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ATA DA 28ª REUNIÃO, ORDINÁRIA, DA COMISSÃO DE PESQUISA DA 1 
FACULDADE DE DIREITO DE RIBEIRÃO PRETO DA UNIVERSIDADE DE 2 
SÃO PAULO. Aos dois dias do mês de junho do ano de dois mil e dezessete, às onze 3 
horas, reúne-se, na sala C-34 da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da 4 
Universidade de São Paulo – FDRP/USP, a Comissão de Pesquisa da Faculdade de 5 
Direito de Ribeirão Preto, sob a presidência do Prof. Dr. Thiago Marrara de Matos, e 6 
com a presença da Profª Drª Juliana Oliveira Domingues, da Profª Drª Cynthia 7 
Soares Carneiro e do Representante Discente da Graduação Gustavo Tavares de 8 
Oliveira Borges. Comunicações do Senhor Presidente. O Senhor Presidente 9 
dá as boas vindas a todos os membros presentes. O Senhor Presidente informa 10 
que participou da reunião do Conselho de Pesquisa no dia vinte e quatro de maio e 11 
que foi discutido o tema “Boas Práticas de Pesquisa Científica”, abrangendo também a 12 
produção de revistas, informa que o material enviado pela Pró-Reitoria de Pesquisa 13 
foi encaminhado via email aos membros para eventuais sugestões. O Senhor 14 
Presidente informa que foi realizada uma apresentação sobre as pesquisas com 15 
fomento público no Instituto de Física de São Carlos, destaca que o Instituto é muito 16 
bem sucedido e recebe grande quantidade de recursos financeiros externos para 17 
pesquisa. O Senhor Presidente destaca que o Instituto tem um setor de apoio à 18 
pesquisa que auxilia a gerenciar os projetos de pesquisa com auxílios de agências de 19 
fomento. O Senhor Presidente relembra que a FDRP também tem um setor de 20 
apoio à pesquisa centralizado no funcionário Éder Gonçalves de Pádua, que 21 
participou de treinamento na FAPESP sobre prestação de contas e inscrições em 22 
auxílios e bolsas da FAPESP. Informa que o setor de apoio à pesquisa da FDRP está à 23 
disposição para auxiliar os docentes em projetos de pesquisa com auxílio financeiro 24 
de agências externas de fomento. O Senhor Presidente transmite seus 25 
agradecimentos a todos os docentes que concordaram em se cadastrar no Google 26 
Scholar. O Senhor Presidente franqueia a palavra aos membros. A Professora 27 
Juliana informa que destacou a publicação de artigos no sistema Academia, pois 28 
traz bastante visibilidade à produção científica. O Senhor Presidente sugere que o 29 
servidor Éder Gonçalves auxilie os docentes da FDRP a cadastrar um perfil no sistema 30 
Academia.edu, com a finalidade de maximizar os resultados obtidos pelo Google 31 
Scholar. Os membros concordam. O funcionário Éder Gonçalves informa que 32 
em breve estará disponível um formulário para proposição de eventos para integrar a 33 
“Semana USP de Ciência e Tecnologia”, que este ano está com o tema “A matemática 34 
está em tudo”. O Senhor Presidente informa que foram realizadas reuniões via 35 
videoconferência entre a Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária e as 36 
Comissões de Pesquisa e Cultura e Extensão das Unidades, a fim de organizar a 37 
“Semana USP de Ciência e Tecnologia”. O Senhor Presidente propõe, assim que o 38 
formulário estiver disponível, enviar um e-mail para as professoras Iara e Maria 39 
Paula, sugerindo que inscrevam algum evento relacionado ao projeto que coordenam 40 
sobre “Prevenção e Tratamento ao Endividamento”, e também divulgar entre os 41 
docentes da faculdade com a finalidade da FDRP ter pelo menos algumas palestras 42 
participando do evento.  Todos os membros concordam. PARTE II - ORDEM DO 43 
DIA. 1. Discussão e aprovação: 1.1. Ata da 26ª reunião da Comissão de 44 
Pesquisa. 1.2. Ata da 27ª reunião da Comissão de Pesquisa. O senhor 45 
