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ATA DA 99a SESSAO ORDINARIA DA CONGREGAgAO DA FACULDADE DE DIREITO DE RIBEIRAO PROTO

DA UNIVERSIDADE DE SAO PAULO. Aos quatro dias do m6s de setembro de dots mil e vinte, is

quatorze horas, por videoconfer6ncia peta plataforma Goog/e /Meet, nos termos da Resolugao Ng
7945/20, de 27/03/2020, da Reitoria da Universidade de S3o Paulo, em terceira convocaQ3o, re6ne-

se a Congregag5o da faculdade de Direito de Ribeir3o Preto da Universidade de S3o Paulo

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

com a presenQa da Senhora Vice-Diretora, Profa. Dra. Maida de Souza Ribeiro, e dos Senhores

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

Neme. Fabiana Cristina Seven, Gustavo Assed Ferreira, lgn6cio Maria Poveda Velasco, Jair Aparecido

Cardoso, M6rcio Henrique Pereira Ponzilacqua, Nunn Manuel Morgadinho dos Santos Coelho, Pedro

Bohomoletz de Abreu Dallari, Thiago Marrara de Matos e Umberto Celli Junior, Representante

Discente de Graduag3o lsabela da Silva e Representante Discente de P6s-Graduag3o 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 reuni5o

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

da 99g Sess3o Ordin6ria da Congregag3o da Faculdade de Direito de Ribeir3o Preto da Universidade

de S3o Paulo. 1. EXPEDIENTE. 1. Discuss3o e votagio. 1.1. Ata da 98a Sess3o Ordiniria da Congregag5o,

realizada em 21/08/2020. O Ac. Robert Augusto de Souza diz que elsa semana, no dia 31/08/2020,

pediu por e-mailiSra. Marcia para que faga constar do item I.Ida pauta, na ata da sess3o anterior,

a sua abstenQao na votag3o desse item. Gostaria que constasse expressamente que se absteve de
votar. Na ata consta somente a abstengao genericamente. Gostaria que constasse nominalmente

que se absteve de votar peso motivo de que o assunto interessa a sua orientadora. fglgcede..en.
discussio e votac3o. a Ata da 98e Sess3o Ordiniria da Conaregac5o, realizada em 21/08/2020, 6

pprQvqdq PQt peiQriq lquql9r49 yQtos favor6veis e um49b$!911cgQ). 2. Comunicag6es da Diretoria.

Sra. Diretora, Profs. Dra. Monica Herman Salem Caggiano. A Sra. Diretora comunica: A) Houve uma
invas3o do site da Feira das Profiss6es ontem pda manh3 e houve uma invas3o no site da Escola de

Enfermagem de Ribeir3o Preto numa aula de P6s-Graduagao. Diante dessas invas6es de site, como

est3o trabalhando hoje somente a dist6ncia e bastante por via de reunites em salas do Meet

Google, Zoom, Teams ou qualquer que seja, 6 via internet, ent3o, ji autorizou o Sr. fabio, da T.I.,

para comprar um nobreak mais potente. Questiona o que podem fazer contra as invas6es, se h6

album rem6dio preventivo. O Sr. Fabio Jose Morettidiz que 6 preciso verificar qualo tipo de invas3o

que houve. Acredita, o mais comum, 6 que tenha ocorrido o vazamento do c6digo da sala. Se algu6m

tem e-mail USP vai entrar na saba sem autorizaQ3o e vai participar da reuni3o. Uma solug3o, nesse
casa seria outra ferramenta. Mas, n3o disp6em de outras ferramentas. A Sra. Diretora sugere ao Sr.

fabio que converse com o Prof. J.E.F., porque ele este a par, inclusive consertou essa invasio

primeira. O Prof. Dr. Ignacio Maria Poveda Velasco diz acredita que o primeiro passe deja equacionar

qual foio problema do ponto de vista t6cnico, o que aconteceu, o que houve. Na sequ6ncia, acha
muito bom o Sr. Fabio conversar com o Prof. Jo3o Eduardo Ferreira(J.E.f.). Logicamente a equipe da

STlda Reitoria trabalha em conjunto com as Tls locais para ver se tem algum rem6dio. A Sra. Diretora

diz que ficou extremamente sensibilizada com essas invas6es que foram relatadas. A primeira na
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Feira das Profiss6es ontem pda manh3 e a segunda, que tamb6m foi relatada, numa aula de P6s-
Graduagao na Escola de Enfermagem. O Prof. Dr. Ignacio Maria Poveda Velasco diz que n3o teve

conhecimento dessas invas6es. Questiona se essas dual invas6es causaram album desconforto ou
algum problema. A Sra. Diretora acredita que causaram. Na Enfermagem babe que entrou um filme

pornogr6fico. O Prof. Dr. Ignacio Maria Poveda Velasco concorde com a Sra. Diretora. Primeiro faz o

diagn6stico e depois verso qual seri o tratamento, o rem6dio. Gostaria de lembrar, como dito na

reuni3o passada, is 15 horns teri que se ausentar para participar da reuni3o da CLR. B) Plano USP

para o retorno gradual das atividades presenciais. Essa questao seri tratada pda Profa. Maida daqui

a pouco. Aproveita, apenas, para anunciar uma p6ssima noticia de que Ribeir3o Preto acabou de

entrar na fase laranja. O Prof. Dr. Gustavo Assed Ferreira diz que, infelizmente, a informafao que
tem, parece que 6 real, verso o que o Prefeito vaidizer is 17 horns, 6 que houve uma diminuigao do

n6mero de vagas de UTI. A Prefeitura diminuiu o nOmero de vagas de UTI. Espera que n3o seja ipso.

A Profa. Dra. Massa de Souza Ribeiro diz que tem um conflito de informagao. O que saiu na Revide 6

que os leitos permanecem, mas tiveram um aumento no n6mero de morton. O Prof. Dr. Gustavo
Assed Ferreira diz que ouviu essay duas informag6es, mas espera que n3o. Que, ao menos, o Prefeito

tenha tido o bom senso de manter as vagas de UTI at6 a vacina chegar. Tomara que n3o seja isso. De

qualquer modo, 6 uma notlcia muito triste. Se tiveram o aumento do n6mero de mortem 6 6bvio que

ipso 6 uma consequ6ncia da falta de bom senso das pessoas, o centro da cidade vive lotado. O panto

principal este na falta de conscientizagao da populag3o dessa cidade. As pessoas t6m que ter

moderag3o, cuidado, zero pelts deus familiares. Falta muita coisa, civilidade mesmo. Lament6vel. A

Sra. Diretora diz que falta a conscientizagao do risco que introduz para ele mesmo e para os
pr6ximos. Acha que 6 uma quest3o extremamente delicada, n3o sabe como tratar, porque acha que

elsa questao pand6mica leva a necessidade de um Programs de Sa6de Mental e Bem Estar, tanto

para o aluno quanto para o docente. Ningu6m aguenta mais ficar tanto tempo retido no isolamento.

O Prof. Dr. Gustavo Assed Ferreira diz que para os servidores t6cnicos e administrativos tamb6m, das

tr6s areas. C) Langamento do Programa de SaOde Mental e Bem Estar da FDRP numa segunda feira,

em 24/08/2020, pelo esforgo do Prof. Dr. Nuno Manuel Morgadinho dos Santos Coelho. O Prof.

Nuno n3o este nas comunicag6es, mas j6 pediu a Sra. Marcia para fazer uma mengao especial ao

Prof. Nuno, porque foi com o esforgo dele que tornou realidade o Programa de SaOde Mentale Bem

Estar. O lanQamento foi prestigiado pelo Prof. Baracat, Pr6-Reitor de Graduagao da USP e Profa.
Maria Vit6ria, Pr6 Reitora Adjunta de Graduagao da USP. Acha que a Pr6 Reitoria de Graduagao
auxiliou muito na efetivag3o e concretizag5o do Programa de Sa6de Mental e Bem Estar da FDRP,

inclusive mediante financiamento. A partir da Pr6 Reitoria de Graduag3o a Faculdade teve um

financiamento no sentido de ser possivel montar a saba a abrigar o Programs de Sa6de Mentale Bem

Ester. Parabeniza o Prof. Nuno e gostaria que tivesse uma mog3o muito especial a dedicagao dele a

tornar realidade esse Programa de Sa6de Mental e Bem Estar. O Prof. Dr. Ignacio Maria Poveda

Velasco diz que, ainda nesse tema, realmente foi um momento importante n3o s6 na Faculdade, mas

no Campus de Ribeir3o. Pelo que entendeu seri um piloto para o Campus todo. Gostaria de destacar

a colaborag3o e participagao importante, pelo que foidito, da FundaQao, a FADEP. O Prof. Gustavo

representando a Fundagao que possibilitou, peso que sabe, recursos para contratag3o ou, pelo
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menos, algum typo de remunerag3o. Era s6 para fazer esse registro, que fica muito feliz de saber que

a Fundagao este tendo esse paper importante de suporte para esses temps que s3o do interesse da
comunidade toda da Faculdade de Direito de Ribeir3o Preto. Em nome do Prof. Gustavo, que 6 seu

Diretor Presidente, cumprimenta todos que participam dessa empreitada. O Prof. Dr. Gustavo Assed

Ferreira diz que, em nome da fundagao, gostaria de agradecer a meng3o feith pele Prof. lgn6cio e
que conste que a Fundag3o sempre cumprir6 o seu paper de fundag3o de apoio. A Fundagao existe

para que as condig6es de trabalho e de vida da comunidade acad6mica da FDRP sejam sempre as
melhores e mais saud5veis. A Sra. Diretora agradece a Fundag3o e ao Prof. Nunn. Ache que o

Programa de SaOde Mental e Bem Estar da FDRP se deve a tr6s esforgos de tr6s pontos muito
diferentes: 1) professor do quadro docente da Casa, que 6 o Prof. Nuno, 11) Pr6 Reitoria de Graduagao

e 111) FADEP. Agradece ao Prof. Gustavo, porque a FADEP foi parte muito importante na consecug3o

do projeto Programa de SaOde Mental e Bem Estar. o Prof. Dr. Gustavo Assed Ferreira agradece. DI

