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Aos quinze (15) dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um (2021), às quinze ho-
ras e quarenta e seis minutos (15:46), se apresentaram para a reunião virtual extraordinária
do Colegiado do Curso de Direito, realizada em sala virtual  https://meet.google.com/ijn-
xfjp-rdg, o Coordenador do Curso, André Felipe Soares de Arruda, os demais membros do
colegiado, professores Alexandre Ernesto de Almeida Pereira, 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 Perei-
ra, Mariane O. Juqueira, Renato Brandão, Sirlene Moreira Fideles; afim de realizarem reuni-
ão ordinária do Colegiado do Curso de Direito. Pautas: 1. Informes; 2. Seminário de pes-
quisa do Curso de Direito/UAECSA ; 3. Deliberação sobre Coordenação de Estágio do
Curso de Direito e da Coordenação do NPJ; 4. Deliberação sobre o Plano de Retorno
de Aulas Práticas Emergenciais (APEs) na modalidade presencial da Graduação na
UFJ; 5. "NPJ na comunidade"; 6. Aprovação Ação de Extensão "Ciclo de Estudos Di-
reito e Racismo", sob a coordenação da professora Carla Benitez Martins; 7.  Supervi-
são pela professora Carla Benitez Martins de licença capacitação de Livia de Cássia
Godoi Moraes (UFES); 8. Outros assuntos. 1. Informes: Professor André começa infor-
mando sobre a eleição de Representação Discente e pede à professora Mariane esclareci-
mentos maiores sobre. Professora Mariane diz que foram abertos dois momentos de crono-
grama e não houve nenhum inscrito em ambos, e pede esclarecimentos em saber que deci-
são tomar, juntamente com o colegiado quanto à abertura de uma nova chamada para elei-
ção. Professor André diz que muitas vezes a coordenação ajuda os discentes, mas este espa-
ço deve ser conduzido com protagonismo pelos mesmos, e traz a importância desse espaço.
O discente José Renato destaca que está na reunião como discente e não mais como Repre-
sentação Discente, isso pelo fato do término de seu mandato. A Professora Mariane insere
um comentário no chat “Talvez pudéssemos ter entrevistas com os/as antigos/as represen-
tantes discentes para estimular a conscientização dos/as discentes a respeito da importância
dessa representação e talvez estimular engajamento”. Professor Diego fala sobre a constru-
ção da minuta sobre assédio na Universidade, que os colegas se organizem pois vão fazer
uma reunião da Unidade com o tema. A Professora Sirlene descreve como foi o processo de
realização desta minuta. Afirma que será deliberado na reunião do Consuni, e pediu que a
Unidade aprecie o seu conteúdo. Professo André, diz que recebeu um e-mail de uma aluna
indígena, Andressa Lais, onde solicita matrícula extemporânea em disciplinas, pois nos ex-
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plica que estava em comunidade, não tem acesso e/ou é ruim a internet, e não fez as tramita-
ções de matrículas no período do calendário acadêmico,  e nós como coordenação iremos
analisar e matricular nas disciplinas possíveis a aluna, garantindo um diálogo com os profes-
sores das mesmas para o apoio. Professor André sugere que sejam debatido, os pontos 2 e 3,
com a inclusão de 3 pontos de pautas. O professor informa que houve aprovação ad referen-
dum do plano de ensino da disciplina Teoria Geral do Processo, do professor Bruno Gade-
lha, Xavier. O pedido foi aprovado por unanimidade. 2. Seminário de pesquisa do Curso
de Direito/UAECSA: Antes de debater o ponto, houve deliberação positiva quanto à pror-
rogação do teto da reunião. O Professor André passa a palavra para a professora Helga, en-
quanto representada da Unidade na coordenação de pesquisa. A Professora Mariane, como
colaborada na idealização e execução da proposta, trata um pouco da proposta de programa-
ção, destacando o debate público que ocorrerá com a professora Livia Gimenes, da UFRJ,
bem como destaca as apresentações dos projetos de pesquisa da unidade e o debate com ex-
alunos da UFJ sobre suas trajetórias de pesquisa. O Seminário de Pesquisa ocorrerá nos dias
16/06 (quarta às 19hs) e 17/06 (quinta às 16hs). No dia 16/06, quarta-feira, a partir das 19
horas teremos a presença da Profª  Drª Livia Gimenes Fonseca (professora na UFRJ) na
mesa intitulada "Método e pesquisa: fundamentos e experiências". A atividade será transmi-
tida no canal do curso de Direito da UFJ no Youtube. Professor André solicita a participação
de todos discentes e o estímulo, sempre que possível, pelos docentes para participação nes-
tas atividades diferentes, fortalecendo os espaço mais amplos de construção do curso. 3. De-
liberação sobre Coordenação de Estágio do Curso de Direito e da Coordenação do
NPJ: Professor Diego fala sobre seu mandato como coordenador do NPJ, que se encerrou
na última quinta-feira, tendo a professora Sirlene como sua vice. Nos demonstra o imenso
prazer de poder ter sido coordenador. Nota os avanços que houve nesse último período. Tra-
ta sobre sua vontade de continuar colaborando, mas agora na condição de chefe de unidade.
