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Aos onze (11) dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um (2021), às catorze
horas e cinquenta minutos  (14:50), se apresentaram para a reunião virtual extraordinária do
Colegiado do Curso de Direito, realizada em sala virtual https://meet.google  /qvj-ekss-juq, o
Coordenador do Curso, André Felipe Soares de Arruda, os demais membros do colegiado,
professores  Alexandre  Ernesto  de  Almeida  Pereira,  Antônio  Leonardo  Amorim,  Bruno
Xavier  Gadelha,  Carla  Benitez  Martins,  Carolina  Ferreira  Souza,  Diego Augusto  Diehl,
Helga  Maria  Martins  de  Paula,  Hugo  Luis  Pena  Ferreira,  Marcos  José  de  Jesus  Porto,
Mariane  Oliveira  Juqueira,  Renato  Brandão,  Rodrigo  Santos  Masset  Lacombe,  Sirlene
Moreira  Fideles;  os  representantes  discente  José  Renato  Nascimento  Tiraboschi  Filho  e
Representante do Centro Acadêmico Guilherme Henrique Alves Martins, afim de realizarem
reunião extraordinária do Colegiado do Curso de Direito.  Ausência justificada da Profa.
Maria  Cristina,  em  razão  de  suas  férias.  Tendo  como  pauta  os  seguintes  pontos:  1.
Informes;  2.  Aprovação  das  Atas  anteriores;  3.  Aprovação  dos  Planos  de  Ensino
(pendentes) referentes ao semestre 2020.1;  4.  Aprovação de Projeto de Pesquisa;  5.
Aprovações  Ad Referendum;  6.  Aprovação  dos  Radocs  2020;  7.  Discussão  sobre  a
Proposta (Prograd) do Calendário Acadêmico 2020.2; 8. Outros assuntos. 1. Informes:
Prof. André começa pedindo a todos que possam fazer a leitura dos arquivos que foram
enviados juntamente com o e-mail da convocação da reunião que são: Planos de ensino,
Radoc’s e Atas anteriores para apreciação. Diz que são sete pontos de pauta e pede que os
pontos  02,  03  e  06  fiquem por  último  para  que  todos  possam analisar  os  documentos
referentes  à  estes  pontos  de  pauta.  Deliberação:  aprovado  por  unanimidade  com  uma
abstenção. Prof. Helga parabeniza a vinda da prof. Mariane; diz também que no momento
difícil que estamos vivendo, perdemos o professor da UNB pela Covid, Miroslav Milosovic,
com muito  pesar  comunica  sua  morte.  Propõe ao  colegiado que  façamos uma nota  em
solidariedade  ao  professor  e  a  todos  e  todas,  que  morreram  nesta  pandemia,  que
infelizmente é um momento que não nos traz muita esperança. O segundo informe é sobre o
NDE, que terá um calendário de reuniões, e sobre a câmara de pesquisa e pós-graduação,
todos/as  representantes  das  Unidades  na  Câmara  de  Pesquisa  e  Pós  Graduação  foram
vinculados ao sistema,  estão fazendo um curso de formação sobre CTAs e  propriedade
intelectual, e estão com materiais e que vão passar aos pares; hoje as 19h terá um debate no
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canal da UFJ, e a necessidade de todos/as lembrarem dos prazos de IC (PIBIC/PIVIC) e que
houve uma mudança que exige, agora, que os planos de trabalho de IC sejam vinculados
exclusivamente aos coordenadores/as dos projetos de pesquisa. Prof. Carla, complementa o
último informe da prof. Helga, onde fala do Projeto da professora Sirlene (com mais 30
professores),  recebeu  a  notícia  que  sua  pesquisa  não  será  cadastrada  como  Projeto  de
pesquisa,  será  de leitura,  mas que vão correr  atrás  para que possa ser  cadastrada como
extensão e poder concorrer as bolsas. Prof. Helga coloca que na última reunião de pós-
graduação e pesquisa fizeram um comentário sobre a necessidade de delimitar projetos de
pesquisa,  destacando que  as  pesquisas  na  nossa  área  de  sociais  aplicadas  são  extensas,
sugere que a professora Sirlene encaminhe para a câmara de pós-graduação, dizendo que o
projeto já está formado, e que foi decidido em reunião de colegiado da UAESA que ele
precisa ser cadastrado como projeto de Pesquisa. Prof. Sirlene complementa, que enviou o
projeto,  e  que  foi  informado  que  seria  cadastrado  como  projeto  de  leitura,  e  que  esta
informação  estava  na  resolução  e  procurou  e  não encontrou,   não  está  cadastrado,  um
projeto que está em andamento há mais de ano. Prof. Carolina, lembra que já tem alunos
que voltaram aos seus estágios no Fórum, e as máscaras de panos foram comprovadas na
Alemanha  que  não  protegem,  pede  que  se  puderem  comprem  as  máscaras  adequadas.
