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ATA DA 47ª REUNIÃO, ORDINÁRIA, DA COMISSÃO DE PESQUISA DA 1 
FACULDADE DE DIREITO DE RIBEIRÃO PRETO DA UNIVERSIDADE DE 2 
SÃO PAULO. Aos vinte dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois, às 3 
treze horas, reúne-se, por videoconferência pela plataforma Google Meet, a Comissão 4 
de Pesquisa da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, sob a presidência da Profa. 5 
Dra. Flavia Trentini, com a presença do Prof. Dr. Paulo Eduardo Alves da Silva, do 6 
Prof. Dr. Victor Gabriel de Oliveira Dominguez, da Profa. Dra. Eliana Franco Neme, 7 
da Representante Discente da Pós-Graduação Mariana Nascimento Silveira e o 8 
Representante Discente da Graduação Pedro Barbieri de Aguila. PARTE I – 9 
EXPEDIENTE. 1 - Discussão e Votação. 1.1 - Ata da 46ª Sessão Ordinária 10 
da Comissão de Pesquisa, realizada em 23/02/2022. A Senhora Presidente 11 
questiona se os membros tem alguma solicitação de correção da Ata ou se a Ata pode 12 
ser aprovada. A Comissão de Pesquisa aprovou, por unanimidade, a ata da 46ª sessão 13 
ordinária da Comissão de Pesquisa. 2. Comunicações da Senhora Presidente. A 14 
Senhora Presidente dá as boas vindas a todos os membros presentes. A Senhora 15 
Presidente informa que: 1. Na última reunião do Conselho de Pesquisa foram 16 
aprovados os editais PIBIC e PIBIC-EM, que serão publicados em breve. 2. A 17 
Comissão de Pesquisa foi informada pela Diretoria que receberá uma verba de R$ 18 
25.000, 00 (vinte e cinco mil reais), para fomentar a participação de alunos de 19 
iniciação científica em congressos e realizar cursos e oficinas referente à pesquisa 20 
científica. 3. Não poderá participar da próxima reunião do Conselho de Pesquisa, que 21 
acontecerá no dia 25 de maio de 2022, e que será substituída pelo Prof. Dr. Paulo 22 
Eduardo Alves da Silva. 4. Deseja as boas vindas aos alunos Mariana Nascimento e 23 
Pedro Barbieri, novos representantes discentes. 5. Recebeu demanda dos alunos para: 24 
I) que a Comissão de Pesquisa realizasse uma pesquisa junto aos docentes da 25 
Unidade para verificar a disponibilidade de orientar alunos em projetos de iniciação 26 
científica, tendo em vista que em breve serão divulgados os editais de bolsas PIBIC e 27 
PUB; II) que a Comissão de Pesquisa realize uma oficina de elaboração de projetos de 28 
pesquisa. A Senhora Presidente franqueia a palavra aos membros. O Prof. Dr. 29 
Victor questiona se as reuniões dos colegiados da Reitoria voltarão a ser 30 
presenciais, e sugere que as Unidades do interior façam uma manifestação conjunta 31 
para que as reuniões sejam mantidas de forma online, para evitar gasto de recursos da 32 
Universidade com viagens e pela otimização do tempo. A Senhora Presidente 33 
informa que não há um consenso ainda dos colegiados da Reitoria, se as reuniões 34 
remotas ou híbridas serão mantidas, e que seria necessário alterar o regimento da 35 
USP para possibilitar a manutenção dessa prática, após o fim da pandemia. O Prof. 36 
Dr. Paulo informa que entrou em contato com a FAU e que eles desenvolveram em 37 
parceria com o IME um sistema de divulgação da produção científica dos docentes 38 
pelo site das referidas Unidades da USP, e que passou os contatos deles para a seção 39 
de informática da FDRP, para verificar como a FDRP poderia implementar esta 40 
ferramenta. A Senhora Presidente   informa que esse é um dos próximos tópicos 41 
que a Comissão de Pesquisa deverá se concentrar, e que uma tarefa anterior a adoção 42 
da ferramenta citada pelo Prof. Paulo, seria a criação de um procedimento para 43 
centralizar todos os dados de produção e atividades acadêmicas dos docentes, para 44 
serem usados como base. II - ORDEM DO DIA. 1 – REFERENDAR. 1.1 - 45 
Processo 2019.1.416.89.4. Programa de Pós-Doutoramento. Pós-46 
Doutorando Rodrigo Peronti Santiago. Supervisor: Prof. Dr. Thiago 47 
Marrara de Matos. - Requerimento de prorrogação da data fim do projeto 48 
