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Aos vinte e quatro (24) dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte (2020), às
quatorze horas (10h00), se apresentaram para a reunião virtual extraordinária do
Colegiado do Curso de Direito, realizada em sala virtual https://meet.google.com/pxz-zgjtwrq, o Coordenador do Curso, Professor ANDRÉ FELIPE SOARES DE ARRUDA, os demais
membros do colegiado, professores ALEXANDRE ERNESTO, ANTÔNIO LEONARDO
AMORIM, CARLA BENITEZ MARTINS, CAROLINA FERREIRA SOUZA, DIEGO AUGUSTO DIEHL,
HELGA MARIA MARTINS PAULA, HUGO LUIS PENA FERREIRA, MARCOS JOSÉ DE JESUS
PORTO, MARIA CRISTINA CARDOSO PEREIRA, RODRIGO SANTOS MASSET LACOMBE e
SIRLENE MOREIRA FIDELES, o representante do Centro Acadêmico GUILHERME MARTINS e
o representante discente JOSÉ RENATO TIRABOSCHI. Tendo como pauta os seguintes
pontos: 1. Informes; 2. Planejamento do Curso de Direito para o calendário de
inverno (2020/3); 3. Outros assuntos. 1. Informes: Prof. André observa que já havia
sugerido a realização desta reunião em nosso último encontro na semana passada, e que
estávamos esperando a definição deste calendário que foi estabelecido, e que portanto
teremos como pauta este único ponto na reunião no dia de hoje, qual seja, a proposta de
planejamento 2020.3. Prof. André começa informando sobre os passos do GT Diagnóstico;
explica sobre o GT, e destaca que este deveria aprofundar um estudo mais denso de
acordo com as propostas estabelecidas, pois, do modo como se apresenta, não temos
elementos qualitativos sistematizados. Os formulários com os questionários não visaram
um estudo social para trazer as respostas; destaca que a pretensão do GT é atuar
também no próximo período, com elementos mais robustos, com a visão e levantamento
dos dados deste período de inverno. Informa que houve a reunião da câmara de
graduação, e que esta reunião foi extensa e exaustiva; nela se discutiu o edital e o
acesso aos estudantes para concorrerem o edital de conectividade, e também responder
as questões levantadas pelos cursos para estruturarem os planejamentos para o
calendário de inverno (2020.3), e hoje com base no que foi decidido naquela reunião
iremos decidir nosso planejamento extraordinário. Prof. Diego afirma que está em Jataí
para organizar as atividades de coordenação de estágio; destaca que irá participar de um
webnário que está sendo organizado para trazer experiências de extensão, afirmando
que este evento acontecerá no dia 08 de setembro e que serão contabilizadas horasatividade, informando que, assim que estiver disponível o link do evento, irá divulgar
para todos; informa que as atividades do NPJ estão suspensas, mas destaca que chegou
ao seu conhecimento, como coordenador do NPJ, que docentes estão fazendo campanha
eleitoral para representantes discentes na comissão estatuinte, e que a campanha
estaria sendo feita para uma determinada chapa; aponta que esta campanha aconteceu
em um grupo da universidade (no Whatsapp), exatamente em um aplicativo de
mensagens que serve à comunicação entre professores-alunos nas atividade do Núcleo
de Práticas Jurídicas da UFJ, mais precisamente nas disciplinas de estágio; sugere que
avaliemos quais medidas devam ser tomadas, haja vista que não é objetivo deste
grupo/aplicativo fazer este tipo de ação; reforça, por fim, que está situação é muito séria.
Prof. André destaca que o C.A. encaminhou recentemente e-mails ao Colegiado de Curso
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sobre este fato, e que, em principio, ficou sem compreender o que estava acontecendo,
mas reforça as palavras do Prof. Diego, e afirma que o curso deve coibir práticas
pessoalistas e direcionadas, em detrimento da construção de espaços plurais e
democráticos. Sobre a eleição para representante da comissão estatuinte, o
representante discente Guilherme agradece a todos, dizendo que 2⁄3 dos discentes do
curso participaram das votações; solicita que, como representante do CA, possa ler uma
breve carta de uma aluna sobre as campanhas feitas via Whatsapp dentro de grupos de
extensão do Curso de Direito; o representante procede a leitura, afirma repudiar este
evento, e pede que a coordenação dê apoio à representação discente, afirmando, por
fim, que não sabe se o desenlace desta questão se dará no âmbito da universidade ou
fora dela. O Prof. André diz que devemos sim pensar na solução desta questão, e, como
esta relatado nesta carta, esta situação também é muito grave; observa que, pelo relato
trazido pelo representante discente Guilherme, as ações relatadas na carta apontam para
ações cometidas por discentes em face de outros discente, já o relato trazido pelo Prof.