Pda primeira vez a realizagao da Feira das Profiss6es no formato virtual, que foi iniciada ontem e
termina hoje, ou deja, ao longo de doin dias, 03 e 04/09/2020. Contou com a colaboragao de
importantes professores da faculdade. A colaboragao da Faculdade foi muito importante. Ontem
colaboraram, quer seja por interm6dio de bate papos ou palestras ou //ves, Professores Jair
Aparecido Cardoso, Rog6rio Alessandre de Oliveira Castro, Nuno Manuel Morgadinho dos Santos
Coelho, Clio Gracco Pinheiro Dias, lara Pereira Ribeiro e Sebasti3o Sergio da Silveira. Hoje est3o

previstos para colaborar com a Feira das Profiss6es, por interm6dio de //ves ou bete papos ou
palestras, Professores Alexandre NaokiNishioka, Nuno Manuel Morgadinho dos Santos Coelho, Caio
Gracco Pinheiro Dias, lara Pereira Ribeiro e Thiago Marrara de Matos. E imenso o elenco de
colaboradores para a Feira das Profiss6es. Gostaria de parabenizar todos que efetivamente

participaram. Gostaria de parabenizar de forma especial a Pr6-Reitora de Cultura e Extens3o

Universit6ria, Profa. Dra. Maria Aparecida de Andrade Moreira Machado, Profa. Cidinha, porque s6

pelo esforQO dela foi possivel, se fez vi6vel, a Feira de Profits(5es pda primeira vez nesse formato

virtual, que 6 sempre extremamente delicado, sensivel e dificil de ser trabalhado. A Faculdade de
Direito de Ribeir3o Preto parabeniza a realizagao virtual da Feira das Profiss6es, que afinal de contas

se mostrou um sucesso como sempre. E) No dia 02/09/2020, is 9 horas, teve o Encontro Brasillt61ia

de Direito ProcessualCivil, com a participagao do Prof. Dr. Camilo Zufelato, tamb6m por via virtual, a

dist6ncia. F) Gostaria de parabenizar a CODAGE que tem organizado essas palestras virtuais para
Chefias de Departamento. Assistiu a palestra da CODAGE para os Dirigentes e, se for no mesmo

navel, acha extremamente importante que as Chefias de Departamento assistam e verifiquem o que,
como administradores, t6m a disposig3o em termos de ferramentas que a CODAGE disponibiliza.

Acha isso importantissimo. Por outro lado, isso tudo contou de comunicados e da agenda da Escola,

entao, est3o todos a postos para acompanhar as palestras virtuais para as Chefias de Departamento.

G) No dia l0/09/2020, is 18h30 teri a mesa Redonda: O ensino da Dogm6tica Juridica e o desafio da

Interdisciplinaridade. Docente respons6vel: Prof. Dr. Caio Gracco Pinheiro Dias. H) feiras virtuais

gratuitas trazem as melhores p6s-graduag6es internacionais para o Brasil nos dias 10 e 12/09/2020.
Tudo ipso deve ser absolutamente virtual, porque n3o pode ter nada presencial envolvendo a

Universidade de S5o Paulo. 1) C6tedra UNESCO para integragao da America Latina que este editando,
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atrav6s de edital especifico, bolsas direcionadas para areas Letras, Linguistica, Linguistica Aplicada,

Estudos da Tradug3o, Ci6ncias Sociais, Direito, Servigo Social ou areas afins. Inscrig6es at6 14 de

setembro. O edital este publicado e todos t6m acesso. E importantissima a atuafao da C6tedra

UNESCO. Atuou por interm6dio da C6tedra UNESCO no curio de Direito e Educagao. A C6tedra
UNESCO tem uma relevincia muito grande para todos, inclusive para o curricula Lattes de cada um.

A bolsa UNESCO provavelmente tem o mesmo valor. Comunicag6es da Sra. Vice-Diretora. A Profa.
Dra. Massa de Souza Ribeiro pergunta a Sra. Diretora se apresentarao o Plano de Retomada agora ou

mais tarde. A Sra. Diretora responde para apresentar agora. Mediante apresentagao da Profa. Massa
poderao passar para o item 2 da Ordem do Dia. O Prof. Dr. Ignacio Maria Poveda Velasco diz que era

isso que ida perguntar, se era o mesmo assunto do item 2, se v3o antecipar ou dar sequ6ncia. A Sra.

Diretora diz que ir3o antecipar, porque 6 a mesma coisa. Com esse novidade de hole que entraram
na face laranja. A Profs. Dra. Maida de Souza Ribeiro diz que vai compartilhar a tela. Passou um

documents 5 Sra. Marcia, que deve ter disponibilizado para todos. Fez uma sintese nos slides que vai

apresentar. A pedido da Profa. Monica, fizeram um levantamento e estudo para discutirem as
condig6es para retomada. Est3o ainda na face de planejamento. Fizeram isso considerando as
diretrizes do Plano USP, conduzidas pele Grupo de Trabalho da Reitoria, que este embasada no

Plano S3o Paulo. Colocou nos tr6s primeiros slides a reprodug3o dos mapas das fases atualizadas

pelo Grupo do Plano S3o Paulo, que este fazendo esse monitoramento. Esse posig3o 6 de
07/08/2020, onde comegava Ribeir3o Preto na ftse amarela. que 6 uma face que podem comegar

gradualmente as atividades, mas estavam com cidades vizinhas em situag6es um pouco mais crlticas.

Na altera£3o seguinte, posigao do dia 28/08/20202, semana passada, Ribeir3o Preto continua na

posig3o amarela. Franca que estava na posigao vermelha passou para laranja, uma evolugao.

Barretos saiu do laranja e foi para o amarelo. Mas, tiveram um retrocesso em Marina e S3o Jo3o da
Boa Vista. Hoje, essa posiQao que saiu um pouco antes do hor6rio do almoQO, o quadro mudou,

quase todas as cidades vizinhas foram para a fase amarela, mas Ribeir3o Preto teve um retrocesso.

Franca continua na fase laranja e Ribeir3o Preto que estava na face amarela passou para face laranja.

Quando tiveram a reuni3o de Dirigentes, no dia 14/08/2020, tinham a posig3o que a Reitoria

comunicava, permanecendo durante quatro semanas seguidas na fase amarela, poderiam retomar

as atividades na semana seguinte. Considerando o quadro daquela semana, se configurasse essa

posig3o na face amarela at6 final dessa semana que seria hoje, poderiam comegar a pensar na

retomada das atividades ji na semana que vem. At6 semana passada permaneceram nessa situaQao,

mas a informaQao que saiu hoje j6 criou uma situaQ3o diferenciada, voltando a estava zero. A regiao

de S3o Carlos, Optima linha do mapa, estava desde o dia 24/07/2020 na fase amarela, a informag3o 6

que se permanecesse, se isso fosse notificado, ainda no dia 28/08/2020 como fase amarela, poderia

retomar. Coma viram no Mapa S3o Paulo, provavelmente S3o Carlos pode retomar. Mas, Ribeir3o

Preto teri mais um periodo de isolamento ou de redug3o de atividades. O Plano USP tem today
essas informag6es e os pontos que destacou. Na fase "B", que 6 a fase amarela na vers3o USP, seria

obrigat6rio cumprirem quatro semanas consecutivas nessa fase, antes de iniciar o processo de
relaxamento. Atendida essa condiQao, a Diretoria poderia permitir o retorno parcial e gradual de at6

30% dos servigos t6cnicos e administrativos. A Reitoria foi bem clara em dizer que as atividades
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acad6micas s6 retornam o ano que vem efetivamente, presencialmente em said de aula. Essa

condig3o em relagao aos 30% Sio especificamente para servldores t6cnicos e administrativos. Com

essas determinag6es, esse parametro de 30% dos servidores t6cnicos e administrativos, fizeram
duas reunites, dia OI e 02/09/2020, esse semana, com os funcion5rios das Assist6ncias Acad6mica,

financeira e Administrativa. Na sequ6ncia, com os Presidentes das Comiss6es de Graduag3o, P6s-

Graduag3o, Pesquisa e Cultura e Extens3o Universit6ria. O Prof. Hirata estava impossibilitado no dia

que marcaram. Tiveram, tamb6m, os Chefes de Departamento. A Profa. lara estava ausente em

fungao de aula, e o Prof. Jair as substituiu. O Prof. Nuno mandou a sua justificativa antecipadamente

Conversando com essay pessoas, fizeram um diagn6stico. Nesse diagn6stico identificaram o cen6rio

que este no slide. A Faculdade tem 46 (quarenta e sein) funcion5rios t6cnicos e administrativos,

assim divididos: A) 12 Idoze) pessoas na area Acad6mica, conduzida e liderada pda Sra. Marcia.