presidente propõe a votação em bloco das duas atas. Todos os membros aprovam a 46 
votação em bloco. O Senhor Presidente questiona se os membros aprovam as 47 
atas. Todos os membros aprovam unanimemente. 1.3. Normativa de 48 
convalidação de créditos de pesquisa. O Senhor Presidente informa que no 49 
novo projeto político pedagógico há uma previsão de flexibilização da convalidação de 50 
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créditos de pesquisa e que a Comissão de Pesquisa precisaria encaminhar proposta de 51 
normativa para a Comissão de Graduação. O Senhor Presidente apresenta uma 52 
proposta de normativa para apreciação do colegiado, informando que, se a normativa 53 
for aprovada nesta Comissão de Pesquisa, a mesma será encaminhada à Comissão de 54 
Graduação e posteriormente à Congregação para aprovação. O Senhor Presidente 55 
explica que essa normativa prevê a concessão de créditos para Iniciação Científica 56 
com e sem bolsa e para apresentação de resultados de pesquisa não vinculados à 57 
Iniciação Científica em eventos, informa também que decidiu não incluir na 58 
normativa a organização de eventos científicos, pois já são concedidos créditos por 59 
essa atividade pela Comissão de Cultura e Extensão. O Senhor Presidente 60 
questiona se todos os membros aprovam a normativa. Todos os membros aprovam 61 
unanimemente. 1.4. 25º SIICUSP. O Senhor Presidente informa os membros 62 
que a 1ª etapa do SIICUSP será realizada nas Unidades da USP no período de 63 
21/08/2017 a 06/10/2017, havendo a possibilidade de realizar o evento em conjunto 64 
com outras Unidades. O Senhor Presidente explica que as Unidades do Campus 65 
de Ribeirão Preto, com exceção da FEARP, estão se organizando para realizar o 66 
evento em conjunto e convidaram a FDRP para participar. O Senhor Presidente 67 
questiona os membros se a FDRP realizará o SIICUSP em conjunto com as outras 68 
Unidades ou realizará o evento individualmente. Os membros votam, unanimemente, 69 
em realizar o SIICUSP individualmente. O Senhor Presidente sugere que o 70 
evento seja realizado no formato de apresentação oral no dia 22 de setembro de 2017. 71 
Os membros aprovam unanimemente. 1.5. Protocolado 2017.5.487.1.0. 1ª 72 
Edição 2017 do Prêmio USP “Trajetória pela Inovação” – Resolução 73 
7.184/16. 1.5.1. Referendar critérios de proposição de candidaturas. 1.5.2. 74 
Aprovar inscrição única do Professor Claudio do Prado Amaral. O Senhor 75 
Presidente explica que a Comissão de Pesquisa recebeu o protocolado 76 
2017.5.487.1.0, referente ao Prêmio USP “Trajetória pela Inovação”, em que a 77 
Comissão deverá indicar à Congregação as candidaturas protocoladas por docentes da 78 
FDRP, segundo as normas da resolução 7.184/16, para que a Congregação indique 79 
uma candidatura à Reitoria. O Senhor Presidente informa que, para não realizar 80 
uma reunião somente para este tópico, definiu “ad referendum” os critérios de 81 
proposição de candidaturas, de acordo com a resolução 7.184/16, e que enviou um 82 
email para todos os docentes da FDRP solicitando que eles entregassem uma 83 
candidatura própria ou de um colega, solicitando: 1. Descrição detalhada das 84 
atividades de inovações científicas, tecnológicas e culturais desenvolvidas em prol da 85 
excelência da instituição e desenvolvimento do País; 2. Lista de Produção Científica 86 
dos últimos 3 anos; 3. Lista de eventos culturais e acadêmicos dos últimos 3 anos; 4. 87 
Lista de extensão dos últimos 3 anos. O Senhor Presidente questiona se todos os 88 
membros referendam os critérios de proposição de candidaturas. Todos os membros 89 
aprovam. O Senhor Presidente informa que somente o Prof. Dr. Claudio do 90 
