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ATA DA 27ª REUNIÃO, EXTRAORDINÁRIA, DA COMISSÃO DE 1 
PESQUISA DA FACULDADE DE DIREITO DE RIBEIRÃO PRETO DA 2 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. Aos três dias do mês de março do ano de dois 3 
mil e dezessete, às onze horas, reúne-se, na sala da Congregação da Faculdade de 4 
Direito de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo – FDRP/USP, a Comissão de 5 
Pesquisa da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, sob a presidência do Prof. Dr. 6 
Thiago Marrara de Matos, e com a presença da Profª Drª Juliana Oliveira Domingues 7 
e do Representante Discente da Graduação Gustavo Tavares de Oliveira Borges. Com 8 
falta justificada da Profª Drª Cynthia Carneiro Soares. Comunicações do Senhor 9 
Presidente. O Senhor Presidente dá as boas vindas a todos os membros 10 
presentes. O Senhor Presidente comunica que a Comissão de Pesquisa solicitou 11 
aos professores que fizessem um perfil no google scholar, com a finalidade de fazer o 12 
mapeamento das citações às obras dos docentes da Faculdade. O Senhor 13 
Presidente solicita auxílio à Professora Juliana Domingues, a fim de sensibilizar os 14 
docentes da Pós-Graduação para realizar o cadastro de seus perfis no google scholar. 15 
O Senhor presidente informa que o funcionário Éder Gonçalves estará à 16 
disposição para auxiliar na criação dos perfis. O Senhor Presidente comunica 17 
que conversou com o Prof. Umberto Celli, em reunião conjunta com outros 18 
professores, onde foi discutido a necessidade das Comissões terem um planejamento e 19 
metas, assim apresenta para aprovação algumas propostas de projetos que foram 20 
inseridas na pauta para discussão e aprovação, para serem aprovados como metas e 21 
serem desenvolvidos posteriormente. O Senhor Presidente informa que foi 22 
enviado via e-mail para todos os Conselheiros o calendário de reuniões da Comissão 23 
de Pesquisa em 2017. O Senhor Presidente informa que o Prof. Eduardo Saad 24 
Diniz está afastado, sendo substituído no período por sua suplente, a Profª Drª 25 
Cynthia Soares Carneiro. O Senhor Presidente franqueia a palavra aos membros. 26 
A Profª Drª Juliana Domingues solicita que a reunião do dia 06/04/2017 seja 27 
realizada após as treze horas. O Senhor Presidente questiona se os membros 28 
concordam com a alteração do horário da próxima reunião. Todos os membros 29 
concordam. PARTE II - ORDEM DO DIA. 1. Discussão e aprovação: 1.1. 30 
Planejamento de Projetos para 2017. 1.1.1. Elaboração de Monitoria de 31 
Pesquisa na FDRP. 1.1.2. Organização de Ciclo de Palestras com 32 
professores estrangeiros. 1.1.3. Elaboração de edital de pós-doutorado 33 
para estrangeiros. O Senhor Presidente informa que incluiu na pauta para 34 
aprovação da Comissão de Pesquisa uma listagem de projetos para serem realizados 35 
em 2017, que foram discutidos em uma reunião com a Diretoria da Unidade, onde foi 36 
solicitado que as Comissões tenham um planejamento de metas, e também abre a 37 
possibilidade de inclusão de outros projetos nas metas da Comissão para 2017.  O 38 
Senhor Presidente esclarece que o primeiro projeto se refere à elaboração de uma 39 
monitoria de pesquisa na FDRP, permitindo que os alunos de graduação atuem como 40 
monitores de pesquisa e recebam créditos por isso, sendo preciso ainda elaborar uma 41 
Portaria para regulamentar essa atividade, que será elaborada futuramente, caso 42 
aprovado nesta reunião como parte integrante das metas da Comissão. O Senhor 43 
Presidente informa que o segundo projeto se refere a um Ciclo de Palestras de 44 
professores estrangeiros na FDRP, com previsão de trazer por volta de quatro 45 
professores estrangeiros neste ano, para dar uma palestra e participarem de alguma 46 
atividade da pós-graduação O Senhor Presidente propõe que a organização do 47 
ciclo de palestras seja via email, com indicações de nomes de palestrantes, para assim 48 
realizarem cotações de passagens e diárias e enviar um orçamento para a Diretoria. O 49 