Nesta area tem um funclon6rio que secretaria a Comiss3o de Pesquisa e outro a Comiss3o de Cultura

e Extens3o. O Sr. Rafael responsivel pelo Servigo de Graduag3o, a Sra. Marisleidivide com ele essa
responsabilidade. A Sra. V6nia 6 respons6vel pdas atividades do Servigo de P6s-Graduagao. S3o 6

jseis) das 12 (doze) pessoas que est3o cumprindo atividades presenciais na medida em que s3o

demandadas. Nas atividades dessas Comiss6es, na medida em que est3o se reunindo e demandando

tarefas, essas pessoas est3o sendo convocadas e atendendo as necessidades. Os demais est3o
cumprindo atividades remotamente somente. B) Na area Financeira tem 6 (seis) funcion6rios, sendo

que 5 (cinco) deles est3o trabalhando continuamente de forma remota o tempo todd. Mas, a
presenga da Sra. Gisele tem sido constante e, eventualmente, conforme demanda, da Sra. Clarissa,

Sr. Fernando, Sr. Edvaldo e Sra. Vanda da Contabilidade. C) Na area Administrative tem 14(quatorze)

funcion5rios liderados peso Sr. Waldemar. Nessa area tem 5(cinco) funcion6rios da Manuteng3o que

est3o indo 5 Faculdade regularmente, todos os dias, principalmente para acompanhar o trabalho de

pintura que este em execug3o. Todos os outros est3o em atividade, exceto os motoristas, porque

n3o est3o sendo demandados em fung3o das circunst6ncias. Com isso, nessas Assist6ncias t6m 17

Idezessete) pessoas, que representam 37% dos potenciais trabalhadores que podem estar
presentes. Mas, considerando que o pessoal da Manutengao s6 vem I (uml por dia, teriam 30%

dessas pessoas em atividade. D) Pessoal da Inform6tica este trabalhando 100% a dist3ncia. Como

todos t6m percebido pdas reunites, lives, des est3o efetivamente em atividade. E) Na Biblioteca
estiveram sem atividades presenciais durante esse periodo, porque efetivamente exige a presenga

das pessoas e n3o possuem atividades a dist5ncia. Mas, na reuni3o da Congregag3o da semana
passada aproaram um plano de retomada e mandaram para a Reitoria. Anda n3o tiveram resposta,

mas a expectativa 6 que possam ter a retomada das atividades com atendimento por meio de
agendamento. Uma proposta que saiu dessa reuni3o que tiveram 6 que a Portaria A do pr6dio seja

aberta exclusivamente para o uso dos funcion6rios da Biblioteca, de forma que as pessoas n3o
precisem entrar no pr6dio de forma alguma. Na parte de secretarias, today est3o a dist6ncia. Nessa
reuni3o que tiveram com os Chefes de Departamento, todos disseram que o atendimento este
adequado e todas as atividades est3o fluindo, porque est3o atendendo e-mails etc. Esse 6 o quadro

gerd, o diagn6stico que tem em relag3o ao corpo de funcion6rios. Complementando a faixa que este

em azul, em sendo aprovada a proposta de retomada da Biblioteca por meir de agendamento, teri
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mais I (uma) pessoa por dia. Seria I (um) funcion6rio que vida por dia, pris trabalhariam com
sistema de revezamento. Esse funcion6rio que retomaria as atividades presenciais, ele j6 este

contemplado na taxa de 30%. Nesse formats que os Assistentes est3o presentes todos os dias, os

demais funcion6rios se apresentando sob demanda, n3o aconteceu de mais de um funcion6rio por

dia ou provocando aglomerag3o ou sem os equipamentos de seguranga, ou sega, est3o tomando
todos os cuidados necess6rios e recomendados. Nessa proposta de planejamento, principalmente,
com essa informaGao que receberam hoje, dessa regressao da cidade de Ribeir3o Preto, o m6ximo

que poderiam fazer 6 o que este no slide, que de carta forma j6 antecipou, a Biblioteca voltando em
sistema de revezamento, com atendimento agendado, uma pessoa atendendo por dia. Dependendo

das determinag6es da Diretoria junto a Assist6ncia Financeira, talvez tenham uma intensificaGao das

atividades para encerramento do exercicio orgament6rio. Nesse caso, as presengas dos Srs. Clarissa,

fernando, Edvaldo e Vanda passam a ser mais necess6rias. Talvez intensificassem mais a presenga

deles, mas seria no mesmo esquema que o atual, formats de revezamento, considerando o espago

necess6rio de 7m2 para uma pessoa em uma sala fechada e anica, com bastante ventilagao e sem ar

condicionado ligado. Nesse cen6rio, sugere algumas recomendag6es: Vinculagao dos ramais das

salas das secretarias e servigos de apoio aos celulares, somente, neste periodo de pandemia e
hor6rio comercial. lsso com a inteng5o de que a Faculdade pudesse ser acessada por pessoas,

usu6rios externos iUnidade que tenham necessidade de alguma informa£5o, seja eventualmente

por alunos que precisassem de album direcionamento e, nesse casa, poderiam indicar qualo sistema
ou e-mail poderiam utilizar. Foi levantada a questao de possivel sobrecarga a essas pessoas, mas foi

enfatizado que, uma vez aprovado ipso, seria feito via sistema WhatsApp. No WhatsApp tamb6m foi

levando se seria possivel fazer uma programagao de forma que a pessoa s6 receba as ligag6es,
demandas, no hor6rio comercial. Portanto, isso poderia ser programado. Tudo isso no sentido de

minimizar ao m6ximo qualquer sobrecarga de trabalho que pudesse ter em relag3o a essas pessoas;

Abertura da portaria do pr6dio A, exclusivamente, para atendimento dos usu6rios agendados da

biblioteca. Nesse cano, como falou, o funcion6rio ao inv6s de atender na porta da Biblioteca,
atender6 na porta do pr6dio A, e a pessoa n3o precisa circular. Serif uma preocupag3o a menos em

termos de seguranga sabre quem este no pr6dio. Foi feita essa proposta de abertura do pr6dio A e

n3o utilizagao do pr6dio B, para evitar aglomerag3o. Evitar o encontro de pessoas e o aumento de

contaminagao; Manuten£3o do uso do sistema Ifponto at6 o retorno integral das atividades,

suspense. Nas condig6es de retomada do Plano USP j6 existe uma mengao a esse t6pico, que o

usu5rio deve higienizar o equipamento antes e depois da utilizag5o, mas, nesse sistema de volta

parcial dos funcion6rios, seria um tanto mais complexo fazer o controle dos que est3o vindo e dos
que est3o trabalhando a dist5ncia, como tamb6m teria esse risco. A proposta syria de manuteng3o

da suspens3o desse equipamento; Mudanga no regulamento da P6s para entrega da dissertag3o em

formato eletr6nico, somente, neste periodo de exceg3o. A Profa. Fabiana estava na reuni3o e
comunicou que elsa provid6ncia estava sendo verificada junta a Reitoria, porque depende de estar

previsto no Regulamento do Programs de P6s-Graduag3o da Unidade. Entao, a Reitoria este sendo

consultada para verificar a possiblidade de suspensao dessa exig6ncia nesse momento. Porque, se

n3o for assim, a funcion5ria e o aluno precisam it at6 a Unidade para ter essa entrega fisica. A outra
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alternativa que foi utilizada elsa semana por ter uma grande concentragao de entrega foi de utilizar
o Correios. Mas, ainda sim, continuum exigindo que o aluno v6 at6 o Correios e faga todos os

procedimentos necess6rios para entregar elsa c6pia fisica. Por Oltimo, n3o 6 como recomendagao,
mas, como informe, o pr6dio este com pintura em andamento, que comegou em marGO, mas dada a

condig3o de restrigao, a equipe de profissionais contratada precisou ser reduzida para evitar
aglomeragao. Em fung3o disco, esse pessoal ainda este no pr6dio, o que tamb6m sera uma
preocupaQao em todos os deus aspectos, de ter mats pessoas circulando, da necessidade de
equipamentos de seguranga etc. Nas reunites surgiu uma proposta, que fosse levada para Prefeitura

do Campus, de aplicagao de testes para diagn6stico de Covid-19 por amostragem. Foi levantada a

questao de que esse ponto tem fido reivindicado e discutido nas reunites de Dirigentes,

principalmente os representantes da area M6dica tem enfatizado que os testes existentes n3o s3o

t5o eficientes, n3o s6 por n3o serem profundos, mas, tamb6m, pelo virus ser muito din6mico. Ent3o,

no memento seguinte a pessoa pode contrair. De qualquer forma, ficou a conclus3o de que, mesmo

nessas condig6es de incerteza, a aplicag3o de testes no Campus serviria minimamente para indicar
focos, que eventualmente estejam acontecendo e assim dada para as pessoas se precaverem um

pouco mais. Conversou rapidamente com a Profa. Monica ontem a tarde, ela comentou que no
momento o problema da PL 529 este tomando muita ateng3o, mas, na semana que vem 6 possivel

colocar elsa proposta na reuni3o de Dirigentes aqui no Campus. Nessas conversas tamb6m foi

levantada a proposta de liberagao de salas de estudo para os alunos. Comegou-se com a proposta de

liberag3o para aos alunos de P6s-Graduagao, mas sabem que os alunos de Graduagao tamb6m t6m
demandas e necessidades, n3o s6 pdas dificuldades dom6sticas, enfim, tem esse recurso. Foi feita a

proposta, fizeram as ponderag6es de que ipso cria alguns problemas de controle de entrada,
seguranga e sa6de. A proposta este colocada, mas ainda 6 para refletirem. Agora, retornando ao

est6gio laranja, 6 para refletirem um pouco mais. O reinicio das atividades em 2021, essa tamb6m foi

uma proposta, para que coloquem nas metas de curto a m6dio puzo, como seri o reinicio em 2021.