Prado Amaral apresentou candidatura e que a documentação apresentada foi 91 
analisada e está de acordo com a resolução 7.184/16. Os membros analisam a 92 
documentação. O Senhor Presidente questiona se todos os membros concordam 93 
em indicar a candidatura do Prof. Claudio à Congregação. Todos os membros 94 
aprovam unanimemente. 1.6. Processo 2017.1.248.89.2: Inscrição no 95 
Programa de Pós-Doutorado da FDRP/USP. Pós-Doutoranda: Márcia 96 
Simoni Fernandes. Supervisor: Gustavo Assed Ferreira. Parecer favorável 97 
emitido pela Professora Cynthia Soares Carneiro. O Senhor Presidente 98 
informa que detectou dois problemas na Deliberação FDRP 07 de 06 de outubro de 99 
2015 do programa de pós-doutorado criada pela Comissão de Pesquisa e 100 
Congregação: 1. O candidato ao pós-doutorado na modalidade “com bolsa” precisa 101 
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inicialmente da aprovação de sua candidatura na Faculdade, para depois solicitar  102 
bolsa a uma agência de fomento. 2. A normativa prevê que o Departamento deve 103 
avaliar o processo depois que seja aprovado na Comissão de Pesquisa. Entretanto, o 104 
correto deveria ser o contrário, a candidatura deveria ser aprovada inicialmente no 105 
Departamento e depois na Comissão de Pesquisa. O Senhor Presidente diz que 106 
posteriormente analisará novamente a Deliberação para proceder às alterações. Os 107 
membros analisam a documentação e o parecer da Profª Drª Cynthia Soares Carneiro 108 
e após amplas discussões os membros decidem unanimemente aprovar o parecer da 109 
Profª Drª Cynthia Soares Carneiro, aprovando a candidatura de Pós-Doutorado da 110 
Senhora Márcia Simoni Fernandes, condicionando o início do Pós-Doutorado à 111 
aprovação em Edital de Bolsas de Pós-doutorados em agências externas de fomento e 112 
a entrega do termo de outorga à Comissão de Pesquisa. 1.7. Processo 113 
2017.1.65.89.5. Solicitação de cadastro do Grupo de Pesquisa em Direitos 114 
Humanos no Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq. Coordenadora 115 
Professora Fabiana Cristina Severi. Parecer favorável emitido pela 116 
Professora Juliana de Oliveira Domingues. O Senhor Presidente 117 
questiona se todos os membros aprovam o parecer da Profª Drª Juliana de Oliveira 118 
Domingues. Todos os membros aprovam unanimemente. 2. Referendar. 2.1. 119 
Relatórios Finais – Iniciação Científica FAPESP. 2.1.1. Processo 120 
2017.1.00132.89.4: “A lesão sob a óptica da teoria do valor subjetivo”. 121 
Relatório Final de Iniciação Científica realizado pelo aluno Lucas Kenji 122 
Doi, sob orientação da Profª Drª Ana Carla Bliacheriene. Parecer 123 
favorável emitido pela FAPESP. O senhor Presidente questiona se todos os 124 
membros aprovam o relatório. Todos os membros aprovam unanimemente. 2.1.2. 125 
Processo 2017.1.00131.89.8: “O estudo da boa-fé objetiva no Código Civil 126 
Brasileiro de 2002: signo, significados e concreção jurisprudência”. 127 
Relatório Final de Iniciação Científica realizado pela aluna Beatriz 128 
Hernandes Silva, sob orientação do Prof. Dr. Alessandro Hirata. Parecer 129 
favorável emitido pela FAPESP. O Senhor Presidente questiona se todos os 130 
membros aprovam o relatório. Todos os membros aprovam unanimemente. O Sr. 131 
Presidente agradece a todos e nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente dá 132 
por encerrada a reunião às doze horas, da qual, para constar, eu, 133 
______________________, Éder Gonçalves de Pádua, Técnico para Assuntos 134 
Administrativos, lavrei e digitei esta Ata, que será examinada pelos membros 135 
presentes na reunião em que for discutida e aprovada, e por mim assinada. Ribeirão 136 
Preto, 31 de agosto de 2017. 137 


