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1

Aos cinco (05) dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte (2020), às quinze horas

2

(15:00), se apresentaram para a reunião virtual extraordinária do Colegiado do Curso de

3

Direito, realizada na sala virtual https://meet.google.com/rdn-vmwa-icy, estando presentes,

4

o Coordenador do Curso, Prof. ANDRÉ FELIPE SOARES DE ARRUDA, os demais

5

membros do colegiado, professores ALEXANDRE ERNESTO DE ALMEIDA PEREIRA,

6

ANTÔNIO LEONARDO AMORIM, CARLA BENITEZ MARTINS, CAROLINA

7

FERREIRA SOUZA, DIEGO AUGUSTO DIEHL, HELGA MARIA MARTINS PAULA,

8

HUGO LUIS PENA FERREIRA, MARCOS JOSÉ DE JESUS PORTO, MARIA

9

CRISTINA CARDOSO PEREIRA, RODRIGO SANTOS MASSET LACOME e SIRLENE

10

MOREIRA FIDELES, o representante do Centro Acadêmico GUILHERME MARTINS, e o

11

representante discente JOSÉ RENATO TIRABOSCHI. Tendo como pauta os seguintes

12

pontos: 1. Informes; 2. Planos de Trabalho dos Docentes; 3. Atividades da disciplina de

13

Trabalho de Conclusão de Curso; 4. Outros assuntos. 1. Informes: O Professor André

14

informa que no dia 28 de Abril assumiu a nova Coordenação de Curso, com sua reeleição,

15

bem como a eleição da Professora Carla como Vice-Coordenadora. Ele informa também

16

que vem acompanhando todas suas tarefas administrativas, estando com os despachos

17

devidamente ajustados, só aguardando fim da suspensão do calendário para encaminhar.

18

Reforçou a importância de se garantir o fechamento das disciplinas de verão. Também

19

destacou informes e esclarecimentos realizados na última reunião da Cograd, uma semana

20

antes do início da pandemia, quando se afirmou que os cursos não têm previsão nos Planos

21

Pedagógicos de Ensino de atividades à distância, que o curso de Direito tem 15 estudantes

22

em chamada pública e que muitos alunos não possuem acesso à internet com qualidade;

23

destacou que todos estes elementos corroboraram para fundamentar a suspensão do

24

calendário acadêmico e que devem continuar nos servindo como elementos fundamentais

25

para quaisquer decisões daqui em diante, em tempos tão adversos como este da pandemia.

26

Professora Helga reforçou sobre o envio dos planos de trabalho do Edital de Iniciação

27

Científica, destacando que agora está aberto o processo de avaliação dos mesmos, contando
1
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28

com a participação de professores do curso que se voluntariaram para a tarefa. Professor

29

Diego informou que a Chefia da Unidade Acadêmica Especial de Ciências Sociais

30

Aplicadas apresentou um Pedido de Reconsideração à ProPessoas/UFJ em face do OFÍCIO

31

CIRCULAR 2 (1307072) e do OFÍCIO CIRCULAR 4 (1284946) quanto ao preenchimento

32

do Plano individual de trabalho docente. A Chefia compreende que o Ofício Circular n. 2”

33

(doc. 1307072) extrapola funções que cabem às chefias imediatas dos servidores e TAE da

34

UFJ, sobretudo no âmbito das Unidades Acadêmicas, tendo em vista que as chefias

35

imediatas são responsáveis pela autorização dos planos de trabalho individuais, segundo

36

dispõe o art. 7º da Portaria 1200/2020/UFG. A Professora Liliane comentou sobre a

37

avaliação dos planos de iniciação científica, afirmando que sugeriu em reunião que os

38

planos da UAESA fossem avaliados por outros cursos das humanidades. Quanto aos debates

39

na Câmara Superior de Extensão, reforçou a continuidade da discussão para implementação

40

da curricularização da extensão em nova resolução da UFG/UFJ que está em elaboração. A

41

professora também reforçou o pedido para que os professores elenquem seus projetos de

42

extensão diante da confecção de um programa que a Pró-Reitoria irá apresentar, abarcando

43

intervenções em bairros, escolas, etc. A Professora Sirlene pediu a palavra para anunciar a

44

todas e todos os professores que obteve a conversão de seu regime de trabalho para

45

dedicação exclusiva, agradecendo especialmente a colaboração da coordenação de curso

46

neste processo, em seguida a sua fala, a Professora Sirlene foi felicitada e parabenizada

47

pelos professores do curso. O Professor Diego também informou que no último mês houve a

48

posse do Professor Bruno, destacando ter se tratado da primeira posse da UFJ. 2. Planos de

49

Trabalho dos Docentes: Após os informes, iniciou-se a discussão sobre o ponto de pauta

50

“Planos de Trabalho dos Docentes”. Professor André trouxe o informe detalhado sobre o

51

Ofício Circular 4/2020/UFJ. Ele contextualizou que na última reunião do Consuni da UFJ

52

foi apresentada a Portaria nº 1200/2020/UFG, que estabelece orientações e medidas de

53

proteção para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo

54

coronavírus-COVID-19, no âmbito da Universidade Federal de Goiás. Tal Portaria foi

55

incorporada pela UFJ, mediante Ofício Circular 2/2020/UFJ, que trata das Orientações da

56

Propessoas-UFJ sobre a Portaria nº 1200/2020/UFG e Ofício Circular 4/2020/UFJ. Ele

57

reforçou a importância do Pedido de Reconsideração apresentado à ProPessoas/UFJ pela
2
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58

Chefia da Unidade acadêmica Especial de Ciências Sociais Aplicadas, concordando com as