Parabeniza a Prof. Mariane em estar conosco agora como docente. Informa ainda sobre os
TCCs,  e  pede  que  todos  verifiquem  seus  e-mails,  e  todas  as  informações  estão  sendo
repassadas pelo Sigaa, observem os prazos, e que não irá mais prorrogar os prazos, pois
estendeu ao máximo. Sexta foi o último dia para que fossem entregues os anexos 1,2 e 3
para o e-mail da coordenação. Prof. Mariane, se apresenta, e diz que é uma honra estar de
volta, nesta que foi a instituição que se formou, que influenciou muito em sua vida, e segue
feliz e realizada participando do corpo docente; se sente honrada, e agradece o acolhimento
de todos. Prof. André cita sobre a reunião de graduação, o debate sobre os caminhos neste
período excepcional da pandemia, quando se discutiu quais atividades deveriam se iniciar
presenciais ou não, e não houve um acordo, destaca que nossa realidade não é a melhor,
aponta  que a  universidade  não tem conseguido dar  um suporte  necessário;  destaca  que
foram  informados  pela  Coordenação  do  Curso  de  Medicina  onde  muitos  do  curso  já
receberam a vacina, e ficaram muito preocupados pois a universidade precisa corroborar
para que se tenha uma ampla vacinação de todas e todos. Prof. Antônio pergunta sobre a
semana de carnaval como deve proceder. Prof. André, diz sobre a portaria 430, sobre o
feriado de carnaval, e explica que serão pontos facultativos até a quarta feira meio dia. Prof.
André diz que na Câmara de graduação, foi reaberto o recadastramento da bolsa estudantil,
iniciou dia 05/02 ao dia 05/03, vão pedir para que tenha ampla divulgação entre alunos, para
que não se perca esse recurso franqueados aos estudantes em vulnerabilidade. Está aberto o
edital de conectividade, que também irá divulgá-lo, sendo que neste edital haverá cerca de
900  chips  à  disposição,  e  aqueles  que  tenham  interesses  podem  se  inscrever;  informa
também  que  neste  mesmo  edital  serão  disponibilizados  telefones  celulares  que  foram
apreendidos pela polícia federal sendo entregues na forma de comodato. 2. Aprovação das
Atas  anteriores:  Foram encaminhados  03  atas,  e  a  coordenação  pede  a  sugestão  para
apontemos se tais atas devam ser aprovadas em bloco ou individualmente. Destaca que são
as atas de 08 e  27 de outubro, além da ata de 24 de novembro todas 2020. Questiona se há
alguma correção ou alguma observação. Profa. Helga solicita uma alteração: Minuta/Carta
com assinatura de mais de 65 professores de todas Unidades da UFJ para manutenção das
deliberações  e  encaminhamentos  dos  trabalhos  desenvolvidos  no  âmbito  da  Comissão
Estatuinte da UFJ (a partir da linha 48- ata dia 24 de novembro de 2020). 3. Aprovação dos
Planos de Ensino (pendentes) referentes ao semestre 2020.1: Professora Mariane informa
que terá que se retirar da reunião para entrar em aula às 16h20 e, por isso, o ponto de
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apreciação  dos  planos  de  ensino  de  suas  disciplinas  foi  antecipado.  Prof.  Mariane
apresentou detalhes sobre seus planos de ensino, especialmente quanto às adaptações de
calendário por chegar com o semestre em andamento, bem como ajustes técnicos quanto às
dificuldades  iniciais  de  acesso  ao  Sigaa.  Deliberação:  planos  de  ensino aprovados  por
unanimidade.  Prof.  Alexandre  justifica  que  enviou  seus  planos  de  ensino  no e-mail  da
coordenação em dezembro, mas, por via da dúvida, os reenviou para novamente hoje para
apreciação e deliberação. Prof. André observa que foram encaminhados ainda os planos de
ensino das disciplinas ministradas pelos professores Carlos, Sirlene e Diego. Deliberação:
planos aprovados por unanimidade.  4.  Aprovação de Projeto de Pesquisa: Profa. Helga
pediu que se possa apreciar este ponto na próxima reunião, e relembra que foi falado nos
informes  sobre  a  importância  do  cadastramento  dos  projetos.  5.  Aprovações  Ad
Referendum:  Profa.  Carla  apresentou pedido para  coordenação e  Unidade  referente  ao
convite de professores que lecionam para a turma da Pronera da Cidade de Goiás, informa
que dividirá a disciplina Laboratório de Direito Penal com outros professores, e que esta
disciplina possui carga horaria de 32h, disciplina na qual irá acompanhar 03 alunos. Será
ministrada às segundas feiras das 10 às 12h e não irá prejudicar suas aulas com o nosso
curso de direito, e salienta a importância da construção de projetos conjuntos nestas duas
