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Aos oito (08) dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte (2020), às dezessete horas e

dezoito  minutos  (14h:35min),  se  apresentaram  para  a  reunião  virtual  extraordinária  do

Colegiado do Curso de Direito, realizada em sala virtual https://meet.google.com/ufg-ogcw-

nqd, o Coordenador sala 15 do Prédio do Curso de Direito, da Regional Jataí na Unidade

Jatobá, o Coordenador do Curso, Prof. André Felipe Soares de Arruda, os demais membros

do  colegiado,  professores  Antônio  Leonardo  Amorim;  Bruno  Gadelha  Xavier;  Carolina

Ferreira Souza; Carla Benitez Martins; Maria Cristina Pereira; Diego Augusto Diehl; Helga

Maria Martins de Paula; Hugo Luis Pena Ferreira; Renato Brandão; Marcos Porto; Sirlene

Fideles; os representantes discente José Renato Tiraboschi e Ícaro Melo dos Santos, afim de

realizarem reunião extraordinária do Colegiado do Curso de Direito. Tendo como pauta os

seguintes pontos:  1. Informes;  Aprovação das Atas Anteriores;  3. Análise e discussão

acerca do Ofício nº 4/2020/CG-REJ/UFG referente a proposta de início da discussão

para  retomada  do  calendário  acadêmico  2020/1;  4.  Solicitação  de  Cadastro  da

disciplina  de  TCC  II  em  nome  da  Professora  Liliane  Vieira  Martins  Leal;  5.

Contratação de professor substituto (em substituição à Prof.ª Liliane Vieira Martins

Leal - UAESA), de ordem do Pró-Reitor Pro tempore de Gestão de Pessoas da UFJ; 6.

Outros  assuntos. 1.  Informes:  O professor  André  informa acerca  das  necessidades  de

agendamento das férias da secretária do curso Graciele. Houve o agendamento das férias,

com posterior adaptação a pedido da empresa. Graciele retornará às atividades antes do fim

do  calendário  2020.3.  Ademais,  professor  André  informou  que  adentraram ao  curso  de

https://meet.google.com/uks-xxyi-ybt
https://meet.google.com/uks-xxyi-ybt
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Direito 26 novos calouros por meio da chamada pública. Para isso, foi necessário realizar a

ampliação das vagas disciplinas. Professor André agradece todas e todos que aceitaram o

aumento das vagas,  em especial  ao professor Hugo na disciplina de Economia Política,

aquela  com  maior  salto  de  quantidade  de  estudantes  matriculados.  Professor  André

parabenizou as professoras que organizaram a Aula Magna junto ao representante discente.

Do mesmo modo, destacou a importância da reunião ampliada que ocorreu com convite a

toda a comunidade acadêmica do curso de Direito de Jataí. Em seguida, a professora Carla

trouxe informe sobre o edital PROBEC/PROVEC, sobre o cancelamento do chamamento de

monitores e a sua revogação posterior e, por fim, detalhou sobre a Aula Magna e Reunião

ampliada.  Professor  André  reforçou  os  agradecimentos  e  trouxe  mais  detalhes  sobre  a

reunião ampliada. Disse que nela explicamos como foi o processo de trabalho remoto até

aquele momento; como se deu a construção das propostas construídas no colegiado para o

calendário de inverno; feita uma recepção formal de todos os discentes que ingressaram via

chamada pública. Quanto às matrículas no calendário de inverno, pouco mais de 50% dos

nossos discentes estão matriculados nas duas disciplinas ofertadas. As matrículas em Núcleo

Livre geram declaração com vinculação. O problema agora é como fazer o registro no caso

dos estudantes matriculados em TCC 2. Professora Carolina explica que, por um lapso da

Câmara de Graduação, deveríamos passar uma listagem para registrar aqueles que teriam

interesse em se matricular, portanto, por fora do sistema Sigaa. A recomendação é que tanto

Coordenação  de  tcc  como  Coordenação  de  curso  emitam  declarações  fora  do  sistema

informando  que  os  estudantes  estejam  matriculados  na  disciplina.  Professora  Carolina

explica  mais  detalhes  sobre  a  impossibilidade  de  matrícula  porque  não  é  possível  a

duplicidade  de  matrículas.  A professora  informou  aos  discentes  via  sigaa  –  que  essa

matrícula não era suficiente para concorrer ao edital da Prae. Reforçou, inclusive, que os

editais de conectividade foram reabertos e estão abertos para a concorrência até amanhã.

