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REGIONAL JATAÍ / UFG, REALIZADA EM 03 DE MARÇO DE 2020.
ATA Nº 01/2020
1

Aos três (03) dias do mês de março do ano de dois mil e vinte (2020), às catorze horas e

2

(14:31), compareceram à sala 15 do Prédio do Curso de Direito, da Regional Jataí na

3

Unidade Jatobá, o Coordenador do Curso, Prof. ANDRÉ FELIPE SOARES DE ARRUDA,

4

os demais membros do colegiado, professores ANTÔNIO LEONARDO AMORIM,

5

CARLA BENITEZ MARTINS, DIEGO AUGUSTO DIEHL, HELGA MARIA MARTINS

6

PAULA, HUGO LUIS PENA FERREIRA, MARCOS JOSÉ DE JESUS PORTO, e

7

SIRLENE MOREIRA FIDELES, e o representante do Centro Acadêmico GUILHERME

8

MARTINS, afim de realizarem reunião ordinária do Colegiado do Curso de Direito. Tendo

9

como pauta os seguintes pontos: 1. Informes; 2. Aprovação de atas de Colegiado do Curso

10

dos dias 19 e 26 de novembro e 05 de dezembro de 2019; 3. Planejamento I: Calendário de

11

reuniões ordinárias de Colegiado de Curso e Planos de ensino 2020/1; 4. Planejamento II:

12

Organização planejamentos docentes e encaminhamentos referentes a diárias/passagens,

13

participações em eventos, entre outros (recursos e planejamento 2020/1); 5. Processo

14

Inventário: encaminhamentos; 6. Renovação por 12 meses do projeto de pesquisa “Novas

15

Perspectivas do Direito Penal”; 7. Apreciação de RADOCs/SICADs 2019; 8. Outros

16

assuntos. 1. Informes: Prof. André começa se desculpando pelo atraso. Como sempre ao

17

longo da reunião, irá passar os documentos à serem aprovados e ratificados (Radocs e

18

Planos de Ensino), destacando que retomaremos a aprovação destes documentos nos pontos

19

de pauta 3 e 7. Traz como primeiro informe a informação que coordenação passará a

20

participar da câmara superior de graduação, uma vez que foi instalada a PROGRAD, que a

21

tramitação das demandas e dos processos se baseia na ideia de implementação do modelo

22

que se tem em Goiânia, sendo que neste espaço serão agregadas todas as atividades

23

acadêmicas, assim as coordenações tomaram posse para esse novo período, sendo que os

24

Profs. André e Helga tomaram posse pela coordenação do Curso de Direito. Profa. Helga

25

informa que houve a publicação da legislação pertinente da UFJ e a instalçaõ do Consuni no

26

dia 19 de janeiro, informa que tivemos diversas reuniões nas quais foi colocado o fato de

27

ainda não termos regulação da UFJ, e assim, ainda temos o espelho da UFG, estavam
1
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28

presentes o Procurador Geral da UFG Dr. Francisco e a Profa. Liliane, responsável pelo

29

CDPA e ouvidoria geral da UFJ, além disso, outras pessoas foram apresentadas aos cargos

30

de gestão; destaca que houve falas muito complicadas com referência a questões de uma

31

universidade em um contexto em que vivemos, como, dentre outras, que se conhece a

32

pessoa pela fachada da casa em que ela mora, entendendo que isso é muito forte para uma

33

reunião de instalação da nova universidade; ressalta o baixa de número de vagas

34

preenchidas em todos os cursos; informa que ela e a Profa. Sirlene foram convidadas para

35

uma atividade em veterinária sobre assédio, destacando a enorme participação de docentes e

36

discentes daquele curso; sobre o inventário do mobiliário informa a reunião com a COAD,

37

na qual se estabeleceu a realização do levantamento do patrimônio de todos os bens do

38

Curso de Direito, destacando que tal levantamento foi questionado, pois, em novembro do

