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Aos quinze (15) dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um (2021), às catorze
horas  e trinta  minutos (14:30),  se  apresentaram para a  reunião virtual  extraordinária  do
Colegiado do Curso de Direito, realizada em sala virtual https://meet.google.com/zgy-  rhuy-
hsb,  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,
Maria  Cristina  Cardoso  Pereira,  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.
Tendo como pauta os seguintes pontos: 1. Informes; 2. Aprovação das Atas anteriores; 3.
Aprovações Ad Referendum; 4. Eleição de Coordenação de Monitorias; 5. Debate sobre
IN 03/2020 (ajustes,  adaptações e alterações); 6.  Levantamento de subsídios para o
Planejamento  2020.2  (em ensino  remoto  emergencial);  7.  Aprovação  de  Radoc;  8.
Aprovação do  Projeto de extensão Rodas de leituras: classe, raça, gênero e direitos
humanos;  9.Aprovação  do  projeto  de  extensão  Curso  de  Formação  Feminista:
Mulheres,  Feminismos  e  Ideologia  (em  parceria  com  LeMarx  UESB).  10.  Outros
assuntos. 1. Informes: Prof. André informa que foi lançado o edital de Monitoria do Curso
de  Medicina  apontando  que  ainda  não há  definição  quanto  ao  edital  geral  do  próximo
semestre (2020.2) para os demais cursos; o calendário completo para o semestre 2020.2 será
publicado em março. Informa que ainda estão sendo feitos pequenos ajustes na Instrução
Normativa referente ao Ensino Remoto Emergencial, o que demanda deste colegiado alguns
encaminhamentos sobre a IN 03/2020. Sobre o próximo semestre (2020.2), relembra que
está previsto para acontecer entre os dias 17.05 à 25.09, e que haverá um recesso acadêmico
entre os dias 18.07 e 31.07. Informa ainda, que houve a prorrogação de prazo quanto ao
recurso de exclusão dos discentes, até 12 de março; observa que a inclusão no edital de
exclusão é automática, sem critérios subjetivos, considerando-se apenas o possível período
de  integralização  dos  cursos.  Destaca  que  não há  critérios  específicos  para  análise  das
exclusões  e  aponta  que  não  há  norma  estabelecida  pela  UFG/UFJ,  sendo  que  cada
conselheira/o forma seu juízo como melhor lhe convém, e que, diante disto, precisaremos
pensar critérios para quando esses alunos forem readmitidos; observa que 90% dos recursos
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são deferidos, mas não temos critérios claros e uniformes. Informa também que foi definida
como data para realização do antigo espaço das profissões a semana toda entre os dias 9 a
13 de agosto; este evento se chamará “UFJ para todos e todas! (UFJ para  tod@s)”; serão
definidos os dias sob responsabilidade de cada curso, contudo, seria bom já irmos pensando
uma possível programação; ainda não sabemos uma data específica do nosso curso, mas
podemos propor uma. Informa que a data indicada na Câmara para a colação de grau do
Curso de Direito será no dia 21 de maio, e que o CGA e a Reitoria vão pensar um modelo
para sua realização. Professora Helga reforçou a informação sobre os prazos do edital de
iniciação científica;  disse que os projetos devem estar com status em andamento,  e que
somente  serão  avaliados  planos  de  trabalho  que  estejam vinculados  ao  coordenador  do
projeto de pesquisa.  Destaca se tratar  de um grande retrocesso,  por ir  na contramão de
pesquisa  interdisciplinares,  mas  foi  assim  aprovado  na  Câmara  de  Pesquisa.  Aponta  o
seguinte  calendário:  Projeto  de  pesquisa  precisa  ser  enviado  e  estar  com  status  em
andamento: até 18/04/2021, Inscrição dos planos de trabalho de IC: até 31/05, Publicação
resultados: 08/06, Prazo para recursos: 08 a  10/06, Resultado final após apreciação dos
recursos:  14/06,  Análise  pedidos  reconsiderações:  22  a  24/06,  Resultado  Final:  29/06,
Indicação de estudantes: 29/07 a 07/09. O representante discente José Renato pergunta sobre
as assinaturas dos documentos dos TCC’s. Prof Carolina, coordenadora de TCC, afirma que,
embora já tenha trazido algumas informações sobre este procedimento ao colegiado, trará
maiores informações nesta semana; destaca que todos os processos tramitarão no sistema
SEI, e que há o processo específico para cada um dos TCC’s, que serão todos digitais, onde
todos membros da banca assinam atas e avaliações dentro do próprio processo. Prof. André
informa sobre o falecimento da genitora do Prof. Cláudio Maia,  Vice-Reitor da UFCAT
(Universidade Federal de Catalão);  externa toda nossa solidariedade;  informa também o
falecimento  do  genitor  da  Profa.  Graziele  do  curso  de  Psicologia,  lembrando  que  a
professora já participou de diversos projetos conosco, e se solidariza com as famílias dos
professores Cláudio, Graziele e Érico. Profa. Sirlene informa que foi nomeada para integrar
a Comissão de Combate aos Assédios na Universidade, representado o curso de Direito e a
Unidade,  apontando,  que  inclusive  já  recebeu  a  respectiva  portaria  desta  comissão.  2.