Diego aponta ações cometidas por docentes em face de discentes; o Prof. André
compreende que as questões trazidas são graves, e que irá colaborar com possíveis
soluções, mas observa que, com tais dados, não se sabe quem são os envolvidos em tais
questões. Prof. Diego afirma que, como coordenador do NAJUP, e em seu grupo de
Whatsapp houve campanha de discentes para discentes, e que estes tem liberdade para
discutir concepções e propostas, mas o que não pode ocorrer é campanha de docentes
para discentes em espaços institucionais. Profa. Helga informa que a câmara de pesquisa
e pós-graduação se reuniu na ultima semana pra tratar do calendário para as bolsas
cientificas 2019/2020; observa que não haverá mais obrigatoriedade de apresentação no
CONPEEX/UFG; observa que serão franqueados editais para os discentes participarem
como monitores na Conepe UFJ. Sobre a comissão estatuinte, a Profa. Helga informa que
assim como ela, o Prof. Diego também é representante da UAESA nessa comissão; reforça
a colocação do representante discente Guilherme de que qualquer atuação política
pessoal e enviesada é absurda; afirma que a discussão entre discentes é muito
importante, mas que é preciso se ter muito cuidado e estarmos unidos. Prof. Diego
esclarece que, como coordenador do NPJ, deve constar em ata que houve campanhas
emtre docentes-discentes, e não tem conhecimento de outras situações, e pede que caso
tenha sido feita estas ações dentro de projetos de extensão, que se apresente o caso
para o coordenador responsável tomar as providências necessárias. Destaca que os
alunos têm total autonomia para discutir politicamente, e ele só pede que o respeito não
seja quebrado. Prof. Antônio informa que, sobre o CONEPE, o curso elaborou apenas uma
proposta, e que por determinação editalícia, fez-se constar a participação de apenas 03
professores, precisamente os professores Antônio, Sirlene e Bruno. Profa. Carolina afirma
que houve uma repescagem, e que ela, e os professores Carla e André vão apresentar
uma outra proposta até amanhã, e se for aprovada, serão dois minicursos no Conepe. 2.
Planejamento do Curso de Direito para o calendário de inverno (2020/3): Prof.
André esclarece que a construção deste momento iniciou-se muito antes; destaca que em
outras reuniões foi questionado o porque das discussões não terem se iniciado desde o
início desta pandemia; questionou-se o porque a UFJ não estava fazendo tais discussões
para se pensar desde logo um possível calendário. Explica
que ao longo destes meses da pandemia houve muitas reuniões com o intuito de
implementações de

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ
CURSO DE DIREITO
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133

soluções, reuniões que questionavam como alunos teriam acesso ao ambiente
virtual/rede de computadores. Prof. André explica todo o processo e etapas ao longo
destes meses, até o momento do estabelecimento deste calendário de inverno; destaca
que, sobre as necessidades do curso, o Curso de Direito não saiu satisfeito com o que foi
decidido. Sobre as datas do calendário de inverno explica o que ficou estabelecido, e
aponta que tivemos acesso às datas definitivas somente no fim da semana passada. O
Prof. André apresenta a proposta encaminhada e afirma que na sequência discutiremos o
calendário de inverno (2020.3). A Profa. Carla faz a leitura da proposta de planejamento
que foi encaminhada na semana passada aos docentes do curso. Profa. Carla apresenta
detalhadamente o Núcleo Livre proposto pela coordenação de curso, destacando que o
mesmo contou com a adesão de 09 (nove) professores do curso. Afirma que o Núcleo
Livre foi construído a partir do eixo “Direito em tempos da pandemia: reflexões nacionais,
regionais e locais”, este núcleo abarcará as pesquisa e envolverá os projetos de pesquisa
e extensão em andamento no curso. Prof. André informa que, em sendo aprovado o
Núcleo Livre por este Colegiado, a proposta será encaminhada à UAESA para reunião de
colegiado que ocorrerá hoje na parte da tarde. Profa. Carolina apresenta a proposta de
que a disciplina de TCC II seja ofertada neste período de inverno, e reitera que apenas
TCC II deveria ser ofertada; observa que, a partir de orientações da Prograd,
realizaríamos a matrícula daqueles matriculados em 2020.1, e para isso, enviaríamos a
lista para Prograd, para que eles efetivem tais matrículas neste período de inverno;
destaca que, para tanto, será pedido, aos alunos uma manifestação, com prazo curto,
entre 25 e 27 de agosto; se compromete a verificar se haverá algum aluno que não
manifeste interesse, se este não interesse estaria vinculado à falta de acesso à rede de
computadores; destaca que a coordenação de TCC pedirá aos alunos que estes enviem o
Termo de Compromisso e o Anexo I, até o dia proposto no calendário do TCC. Reforça
principais datas de TCC II sugeridas para este período excepcional de inverno. Prof. Helga
faz a leitura do documento/parecer produzido pelo NDE sobre a oferta de NL’s e TCC II em
2020.3. Em razão do avançado da hora o Prof. André consulta todos sobre a prorrogação
do teto da reunião; aprovado por unanimidade a prorrogação do teto da reunião até as
12h45m. Profa. Carla afirma que todas e todos estão convidados a colaborarem com a
proposta apresentada pelos 09 (nove) docentes, e sugere que aqueles que tenham
interesse solicitem sua participação no NL proposto. Afirma que estamos pensando em
minimizar danos, e destaca que a situação que estamos vivendo não nos apresenta
respostas fáceis, devemos ir pesando os pontos de nossas decisões; observa que a
coordenação apresentou as ideias, e precisamos pensar como lidar com nossas decisões;
lembra que o calendário de inverno nos apresenta limites, e que a proposta de termos
somente núcleos livres foi pensada em razão dos impactos do calendário, dos limites
técnicos/tecnológicos, da impossibilidade de atendermos demandas globais; destaca que
o plano da coordenação foi proposto, pensando em contrapropostas, e desde sua
proposição não houve qualquer outra proposta, ou mesmo contrapropostas. Entende que
devemos pensar desde já um calendário 2021.1, pensando seus impactos e resoluções.