39

ano passado fizemos o mesmo inventário, sendo que nos informaram que não foi recebido

40

todo esse relatório dos cursos, e agora ele será feito anualmente. Prof. André informa que

41

houve uma mudança no RGCG, e que foram realizados ajustes em novembro de 2019, e que

42

ainda vamos seguir a regulamentação da UFG, destaca que estas alterações decorreram de

43

sugestões de diversos cursos e discentes, abrindo novas possibilidades aos diversos

44

processos e demandas acadêmico-pedagógicas, informa que vai fazer um estudo maior e

45

que vai trazer uma explicação melhor sobre estas mudanças. Prof. André observa que havia

46

limite para consolidação de duas turmas de verão, uma ministrada pelo Prof. Marcos e outra

47

pelos Profs. Helga e Daniel, e pede que sejam consolidadas urgentemente estas turmas,

48

observa que, caso haja dificuldade nestas consolidações em razão do vencimento dos

49

prazos, que os professores responsáveis pelos componentes curriculares procurem a

50

coordenação para que esta os auxilie neste procedimento; o Prof. André informa que o

51

contrato do prof. Daniel não foi renovado, levando em consideração que poderia ter sido

52

prorrogado até abril, e que descobriram que não houve renovação, sofrendo um prejuízo

53

infindável pro curso e para o docente; destaca que a Profa. Helga assumiu a disciplina, que

54

tinha mais de 40 alunos inscritos, com muitos formandos, e seria um prejuízo enorme aos

55

discentes se a disciplina fosse cancelada. Prof. Marcos pergunta a data de consolidação e o

56

Prof. André informa que a data foi até dia 28 de fevereiro, mas que, em princípio, o Sigaa,

57

permite que seja feita fora do período do calendário. Prof. Diego afirma que complementa
2
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58

os informes sobre a nomeação do reitor pro tempore, que estabelece quais padrões

59

normativos teríamos, e fala que seguiremos as normas da UFG, e fala que tem feito umas

60

reuniões, e na reunião que aconteceu nesta semana apresentou as pautas que serão

61

apresentadas na CONSUNI amanhã (04/03), sendo que a convocação para esta reunião se

62

deu pelo SEI. Sobre a contratação do Prof. Daniel, afirma que ele realmente foi prejudicado,

63

e que foi até Goiânia tratar desse e de alguns assuntos, como a contratação do Prof. Bruno,

64

sobre este ultimo caso destaca que em Goiânia misturaram concursos diferentes, e não

65

enviaram a homologação de sua contratação, informa ainda que esteve com a Simone do

66

RH UFJ e vão encaminhar para a homologação pela UFJ, para que haja a breve contratação

67

do Prof. Bruno. Prof. André diz que as coordenações como do RH estão sendo abandonadas

68

por aqui, e que precisamos buscar informações em Goiânia. Prof. Diego informa sobre os

69

professores substitutos que a Simone ainda busca muitas informações com o RH de Goiânia,

70

e que Jataí é que encaminha seus próprios concursos a partir de agora; informa que está

71

concurso ainda não foi encaminhado, e informa que ficou decidido que será encaminhado

72

sim, e que estão apenas esperando uma posição de Pro pessoas; sobre o NPJ ele informa que

73

hoje de manhã fez a mudança de moveis, geladeira, mesas, televisor, filtro, fax, cafeteira,

74

para receber melhor a comunidade. Prof. André solicita um reforço em relação a sala do júri

75

simulado, e que também precisamos equipá-la para que seja usada melhor; destaca que,

76

sobre as disciplinas que estão atribuídas ao prof. Bruno, vão aguardar alguns dias, para

77

ermos como vai se dar a contratação de substitutos, que espera que não tenha nenhum

78

empecilho, reforçando que a coordenação jamais deixará os alunos na mão, e espera que a

79

Universidade colabore um pouco conosco. Profa. Sirlene diz que será instalada uma

80

comissão de assédio e que foi convidada juntamente com a Profa. Claudia para fazer parte

81

desta comissão. O representante discente Guilherme informa sobre a eleição das chapas do

82

CA, espera que existam chapas inscritas, destaca que haverá debate dia 24 de março e as

83

eleições dia 26. Profa. Carla lembra que estão abertas até dia 06 as inscrições da monitoria.