Aprovação  das  Atas  anteriores: Prof.  Helga  solicita  retificação  em  dois  informes,
enviando as  sugestões  de  correções  no  chat  da  sala  virtual.  Deliberação:  Ata  de  11  de
fevereiro de 2021 aprovada por maioria, com a abstenção da Profa. Maria Cristina que não
esteve  presente  na  reunião  do  dia  11/02.  3.  Aprovações    Ad Referendum  : Prof.  André
informa  sobre  as  vagas  remanescentes  dos  cursos  de  graduação  da  UFJ  em  razão  de
desligamentos  e  exclusões,  e  também  informa  sobre  o  respectivo  edital  destas  vagas.
Explicita sobre os números altíssimos de vagas que foram apuradas pelo CGA, num total de
574 vagas; destaca que houve uma perda, ou não oferta,  de 76 vagas com justificativas
apresentadas pelos cursos; lembra que temos feito um grande esforço em nosso curso para
preencher estas vagas remanescentes, o que tem sobrecarregado a entrada do nosso curso; e,
ainda assim, a Coordenação do Curso de Direito, entendendo nosso papel, na construção da
universidade pública e popular, encaminhou as 15 vagas remanescentes, sendo que metade
destas  vagas  são  oriundas  de  exclusão  e  a  outra  metade  de  não renovação  de  vínculo.
Deliberação: Ad referendum aprovado por unanimidade. Prof. André aponta dois pedidos de
quebra de pré-requisitos e os submete para análise; explica que não ficou estabelecido no
calendário  acadêmico  datas  específicas  para  as  solicitações  individuais,  sendo que  dois
discentes apresentaram esses pedidos no prazo; observa que houve uma discussão na câmara
de  graduação  sobre  esta  lacuna  expressa,  que  deixou  de  se  prever  estas  datas  que
franqueiam aos alunos a possibilidade de requererem quebras de requisitos; destaca que os
pedidos com a liberação de requisito chegaram até nós pelas vias competentes, sendo que

mailto:tod@s


82
83
84
85
86
87
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

em seguida foi solicitada uma análise pelo NDE do Curso; o parecer do NDE aponta que
agora as hipóteses de liberação de pré-requisitos são mais objetivas; contudo, em razão de
especificidades de cada um dos processos, os mesmos tiveram uma tramitação diferente.
Deliberação: Ad referenduns aprovados por maioria, com a abstenção da Profa. Liliane e do
Representante discente José Renato.  4. Eleição de Coordenação de Monitorias: Profa.
Carla, como coordenadora de monitorias, informa que sua portaria vencerá esta semana;
destaca que  atuou em 04 editais como representante da Unidade; lembra que neste período
perdemos  as  vagas  de  monitoria  remuneradas,  e  que  tais  vagas  nunca  mais  foram
recuperadas. Afirma que isto é uma derrota, pois sabemos o quanto os alunos buscam esta
atividade e se empenham; diversos professores falaram sobre a importância das monitorias,
da relação entre aluno e professor e alunos com os demais colegas. Profa. Carla afirma que,
como está encerrando esta etapa, pensa que sua experiência estaria concluída, e que seria
importante discutir uma nova representação da Unidade. Explica que a demanda é maior
mais no começo dos semestres, e fica à disposição quanto as dúvidas sobre esta tarefa. Prof.
Carolina agradece a Prof. Carla sobre seu cuidado com este cargo, e afirma que a professora
está sempre lutando em favor das nossas vagas, e que precisamos nos posicionar mesmo,
nestes espaços e momentos, e que há tempos estes cortes são feitos, sendo que neste período
de ensino remoto,  talvez não venhamos a sentir tanto,  mas quando voltarmos ao ensino
presencial,  sentiremos a  falta  do apoio discente.  Profa.  Helga completa  a fala  da Profa.
