primeira vers3o. A Sra. Vice-

Diretora diz que vai projetar o documento que ela tem para que todos possam ver e avaliar. Foi
colocado que esse documento que venham a definir na Unidade tem que ser submetido ao Grupo

de Trabalho da Reitoria que este cuidando da retomada das atividades. Esse Grupo este obedecendo

criteriosamente o que este definido no plano S3o Paulo, obedece essen requisitos colocados pelo
Prof. Sebasti5o no chat. O documento que est3o vendo na projeg3o 6 o que a Sra. Milena mandou, j6

considerando essay novak diretrizes, e que a Profa. Maria Hemflia, enquanto Presidente da Comiss3o

de Biblioteca, verificou para analisar a adequagao deles. E um texto r6pido, gostaria de passar para

saber se h5 alguma objeQao e se podem fazer o encaminhamento proposto pelo Prof. Camilo. Se
aprovarem, essen crit6rios devem it para S3o Paulo. Somente apes voltarem de S5o Paulo 6 que

coder:io ser aplicados, se tiverem passado por quatro semanas na fase amarela desse processo de

cautela de retorno das atividades. Ressaltando tamb6m que a proposta 6 para atendimento
mediante agendamento. N3o 6 o atendimento normalainda da Biblioteca. O texts diz que durante o

periodo de isolamento devido a pandemia do Covid-19, a Biblioteca da FDRP permanece fechada

para atendimento presencial por tempo indeterminado, conforme legislag3o em vigor. N3o adianta

colocar data, ji que est3o dependendo dessa avaliagao que vem das inst6ncias superiores. L6 o

documento projetado: "Apresentamos a proposta para atendimento por agendamento,

exclusivamente para empr6stimo e devoluQ3o de materiais bibliogr6ficos, seguindo todas as

recomendag6es de hygiene. O atendimento seri realizado em dias e hor5rios alternados nas dual

primeiras semanas, apes esse periods os agendamentos servo di6rios." Esse perlodo que a Sra.

Milena coloca 6 uma condig3o de transig5o para acomodagao das atividades. Depois disso os
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agendamentos servo di6rios e os funcion6rios fargo revezamento. Continua: "Os funcion6rios fargo

revezamento, sendo apenas um por dia. O agendamento seri exclusivamente por e-mail, conforme

as orientag6es abaixo: Empr6stimo: Enviar e mailpara agendamento.bdrp@gmail.com com os dados

das obras a serem retiradas (autor, titulo, localizaGao), nome completo, n6mero USP, hor6rio e data

para retirada. Aguardar confirmaGao para a retirada dos materiais. No dia e hor6rio agendado, na
porta da Biblioteca, um funcion6rio os aguardar6 com os livros ja emprestados. Devolugao: Enviar e
mail para agendamento.bdrp@gmail.com. com o titulo DEVOLU(IAO, informando dia e hor6rio.

Aguardar confirmagao do agendamento. No dia e hor6rio agendado, entregar os livros na porta da

Biblioteca, um funcion6rio os aguardar6. Os livros recebidos ficar3o em quarentena por 7 dias, em

sala fechada. EPls para os funcion6rios: luvas, m6scaras, 61cool em gel, 61cool e pano para limpeza

dos equipamentos, sachs p16sticos e/ou envelopes para proteQ3o dos livros." Elsa 6 a proposta da

Sra. Milena, que este de acordo com as diretrizes do Plano S3o Paulo e do Plano USP. J6 foivista pda

Comiss3o de Biblioteca. A pr6xima etapa, se concordarem, seria remeter para S5o Paulo para
avaliaQ3o. Quando devolverem, v3o verificar se est3o nas condi£6es para abrir a Biblioteca e

comegarem o processo. Como dito no comego, 6 um processo de planejamento, ainda n3o de
execugao. Toda a execugao somente se farc depois que a Unidade e a USP Ribeir3o Preto atingir as

condig6es definidas para voltarem is atividades de forma gradual. Questions se h6 alguma
colocaQ3o, complementagao ou restriQao. O Prof. Dr. Ignacio Maria Poveda Velasco diz que este

totalmente de acordo com o encaminhamento dado. A Profa. Dra. Silvana Martins Mishima diz que

tem s6 uma quest3o, pode at6 ser excesso de cuidado. No final dos EPls foi colocado 61cool. Alcool
tem em v6rios percentuais. Serif legalcolocar 61coo1 70%. A Sra. Vice Diretora agradece a lembranga

da Profa. Silvana. Nesse sentido, seria interessante lembrar que v6rios desses produtos est3o sendo

adquiridos centralizadamente pda Reitoria e servo distribuidos is unidades. Fargo elsa correG3o,

mas, provavelmente, os produtos virgo nas condig6es necess6rias. Tiveram o "de acordo" dos Profs.