Para isso, há a necessidade de estar matriculado em algum núcleo livre. Ainda quanto aos

Tccs, a professora Carolina disse que prorrogou o prazo para entregas de documentos dos

estudantes de TCC – termo de compromisso e plano de trabalho – para o dia 13/10. Todos

estes documentos estão na página do curso, com anexos à Resolução. Será preciso enviar o

relatório de orientação com as datas e vistos. Afirma ainda que dos 65 menos da metade

confirmou a continuidade das orientações. A professora afirma que o prazo para depósito

final está previsto para 09/11 (isso pode ser prorrogado). Também levantará a possibilidade
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de  que  cada  orientador  abra  um processo  no  sei,  porque  não  teremos  possibilidade  de

preenchimento  das  atas  presencialmente.  No  processo  do  sei  constarão  todas  as

informações, inclusive com o link da sala. Será necessária uma lista de presença para as

pessoas que estarão assistindo. O discente que não fizer o depósito será reprovado. Assim,

os que não terão condições de defender devem informar a Coordenação de Tcc sobre o

cancelamento de disciplina. Professora Helga parabenizou os envolvidos na Aula Magna.

Disse que marca mais uma atividade de fôlego organizada pelo curso de Direito da UFJ. Em

seguida, trouxe informes sobre a Estatuinte. A Comissão encerrou seus trabalhos na semana

passada. Estão aguardando a versão com a redação final. Agradeceu José Renato, Ícaro e

Diego. Em seguida será submetido para aprovação pelo CONSUNI. Com relação à Câmara

de Pesquisa e Pós Graduação, a professora informa que vêm ocorrendo algumas atividades

organizadas pela Pró reitoria sobre pesquisa, a professora Helga participou de uma delas.

Relembrou também sobre os relatórios finais de IC, referentes aos Editais 2019/2020. Por

fim,  trouxe  detalhes  sobre  o  edital  PIBIC/PIVIC.  Professor  André  afirma  que  o  Gt

Diagnóstico encerrou a etapa primeira. Gecirlei auxiliou na organização quantitativa, mas

não foi feita análise qualitativa. Uma nova composição do GT será definida na próxima

reunião  da  COGRAD,  para  que  possa  fazer  uma  avaliação  do  período  de  inverno.  A

Unidade  de  educação  não  pode  indicar  algum  componente  para  o  GT.  A Unidade  de

humanas  indicou  o  professor  Nilton,  que  vem  realizando  pesquisas  sobre  adoecimento

mental  de  discentes).  Também foi  informado  acerca  do  processo  eleitoral  para  Chefia.

Foram eleitos professor Diego e professor Hugo. O processo eleitoral transcorreu com a

maior  tranquilidade.  Houve  adesão  significativa  de  docentes,  técnicos  e  discentes.

Agradeceu-se todo o trabalho desenvolvido pela professora Maria Cristina. Professor Diego

pede a palavra para tratar da eleição da chefia da Unidade. Diz que já saiu a portaria e que

pelos  próximos  4  anos  ele  e  professor  Hugo  estarão  na  chefia  da  UAECSA.  Fez  um

agradecimento à professora Maria Cristina pelo aprendizado e o papel importantíssimo por

ela desempenhado no último período. Anunciou que uma reunião extraordinária ocorrerá na

próxima  terça-feira.  Com  relação  à  eleição  para  representações  nos  conselhos  da

Universidad, foram destacados os desafios de composição nessas representações. Eleição

ocorrerá  na  próxima  terça-feira,  via  sigeleição.  Professora  Maria  Cristina  fez  um

agradecimento  ao  André,  Carla,  Helga,  Graciele,  Hugo,  Diego  e  Fabiana  pelo

comprometimento.  Agradeceu as palavras generosas dos colegas.  Narrou como se deu a
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construção desses anos de chefia, contando, em um primeiro momento, com o apoio do

professor Carlos e posteriormente do professor Diego. Não se trata de uma tarefa fácil.