Carolina, e sugere que os professores DE’s assumam cargos como este, e acha importante
destacar  que,  tanto  esses  professores,  como  os  professores  20h,  possam  assumir  essas
tarefas  administrativas,  mas  que  os  professores  DE’s  devem  priorizar  as  atividades
administrativas. Profa. Sirlene pede que a Profa. Carla explique mais um pouco esta tarefa,
pois, tem interesse, mas destaca ter receio em assumir mais esta tarefa por conta do seu
doutorado. Profa. Carla, diz que hoje os processos e procedimentos são mais simplificados,
tem-se um espaço colegiado formado por um representante de cada unidade, os encontros
são pontuais, e também há um grupo no WhatsApp, sendo que as atividades se concentram
mais no começo de semestre;  o  representante sempre traz este  ponto para a reunião de
colegiado,  questionando  quais  professores  tem  interesses  e  a  quantidade  de  vagas  por
disciplinas,  atendendo  de  acordo  com  o  edital;  observa  que  o  coordenador  ajuda  os
professores no momento de chamamento, seleção e publicização no site do Direito; destaca
o importante papel nos debates sobre o possível retorno das bolsas, como se dá a relação
monitor com os alunos e monitor com os professores. Prof. Liliane afirma que a Profa.
Sirlene ficará muito atarefada, pois já se dedica ao doutorado, exerce atividades acadêmicas
e administrativas no Núcleo de Prática Jurídica, e acaba de ser nomeada para a Comissão de
Combate  aos  Assédios,  entre  outros  afazeres.  Prof.  André  afirma  compreender  as
advertências,  mas  insiste  na inscrição da Profa.  Sirlene.  Prof.  Bruno e Prof.  Marcos  se
inscrevem para a vaga. Prof. André sugere um coordenador e o outro como vice ou suplente.
Prof. Carla irá pesquisar junto ao colegiado de monitoria sobre essa definição para se saber
se seria um vice ou suplente. Deliberação: aprovado por unanimidade a indicação do Prof.
Bruno  como  coordenador  de  monitoria  e  Prof.  Marcos  como  vice/suplente.  Pede-se  a
Inversão de ponto de pauta, para serem apreciados os Projetos de Extensão da Profa. Sirlene
e da Profa. Helga, além da apreciação do Radoc da Profa. Maria Cristina. Inversão de ponto
de pauta aprovada por unanimidade. 5. Radoc: Prof. André observa que foi encaminhado o
Radoc 2020 da professora Maria Cristina. Deliberação: Radoc 2020 da professora Maria
Cristina aprovado por maioria de votos, tendo havido a abstenção da Prof. Liliane em razão
de não ter tido tempo para analisar o relatório. 6.   Projeto de extensão Rodas de leituras:
classe,  raça,  gênero  e  direitos  humanos: Prof.  Antônio  informa  que  este  projeto  se
encontra na sua segunda edição, e que ele e a Profa. Sirlene pretendem continuá-lo; destaca
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que outros alunos participam, e que se promove um intercâmbio muito interessante entre
eles; observa que muitos alunos estavam a procura do projeto anterior, então a Profa. Sirlene
e  ele,  Prof.  Antônio,  encontraram um novo nome do  Projeto,  para  manter  o  diálogo  e
estreitar mais conhecimentos sobre o tema. Destaca que seu contrato termina em maio, e
pensando nisso, realizará uma publicação sobre esta experiência, que será divulgada logo
mais. Deliberação:  Projeto de extensão Rodas de leituras:  classe,  raça,  gênero e direitos
humanos  aprovado  por  unanimidade.  7.  Projeto  de  extensão  Curso  de  Formação
Feminista: Mulheres, Feminismos e Ideologia (em parceria com LeMarx UESB): Profa.
Helga  afirma  se  tratar  de  um  projeto  amplo,  que  se  realiza  em  conjunto  com  outras
universidades; faz o convite para que todos construam este projeto conjuntamente. Faz uma
breve apresentação à todos, mas lembra que o projeto foi enviado por e-mail aos pares.