Poveda, Silvana, Gustavo, M6rcio e Fabiana. O Prof. Dr. Camilo Zufelato diz que gostaria de expressar

de pOblico e de som, n3o s6 o seu "de acordo", mas toda sensibilidade que a Sra. Vice-Diretora,

como Presidente da Comiss3o da Unidade, tem dado a quest3o da Biblioteca que realmente 6
fundamental, como disse o Prof. Ignacio no inicio 6 o laborat6rio da Faculdade. Agradece a Sra. Vice

Diretora pda condugao deste assunto. Quando a Comiss3o de s3o Paulo apreciar o pedido, assim

que for possivel, que retomem com todos estes cuidados. Vita integralmente de acordo com a
proposta. Diz a Sra. Marcia que, de acordo com today as manifesta£6es favor6veis no chat, podem

consideram aprovado este procedimento. O pr6ximo ponto 6 esse procedimento de mogao que o

Prof. Camilo sugeriu. O Prof. Dr. Camilo Zufelato diz que fez a sugest3o, mas o pr6prio Prof. lgn5cio

quando fez os esclarecimentos disse que talvez ipso nio tenha muito efeito. Questions ao Prof.
Ignacio se este correto o seu entendimento. O Prof. Dr. Ignacio Maria Poveda Veslaco diz que 6 no

sentido pr6tico, que n3o 6 por causa da mogao da Faculdade que o Governo do Estado vai se

sensibilizar. Como ji disse, pda sua posig3o, vai se abster. Se acharem, enquanto Congregag3o da

faculdade de Direito de Ribeir3o Preto, t6m problemas juridicos profissionais e quiserem se
manifestar, ache que 6 legitimo. O Prof. Dr. Camino Zufelato diz que fez elsa sugestao porque,
obviamente, esse tema 6 muito importante. Mas, sinceramente tem sentido certa omiss3o delta
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Congregag3o da faculdade de Direito de Ribeir3o Preto em relaQao a v6rios assuntos de natureza

politica e econ6mica. No seu sentir, riscos concretos de retrocessos ao estado democr6tico de
direito. Sua proposta 6 que elsa Congregagao possa tomar a responsabilidade em relaQao a
manifestaQ6es dessa natureza. Parece sim, se n3o integralmente, mas, pelo menos, em alguns

aspectos, em risco o estado democr6tico de direito e aqui, especificamente, a questao da pesquisa,

num contexto que Ihe parece mais que evidente a importancia que as universidades e as pesquisas

t6m no momento. O Prof. Dr. Ignacio Maria Poveda Velasco diz que a Profa. lara fez uma sugestao

que muitos est3o concordando. Acha que a manifestagao da faculdade de Direito 6 legitima. Coma

disse, para a16m das quest6es political, 6 legitimo a Faculdade se manifestar. Mas, como t6m
problemas jurldicos concretos na forma como esse assunto este, maid uma raz3o para uma
Faculdade de Direito se posicionar. A sugest3o da Profa. lara 6 que essa manifestagao da
CongregaQao da Faculdade de Direito seja encaminhada a todos os deputados da regi3o. Acha que 6

uma ideia espetacular e este de acordo com a ideia que falaram antes de "chegar junto". Porque

todos t6m orgulho da faculdade de Direito de Direito da USP em Ribeir3o Preto, no Estado e no
Brasil, mas, principalmente, na regiao. A Sra. Vice-Diretora questiona, nesse sentido, se o Prof.

Camilo se disponibiliza para fazer o texto. O Prof. Dr. Camino Zufelato diz que se disponibiliza, mas,

talvez, isso seja um problema aqui, porque uma coisa 6 todos aprovarem uma mog3o de rep6dio,
outra coisa 6 o texto, sabem que podem ter diverg6ncias em relag3o a ipso. O Prof. Dr. Ignacio Maria

Poveda Velasco sugere um texts padr3o: "A Faculdade de Direito de Ribeir3o Preto da Universidade

de S3o Paulo, em sess3o realizada no dia tal, manifesta seu rep6dio ao artigo 14 do projeto de leital,

que tenta retirar das unidades dinheiro." Alguma coisa assim. Um texto mats enxuto. A Sra. Marcia