Ainda que vengam todas as etapas, azul, verde, de qualquer forma 6 melhor que recomecem as

atividades com alguma seguranga. Alguma seguranga envolve pensar se o espago fisico de aula
continua o mesmo e se as metodologias continuam as mesmas. S3o tr6s propostas para serem

refletidas nos pr6ximos dias ou meses. No slide adicionou que no Plano USP ja este prevista essa

testagem em massa, s6 que neue n3o tem uma data prevista. Elsa proposta que surgiu, foi numa
reuni3o nessa semana e foidirecionada ao Campus de Ribeir3o Preto especificamente, que tem uma

realidade diferente e agora 6 o 6nico no estado kinda na fase laranja. Esse era a sintese do
documento que apresentou e a Sra. Marcia deve ter repassado a todos. Se tiverem alguma quest3o,

poderao responder. A Sra. Diretora diz que tem duas observaQ6es a fazer. Em relag3o a pintura,
recomenda tirar a prorrogag3o do contrato. Prorrogagao envolve dinheiro da USP a maid. O contrato

foi assinado no dia ].9 de junho, ou seja, exatamente no periods da pandemia, aonde ji havia a

previsibilldade de n3o haver aglomerag5o. Se a forma contratada n3o tinha condig6es, n3o deveria
ter assinado o contrato. Acredita que, se a Congregag3o recomendar a prorrogag3o, de qualquer

forma ipso sera colocado a apreciag3o da Procuradoria. Acredita que a prorrogag3o s6 pode ser

justificada por imprevistos. Dia lg de junho a pandemia era absolutamente prevista, um fen6meno
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previsivel. Teria um pouco de receio de recomendar a prorrogagao do contrato de pintura. Acha que

a pintura 6 absolutamente necess6ria, tanto 6 que forgou a licitag3o, mas, a prorrogagao 6 discutivel
N3o adianta justificar a prorrogaGao pda pandemia. O Prof. Dr. Ignacio Maria Poveda Velasco diz que

sobre esse quest3o da prorrogaQ5o n3o este por dentro das quest6es, mas, acompanha o que a

Profa. Monica este dizendo. Se h6 alguma coisa que n3o parou durante a pandemia, inclusive foium

doan atores que fizeram que o PIB n3o caisse tanto, foia construg3o civil. Em seu pr6dio mesmo, o

tempo inteiro, fizeram uma pintura de fachada. Como disse, n3o babe os detalhes. N3o sabe o

motivo pele qual o servigo n3o teria sido feith dentro do puzo, porque o pessoal este trabalhando.

Nesse sentido, coma a Profa. Monica bem colocou. De fato, n3o sabe bem quaid o problema, enfim,

a necessidade de uma prorrogagao, condig6es de puzo, execugao e tudo mais. DE fato, queria dizer

que seu pr6dio foi pintado durante a pandemia e a construg3o civiltem funcionado normalmente. A

Sra. Diretora diz que vai colocar em votag3o, porque a partir desse estudo seri questionada a

Procuradoria ou o GT que atua sob o comando do Prof. Hernandez, Vice-Reitor, qual seria a data,

quatro semanas no amarelo. N3o teriam essas quatro semanas no amarelo. Essa serra a quarta
semana e j6 este laranja. A Profa. Dra. Massa de Souza Ribeiro diz que s3o quatro semanas

consecutivas, coma entraram no laranja, voltam para a estaca zero. A Sra. Diretora diz que proporia

mandar tudo ipso ao GT questionando: 1) Se s3o quatro semanas consecutivas; 11) Se a partir de IQ de

outubro, desde que a situagao ficasse amarela, se poderiam retornar com today as precaug6es ao

sistema presencial em relag3o aos funcion6rios, servidores. As aulas continuam absolutamente pelo

sistema virtual. A Profa. Dra. Maida de Souza Ribeiro diz que o Plano S3o Paulo, inclusive na

apresentag3o do Prof. Hernandes, foi bem claro, par a retomada das ativldades teriam que ter
quatro semanas consecutivas na face amarela. Como voltaram para a fase laranja, n3o h6
possibilidade de retomarem no dia l9 de outubro. N3o ter3o quatro semanas daqui at6 1i. A Sra.
Diretora diz que 6 s6 a Procuradoria ou o GT falar "n3o". Ache que 6 bem simples. Antes de passar a

'Palavra aos Senhores Membros", gostaria de passer muito rapidamente um video que ocorreu
ontem na C5mara Municipal de Ribeir3o Preto, antes, portanto, de entrar na fase laranja. Nesse

video, por indicagao do vereador Fabiano, se manifestaram o Prof. Cristiano, Presidente do Conselho

Gestor do Campus Ribeir3o Preto e o Prof. Carlotti. Tanto o Prof. Cristiano quanto o Prof. Carlottin3o

t6m medido esforgos para conversarem com os legislativos, parlamentos, parlamentares, e ontem
foi uma dessas ocasi6es. O Prof. Carlotti inclusive tem uma fda muito especial, que foi colocada em

termos de comunicag3o interns no 6mbito da Faculdade de Direito de Ribeir3o Preto. O Prof. Carlotti

tem se pronunciado incansavelmente contra o Projeto de Lei 529 e contra o referido artigo 14, que

bra o super5vit das tr6s universidades e FAPESP. Coma foi ontem na Cimara Municipal, acha que

vale a pena perder um pouco de tempo da Congregag3o para ver tanto a fda do Vereador Fabiano

quanto do Prof. Cristiano e do Prof. Carlotti, Pr6-Reitor de P6s-Graduagao e M6dico pertencente a

Faculdade de Medicina USP Ribeir3o Preto, e ji foi Diretor inclusive. O que destaca hoje 6 sua lula

incans6vel, como j6 registrado, no sentido de fazer valer a perspectiva da USP no sentido de ver
extirpado do texto do PL 529 o famoso artigo 14, que sob o manto de reforma administrativa, na
realidade, bra o dinheiro dos diferentes caixas das tr6s universidades estaduais e da FAPESP

Transmissio do video da sess3o ordin6ria de 03/09/2020 da C5mara Municipalde Ribeir3o Preto/SP:
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"Vereador Alessandro Maraca: O vereador Fabiano Guimar3es farc a leitura de um manifesto e na

sequ6ncia os dois ter3o cinco minutes para fazerem o uso da palavra. O vereador Adauto Marmita

assume a presidencia pelo periodo. Vereador Fabiano Guimar3es - DEM: "Muito obrigado
presidente, senhores vereadores, pablico presente, funcion5rios, todos que nos acompanham pda

TV C6mara. Lerei aquium manifesto redigido pelos Diretores, por todos os Diretores do Campus da

USP de Ribeir3o Preto em repadio ao Projeto de Lei 529 de 2020, do Governador do Estado de S3o
Paulo, que a grosso modo, se aprovado, teri o impacto de retirar importantes recursos da pesquisa,

da economic de nossa regiao e da pr6pria autonomia e organizagao financeira das universidades

p6blicas paulistas, dentre outras, fundag6es. Lerei aquio manifesto a pedido de todos essen

Diretores, agradego a oportunidade de todos, em seguida passareia palavra para des. "Uma

condenagao ao imediatismo e 8s subs mis6rias que ameaga as universidades e a ci&ncia paulista:

revoguem o artigo 14 do PL 529/2020. Os Dirigentes das Unidades da Universidade de Sdo Paulo do

Campus de Ribeir6o Preto solicitam 6s autorldades legislativas e executivas da regiao que alertem
subs bancadas na Assembleia Legislativa do Estado de S6o Paulo sabre os danes que a aprovagdo do

PL 529/2020, sem a supressao de seu artigo 14, causard a esse municipio, d regido, ao Estado e a

pr6pria Federagao. O referido artigo prop6e o recolhimento d Conte Unica do Tesouro Estadual e ao
fim de todo exercicio fiscal, de reserves J:inanceiras apuradas junta 6s autarquias e fundag3es do

Estado de S6o Paulo, afetando em particular as tr6s universidades pOblicas e a Fundagao de Amparo
a Pesquisa do Estado de Sdo Paulo (FAPESP). As referidas reserves s6o essenciais para que se possam

fazed investimentos de quaiidade durante periodos que excedem um ano fiscal. E equivocada a

alegagao de que existe "super6vitfinanceiro", coma sugere o mau uso da expressao. O que existe sdo

compromissos de bongo puzo que n6o podem ser interrompidos. Se implementada, a medidci ir6

diminuir significativamente os recursos investidos em nosso municipio por meld das agnes das

universidades, da FAPESP e do Parque Tecno16gico, com prejuizos ndo somente imediatos coma

futuros, alcangando tamb6m nossa regiao, o Estado e, em outra escala, todd o Pars. A titulo de

exemplo, durante o ano de 2019, a FAPESP apoiou cerca de 25 mil projetos cientificos. Estes s6o

desenvolvidos em universidades, entidades de satlde pOblicas e privadas, empresas tecno16gicas,

instituig6es agricolas e demais instituig6es de desenvolvimento. S6o projetos com puzo de execugao

que varia entre dais e cinco antes, cujos recursos necess6rios s6o reservados em fundos. lsto
demonstra que 6 um equivoco t6cnico afirmar que h6 "superdvit" de recursos. O que hd, na
realidade, 6 uma gestao respons6vel, syria e moderna, que permite cumprir compromissos ja
assumidos, obedecendo aos prazos de planejamentos sem os quaid nenhuma estrat6gia de
desenvolvimento serra possivel. Ou deja, o confisco de valores referentes a anos anteriores, conforme

determinodo neste artigo que queremos revogar ou suprimir, o artigo 14, constitui nada menos do

que um golpe fatal para a maier parte dos projetos cientificos e tecno16gicos do Estado de S6o Paulo.