Deliberação:  Projeto de extensão Curso de Formação Feminista: Mulheres, Feminismos e
Ideologia  (em  parceria  com  LeMarx  UESB)  aprovado  por  unanimidade.  Pede-se  a
prorrogação do teto da reunião para as 17:00h. Prorrogação do teto da reunião aprovada por
unanimidade. 5. Debate sobre IN 03/2020 (ajustes, adaptações e alterações): Prof. André
informa  que  as  disposições  do  ensino  emergencial,  utilizadas  neste  semestre  que  está
encerrando,  será  replicado  para  o  próximo  (2020.2);  afirma  que  há  uma  janela  de
oportunidades para que possamos fazer ajustes para melhorias; nos foi colocado que seria
imprescindível que trouxéssemos para a próxima reunião de câmara superior de graduação
essas necessidades de melhorias, e com uma proposta de envio destas sugestões antes do dia
30/03, data provável em que ocorrerá a reunião da câmara. Destaca 3 pontos que precisam
de melhorias: 1 - Desrespeito ao direito de solicitação de quebras de pré requisitos; sugere
que façamos um acréscimo aos artigos 39 e 40 que tratam dos caminhos e processamentos
da liberação de pré-requisitos;  Prof.  André faz a leitura desses artigos,  e  destaca que a
informação que receberam na câmara de graduação é a de que apenas 6 cursos realizaram a
liberação global em apenas 17 disciplinas. 2 - Destaca o art 18 que trata dos estudantes com
necessidades específicas. Lembra que temos duas alunas surdas com reais necessidades, e
que tivemos que moldar e tentar adaptar as aulas. Elas estão tendo relação de interação com
as tradutoras, mas lembra que quando havia a digitadora, a acessibilidade era bem melhor.
Profa.  Sirlene informa que inclusive foi procurada por uma destas  alunas,  vez que elas
querem ajuizar  uma ação por  conta  da falta,  ou  da inadequação,  da  acessibilidade.  3  -
Definição das atividades síncronas e assíncronas. Lembra que quando levou essa proposta
para câmara foi ofendido por alguns colegas de câmara que afirmaram que aquela não era
uma proposta  elaborada e  que travava as atividades de ensino;  Prof.  André lembra que
afirmou naquela ocasião que o Curso de Direito não queria fazer nenhum engessamento;
contudo, observa que agora a própria pró-reitoria apontou essa necessidade de termos esses
parâmetros para a melhoria da atividade de ensino neste período. O representante discente
Guilherme levanta outros pontos como, por exemplo,  a obrigatoriedade de gravação das
aulas, disponibilização de materiais, sobre o controle de frequência, destacando que alguns
professores fazem o controle pelo chat. Prof. Carla, argumentando sobre a acessibilidade,
afirma que, depois de refletir sobre este tema, como professora do primeiro período, deveria
ser  priorizada  acessibilidade;  que  seria  mais  oportuno  este  ponto  ser  discutido  entre
coordenadores,  Prograd  e  o  NAI,  e  que  juntos  podem  perceber  as  lacunas  a  serem
preenchidas, pensando coletivamente soluções, haja vista este ser um problema de todos
nós;  destaca  que  este  tem  que  ser  um  diálogo  entre  os  profissionais  que  atuam  com
acessibilidade, como os profissionais de libras. Sobre as gravações, entende não ser possível
obrigar professores a gravarem suas respectivas aulas.  Pede-se a prorrogação do teto da
reunião para as 17:30h. Prorrogação do teto da reunião aprovada por unanimidade.  Profa.
Mariane, com a fala, diz que se sente contemplada com a fala da Profa. Carla, ressalta que
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os  monitores  da  legendagem  são  fundamentais;  afirma  acreditar  que  aqueles  estão
sobrecarregados,  e  que  a  legendagem facilitaria  a  acessibilidade  para  as  alunas  surdas;
afirma que esta é uma preocupação que se deve ter desde o início. Prof. Bruno reforça que
parte do seguinte princípio, em que a linguagem é principal arma na aprendizagem, e que
muitas  vezes  os  alunos  se  sentem  desmotivados  por  essas  questões.  Profa.  Carolina
concorda com a Profa. Carla e Prof. André sobre os parâmetros assíncrona e síncronas e
concorda  com  tudo  que  foi  dito,  e  que  era  uma  preocupação  que  agora  se  revela
escancarada. Concorda sobre as aulas gravadas e que obrigá-los desrespeitaria aqueles que
não querem, uma vez que esta escolha faz parte da autonomia dos mesmos; lembra que esta
é uma preocupação que vem desde antes de entramos em aulas remotas, e que isto já vinha
sendo discutindo em outros espaços da universidade. Profa. Helga se sente contemplada
com todos os outros professores, e entende que devemos sair com o encaminhamento exato
sobre as diretrizes, lembrando que isto foi uma necessidade que já havíamos apontado em
colegiado;  afirma  que  precisamos  definir  parâmetros  para  as  atividade  síncronas  e
assíncronas, destacando que as aulas com mais de 2 horas são muito cansativas, lembrando
também que foi sugerido na Cograd que as aulas síncronas se deem entre 1h ou 1:30h,;
destaca que este é um universo novo para todos e todas; sobre os pré-requisitos, observa que
o NDE irá fazer um debate especial sobre este ponto, quando for conveniente e oportuno.