Declarou sua luta por e esperança de uma Universidade aberta, feminina, que se insurja

contra  preconceitos.  Desejou  muita  sorte  e  sucesso  ao  Diego  e  Hugo  e  se  colocou  à

disposição para quaisquer esclarecimentos. O representante discente Guilherme afirmou que

também  está  como  candidato,  junto  ao  José  Renato  nas  representações  dos  órgãos

superiores.  Diego disse que irá  disponibilizar  a  lista  com todos as pessoas inscritas  em

Conselhos  e  Camaras  Superiores.  Helga  reforçou  a  quantidade  de  pessoas  inscritas.  O

primeiro ponto de pauta debatido foi a  Aprovação do projeto “Diálogos Feministas a

partir  da  Teoria  Unitária  da  Reprodução  Social”,  sob  a  coordenação  da  professora

Sirlene e participação de outros professores do curso, como a professora Carla, professor

Antônio e professsora Helga. Sirlene toma a palavra e explica que o projeto surjiu a partir

de outros projetos, especialmente desde uma Ação de extensão organizada durante o mês de

Agosto, que visava apresentar em um ciclo de estudos de 4 encontros as bases teórica da

Teoria Unitária da Reprodução Social. Dali houve a vontade do grupo de dar continuidade

aos estudos. Trata-se de um Projeto no qual se pretende aprofundar as leituras feministas

marxistas.  Professora Carla  complementa a  apresentação do projeto.  Por  unanimidade o

projeto  foi  aprovado.  O  ponto  de  pauta  seguinte  se  referiu  à  Aprovação  das  Atas

Anteriores. Quanto à primeira, foi feita a leitura, professora Carolina fez duas observações

de  redação que foram incluídas.  Com uma abstenção e  os  demais  favoráveis,  a  ata  foi

aprovada. Antes da leitura da próxima ata, o teto da reunião foi prorrogado para 17h00,

aprovado por unanimidade. Em seguida, realizou-se a leitura da ata do dia 24 de agosto,

aprovada  por  unanimidade.  O  ponto  seguinte,  aberto  pelo  professor  Hugo,  referia-se  à

apreciação da Minuta referente a progressão de professores em tempos de pandemia.

Processo  n.  23070.036807/2020-12.  O  professor  apresenta  a  proposta  de  minuta  a  ser

encaminhada ao consuni. Diz que a proposta é de suspensão das exigências dos artigos de

avaliação  de  desempenho.  Unidades  teriam até  o  dia  14  para  se  manifestar  sobre  esta

proposta. Professor André comenta que não foi uma situação pensada e construída por nós

docentes. É uma situação excepcional imposta e estamos pensando soluções. A resolução

como foi estabelecida originalmente afetaria algumas das docentes do curso, uma vez que os

processos de promoção e progressão levam em conta o tripé. Professor Hugo complementa

que  a  proposta  é  a  suspensão  das  exigências  e  não  da  pontuação.  Professora  Sirlene
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questiona  quanto  ao  probatório.  Os  processos  de  avaliação  de  desempenho  em estágio

probatório que dependam de Radoc parcial 2020 têm tido problemas, uma vez que ainda

não há normativas que balizem a pontuação de ensino para o período de suspensão do

calendário  acadêmico.  Professor  Hugo  esclarece  essas  dúvidas  e  o  entendimento  do

Colegiado foi favorável à redação da resolução e encaminhamento ao Colegiado da Unidade

para debate e posicionamento.  O ponto seguinte de pauta versava sobre a  Solicitação de

Cadastro da disciplina de TCC II em nome da Professora Liliane Vieira Martins Leal.

Abre-se o ponto com a fala de que no momento do registro das orientações, a professora

Liliane encaminhou em e-mail pedindo para a professora Carolina vincular a disciplina a

ela.  A Professora  Carolina  encaminhou  para  a  Coordenação  do  curso  a  demanda.  A

Coordenação entende que qualquer decisão que impacte uma disciplina ou professor deva

ser feita no colegiado de curso. Esta disciplina tem uma condição sui generis, especialmente

a partir  da criação da figura de coordenador de Tcc,  função aprovada em Resolução do

Curso. O papel do coordenador de TCC é diferente do papel dos orientadores. O daquele é

um papel de gestão administrativa. No RADOC é possível lançar as orientações e lá há

autonomia para registrar a carga horária que entendem pertinente. Professora Carla pede a

palavra para se posicionar que a discussão sobre cadastrar a disciplina de TCC2 em nome da

professora  significaria  ou  elegê-la  como  Coordenadora  de  TCC  –  o  que  precisaria  da

desocupação do cargo atualmente exercido pela professora Carolina,  que não apresentou

esse interesse – ou cadastrar a disciplina a todos os orientadores, o que significaria voltar

atrás  no  conteúdo  e  deliberação  da  Resolução  vigente.  Professor  André  reforça  que  ou

alteramos as decisões anteriores (mais recentes) do colegiado em atribuir a disciplina apenas