O confisco trar6 consequ6ncias igualmente desastrosas para as tr4s universidades estaduais

paulistas, que ja perderam recursos da ordem de R$ 670 milh6es nos quatro primeiros meses de
pandemia, devido a queda na arrecadagao. O recolhimento de recursos obrigara a realizogdo de

cortes em atividades fundamentals, incluindo os hospitals universit6rios e a formagao de mats de 180

mil estudantes. Logo, considerar essay reserves coma mera "cobra de caixa" 6 confundir a opinido

Pigina 9 1 19 /\v. Bandeit-antcs, 3900 Ca/zP/rr da USP
14040-906 Ribcirio Proto-SP

T I F 55 (16) 33154954
xxKXKX'.direitorp.usp.for



UNIVERSIDADEDESAOPAULO
FACULDADEDEDIREITO
DE R:BEIRAO PROTO
.Assistancia qlcnica .Acadalttica

FD

361

362
363

364
365

366
367
368

369
370

371
372
373

374
375

376

377

378

379

380

381

382

383
384

385
386

387
388

389
390

391
392

393
394

395

396
397

398

399

400

publica, comprometer o ensino superior, os avangos cientifico tecno16gicos e a prestagao de servigos

que s6o realizados no Estado de S6o Paulo. O planejamento estrat6gico necess6rio para o
desenvolvimento, para a ci6ncia e para a educagao equivale a racionalizagao e a projegao de

investimentos. Nas universidades, pclrte importante disso se dd no contexts local, ou deja, em coda

Unidade de Ensino, Pesquisa e Extens6o da USP, que s6o alto em Ribeirdo Preto. O balanceamento

financeiro entre um ano e outro 6 o que possibility que nossas instituig6es mantenham o raja de agro

compativel com a natureza de sua evolugao e investimento logistics, sem o perigo de ceder a

imediatismos intempestivos. O artigo 14 6, portanto, um retrocesso. Seu efeito 6 o engessamento da

administragao, justamente quando hd clamor por maior efici6ncia na gestao pOblica. Trata-se,
portanto, de um rem6dio contraproducente e mal pensado que resultar6 no envenenamento de um

organisms saud6vel. A pesquisa cientifica e tecno16gica n6o 6 uma atividade que se interrompe e se

retoma sem prejuizos, quando n8o se tem a perda total de investimentos ja iniciados. A continuidade

do financiamento e a capacidade de planejamento de bongo puzo s6o pilares fundamentals sobre os

quaid se escoram os ovanQos em Ci6ncia, Tecnologia e Inovag6o. Foio modelo de financiamento e

gestao vigente, dentre outros fatores, que permitiu que Ribeir6o Preto ocupasse lugar de destaque

nas ci6ncias, artes, tecnologia e servigos com as v6rias faculdades aqui instaladas. O que 6 feito e

produzido em nosso Campus se irradia para a regiao, para o Estado, para o Pals e tamb6m para o
mundo. O encolhimento de nosso raid de agate, com a substituigao de um modelo exitoso por um
modelo ultrapassado, ir6 comprometer o futuro e nos condenard 6s mis6rias do imediatismo.

Frequentemente, o imediatismo 6 usado coma irma de polfticas populistas nas quaid, infelizmente, o

Pals se tornou escolado, depreciando as frentes de agro que deveriam ccitapultar o que temps de
melhor, as pessoas que constituem nosso povo, a se empenhar competentemente para o progresso

do Pals. No memento de crime sanitdria vivenciado, a cldade deu um virtuoso exemplo de uni6o dos

Poderes Executivo e Legislativo, Academia, Hospitais e Parque Tecno16gico para enfrentar a

pandemic que nos assola. Esse unido permitiu atacar o problema em sodas as subs vertentes, desde

a preveng6o da doenga, testagem at6 o tratamento de pacientes de alta complexidade. Ao mesmo
tempo, 6 doloroso constatar como cl malta de visio prospective de alguns, apegados a faces
ideo16giccis do imediatismo, ao custo de vidal que n6o precisavam ser perdidas, tem concorrido
cruamente com a fidelidade a raz6o cultivada pda ci6ncio e peta educagao. lsso ndo 6 um discurso

politico partid6rio ou ideo16gico. E a assertive convicts dos fundamentos minimos sabre os quaid
qualquer politica democr6tica, sob qualquer orientagao partid6ria, pode se aplicar nos conduzindo ao

desenvolvimento. Vivemos um moments em que 6 imperativo pensar globalmente e agir localmente.

Por ipso, contamos com a uni8o das autoridades legislativcis e executivas de Ribeir6o Preto e regiao

para lever esse mensagem para as bancadas na Alesp: revoguem o artigo 14 do PL 529/2020.

Assinam esse manifesto: Prof. Dr. Cristiano Roque Antunes Barreira, Diretor da Escola de Educagao

Fisica e Esporte de Ribeirdo Prego/USP e Presidente do Conselho Gestor do Campus de Ribeir6o Prego;

Profs Drg Monica Herman Salem Caggiano, Diretora da Faculdade de Direito de Ribeirdo Prego/USP;

Prof. Dr. Rui Alberto Ferriani, Diretor da Faculdade de Medicine de Ribeirdo Prego/USP; Prong Drg

Maria Helena Palucci Marziale, Diretora da Escola de Enfermagem de Ribeirdo Preto/USP; Prof. Dr.

Marcelo Mulato, Diretor da Faculdade de Filosofia, Ci&ncias e Letras de Ribeirdo Preto/USP; Prof. Dr.
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Paulo Nelson Filho, Diretor da Faculdade de Odontologia de Ribeir6o Prego/USP; Prof. Dr. Osvaldo de

Freitas, Diretor da Faculdade de Ci&ncias Farmac&uticas de Ribeir6o Preto/USP; Prof. Dr. Andre

Lucirton Costa, Diretor da Faculdade de Economia, Administragao e Contabilidade de Ribeir6o

Prego/USP e Prof. Dr. Sergio de Albuquerque, Prefeito do Campus USP de Ribeirdo Preto". Sem mats,

passo a palavra ao Prof. Dr. Cristiano Roque Antunes Barreira, Diretor da Escola de Educagao Flsica e

Esporte de Ribeirio Preto/USP e, em seguida, ao Prof. Dr. Carlos Gilberto Carlotti, Pr6-Reitor de P6s

GraduaQao. Muito obrigado, senhores". Prof. Dr. Cristiano Roque Antunes Barreira: "Caro,
vereadores, muito boa noite. Gostaria, antes de mais nada, de agradecer ao vereador fabiano

Guimar3es, mats extensivamente aos vereadores com os quaid ji tivemos contato antes, vereador

Papa, vereador Mega, vereador Bod, que n6s sabemos e vimos ji com a expectativa de que o apoio

dele seja o apoio de toda essa Casa em relag5o a uma situagao que n3o n6s n3o estarfamos pedindo

aquia atengao de voc6s, sabendo que nesse memento da Economia d6 atengao , compete muito

fortemente, se esse n3o fosse um Projeto de Lei com consequ6ncias gravissimas, n3o s6 para a

cidade de Ribeir3o Preto, mas para o Estado de s3o Paulo e ao Brasil como um todo. Como foi lido

pelo manifesto pelo vereador Fabiano Guimaraes, esse Projeto de Lei pretende recolher aquilo que 6

considerado no Projeto de Lei como "cobra de caixa" e que, na realidade, se refere a recursos
economizados estrategicamente para que a Universidade possa funcionar. Ele ameaQa a autonomia

das universidades pablicas paulistas e tamb6m da FAPESP, talvez a principal agancia de fomento do
Brasil inteiro. Com ipso, ameaQa a ci6ncia brasileira e aquilo que as universidades pablicas fazem.

Qual 6 a consequ6ncia imediata disso para a sociedade brasileira? A USP tem hoje, traz as palavras
da Profa. Maria Vit6ria, nossa Pr6-Reitora Adjunta de Graduagao, tamb6m aqui do Campus de
Ribeir3o Preto, para lembrar que s3o cerca de sessenta mil estudantes de Graduag3o e que as

universidades pOblicas paulistas assumiram que at6 2021, 50% desses estudantes servo oriundos de

escolas p6blicas e 37,5% desses, pretos, pardos e indigenas. Para que a entrada desse contingente,

que normalmente n3o teve acesso is universidades pdblicas fosse possivel, foi necess6rio tamb6m

que a Universidade, sem pedir recursos extras, investissem em pollticas de manutengao e

perman6ncia desses estudantes, que em grande quantidade vem de uma situag3o de
vulnerabilidade social e que precisa disso. Portanto, quando falam do recolhimento dense recurso,

est3o falando de um impacto social imediato, que provavelmente vai expulsar um contingente

grande desses estudantes, que n3o v3o ter condig6es de estudar e vio adoecer por conta da
pandemia. E uma condigao maid dificil ainda do que j6 era e, principalmente, a gente vai ter uma

condig3o muito prec6ria para continuar realizando as pesquisas cientfficas que, nesse momento
inclusive, s3o as que t6m garantido o combate aos efeitos da pandemia do Covid-19. Esses s3o s6

alguns dos efeitos disco que ameaQa a autonomia da Universidade. Esse recolhimento 6 gravissimo

porque impede que a Universidade planeje as suas aQ3es. Esse impedimento afeta a sociedade coma

um todo. Talvez, nem sempre isso fique claro para toda populagao. Mas esse impacto fere os
hospitals. fete as v6rias atividades que a Universidade faz e que, nem sempre, s3o t3o publicizadas

quanto mereceriam ser, para se entender o espago essencialdas universidades como um espago de
consci6ncia critica da sociedade. Faz maid de um mi16nio que as universidades do ocidente v6m

desenvolvendo essa instituigao como um espago de liberdade, de independ6ncia critica, que
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possibilita que o investimento na universidade n3o seja um investimento de qualquer governo, de

qualquer partido, mas que seja uma politica de Estado. Uma politico que garante que o
desenvolvimento cientlfico, o desenvolvimento educacional, atinge e cumpre o seu papel para que

qualquer sociedade possa se desenvolver. N3o h6 hoje parses desenvolvidos no mundo, nenhum,

que n3o tenha feito altos investimentos nas pesquisas e nas suas universidades. A gente n3o este

pedindo maid. A dente esb pedindo para que n3o recolham, porque esse recolhimento tem
impactos que sequer o Governador que este propondo essa Lei tem ideia. Eases impactos s3o

gravissimos. Se, como ele prop6e hoje, recolher apenas esse ano, isso que eu estava contando 6

apenas uma parte da gravidade do que vaiacontecer com a Universidade se ela perde esse recurso.