Aparecida Cruz de Oliveira Bianco diz que a Assist6ncia Acad6mica tem um modelo de mogao. Faz e

passa para a Profa. Massa verificar se este de acordo. Se quiver, tamb6m encaminha ao Prof. Camilo

verificar. Ap6s, d3o os encaminhamentos corretos. A Sra. ViceDiretora agradece 5 Sra. Marcia pelo
encaminhamento dense texto. Aguardam o texts para verificag3o antes do seu encaminhamento

Com ipso encerram os dots pontos adicionais. Questions se tem maid alguma contribuig3o. Lembra

que a Comlss3o .4d Hoc, a qual 6 respons6vel, vai fazed um convite aos membros que s3o os
Presidentes de Comissao, Chefes de Departamento e Representantes dos Alunos, por volta do dia

15/09/2020, para discutirem o reinicio das atividades, como foi, como as pessoas est3o assistindo

Se algu6m estiver disposto e disponlvel a colaborar e participar, a reuni3o seri aberta. O Prof. Dr.

Ignacio Maria Poveda Velasco diz que a Sra. Marcia gentilmente j6 disponibilizou a data da pr6xima

reuni3o da Congregagao, dia 04/09/2020. A CLR, Comiss3o de Legislag3o e Recursos da Reitoria, e a

Procuradoria participa regularmente das reunites, fez um calend6rio que coincide com toda a
primeira sexta feira do m6s. Aquia reuni5o comegas is 14h, a CLR comega 5s 15h. Tentar5,
enquanto for virtual, acompanhar na medida do possivel. Provavelmente teri algumas reunites que

n3o teri a possibilidade e nem o prazer de acompanhar a todos da Congregag3o. A Sra. Vice-Diretora

agradece ao Prof. Ignacio por avisar e diz que sentir3o falta, mas, com certeza, essa uma hora seri

ainda maid preciosa. O Prof. Dr. Thiago Marrara de Matos diz que este se associando, j6 que est3o

fazendo v6rias mog6es. Parabeniza o Prof. Camilo pda iniciativa, acha que a Faculdade tem que ter

um papelmais ativo nessas quest6es que tem acontecido. Ache que o Prof. Camilo tocou num panto
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importante. A Faculdade de Direito de S3o Paulo tem dado um exemplo nesse aspects, precisam

reconhecer e seguirem um caminho positivo como des tem segundo. A Profa. Cintia fez um
agradecimento ao pessoalda Inform5tica e gostaria de reiterar. Acha que a Faculdade tem dado um

belo exemplo com muitos eventos virtuais. Reitera os agradecimentos ao Setor de Inform5tica, ao
Tadeu, ao Fabio, que t6m fido extremamente pacientes e genus, t6m ensinado a utilizarem essen

aplicativos, enfim, des t6m fido muito profissionais e t6m salvado, n3o s6 as atividades acad6micas,

mas, tamb6m, promovido a imagem da Faculdade para o mundo inteiro. Faz quest5o de registrar
essen agradecimentos. A Sra. Vice-Diretora diz que, de fato, o Prof. Thiago tem raz3o. Os funcion6rios

que d3o suporte para que continuem as atividades, des t6m fido bastante preciosos. Embora as
pessoas pensem que est3o em casa, nem todos est3o em casa. De qualquer forma, os presenciais e

virtuais est3o garantindo que today as atividades da Unidade sejam realizadas. T6m feito o
acompanhamento e n3o tiveram nenhum problema, nenhuma restrigao. Com destaque, de fato,

para a equipe de Inform6tica que tem se superado em atender as necessidades. H6 outras unidades,

mas est3o vendo essa, a quantidade de eventos virtuais se multiplicou e o apoio dessa equipe tem

fido muito grande e precioso para todos os professores e eventos. Est3o recebendo os registros de

reconhecimento. ReforQa ao Fabio e Tadeu os agradecimentos peso grande apoio nessa fase, assam

como todos os Assistentes que n3o t6m tido restrig6es e nio t6m deixado a desejar em nada no
atendimento e desenvolvimento das atividades. Agradece a Sra. Marcia e transmite os

agradecimentos aos,demai;!:x$a(}p maid havendo a tratar, a Sra. Vice Diretora agradece a presenga
de todos e d6 porfen(terrbdQ+ii4:@figBQ.:is dezesseis horas e vinte e dois minutos. Do que, para
constar, eu, Aparecida Cruz de Oliveira Bianco, Assistente

T6cnica Academic\ lbvnt"€ digitei este Ata, que seri examinada pelos Senhores Conselheiros

presentes a sess3o em que for discutida e aprovada, e por mim assinada. Ribeir3o Preto, vinte e um

de agosto de dois mil e vinte

aos£ema

parr enqerrpg
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