Senhor Presidente informa que o terceiro projeto se refere à elaboração de um 50 
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Edital de Pós-Doutorado para estrangeiros, informa que a Unidade tem uma 51 
normativa de Pós-Doutorado divulgada no site que fica aberta para inscrições, 52 
entretanto explica que os brasileiros não tem interesse em realizar um pós-doutorado 53 
em dedicação integral, pois querem ficar trabalhando e fazer um pós-doutorado à 54 
distância sem participar das atividades da FDRP, entretanto a normativa na FDRP 55 
não permite realizar o pós-doutorado desta forma, é necessário ter uma bolsa de 56 
pesquisa pós-doutoral ou se afastar do cargo público para fazer o pós-doutorado. O 57 
Senhor Presidente esclarece que a ideia de um Edital de Pós-Doutorado para 58 
estrangeiros, com o propósito de conciliar o pós-doutorado com a internacionalização, 59 
seria fazer um edital especifico de pós-doutorado para estrangeiros, com 2 (duas) 60 
vagas pra estrangeiros no segundo semestre de 2017, com bolsa de 4 (quatro) meses 61 
cada. Após apresentar as propostas de metas para o planejamento de 2017, que havia 62 
discutido com o Diretor, o Senhor Presidente questiona se os membros tem 63 
alguma proposta adicional. Nenhum membro se manifesta. O Senhor Presidente 64 
informa que posteriormente poderão ser indicados novos projetos para o plano de 65 
metas. O Senhor Presidente questiona se os membros aprovam as metas de 66 
projetos a serem desenvolvidos pela Comissão. Todos os membros aprovam 67 
unanimemente. 2. Aprovar. 2.1. Relatórios Finais – Iniciação Científica 68 
FAPESP. 2.1.1. Processo 16.1.691.89.2: “Extinção dos contratos de 69 
fornecimento interempresariais e concentrações econômicas: uma 70 
necessária abordagem das governanças híbridas”. Relatório Final de 71 
Iniciação Científica realizado pela aluna Natália Marques de Oliveira, sob 72 
orientação do Prof. Dr. Gustavo Saad Diniz. Parecer favorável emitido 73 
pela FAPESP. 2.1.2. Processo 17.1.17.89.0: “A revisão judicial dos 74 
contratos por desequilíbrio sinalagmático e análise jurisprudencial nos 75 
contratos de fornecimento de produto agrícola”. Relatório Final de 76 
Iniciação Científica realizado pelo aluno Gabriel Fernandes Khayat, sob 77 
orientação do Prof. Dr. Luciano de Camargo Penteado. Parecer favorável 78 
emitido pela FAPESP. O Senhor Presidente questiona se os membros 79 
aprovam os relatórios. Os membros aprovam unanimemente. 2.2. Relatórios 80 
Parciais – Edital de Iniciação Científica da Pró-Reitoria de Pesquisa 81 
(PIBIC). 2.2.1. Processo 17.1.42.89.5: “Interdição dos pródigos: 82 
reflexões sobre teoria e prática”. Relatório Parcial de Iniciação Científica 83 
realizado pelo aluno Pedro Amaral Fernandez Ruiz, sob orientação da 84 
Profª Drª Iara Pereira Ribeiro. Parecer favorável emitido pelo Profª Drª 85 
Cíntia Rosa Pereira de Lima. O Senhor Presidente informa que o parecer da 86 
Profª Drª Cíntia Rosa Pereira de Lima é no sentido de aprovar o relatório, mas elenca 87 
algumas ressalvas ao bolsista, assim propõe que o relatório seja aprovado com 88 
ressalvas e que seja dada ciência ao aluno. Todos os membros concordam 89 
unanimemente. 2.2.2. Processo 17.1.43.89.1: “Os direitos do enfiteuta no 90 
direito romano e no direito civil brasileiro”. Relatório Parcial de 91 
Iniciação Científica realizado pelo aluno Laudevino Bento dos Santos 92 
Neto da Silveira, sob orientação do Prof. Dr. Alessandro Hirata. Parecer 93 
favorável emitido pelo Profª Drª Marta Rodrigues Maffeis Moreira. O 94 
Senhor Presidente questiona se os membros aprovam o parecer. Todos os 95 
membros aprovam unanimemente. O Sr. Presidente agradece a todos e nada mais 96 
havendo a tratar, o Sr. Presidente dá por encerrada a reunião às quatorze horas e 97 
trinta minutos, da qual, para constar, eu, ______________________, Éder 98 
Gonçalves de Pádua, Técnico para Assuntos Administrativos, lavrei e digitei esta Ata, 99 
que será examinada pelos membros presentes na reunião em que for discutida e 100 
aprovada, e por mim assinada. Ribeirão Preto, 04 de abril de 2017. 101 