Eu n3o devo deixar de dizer tamb6m, antes de passar a palavra ao Prof. Carlotti, que as
universidades paulistas hoje t6m uma quarta parte do ICMS, um imposto de consumo, esse cota
parte 6 9,57%. Portanto, a dente ji este recebendo menos para fazer as suas atividades durante o

periodo pand6mico. Ou seja, n6s j6 estamos sendo sacrificados em virtude da pandemia e esse

recolhimento, de fato, serra um sacrificio que a gente n3o babe se teria condigao de sobreviver sem
deixar dividas enormes, que a gente n3o babe quando seria possivel pagar. Eu agradego muito a

ateng3o de voc6s. Passo a palavra para o Pr6-Reitor de P6s GraduaQao, Prof. Dr. Carlos Gilberto
Carlotti Junior". Vereador Bod PODEMOS: "Boa nolte ao Prof. Dr. Cristiano Barreira e ao Prof. Dr

Carlos Carlotti, Pr6-Reitor da USP. Primeiro, os meus agradecimentos ao Dr. Cristiano, que foi da

banca do meu Doutorado na USP. Corroboro com todas as suas palavras e colocaQ6es feitas sobre

derrubar esse artigo 14, que 6 super importante dentro das linhas de pesquisa. Como foi
mencionado, n3o s6 linhas de pesquisa, mas, dos efeitos nos estudantes e hospitais. Quero deixar

aquio meu agradecimento por tudo o que eu pude passar dentro da USP no meu Mestrado e no
meu Doutorado que eu fiz 16 junto com voc6s. Alertar que isso daivai causar um impacts muito

grande social e termos aquilo que vamos estar boicotando dentro dessas linhas de pesquisa, sem

falar dos hospitais coma ji foi falado. Reitera seus agradecimentos. J6 fiz protestos, vou voltar

novamente a reiter6-1os. E muito importance o paper que voc6s est8o fazendo nessa Cimara

Legislative para que tomem avante. Muitas vezes eu vejo que a politica e a ci6ncia n3o andam juntas.

Entao, 6 muito importante o papelde voc6s, dando-nos conhecimento com clareza para que possum

juntos das nossas bancadas, mesmo estaduais, que possam ter uma atitude, uma postura.

Parab6ns". Vereador Alessandro Maraca: "Obrigado, vereador Bod. Com a palavra, agora, Prof. Dr
Carlos Gilberto Carlotti Junior". Prof. Dr. Carlos Gilberto Carlotti Junior: "Boa noite a todos. E um

prazer me dirigir a esta C6mara Municipal e a populaQ5o de Ribeir3o Preto, cidade que me acolheu

quando eu tinha quarenta dias de vida. Fiz todd minha carreira aquiem Ribeir3o Preto. Agora estou

ocupando este cargo na Diregao Central da Universldade. Mas, 6 sempre importante voltar aqui a

nossa Casa. O Cristiano j6 fez um resumo excelente de tudo o que este acontecendo, mas eu queria

chamar a atengao de vocals para alguns aspectos. A USP tem uma hist6ria muito bonita no Estado de

S3o Paulo e 6 a melhor universidade do Pars. Essa semana n6s tivemos a noticia do rank/ng mats
importante, n6s subimos da posigao que ocup3vamos de 250 a 300, agora estamos na de 200 a 250,

entre milhares universidades do mundo. Provavelmente 10% da populagao adults deve tomar
alguma medicaQao que foi desenvolvida aqui no Campus de Ribeir3o Preto. Entao, isso 6 um orgulho
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para Ribeir3o Preto. E um orgulho para o Estado de S3o Paulo termos uma universidade como a
Universidade de S3o Paulo. E o que este acontecendo com esse Projeto de Lei, ele tenta reajustar a

economia do Estado que 6 extremamente previsivel depois de uma pandemia como essa. Mas, tem

nesse artigo 14 um ponto que nos incomoda muito, que vaiprejudicar muito a Universidade de S3o

Paulo. Como voc6s sabem a Universidade conta com uma porcentagem do ICMS. A porcentagem 6
axa, mas o valor 6 vari6vel de acordo com a economia. Entio esse ano n6s ji temos quatrocentos

milh6es a menos no nosso orgamento decorrente da queda da economia. Entao, s3o 14%. Para n6s

podermos conviver como fazemos quando com a autonomia financeira nos Oltimos trinta e um anos,
contamos com esse valor, com essa reserva, que alguns ands n6s recolhemos o valor e alguns ands

precisamos usar essa reserva. E assim foi feito nos dltimos trinta e um anos. Mesmo por um m6dico

homo eu, n3o 6 dificil imaginar que se eu devolvo dinheiro quando tem um super6vit e eu n3o

recebo nada quando eu tenho um deficit, em algum memento eu vou ficar inadimplente
Inadimplente naqueles pontos que o Prof. Cristiano chamou atengao, a perman6ncia estudantil. S3o

duzentos e cinquenta milh6es utilizados por ano para alimentag3o, moradia, bolsas desses
estudantes que est3o entrando na Universidade atrav6s das cotas tanto raciais quanto econ6micas.

Entao, n6s n3o podemos colocar isso em risco. Fizemos um programs de inclus3o social, coma nunca
fizemos na hist6ria da Universidade. lsso precisa ter suporte. Voc6 colocar um aluno na Universidade

que n3o pode se locomover, n3o pode se alimentar e n3o pode morar em nenhuma das cidades
onde n6s temos Camp/, n6s vamos ter um resultado muito ruim, uma evas3o escolar grande e um
projeto como esse pode falhar depois de um grande esforgo da Universidade. Um outro aspecto que

gostaria de destacar para voc6s 6 a velocidade e a capacidade que a Universidade fez com a crise do
Covid. Todos n6s hospitais universit6rios, Hospital Universit6rio do Butanta, HC de S3o Paulo, HC de

Ribeirao, des mudaram todas as suas enfermarias, ambulat6rios e unidades de terapias intensivas

para atender esses pacientes. foio maior desafio de ateng3o terci6ria que o SUS sofreu durante

toda a sua hist6ria. E n6s n3o tivemos Brandes alas. S3o Paulo conseguiu atender deus pacientes.

Ribeir3o conseguiu ter, n3o ficamos numa acima de 100% de leitos. Cluadruplicamos os leitos aqui

no HC para podermos atender a nossa populag3o. lsso s6 pode ser feito, porque n6s tinhamos
profissionais preparados para isso. Todd reagao do Covid, o respirador, que voc6s sabem que foi
desenvolvido na Escola Polit6cnica, ele s6 foi possivel porque aquela pessoa estava 15 h6 vinte anon

pesquisando a respiragao, pesquisando a perfus3o pulmonar. Ent3o, em um m6s ele conseguiu
montar um respirador. Mas, n3o foique o conhecimento surgiu em um m6s. O conhecimento surgiu

em anon. A professora que fez o sequenciamento do primeiro virus na Faculdade de Medicina de S3o

Paulo, isso foi importante para entendermos a epidemiologia da doenga, de onde ele estava, para

onde estava indo, quais os caminhos da doenga. Fizemos uma modelagem e ipso s6 foi possivel por

causa do sequenciamento que a Profa. Ester fez. Ent3o, n6s n3o podemos colocar ipso em risco. A

perman6ncia estudantile as pesquisas para servir a populag3o est3o ameagadas pda PL. Eu solicito a

voc6s que fagam algumas atividades e conversem muito com suas bancadas, com deus deputados

estaduais e tamb6m com o Governo, para que n6s possamos mudar elsa situagao e permitir que a

Universidade continue a exercer seu papel para populagao. Muito obrigado". Vereador Alessandro

Maraca: "Muito obrigado mats uma vez, Prof. Dr. Carlos Gilberto CarlottiJunior, Pr6-Reitor de P6s-
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Graduagao da Universidade de Ribeir3o Preto. Obrigado, tamb6m, ao Prof. Cristiano. Muito obrigado

aos dois. Muito obrigado ao vereador Fabiano Guimar3es. Obrigado a todos os vereadores tamb6m

que participaram da discuss3o". Ei dq !r rl$ 1$$qQ dQ vidqQ. A Sra. Diretora diz para retomarem os

trabalhos. Retomando com o item 3 do Expediente. 3. Palavra aos Senhores Presidentes de

Comiss6es. Comissio de Graduagio. Prof. Dr. Marcia Henrique Pereira Ponzilicqua diz que entende a

importancia da mogao que houve nessa CongregaQ3o relativo ao PL e, talvez, embora alitenha as

figures representativas e at6 simp6ticas ao Curso, mas para a Faculdade 6 maid importante a moQao,

porque diz respeito a pr6pria experi6ncia do que propriamente essa manifestag3o. Com relagao a
Comiss3o de Graduagao, comunica: A) O fim do periodo de matrfculas. Foram encerradas as

matriculas virtuais no dia 17/08/2020. O ServiQO de Graduagao acompanhou o andamento das
matriculas de perto, a16m disso, enviou diversos e-mails aos alunos, tutoriais e manuais sobre os

procedimentos e os prazos para matricula, o que, aparentemente, foi muito proveitoso hajj vista

que receberam um nOmero baixissimo de requerimento de matricula fora do puzo para o segundo

semestre de 2020, se comparado aos semestres anteriores. B) No ano passado, no $mbito da
Comiss3o de Graduagao, forum criados dois grupos de trabalho, um para apresentar proposta

referente aos ajustes do PPP, das disciplinas de Graduagao, da pr6tica juridica dos est6gios, em
conformidade com as diretrizes curriculares nacionais. Outro para apresentar proposta de alteragao

na DeliberaG3o Conjunta da CG da Faculdade de Direito e da CG da Faculdade de Direito de Ribeir3o