Universidades, por fim, informa que será professora voluntária. Prof. André faz a leitura do
ad referendum. Prof. Helga destaca a importância deste dialogo, sobre a importância de ter
estes espaços em conjuntura. Deliberação: aprovado por unanimidade. Ad referendum com
relação  às  Normas  Complementares  do  concurso  de  Direito  Processual  Civil.  Professor
Diego relembra as decisões de 2019 e informou como está sendo a condução deste edital
geral da universidade para realização em tempos pandêmicos. Professor informou que o
prazo para sua realização será o mais estendido possível, para evitarmos esse período de
insegurança sanitária.  Banca será definida após as inscrições. Deliberação: aprovado por
unanimidade. O Prof. André pede desculpas e destaca que se esqueceu de trazer um informe
inicial, informando a situação da estudante surda que não está com acesso estável à internet
e que a mesma está ingressando nas aulas mediante celular. Informou-se que a Coordenação
do  NAI  já  está  ciente  da  situação  e  seria  importante  que  os  docentes  informassem as
dificuldades enfrentadas à PRAE. 6. Aprovação dos Radocs 2020: Prof. Alexandre justifica
que não havia conseguido entregar a tempo seu relatório e informa que acabou de reenviá-lo
para  o  Colegiado  do  Curso  nesta  mesma  reunião.  Prof.  André  observa  que  foram
encaminhados  os  Radoc’s  2020 dos  professores  Liliane,  Bruno,  André,  Carolina,  Hugo,
Renato, Helga, Carla, Carlos, Rodrigo, Alexandre, Sirlene e Diego. Deliberação: Radoc’s
2020 dos professores Liliane, Bruno, André, Carolina, Hugo, Renato, Helga, Carla, Carlos,
Rodrigo,  Alexandre,  Sirlene e Diego aprovados por  unanimidade.  7.  Discussão sobre a
Proposta (Prograd) do Calendário Acadêmico 2020.2: Prof. André diz que tentou fazer
um ajuste de agenda para poder sobre se fazer uma reunião sobre este assunto, referente ao
segundo semestre  do ano letivo,  mas que não conseguiu,  devido ao  prazo exíguo e ao
excesso de atividades administrativa dos membros do Colegiado do Durso, e que, portanto,
este  ponto  já  foi  deliberado  na  reunião  da  câmara  de  graduação  da  última  terça  feira.
Destaca que a reunião da câmara não tinha como ponto de pauta a discussão das principais
datas do calendário 2020.2, e que este ponto foi inserido para debate; observa que isto se
deu por conta de o Curso de Medicina ter antecipado a retomada do calendário de 2020/1.
Foi dito pelos conselheiros, que não poderiam ter dois calendários concomitantes. Relembra
que  havia  sido  deliberado  que  o  calendário  terminará  em  abril  de  2021,  sendo  que  a
Medicina retomou o calendário em outubro de 2020 e, consequentemente,  acabará agora
em fevereiro.  E  ficou  deliberado que  se  o  Curso  de  Medicina  terminasse  antes  que  os
demais,  teriam  que  esperar  os  demais  cursos  para  que  pudéssemos  caminhar  juntos.
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Contudo, mais uma vez se pediu que pudessem antecipar o calendário deles novamente,
sendo que isto deixou os conselheiros muitos indignados pois temos uma Universidade que
trabalha  em conjunto.  Com a  perspectiva  de  que  em 2022  possamos  regularizar  nosso
calendário acadêmico. Apesar de todo este debate, se decidiu por autorizar a antecipação do
semestre  2020.2  para  o  Curso  de  Medicina,  ficando  estabelecido  como  calendário
acadêmico para os outros 26 cursos de graduação que as aulas 2020.2 acontecerão entre os
dias 17 de maio e 25 de setembro, reservando-se um período breve de recesso em julho,
entre  os  dias  18  à  31  de  julho  de  2021.  Prof.  André  diz  que  fará  outra  reunião,  mais
detalhado sobre este ponto. Destaca também que a Prograd informou que precisamos enviar
as principais datas com eventos que o curso possa vir a fazer até o dia 03 de março de 2021.
Prof. Helga observa sobre as datas  que está previsto para maio se incluir o Seminário de
pesquisa no cronograma do Curso de Direito e uma Aula Magna em junho. Prof. Helga traz
como sugestão estas datas. Prof. André observa que todos os alunos que participaram da
reunião da câmara de graduação argumentaram que somente 13 aulas eram prejudiciais, e
defenderam que no mínimo deveria  haver  16  encontros.  8.  Outros  assuntos.  Findo os
pontos  de pauta,  a  reunião encerrou-se às  17:43hs.  Sendo o que havia  para  relatar,  eu,
Graciele Costa Ferreira, redigi a presente ata, que se submete à apreciação e aprovação do
Colegiado. Lista de presença anexa. Ata aprovada em:__________________.