para a data 31/05/2022. (pg. 31-35). Parecer favorável emitido pelo Prof. 49 
Dr. Alessandro Hirata. A Senhora Presidente coloca o item em discussão e 50 
votação. A Comissão de Pesquisa referenda, por unanimidade, o despacho de 51 
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aprovação da Sra. Presidente, referente ao requerimento de prorrogação do projeto do 52 
Pós-doutorando Rodrigo Peronti Santiago. 1.2 - Processo 2022.1.151.89.4. 53 
Programa de Pós-Doutoramento. Pós-Doutorando Bruno Alberto Maia. 54 
Supervisora: Profa. Dra. Eliana Franco Neme. Inscrição no Programa de 55 
Pós-Doutoramento da FDRP. Parecer favorável emitido pelo Prof. Dr. 56 
Victor Gabriel. A Senhora Presidente coloca o item em discussão e votação. A 57 
Comissão de Pesquisa referenda, por maioria, o despacho de aprovação da Sra. 58 
Presidente, referente ao requerimento de inscrição do Dr. Bruno Alberto Maia, no 59 
Programa de Pós-Doutoramento da FDRP, com abstenção da Profa. Dra. Eliana 60 
Franco Neme. 2 - Discutir e aprovar. 2.1 - Processo 22.1.00152.89.0. 61 
Programa de Pós-Doutoramento. Pós-Doutorando Lucas Fernandes da 62 
Costa. Supervisora: Prof. Dr. Victor Gabriel de Oliveira Rodriguez. 63 
Inscrição no Programa de Pós-Doutoramento da FDRP. Parecer favorável 64 
emitido pela Profa. Dra. Eliana Franco Neme.  A Senhora Presidente 65 
coloca o item em discussão e votação. A Comissão de Pesquisa aprova, por maioria, o 66 
parecer emitido pela Profa. Dr. Eliana Franco Neme, favorável à aprovação do 67 
requerimento de inscrição do Dr. Lucas Fernandes da Costa, no Programa de Pós-68 
Doutoramento da FDRP, com abstenção do Prof. Dr. Victor Gabriel de Oliveira 69 
Rodríguez. 2.2 - Minuta de Deliberação da Comissão de Pesquisa, referente 70 
à requisitos para participação no Programa de Pós-Doutoramento da 71 
FDRP/USP. A Senhora Presidente coloca o item em discussão e votação. Após ampla 72 
discussão, a Comissão de Pesquisa delibera por retirar o item de pauta para 73 
complementação das normativas referente à Capacitação Didática, com conjunto com 74 
a Comissão de Graduação. 2.3 - Critérios e Edital para disponibilização de 75 
verba para alunos de iniciação científica, para participação em eventos e 76 
outras atividades pertinentes à pesquisa. Verba será disponibilizada para 77 
a Comissão de Pesquisa pela Direção. A Senhora Presidente coloca o item em 78 
discussão e votação. Após ampla discussão a Comissão de Pesquisa delibera 79 
estabelecer os seguintes critérios, para solicitação de auxílio financeiro junto à 80 
Comissão de Pesquisa: a. O limite máximo de cada pedido deve ser de R$ 3.000,00 81 
(três mil reais); b. O aluno deve estar inscrito no programa de iniciação científica da 82 
FDRP. c. O aluno deve indicar a coautoria com o orientador no trabalho. d. O aluno 83 
deve indicar no trabalho o programa e/ou agência fomento que seu projeto está 84 
vinculado. e. O evento que o aluno irá participar, deve prever a publicação de anais. f. 85 
O aluno deve apresentar a aprovação de seu trabalho para apresentação no evento. g. 86 
O requerimento deve ser realizado com 45 dias de antecedência do evento. 8. O aluno 87 
deve apresentar planilha de descrição de gastos, com pesquisa de preços. 2.4 - 88 
Realização do "Workshop: Revisão Bibliográfica Sistemática". A Senhora 89 
Presidente coloca o item em discussão e votação. A Comissão de Pesquisa aprova, por 90 
unanimidade, o “Workshop: Revisão Bibliográfica Sistemática”. A Sr. Presidente 91 
agradece a todos e nada mais havendo a tratar, a Sra. Presidente dá por encerrada 92 
a reunião às quinze horas, da qual, para constar, eu, ______________________, 93 
Éder Gonçalves de Pádua, Técnico para Assuntos Administrativos, lavrei e digitei esta 94 
Ata, que será examinada pelos membros presentes na reunião em que for discutida e 95 
aprovada, e por mim assinada. Ribeirão Preto, 07 de junho de 2022. 96 