84

Prof. André informa que a colação de grau de curso será amanhã, a partir das 20h, onde a

85

coordenação e Unidade irão participar, e aproveita e convida todas e todos a se congratular

86

com os discentes formandos. Destaca e informa todos sobre a gravidez da secretária do

87

curso Graciele, parabeniza seu trabalho, e afirma esperar que ela consiga se organizar bem
3
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88

nesta nova jornada, e espera que ela, Graciele, possa voltar tão logo queira e possa estar

89

conosco. Profa. Helga informa também que foi feito o processo seletivo da nova servidora

90

Antônia, que substituirá a Graciele, destacando que ela é graduada em Geografia, e que

91

portanto conhece o sistema Sigaa, parece ser uma pessoa proativa que lida bem com o

92

público. Pedido de inversão do ponto de pauta 6, pelo Prof. Antônio, em razão de

93

compromissos acadêmicos-profissionais. 2. Aprovação de atas de Colegiado do Curso

94

dos dias 19 e 26 de novembro e 05 de dezembro de 2019: Prof. André faz se a leitura da

95

ata 19 do dia de novembro: Aprovada por unanimidade. Prof. Marcos pergunta se pode ter

96

acesso a estas atas antes da reunião. Prof. André, pede desculpas, mas que pretende fazer

97

isto sim, para ganharmos tempo, aproveita e esclarece que não teve sua mobilidade

98

aprovada, e que seu pedido será apreciado para o próximo semestre na universidade de

99

destino. Profa. Helga faz-se a leitura da ata do dia 26 de novembro: Aprovada por

100

unanimidade. Prof. André faz-se a leitura da ata do dia 05 de dezembro: Aprovada por

101

unanimidade. 3. Planejamento I: Calendário de reuniões ordinárias de Colegiado de

102

Curso e Planos de ensino 2020/1: Profa. Helga sugere que façamos reuniões ordinárias de

103

colegiado de curso toda primeira terça-feira do mês, afirma que se trata de uma sugestão de

104

proposta de calendário para que todos possam organizar suas agendas. Prof. Marcos Porto

105

sugere que as reuniões sejam pela parte da manhã por conta de aulas a noite, e assim

106

ficariam muito cansativas; e que também os pontos sejam mandado antes para que venha

107

preparados para a reunião; propõe, que sejam consultados os professores sobre as datas que

108

todos professores possam vir, pois somente reunião colegiada para planejamento é que

109

acaba composta por todos os professores, acha importante que tudo seja deliberado, mesmo

110

diante daqueles que não estejam aqui. Prof. Hugo entende achar importante não ter

111

calendário de reunião, preservar a margem de conveniência e oportunidade para apreciação

112

das demandas encaminhadas pela coordenação. Prof. André afirma que, sobre o envio das

113

atas solicitada pelo Prof. Marcos, nada impede ou desabona qualquer alteração ou ajustes, e

114

que mesmo diante da leitura na reunião, pode-se pedir a retirada de fala ou ajustes; Prof.

115

Marcos diz que é somente pra reunião ter mais produtividade. Prof. André diz que irá trazer

116

para a próxima reunião a questão sobre as datas pre-estabelecidas ou não das reuniões de

117

colegiado. Por fim, foram apresentados os planos de ensino dos professores André, Sirlene,
4
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118

Diego, Antônio, Helga, Carlos, Hugo, Carla, Alexandre. Planos de Ensino aprovados por

119

unanimidade.