Prof.  André  afirma  que,  sobre  a  fala  do  representante  discente  Guilherme,  que  a
Universidade não poderá abrir mão da IN franqueada pela UFG. O representante discente
José Renato  fala  sobre o controle  de presença,  sugerindo que este  controle  se  dê pelas
atividades  entregues,  entendendo ser  viável  aos  alunos não participarem das  aulas,  mas
entregarem as atividades. Prof. André afirma que levará essa questão para a Câmara. Prof.
Bruno pergunta se foi levado para a Reunião da Câmara o debate sobre um protocolo para a
queda de internet, pois isso já aconteceu com ele algumas vezes. Prof. André afirma que isso
também já aconteceu com ele, e que levara também essa questão para reunião da câmara.
Profa. Carolina, complementa fala do representante discente José Renato, afirmando crer
que seja necessário estabelecer diretrizes para o controle de frequências por atividades. O
representante discente Guilherme solicita que sejam debatidos protocolos para as situações
nas quais os alunos percam aulas em razão da queda de energia e conectividade, lembrando
que aqui na nossa região isto é bastante comum; observa que o Sigaa as vezes não permite a
realização de algumas atividades, e, assim, deveríamos pensar em uma regra geral do que se
pode e não pode fazer. Prof. André afirma ter anotado todas as questões, e pede que, se
alguém tiver outras, que as encaminhe para a Coordenação, para ser levado à câmara de
graduação. Pede-se a prorrogação do teto da reunião para as 18:00h. Prorrogação do teto da
reunião aprovada por unanimidade.  6. Levantamento de subsídios para o Planejamento
2020.2 (em ensino remoto emergencial): Prof. André sugere como proposta que a próxima
reunião seja realizada no dia 12 de abril. Solicita que, em razão de estarmos vivenciando o
período de trabalho remoto, os professores enviem seus interesses de oferta de disciplinas e
horários  antes  do dia  12; afirma o compromisso da Coordenação com o registro destes
interesses pelas disciplinas e horários. Lembra que os componentes estarão vinculados à
área de concurso e com os critérios de antiguidade. Irá verificar juntamente com a Profa.
Carla  o quadro  de  horários,  destacando que  assim que este  quadro  estiver  previamente
estabelecido, o mandará com antecedência à representação discente. Sugere que a reunião
do  dia  12  seja  somente  para  pequenos  ajustes.  Prof.  Hugo  afirma  que  ministrou  aulas
juntamente com a Profa. Helga no primeiro e terceiro período, e que sincronizou as aulas
com ela para que não ficassem cansativas para alunos e para eles professores; pede que, se
possível,  continuem  com  esse  modelo  de  sincronização.  Prof.  André  afirma  que  a
coordenação já tem um esqueleto, e pede que tentemos esta possibilidade; afirmando que
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tentará  apresentar  esse  desenho antes  e  que  tentará  encaminhar  primordialmente  para  a
representação discente. Prof. Carolina diz que a proposta é ótima, e que ela facilitará as
demandas de discentes. Prof. André aponta como proposta, que os professores encaminhem
em até 15 dias (30/03/2021) as suas ofertas, para que sejam realizados os possíveis ajustes.
Profa. Carla afirma que tentará não marcar aulas nas segundas feiras das 14h às 17h, uma
vez que há a previsão das reuniões serem em uma das segundas-feiras de todo mês. Profa.
Carolina lembra a necessidade de primeiro indicarmos 02 disciplinas obrigatórias e depois
indicarmos as optativas. Profa. Carla e Prof. André André afirmam que encaminharão uma
mensagem  para  todos  docentes  do  curso  com  as  sugestões  e  orientações  para  este
planejamento.  Deliberação:  Subsídios  para  o  Planejamento  2020.2  aprovados  por
unanimidade. 7. Outros assuntos: Não houve outros assuntos. Findo os pontos de pauta, a
reunião encerrou-se às 18:06hs. 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:__________________.