à  coordenação  de  TCC  ou  atribuímos  a  todos/as  os/as  docentes  do  curso  que  tenham

orientações no respectivo semestre. Professora Carolina afirma que não está declinando da

função exercida atualmente como Coordenadora de TCC. Em votação, com uma abstenção,

a decisão foi pela não alteração do cadastro da disciplina de TCC2. O ponto seguinte da

pauta  era  referente  à  Contratação  de  professor  substituto  (em  substituição  à  Prof.ª

Liliane Vieira Martins Leal - UAESA), de ordem do Pró-Reitor Pro tempore de Gestão

de Pessoas  da UFJ enquanto  assume cargo de  assessora  administrativa  da  Reitoria  da

Universidade.  Professor  André  abre  o  ponto  afirmando  que  a  Propessoas   -  via  e-mail

institucional – encaminhou à Unidade a informação quanto a necessidade de contratações de

substitutos para 3 cargos de gestão da Universidade. No caso específico de nosso curso, há
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uma  necessidade  de  contratação  de  professor  substituto  para  as  funções  da  professora

Liliane  enquanto  assume  cargo  de  assessora  administrativa.  Professora  Helga  pediu  a

palavra e afirmou que, enquanto representante do NDE. não vê nenhum óbice. É salutar à

professora  Liliane,  diante  do  excesso  de  tarefas  administrativas  que  estava  assumindo.

Helga afirma que o NDE tem construído caminho coerente sobre aprofundamento do PPC.

Iniciamos com concursos mais genéricos, a partir de 2012 com delineamentos de áreas. Nde

realizou um estudo ano passado a partir de um estudo realizado em 2016. Para os processos

simplificados, também observamos o perfil dos professores. Acredita que seria importante

maior  maleabilidade porque são professores  que ficam seis  meses  prorrogáveis  por  três

vezes. Últimos anos, recorte ampliado para que este professor possa assumir disciplinas de

acordo com a necessidade do curso. Observar disciplinas que a professora ministra e a área

do concurso dela, mas também um recorte ampliado para que possa assumir outras matérias.

Professor Diego considera importante esse afastamento temporário da Liliane para poder se

dedicar a estas tarefas administrativas.  Enquanto coordenador do NPJ afirma pensar  ser

ruim ter  um substituto  atuando  nos  processos  do  NPJ.  Pensa  que  temos  condições  de

reorganizar  e  redistribuir  os  processos  aos  outros  professores  do NPJ.  E a  demanda do

substituto se concentraria  mais nas disciplinas teóricas  da professora.  Professora Sirlene

pede a palavra e afirma ter acordo com o professor Diego. Pensa ser ruim um professor

substituto assumir processos e depois deixá-los. Professor Renato se manifestou no chat

também em concordância  à  posição  do Diego.  Professor  André  disse ter  acordo com a

contratação. Professora Maria cristina diz ser importante levar em conta a carga horária

definida, uma vez que nos encontramos em período de inverno. Entende ser pertinente a

contratação para professor substituto, vinculado à grande área de Direito público e no direito

privado exclusicamente às disciplinas de direito civil, não assumindo disciplinas do NPJ. O

encaminhamento favorável à contratação do substituto foi aprovado por unanimidade. O

ponto seguinte foi quanto à Análise e discussão acerca do Ofício nº 4/2020/CG-REJ/UFG

referente a proposta de início da discussão para retomada do calendário acadêmico

2020/1. Professor André afirma que, para que não houvesse atropelo, sugerimos que debates

com mais fôlego e tempo pudessem ser feitos em nosso Colegiado. A princípio a diretriz é

de que façamos 2020.1 e 2020.2 em um prazo menor do que 3 meses cada. Iniciando um em

dezembro e finalizando o outro provavelmente em junho. Professor Antônio questiona se,

com o semestre apertado, quem está com mais carga horária como lidaria com a adequação
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de hora/aula e tempo disponível na semana e no semestre.  Professor André comenta que

cursos integrais têm um leque de distribuição em horários, mas o nosso curso é noturno.