120

encaminhamentos referentes a diárias/passagens, participações em eventos, entre

121

outros (recursos e planejamento 2020/1): Prof. André diz que se trata de um ponto com

122

informes de como isso vai se dar, destacando os possíveis requerimentos vinculados a este

123

tópico. Profa. Helga diz que há um recrudescimento da universidade, destaca as

124

intervenções que a universidade vai sofrer, com restrições as diárias e passagens, prevendo

125

ao menos dois docentes em cada viagem, discutir os recursos que tem na unidade,

126

afirmando que isto é pouco discutido, queremos saber como isso irá se dar na UFJ, como

127

será dimensionado, e planejado. Prof. André diz que temos uma ideia prévia para levarmos

128

para Unidade e pede ajuda do Prof. Diego, afirmando que entende que com essa nova

129

dinâmica do edital, deverão ser levados em consideração os processos por ordem de

130

chegada, e que devemos elabora uma minuta de edital na reunião de Unidade. Prof. André

131

propõe fazer uma proposta de fluxo continuo. Profa. Carla pede autorização de saída para o

132

evento em que participará para apresentação de trabalho; trata-se do I Seminário

133

Internacional Marxismo Feminista, que acontecerá entre os dias 23 a 26 de março na

134

Universidade de São Paulo. Prof. Diego também pede autorização para participação do

135

evento das Najups, informando que sua saída se dará em 08/04 com retorno no dia 14/04,

136

destaca que o evento acontecerá em Teresina-PI. Pedidos de concordância aprovados por

137

unanimidade. 5. Processo Inventário: encaminhamentos: Profa. Helga diz que foi pedido

138

o relatório dos bens de cada Prédio, e que este relatório foi feito pelo aplicativo do celular

139

de cada usuário em novembro de 2019; e que foi pedido novamente, pois o DMP não

140

recebeu de todas as áreas, e teve de ser feito novamente num período curto pelo Prof. Diego

141

e pela Fabiana; destaca ter havido mais uma vez desvio de função, querendo deixar

142

constado em ata que servidores técnicos e docentes fazem este trabalho que não é sua

143

atribuição. Prof. Diego diz que pode estar equivocado, mas que foi pedido este relatório

144

novamente por conta do desmembramento, que conseguiu cumprir a demanda, e que tudo

145

está registrado no login da Fabiana, e que caso suma algum bem deixa bem claro que ela

146

não irá responder; solicita que em caso de extravio ou quebra se avise imediatamente a

147

coordenação e a unidade. 6. Renovação por 12 meses do projeto de pesquisa “Novas

4.

Planejamento

II:

Organização

planejamentos

docentes

e
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148

Perspectivas do Direito Penal”: Prof. Antônio, explica que não se sabia se seu contrato

149

seria renovado, e como foi, pede-se a renovação por mais 12 meses do seu projeto de

150

Pesquisa Novas Perspectivas do Direito Penal. Renovação do Projeto de Pesquisa aprovado

151

por unanimidade. 7. Apreciação de RADOCs/SICADs 2019: Foram apresentados os

152

RADOCs/SICADs 2019 dos professores Carolina, Carla, André, Diego, Hugo, Alexandre,

153

Helga, Carlos e Liliane. RADOCs/SICADs 2019 aprovados por unanimidade. 8. Outros

154

Assuntos: Prof. André afirma que sobre os ajustes das salas, estamos tentando alocar os

155

alunos dos primeiros períodos para os anfiteatros que suportam mais lugares. Prof. Diego

156

sugere uma atividade com os calouros para depois da chamada pública. Prof. André destaca

157

que sobre a Semana Jurídica irá trazer a questão para a próxima reunião. Findo os pontos de

158

pauta, a reunião encerrou-se às 17:17min. Sendo o que havia para relatar, eu, Graciele Costa

159

Ferreira, redigi a presente ata, que se submete à apreciação e aprovação do Colegiado. Lista

160

de presença anexa. Ata aprovada em:__________________.
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