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ATA DA 26ª REUNIÃO, ORDINÁRIA, DA COMISSÃO DE PESQUISA DA 1 
FACULDADE DE DIREITO DE RIBEIRÃO PRETO DA UNIVERSIDADE DE 2 
SÃO PAULO. Aos vinte e quatro dias do mês de novembro do ano de dois mil e 3 
dezesseis, às onze horas, reúne-se, na sala C-34 da Faculdade de Direito de Ribeirão 4 
Preto da Universidade de São Paulo, a Comissão de Pesquisa da Faculdade de Direito 5 
de Ribeirão Preto, sob a presidência do Prof. Dr. Thiago Marrara de Matos, com a 6 
presença das Membros Docentes Profª Drª Juliana Oliveira Domingues e Profª Drª 7 
Cynthia Soares Carneiro, do Representante Discente de Graduação Vitor Luís Pavan, e 8 
da Representante Discente da Pós-Graduação Deíse Camargo Maito. Com falta 9 
justificada do Prof. Dr. Eduardo Saad Diniz. Comunicações do Senhor 10 
Presidente. O Senhor Presidente dá as boas vindas a todos os membros 11 
presentes. O Senhor Presidente comunica, como foi informado na reunião 12 
passada pelo Prof. Dr. Eduardo Saad Diniz, que os representantes discentes de 13 
graduação não poderão mais ter voto nas reuniões da Comissão de Pesquisa, 14 
conforme deliberado pela Pró-Reitoria de Pesquisa no processo 2012.1.879.1.4, 15 
entretanto propõe que os representantes discentes de graduação possam participar da 16 
reunião tendo direito de voz na Comissão. Os membros aprovavam unanimemente. 17 
PARTE 2 – ORDEM DO DIA – 1. Discussão e aprovação. 1.1) Ata da 25ª 18 
Reunião Ordinária. O Sr. Presidente questiona se os membros gostariam de 19 
solicitar alguma alteração na Ata. Os membros aprovam unanimemente a ata. 1.2) 20 
Planejamento Anual. 1.2.1. Slide: Tabela com produção científica da FDRP 21 
– fonte: Tycho. O Sr. Presidente questiona se os membros aprovam que os 22 
dados sejam enviados aos Departamentos da FDRP e Comissão de Pós-Graduação, 23 
para ciência e solicitando sugestões sobre como a Comissão de Pesquisa pode 24 
contribuir para auxiliar os pesquisadores da Unidade. Os membros aprovam 25 
unanimemente. 1.3) Criar perfil do Google Scholar da FDRP. O Sr. 26 
Presidente sugere que a Comissão de Pesquisa solicite que os docentes padronizem 27 
o campo “filiação” dos perfis no “Google Scholar” e que incentive que os docentes que 28 
ainda não são cadastrados neste sistema, que criem perfil no Google Scholar, e ao 29 
mesmo tempo que a Comissão de Pesquisa se coloque à disposição para auxiliar os 30 
docentes neste processo. Os membros aprovam unanimemente. 1.4) Discussão 31 
sobre as alterações do novo projeto pedagógico. O Sr. Presidente informa 32 
que o Novo Projeto Político Pedagógico vai ampliar o que se entende por pesquisa na 33 
Unidade, adicionando atividades de pesquisa que podem gerar créditos, como 34 
publicação de artigos, pesquisa realizada no exterior, entre outras. 1.5) Calendário 35 
de Reuniões. O Senhor Presidente propõe, com base nas reuniões do Conselho 36 
de Pesquisa, realizar quatro reuniões ordinárias, sendo: primeira reunião no início de 37 
abril, segunda reunião em meados de maio, terceira reunião em meados de agosto e 38 
quarta reunião no final de outubro. A Professora Cynthia Carneiro propõe 39 
definir um dia fixo para as reuniões. O Senhor presidente solicita que os 40 
membros votem no melhor dia para realizar as reuniões. A professora Juliana 41 
Domingues vota que as reuniões sejam nas quintas feiras. A professora Cynthia 42 
Carneiro e o Prof. Thiago Marrara votam para que não sejam em segundas e 43 
sextas feiras. A representante discente Deise Camargo decide não se 44 
manifestar, pois provavelmente será substituída para a próxima reunião, pois seu 45 
mandato termina no final de dezembro. O Senhor Presidente solicita que seja 46 
enviado aos membros uma proposta de calendário via email, seguindo as sugestões 47 
propostas, para assim definir definitivamente o calendário anual. Todos os membros 48 
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concordam unanimemente. 1.6) Divulgação online do I Seminário de 49 
Pesquisa em Direito da FDRP. O Senhor Presidente explica que os artigos do 50 
I seminário estão sendo alimentados no site http://sites.usp.br/pesquisaemdireito-51 
fdrp/, e que as próximas edições do seminário serão publicadas nesse site. O Senhor 52 
Presidente propõe que o 2º seminário de pesquisa em direito seja realizado no 53 
final de maio, assim será possível programar o evento na reunião do início de abril. 54 
Todos os membros concordam unanimemente. O Senhor Presidente franqueia a 55 
palavra ao representante discente Vitor Luis Pavan. O representante discente 56 
Vitor Luis Pavan esclarece que as informações contidas nas linhas 16 a 21 da Ata 57 
da 25ª Reunião Ordinária da CPq, onde é informado que a representação discente de 58 
graduação não se manifestou quanto à sua permanência na Comissão de Pesquisa, são 59 
referentes ao ano de 2015 e que os representantes discentes do ano de 2016, Luis 60 
Augusto Teixeira Morais e Vitor Luis Pavan, somente tomaram ciência desta 61 
informação na presente reunião. 2. Aprovar 2.1) Processo 15.1.00549.89.0: 62 
Programa de Iniciação Científica sem bolsa da FDRP. “ITR e as normas 63 
tributárias indutoras: a promoção dos direitos sociais à moradia, à 64 
alimentação e ao trabalho digno”. Relatório Final de Iniciação Científica 65 
realizado pelo aluno Vitor Luís Pavan, sob orientação do Prof. Dr. 66 
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes. Parecer favorável emitido pelo 67 
Prof. Dr. Alexandre Naoki Nishioka. O Senhor Presidente questiona se os 68 
membros aprovam o parecer. Os membros aprovam, com abstenção do representante 69 
discente Vitor Luis Pavan. 3. Referendar 3.1) Processo 2013.1.528.89.1: 70 
Programa de Iniciação Científica sem bolsa da FDRP. “A desaposentação: 71 
aspectos sociais e patrimoniais na previdência social, analisados sob a 72 
perspectiva de sua legalização”. Relatório Final de Iniciação Científica 73 
realizado pelo Frederico Espinoza Cerruti, sob orientação do Prof. Dr. 74 
Jair Aparecido Cardoso. Parecer favorável emitido pela Profª Drª Maria 75 
Hemília Fonseca. O Senhor Presidente questiona se os membros aprovam o 76 
parecer. Todos os membros aprovam unanimemente. O Sr. Presidente agradece a 77 
todos e nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente dá por encerrada a reunião às 78 
quatorze horas e trinta minutos, da qual, para constar, eu, 79 
______________________, Éder Gonçalves de Pádua, Técnico para Assuntos 80 
Administrativos, lavrei e digitei esta Ata, que será examinada pelos membros 81 
presentes na reunião em que for discutida e aprovada, e por mim assinada. Ribeirão 82 
Preto, 29 de março de 2017. 83 
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