Proto Ne Of/2017, que trata da revalidag3o dos diplomas estrangeiros. O primeiro grupo se reuniu

no dia 27/08/2020 para dar inicio aos trabalhos. O segundo grupo foi convocado para hoje, logo
depois dessa Congregag5o, segundo o decano. C) Essa 6 uma informagao vinculada a CoC.
Finalizadas as inscrig6es, os alunos ji foram distribuidos entre os eixos de trabalho. Foram

apresentados nove eixos para o Laborat6rio 11, tito para o Laborat6rio IV e tr6s eixos para o
Laborat6rio VI. D) Por conta do trabalho em home o/77ce, o Servigo de GraduaQ3o encontrou certa
dificuldade na divis3o do cerca de 284 alunos inscritos entre os vinte eixos. Mas, no final acabou

havendo a possibilidade de distribuigao. E) As Comiss6es de Graduagao e a CoC estabeleceram para

o dia 15 a primeira reuni3o aberta com todos os discentes para tratarem das diretrizes, conversarem

com os discentes e evitarem ruldos de comunicag3o. A Sra. Diretora agradece ao Prof. M6rcio e diz

que a fda dele inicialcom a observag3o e registro que este vendo no chat e do Prof. Camilo, Ihe faz

lembrar que hi necessidade do seguinte registro, a mogao de reptldio, que foi aprovada na sess3o

da Congregafao do dia 21 de agosto, foi enviada a todos por via de comunicado. Pele menos a sua

decis5o 6 que a mogao seria encaminhada, enviada a today as unidades da USP por interm6dio do e-

mailda Diretoria. Faz parte do seu despacho. O e-mailda Diretoria ji deve ter enviado para todas as

unidades USP a mog3o de repddio ao PL 529, principalmente o seu artigo 14. Comissio de P6s-

Graduagio. Profs. Dra. Fabiana Cristina Seven comunica: A) Em relagao ientrega das dissertag6es, de

fato, tem um problema para a entrega. Tem a previsao da entrega fisica. O calend6rio 6 distinto de

quake todos os outros programas. Vivenciaram, agora, a quest3o da entrega das dissertag6es nesse

periods, quando se estava discutindo tamb6m algumas possibilidades de mudanGas excepcionais

para a entrega do fisico. A solug3o que tiveram foia entrega virtual na data que des t6m, alguns no
dia 03, outros est3o entregando hoje, para o Setor de P6s-Graduagio, para o e-mailda Sra. V6nia. As
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c6pias flsicas podem ser encaminhadas diretamente para a Biblioteca. A Biblioteca n3o precisa abrir

agora e nem fazer esse registro. Tem ainda um m6s para fazerem a aprovagao das bancas e dessas

entregas. Entao, esse material ainda tem um tempo at6 chegar a Unidade via Correios. Mas, est3o

em di61ogo com as outras presidencias de P6s-GraduaQ3o para verem nas pr6ximas entregas, se

kinda estiverem nessa situag3o, como que podem encaminhar. lsso este maid ou ments resolvido.

Alguns estudantes tamb6m est3o encaminhando "pdf" para as graficas de Ribeir3o Preto e pedindo

para fazerem a entrega do volume na Unidade ou pelo Correios, alguma coisa nesse sentido. B) Sabe
que o Prof. Poveda ji n5o este mats aqui. Agradece todo o esforgo do Prof. Poveda para que o

terms, conv6nio com TJ, chegasse at6 Ribeir3o Preto e pudesse ser publicado. Ele ja este em vigor,

foi publicado elsa semana. Coma jg tinha combinado na reuni3o da Congregagao anterior a retirada

do documento no enderego da Profa. Monica, deu certo. Depois, o Prof. Poveda viabilizou a entrega
do documents at6 aqui. J5 avisaram o TJ e, agora, uma s6rie de outras atividades tamb6m ligadas a

P6s poder3o acontecer em raz3o dense conv6nio. Comissio de Pesquisa. Prof. Dr. Calc Gracco

Pinheiro Dias. A Sra. Marcia Aparecida Cruz de Oliveira Bianco informs que o Prof. Caio justificou que

ele este em aula e que a Comiss3o de Pesquisa n3o tem nenhuma comunicagao. A Sra. Diretora

questiona se o Prof. Paulo tamb6m n3o este. A Sra. Marcia Aparecida Cruz de Oliveira Bianco
responde que o Prof. Paulo n3o este. Comissio de Cultura e Extensio Universitiria. Prof. Dr. Jair

Aparecido Cardoso comunica: A) Est3o acompanhando a feira de ProfissC5es, ontem foi tudo bem. Em
raz3o daquela invas3o que houve, atrasou uma hora. A abertura oficial seria is 9 horas, mas acabou

acontecendo is .lO. Atrasou em uma hora a programagao, mas foio Onico inconveniente. No

restante, os professores foram muito bem. Tiveram bastantes perguntas e muitas participag6es.

Hoje de manh3 entrou um pouch e antes de vir para c6 tamb6m, e este ocorrendo tudo normal. B)
Com relag3o aos curios de extensao, a maioria dos professores coordenadores passaram a
informagao de que esse semestre n3o haveria mats retorno presencial, requereram a transformagao

das auras online, de maneira formal, como a Pr6 Reitoria os orientou. Aprovaram e encaminharam,

para manter o andamento dos curses normal e n3o haja uma paralizaQao. A maioria dos curios ji

est3o em sistema online e alguns est3o em transig3o. Comissio de Relag6es internacionais. Prof. Dr.
Alessandro Hirata comunica: A) No final de setembro, agora, seria o periodo que normalmente que

os alunos que participam do Duplo Diploma com a Universidade de Camerino iriam se dirigir a lt61ia.

Esse ano n3o sera posslvel nesse momento. Mas, realizar3o esse primeiro semestre de forma online,

remota, assim como os estudantes italianos tamb6m. B) Est3o programando, agora, as vagas de

interc6mbio para o pr6ximo semestre, ou seja, a partir de margo de 2021. A CRlnt precisa fazer esse

planejamento com bastante antecipagao, que no momento 6 bastante complicado, porque n3o

sabem as condi£6es que ter3o no ano que vem. Este sendo feito esse levantamento e o contato

intenso com as universidades parceiras para as vegas que servo oferecidas o ano que vem. 4. Palavra

aos Senhores Membros. O Prof. Dr. Umberto CelliJunior diz que gostaria de dar uma boa noticia para

faculdade que o deixou muito contente elsa semana. Um grupo de alunos de Graduagao da FDRP.

por iniciativa pr6pria, se inscreveu para apresentar um projeto dentro de um programa da
OrganizaGao das Nag6es Unidas, que solicitava participaQ6es de universidades e faculdades do

mundo inteiro para proporem pollticas que pudessem ser adotadas durante a pandemia no 6mbito
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dos acordos regionais e acordos preferenciais de com6rcio. Entao, esse grupo de alunos o procurou,

procurou tamb6m o Prof. Gabriel Lochagin, para supervision6 1os. Elem apresentaram um projeto,

tem um nome pomposo em ing16s, se abst6m de ler, mas o faz em portugues, um projeto que
pudesse contemplar a cadeia de provis5o de alimento. Quaid politicas poderiam ser adotadas para

minimizar o impacto da falta de alimentos durante o periodo da pandemia no contexts do Mercosul.

Esse projeto foiapresentado com ing16s escorreito, perfeito, e foium dos projetos classificados peta
ONU. Ficou muito feliz peso reconhecimento do trabalho e esforgo desses alunos, tendo colocado a

Faculdade de Direito de Ribeir3o Preto entre aquelas que foram selecionadas, cujos projetos foram

selecionados no imbito da Organizag:io Nag6es Unidas. 1; uma noticia bastante importante para a

Faculdade. Gostaria, se a Sra. Diretora permitisse, de registrar os names dos alunos que comp6em

esse grupo. Ainda vai haver uma seleQ3o final para saber qual o melhor projeto. Mas, a proposta

contida no projeto apresentado pelos alunos foi aceita. Entao, 6 uma coisa muito importante. A Sra.

Diretora diz que ida pedir ao Prof. Celliexatamente ipso, para deixar registrado n3o s6 os names dos

alunos, o nome do projeto que foi aprovado na ONU e tamb6m dos professores que orientaram e

colaboram de alguma forma para esse fim. O Prof. Dr. Umberto CelliJunior diz que o projeto que os

alunos apresentaram, em ing16s, se chama "The Covid 19 Pandemic and Food Supply Chains: an

analysis of selected policies to minimize the impacts of present and future crises on populations and

markets in the Mercosur context", no programa da Organiza£3o das NaQ6es Unidas intitulado "Policy

Hackathon on Model Provisions for Trade in Times of Crisis and Pandemic in Regional and other
Trade Agreements". Como disse, o projeto foi supervisionado pelts Professores Umberto CelliJunior

e Gabriel Loretto Lochagin e teve a participaGao dos seguintes alunos: Bernardo Farias Ribeiro de

Dios Coelho, Carolina Christofoletti, Davi Ferreira Veronese, Deborah Priscilla Santos de Novaes,

Mariane Gomes Delfini, Renata Guinato Benites, Saulo Simon Borges e Vinicius Dias Pereira.
Parabeniza os alunos que trabalharam durante mais de um m6s e conseguiram esse conquista

importante para a Faculdade de Direito de Ribeir3o Preto. Gostaria de deixar ipso registrado. A Sra.