59

preocupações ali elencadas. Professor André questiona o que implicaria este registro de um

60

plano individual de trabalho neste contexto e como podemos nos preservar, considerando

61

importante discutirmos em que termos iremos, professores do curso de Direito da UFJ,

62

preencher o documento solicitado. Professor Diego argumenta que o trabalho

63

semipresencial pressuporia a ida ao local de trabalho e reforça que o nosso trabalho é

64

remoto, inclusive no NPJ, visto que as audiências também não estão ocorrendo de maneira

65

presencial. A Professora Helga afirma que modalidade semipresencial não está prevista na

66

Portaria nº 1200/2020/UFG e enxerga como preocupante esta previsão no Ofício por nós

67

recebido. Ela destaca ainda que estamos vivendo neste contexto histórico e com a atual

68

gestão do executivo federal um cenário ainda mais alarmante de cortes e sucateamento da

69

educação e, principalmente, de profundos ataques à Universidade pública, ao funcionalismo

70

público e, inserido nisso, à própria categoria docente. Ela destaca o parecer da AGU quanto

71

à legalidade da IN nº28 e que isso significará que cada instituição possa apontar o corte dos

72

adicionais previstos nesta IN. Professora Maria Cristina reforça que todos os professores do

73

curso de Direito estão na modalidade de trabalho remoto e destaca a importância de

74

preenchermos o Plano de Trabalho no SEI na modalidade documento restrito. A professora

75

também vê com preocupação o cenário atual e destaca o recente entendimento do Supremo

76

Tribunal Federal quanto à possibilidade de configuração enquanto “doença ocupacional” de

77

qualquer trabalhador que venha a contrair a COVID-19 no ambiente de trabalho (ADI 6342,

78

julgada em 29/04/2020). Professora Helga afirma que não existe a modalidade “trabalho

79

semi-presencial”, que esta é uma lacuna e que não há previsão em qualquer instrumento

80

jurídico quanto a isso. Entende que algumas medidas podem significar aberturas para

81

implementação de mecanismos de trabalho e novas formas de controle do trabalho, podendo

82

até mesmo alterar nosso próprio regime de trabalho enquanto servidores públicos. Professor

83

Diego reforça que não somos um pólo de ensino à distância e, por isso, não é possível certos

84

enquadramentos jurídicos de trabalho, como este semi-presencial. Professor André afirma

85

que são muitas as atividades que estamos realizando neste período de isolamento social e

86

que devemos preencher no plano apenas aquelas reais e factíveis, tais como preparação de

87

aulas, leituras, pesquisas, cursos aperfeiçoamento, artigos científicos, revisão de textos,
3
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88

acompanhamento de processos administrativos. Como encaminhamento, foi aprovado por

89

unanimidade pelos 11 participantes da reunião no momento da votação o entendimento de

90

que devemos preencher o plano de trabalho de forma homogênea, todos assinalando a opção

91

de trabalho remoto, bem como a modalidade documento restrito. 3. Atividades da

92

disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso: O ponto de pauta seguinte foi relacionado

93

às atividades da disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso. A professora Carolina,

94

coordenadora de TCC da UAESA abriu o ponto afirmando que estamos sem uma pessoa

95

servidora técnica-administrativa na coordenação do curso, fato este que coincidiu com o

96

período da pandemia do covid-19 e a necessidade de realizarmos nosso trabalho

97

remotamente. Com isso, a professora não pode acessar os termos de compromisso de todos

98

os estudantes com seus orientadores neste semestre e, por isso, para fins de um mínimo

99

controle, pede que os professores enviem para a coordenação de TCC, por correio

100

eletrônico, informações básicas como nome dos alunos orientados e título provisório de seus

101

trabalhos. A Professora também ressaltou que entende importante o diálogo no colegiado

102

quanto à continuidade ou não de atividades de orientação neste período de suspensão do

103

calendário acadêmico. Ela diz de sua preocupação em essa atividade poder expor estudantes

104

a quaisquer riscos e pede que haja máxima sensibilidade e cautela no contato dos

105

orientadores com seus orientandos. A professora também reforça que não está autorizada a

106

realização de bancas de defesa do TCC nem o seu depósito virtual, tratando-se a orientação

107

neste período de uma atividade não obrigatória. O professor Diego afirma que o ponto não

108

demandaria deliberações, uma vez que o calendário acadêmico está suspenso e o TCC é

109

uma disciplina, está curricularizado e, como atividade de ensino, está com sua ocorrência

110

suspensa neste período. Para ele, qualquer contato do orientador com seus orientandos será

111

mera liberalidade, não podendo abater carga horária ao retomarmos as atividades. A

112

Professora Helga reforça a impossibilidade de ocorrência de depósitos de trabalhos ou

113

realização de bancas, uma vez que a disciplina não está em andamento. Apenas as

114

atividades de pesquisa, de extensão e administrativas que podem ser realizadas à distância

115

estão vigentes neste período. O encaminhamento da reunião quanto a este ponto foi o de se

116

reforçar, via Coordenação de Curso, junto aos estudantes que a suspensão do calendário

117

acadêmico engloba todas as atividades de ensino, inclusive as relativas ao Trabalho de
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118

Conclusão de Curso. 4. Outros Assuntos: Sem adesão de novas pautas no ponto “Outros

119

assuntos”. Findo os pontos de pauta, a reunião encerrou-se às 17:30min. Sendo o que havia

120

para relatar, eu, Carla Benitez Martins, lavro a presente ata, declarando verdadeiras suas

121

informações, e a submetendo à apreciação e aprovação do Colegiado. Lista de presença

122

anexa. Ata aprovada em:__________________.
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