Não  conseguimos  ofertar  uma  disciplina  de  64  horas  se  não  for  em dois  dias  em um

calendário enxuto. Não teríamos um calendário que comporte 16 semanas. Professora Helga

opina  que  são  discussões  que  vem  sendo  colocadas  de  maneira  verticalizada,  sem

diagnóstico  qualitativo  e  sem  uma  política  institucional  definida.  Notam-se  ameaças

veladas. Não fazendo matrícula, estudantes não podem pleitear as condições para ter acesso.

Vamos ser punidos porque concordamos com uma diretriz institucional.  Não existe uma

previsão de mais de uma semana entre os dois períodos. Destaca como a ausência de um

planejamento nos coloca em uma situação difícil. Não teremos mais o gsuite. Não temos

segurança  jurídica.  Como  retomar  um  calendário  sem  estes  caminhos  definidos?  O

argumento de que calendário inverno seria justamente para verificarmos os gargalos, mas

não  superamos  os  obstáculos  ali  apresentados.  Termos  quatro  calendários  em  um  ano

rebaixa o ensino e descaracteriza o nosso projeto. Essas questões precisam ser colocadas

dentro de uma política institucional que nós não temos. André esclarece que a a proposta de

calendário da PROGRAD está no processo SEI 23070.044414/2020-74. Professora Carolina

traz sua preocupação por não haver nenhum recesso mínimo entre os semestres. Professores

têm direito a férias. Além das atividades no NL, temos atividades de pesquisa, de extensão,

administrativas, além das dificuldades todas das vidas neste período pandêmico. Também

questiona  qual  será  o  ambiente  virtual,  se  haverá  a  extensão  de  prazo  com  o  Gsuite.

Professor André afirma  a importância do respeito à autonomia dos cursos. Em tempos de

intervenções e nomeações pelo governo federal de reitores não escolhidos pela comunidade

acadêmica das Universidades, resguardar a autonomia de todas instâncias da Universidade é

fundamental.  Pensa  que  não  há  como  ofertar  disciplinas  regulares  se  não  houver  16

semanas. Entre os dois semestres, é preciso que haja um período para planejamento. Diego

reforçou que entende as posições divergentes, especialmente da parte dos estudantes. Tem a

mesma leitura dos demais professores que se manifestaram. Gostaria de ouvir os estudantes.

De  parte  dos  professores  a  proposta  da  prograd  esbarra  nos  problemas  de  férias  dos

servidores.  Tem a  impressão  que  temos  duas  opções:  uma é  a  opção  da  reitoria  deste

calendário corrido. Sacrificando período de final do ano por pelo menos dois anos. Outra é

trabalhar com a perspectiva de que o ano de 2020 foi um ano perdido e trabalharíamos com

duas turmas concomitantemente para o próximo ano. Enquanto não houver a vacina, terá
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que ser remoto. No primeiro semestre com vacina, planejar retomada das aulas presenciais.

Informa que o Consuni se reunirá no dia 21 de outubro para debater o tema. Para ele, o mal

menor  seria  trabalhar  com  duas  turmas  em  conjunto,  existindo  apenas  o  trabalho  de

organizar subturmação. Medida que nos gerará problemas por cinco anos, mas seria uma

medida mais humanizada, com acesso a férias, planejamento. Reforça ser importante ouvir

estudantes.  O  representante  discente  Guilherme  afirma  os  malefícios  dessa  questão  da

incerteza. Proposta da universidade é atropelada. Cancelar 2020 é bem polêmica, até pelo

número de professores. A volta das aulas presenciais em março é um otimismo exagerado.

Afirma estar preocupado com a evasão de estudantes, Diz entender que 16 encontros em 3

meses é puxado. Já viveram isso, mas não é o melhor caminho. Entende ser preocupante não

ver  caminho,  não  ter  perspectiva  de  curto,  médio,  longo  prazo.  É  preciso  pensar  uma

proposta que se adeque à nossa realidade. Alunos estão aceitando o que vier, em uma atitude

de desespero. O encaminhamento do ponto foi por levar às instâncias superiores as dúvidas

e  ponderações  acumuladas  na  reunião.  Ao  fim,  professora  Carolina  informa  que as

inscrições para o CONEPE estão abertas até 15/10 e nosso curso/unidade ofereceu duas

oficinas. Estimulou a participação de todas e todos. A reunião se encerrou às 18h40. Eu,

Carla Benitez, lavro a presente ata.