Em razão do avançado da hora o Prof. André consulta todos sobre a prorrogação do teto
da reunião; aprovado por unanimidade a prorrogação do teto da reunião até as 13h15m.
Em razão do avançado da hora o Prof. André sugere limites de fala entre 03 e 05 minutos.
Profa. Helga lembra que, sobre a redução de danos, esta foi uma decisão da reitoria,
posta às coordenações e unidades; observa que, devido ao prazo curtíssimo, as
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propostas foram essas que aqui estão apresentadas, foi decidida entre os docentes, e
todo curso foi consultado. Foi um trabalho construído coletivamente. Prof. Rodrigo diz que
se sentiu contemplado com as falas das professores Helga e Carla, e afirma que qualquer
proposta imposta aqui, não irá ser viável. Afirma que, sobre as disciplinas optativas, as
de 32h, poderiam se pensar em incluí-las, minimizando esses danos. Se dispõe a dar uma
dessas disciplinas. O representante discente Guilherme entende as falas dos professores,
entende o prazo e o que foi proposto. Afirma que os estudantes que ele representa, não
se sentiram contemplados, principalmente os formandos. Reitera, que entende, mas diz
os discentes se sentem prejudicados. Destaca esperar que os alunos consigam acessar as
bolsas conectividade. Prof. Diego, fala que quem achou que esse calendário pudesse
acelerar os formandos foi enganado; são somente 09 semanas e seria impossível atender
qualquer demanda. Afirma que todos os alunos serão prejudicados, não somente os
formandos, e que a coordenação está sim propondo uma possível saída. Sobre os
formandos, destaca que, com a pandemia, não seria possível mais se formar em um
tempo esperado. Seria impossível os alunos aprenderem disciplinas obrigatórias em
apenas 09 semanas. Profa. Carolina reafirma que nenhuma decisão feita hoje iria
contemplar todos os alunos por conta deste calendário exíguo, assim, foi neste sentido
que apresentamos este plano de trabalho. Prof. André destaca que foi trazida uma
proposta por diversos docentes apontando algum caminho; reafirma que todos
estudantes iam ficar prejudicados, uns mais outros menos. Com relação a proposta do
Prof. Rodrigo diz que tínhamos prazos a serem observados, e que não podemos pensar
propostas não planejadas e adaptadas ao calendário e condições excepcionais do
período. Afirma que, sobre as outras universidades que adotaram o EAD exclusivo, como
suscitado por alguns estas possuem estruturas e recursos bem diferentes da nossa.
Profa. Helga pontua que esta é uma resposta institucional ao calendário de inverno
estabelecido. Prof. André afirma que tentou construir pontes para minimizar impactos, e
afirma que sai triste desta reunião. Respeita às deliberação, mas não é a coordenação
que decide, é o coletivo, o colegiado é a universidade. Observa que não consegue
atender todos e todas, e destaca que isso é o que foi possível de ser construído pensando
no próximo planejamento. Prof. André relembra que, de acordo com a Resolução
Consuni/UFJ no 006/2020 e com a Instrução Normativa Prograd/UFJ no 002/2020,
estabeleceu-se um calendário de inverno enxuto na UFJ, assim, diante disso, e levando-se
em conta os prejuízos de apreensão de conteúdos complexos e extensos das disciplinas
não seria nada producente ofertá-las neste período excepcional. Profa. Maria Cristina
solicita a coordenação que assim que forem apreciadas e aprovadas as propostas, que
estas sejam enviadas à unidade para cadastro e aprovação dos planos de ensino
propostos. Encaminhamento: aprovação dos planos de ensino dos NL’s “arte, história e
justiça” e “direitos e tempos de pandemia”, e aprovação da oferta de disciplina
obrigatória de TCC II para calendário de inverno 2020.3: Deliberação: aprovado por
maioria, com dois votos contrários dos representantes discentes Guilherme e José
Renato. Prof. André finaliza esperando que logo passemos por essa fase, e que
apontemos coletivamente caminhos para um próximo planejamento que consiga
contemplar todos. 3. Outros assuntos: Sem adesão de novas pautas no ponto “Outros
assuntos”. Findo os pontos de pauta, a reunião encerrou-se às 13h40m. Sendo o que
havia para relatar, eu, Graciele Costa Ferreira, redigi a presente ata, que se submete à
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apreciação e aprovação do Colegiado. Lista de presença anexa. Ata aprovada
em:__________________.