Diretora diz que ela quem agradece, parabeniza tamb6m os supervisores, Prof. Cellie Prof. Gabriel, e

os alunos, cada um de per sie todos conjuntamente, o grupo, e a coragem e proposta de
efetivamente apresentar perante a ONU, que devem ter concorrido com projetos similares dos maid

diferentes e mostrou a qualidade do ensino da Unidade. Acha que isso 6 muito importante. ll.
ORDEM DO DIA. APROVAR. 1. Recredenciamento junto a CERT. 1.1. Processo 2008.1.00096.89.9 --

Rubens Begak. Pedido de recredenciamento junto a Comiss3o Especial de Regimes de Trabalho

CERT, para exercicio de atividades simultaneas, apresentado pelo interessado. AprovaQao ad
referendum do Departamento de Direito POblico, em 09/07/2020, com base no parecer favor6vel do

Prof. Dr. Alexandre Naoki Nishioka. Parecer do relator pda Congregagao, Prof. Dr. Jair Aparecido

Cardoso, em 02/09/2020, favor6vel ao deferimento do pedido de recredenciamento solicitado pele
interessado. Colocado em discuss3o e votac3o. o oarecer do relator oela Conaregac3o. Prof. Dr. Jair

Aparecido Cardoso. favor6vel ao deferimento do pedido.dQ [ecredenciamento junto a Comiss3o

Especial de Regimes de Trabalho -- CERT. apresentado pelo Prof. Dr. Rubens BeGak, 6 aprovado por

y qr)ipad dQ jquinze membros). 2. Proposta de Retorno Gradual is Atividades Administrativas
Presenciais. 2.1. Proposta da Comissio Ad Hoc para a retomada gradual das atividades administrativas
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presenciais, considerando o Plano USP para o retorno gradual das atividades presenciais de

18/08/2020. A Sra. Diretora diz que o item 2 j6 foi aprovado e, na realidade, houve essa proposta
com os estudos promovidos pda Profa. Massa, que servo apresentados perante o GT conduzido pelo

Prof. Hernandez. O Prof. Hernandez acabou de mandar para todos os Dirigentes do Campus Ribeir3o

Preto: "Boa tarde. Ribeir3o Preto regrediu para a ftse laranja, Campus ficar6 com restrigao m6xima

3. Concurso para Professor Titular - COMPLEMENTAR. 3.1. Requerimento a E. Congregagio que seja

solicitado a Reitoria da Universidade de Sio Paulo, por meld de sua Procuradoria Gerd e da Comissio

de Legislag3o e Recursos -- CLR, o prosseguimento dos concursos pablicos para provimento de cargos

de professor titular (Edital FDRP ne. 013/2019 e Edital FDRP ne. 020/2019) com nomeagio imediata
dos candidates aprovados, por se tratarem de carlos em vacancia, nio incidindo, portanto, a
suspens3o do art. 8g da Lei Complementar ne. 173, de 27 de maio de 2020, por expressa exceg3o do

inciso V do mesmo artigo. Subsidiariamente, requer-se, ainda, a aplicagio aos concursos do mesmo

modelo previsto para a realizagio dos concursos de livre-doc6ncia (art. 3e da Resolug3o ne. 7.955, de

05 de junho de 2020), sends postergada a nomeagio dos candidates aprovados. A Sra. Diretora diz
que o item 3 6 um pedido formulado pelo Prof. Camilo e Prof. Hirata no sentido da possibilidade de

realizar o concurso de Titular. O concurso de Titular s6 foiautorizado para 2022. O que este pedindo

6 o prosseguimento, a tramitaQ3o desse requerimento, para poder ser encaminhado a Reitoria.

homo ele vem assinado pelo Prof. Camilo e Prof. Hirata, n3o sabe se album dos dots quer se
pronunciar sobre o requerimento. O Prof. Dr. Alessandro Hirata diz que, exatamente como a Profa.

Monica j6 disse, se trata de um pedido para que seja analisada elsa possibilidade tanto peta

Procuradoria Gerd quanto pda CLR. Essen concursos, maid especificamente os da Faculdade, mas

que poderiam ser estendidos para outros, no entendimento de que a Lei Complementar n3o se
aplicaria a tais concursos, uma vez que as vagas foram criadas h6 muito tempo e n3o seriam vagas

novas. Ent3o, est3o tratando aqui de carlos que s3o vacantes j6 h5 muito tempo e que n3o se
incidirlam na aplicagao da Lei Complementar. Diversos concursos t6m fido feitos nesse periodo,

mesmo de outras universidades tamb6m, com base nesse entendimento de que n3o se trata de
cargos novos. Os cargos em quest3o para os concursos de Titulares s3o criados por meio de leis,

obviamente, e foram realocados e redistribufdos no memento aqui da sua vacincia e foi muito
anterior a vigancia da Lei. O pedido 6 para que seja analisada esse possiblidade. O Prof. Dr. Camilo

Zufelato ache que o Prof. Alessandro ji foi bastante claro. S6 queria destacar exatamente isso, a
pr6pria Lei Complementar excetua os cargos em vac5ncia. Ent3o, a suspens3o n3o se aplica a des

pda pr6pria literalidade. Essa discuss3o n3o foi feita praticamente na USP. No Conselho Universitfrio

de junho essa discuss3o, havia v6rios professores que iriam falar sobre o assunto, mas parece que foi

muito pouch discutido. H6 em conjunto, inclusive falou com a Procuradora Adriana sobre esse

assunto e ela disse que realmente ainda est3o discutindo esta suspensao, que no primeiro momento

foiaplicada obviamente de maneira irrestrita. Mas, a pr6pria Procuradoria e a CLR sabem que este 6

um assunto que, talvez, merega um aprimoramento, uma mudanga de posigao. Ent3o, a proposta do

Prof. Alessandro e sua, 6 que a Faculdade possa contribuir com esse debate nessas instincias. N3o

est3o tomando uma posig3o aqui de retomada. N3o est3o desrespeitando a posigao da
Universidade, mas est3o colocando no texto, inclusive porque existe um ato conjunto do Tribunal de
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Justiga, Minist6rio POblico e o Tribunal de Contas do Estado de S3o Paulo, muito singelo, mas

dizendo exatamente isso, que estes carlos criados anteriormente, s3o cargos vacantes, portanto,
n3o se aplica a suspensao da Lei Complementar. Como o proprio Prof. Alessandro disse, est3o

acontecendo v6rios concursos, mesmo com a Lei Complementar. A ideia 6 que a Congregag5o possa

colaborar com o debate, se assim entender obvlamente na aprovagao desses termos, para que junto

a essay instincias da Universidade mais diretamente ligados a Reitoria esse assunto possa ser

rediscutido. Uma coisa 6 importante dizer, colocaram no documento peculiaridades da Unidade,

mas existe uma questao prejudicialanterior que, na verdade, 6 em toda Universidade. Os concursos

de professor Titular est3o suspensos em toda Universidade. Acha que esse era o complemento que

queria fazer a fda do Prof. Alessandro. A Sra. Diretora gostaria de saber se a discuss3o, o debate,

continua em 6mbito da Congregag3o ou podem preparar o expediente para mandy-lo para a
Reitoria. O Prof. Dr. Gustavo Asked Ferreira diz que poderiam it em apoio ao pedido do Prof.

Alessandro e Prof. Camilo e deixar o assunto seguir. Apoiar o que foi colocado. Vita pda aprovag3o

do pedido. A Sra. Diretora questiona se 6 s6 ipso, pda aprovaQao do pedido. Entao, vaicolocar em

votag3o a aprovagao do pedido, que teri os seus trimites a partir da Unidade para a Reitoria.
Colocado em discuss3o e votacao, o pedido a Reitoria da Universidade de S3o Paulo, por meio de sua

Procuradoria Gerd e da Comiss3o de LegislaGao e Recursos CLR, o prossegyimento dos concursos

pablicos para provimento de carlos de Professor Titular. conforme proposto pele Prof. Dr.
Alessandro Hirata e Prof. Dr. Camino Zufelato, 6 aprovado por maioria (quatorze votos favor6veis e

uma abstenc3o). 4. Alteragio Curricular FEARP/USP - COMPLEMENTAR. 4.1. Pedido de alterag6es
curriculares no oferecimento de disciplinas da FDRP para os curses de Ci6ncias Econ6micas, referente

is mudangas no Projeto Politico Pedag6gico do Curse de Ci6ncias Econ6micas, apresentado pele

Departamento de Economia da FEARP/USP. Aprovagao pelo Conselho do Departamento de Filosofia
do Direito e Disciplinas B6sicas em 18/08/2020. AprovaQ3o "ad referendum" do Conselho do

Departamento de Direito P6blico em 25/08/2020. Aprovag3o "ad referendum" da Comiss3o de

Graduag3o em 26/08/2020. A Sra. Diretora diz que 6 uma proposta da FEA-RP junto a Unidade, s6

que n3o h6 ainda o parecer do relator. E o pr6ximo item, relat6rio bienal da Profa. lara tamb6m n3o

tem o parecer do relator. Nesses dois casos se comprometeu, na hip6tese do parecer do relator ser

favor6vel, aprovar "ad referendum" para n3o ter que esperar a pr6xima Congregagao, dia
02/10/2020, para aprovagao. Cano venham os dois pareceres favor6veis, aprova "ad referendum" e

coloca depois s6 a referenda para aprovaQao da Congregag3o. A CongregaGao deliberou, por
unanimidade (quinze membros), a retirada do item "4. Alteracao Curricular FEARP/USP

COMPLEMENTAR. 4.1. Pedido de alteraQ6es curriculares no oferecimento de disciplinas da FDRP

para os curses de Ci6ncias Econ6micas, referente is mudanQas no Projeto Politico Peda969ico do

Curso de Ci6ncias Econ6micas, apresentado pele Departamento de Economia da FEARP/USP", por

n3o constar o parecer do relator peta Colegiado. 5. Relat6rio Bienal - COMPLEMENTAR. 5.1. Processo

14.1.00128.89.4 -- lara Pereira Ribeiro. Relat6rio Bienal de Atividades Acad6micas, periodo 2018 a

2020, apresentado peta Profa. Dra. lara Pereira Ribeiro. Curriculo Lattes:

http://lattes.c n pq. b r/3582 646025099690 . P rod ug3 o B ibliogr6fic a :

https://uspdigital.usp.for/datausp/publico/perfil/perfil.jsp?codpes=1153073. Aprovagao "ad
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referendum" do Conselho do Departamento de Direito Privado e Processo Civil em 24/08/2020. A
Congregacao deliberou, por unanimidade (quinze membros). a retirada do item "5. Relat6rio Bienal

COMPLEMENTAR. 5.1 -- Processo 2014.1.00128.89.4 -- lara Pereira Ribeiro" por n3o constar o

Nada mats havendo a tratar, a Sra. Diretora agradece a presenga

quinze horas e cinquenta e otto minutos. Do que, para

Marcia Aparecida Cruz de Oliveira Bianco, Assistente

seri examinada pelos Senhores Conselheiros

presentes a sess5o em que for discutida e aprovada, e por mim assinada. Ribeir3o Preto, quatro de
setembro de doin mil e vinte

recer do relator pele

de todos e d5 por
constar, eu

T6cnica Acad6m
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