Relata que houve uma reunião geral, com membros do NPJ, na qual surgiu candidatura úni-
ca da professora Sirlene como coordenadora e do professor Bruno como vice. Professor Sir-
lene parabeniza professor Diego pelo mandato. Coloca vossos nomes para apreciação. Pro-
fessor Bruno, se sente comtemplado pelas palavras da prof. Sirlene, reconhece todo esforço
e avanços. O ponto foi aprovado por unanimidade. 4. Deliberação sobre o Plano de Retor-
no de Aulas Práticas Emergenciais (APEs) na modalidade presencial da Graduação na
UFJ: Professor André traz as informações de como o ponto foi apresentado na última reuni-
ão da coordenação de graduação, como um Plano a ser efetivado para que fossem delibera-
das atividades práticas emergenciais excepcionais de alguns cursos. Ainda está como pro-
posta, para que fosse discutida em colegiados, pensando quais seriam os impactos. A grande
maioria dos cursos logrou adaptar as disciplinas práticas neste contexto pandêmico, com as
aulas acontecendo de maneira remota, como foi o caso do curso de Direito. Nossos profes-
sores  do NPJ (Renato, Sirlene, Marcos, Alexandre e Bruno), pensaram em soluções, para
que os alunos pudessem vivenciar a prática de outro modo. Iniciamos o debate sobre o do-
cumento. O discente Guilherme registra seu repúdio ao documento apresentado, sendo insu-
ficiente e incompleto. Professora Carla coloca que precisamos ter um plano para quando a
pandemia for superada e quando estivermos com todos os componentes da comunidade aca-
dêmica vacinados. Este plano é insuficiente e precisará ser muito mais aperfeiçoado. Com
uma deliberação que se propõe a ser muito excepcional, está se desejando aprovar um docu-
mento de retorno geral e isso não pode acontecer. Professor Bruno se preocupa com este de-
bate e com esta responsabilização em casos fortuitos. Este é um documento precipitado e ir-
responsável. A questão de retorno geral é temerário. Vacinação não significa fim de pande-
mia. A Professora Carolina reitera o que já foi dito por todos os demais. Práticas em labora-
tórios  com ar condicionado e espaços fechados são preocupantes.  Talvez precisemos de
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mais de 75% da população vacinada para brecarmos os números de casos. É absolutamente
irresponsável pensar o retorno de atividades nesse momento. A Universidade precisa forne-
cer os EPIs adequados. Especialmente os terceirizados, que estão mais vulneráveis. Sem or-
çamento, como se dará esse retorno? Para que quando retornarmos seja com o mínimo de
qualidade. Mais dois registros do professor André. A questão do plano não estava pautado
na última reunião. Por via transversa, a reunião chegou no plano. Conseguimos ter o com-
promisso junto à Propessoas da aquisição de materiais de segurança. Propessoas tem uma
pasta de saúde do trabalhador. Não temos dinheiro pra fechar folha de pagamento. Estamos
nos virando com o ensino remoto emergencial e não precisamos dessa sanha pelo retorno.
Uma proposta que chegou a ouvir na reunião é que teríamos que enfiar os alunos na sala de
aula para haver pressão para que sejam vacinados. Isso é um absurdo. Temos que delinear
quais seriam as condições. Um infectologista nos dirá qual é essa condição de imunização
geral. O documento não está a contento. É preciso que haja um estudo de todos os equipa-
mentos/estruturas da UFJ. Pensar na nossa condição de ser um curso com muitos estudantes.
Professor Bruno complementa com os problemas do indutivo-dedutivo. Justificativas como
“vejo discentes que fazem atividades com exposição em seu cotidiano”. Existe uma diferen-
ça entre vida particular e vida pública na Universidade. Um comportamento individual não
pode fundamentar política pública e política educacional. Professor André registra que o
professor coordenador da química, curso no qual foi autorizada a realização de uma ativida-
de em um laboratório da química. O informe é de que dessa visita uma dezena de pessoas
foram contaminadas. Professor André fica muito feliz com as falas em nosso curso. Que
bom que comungamos dessas ideias. Comprometeu-se a levar todas elas para a reunião. 5.
"NPJ na comunidade": Professor Diego apresenta slides com a proposta de projeto de ex-
tensão, que possuirá diferentes frentes de ação, tal qual a mobilização de advogados volun-
tários para atuarem junto ao NPJ em suas audiências, a proposta de um projeto de jornalis-
mo jurídico, de assessoria aos imigrantes e refugiados na cidade, de mutirões nos bairros pe-
riféricos da cidade e outros. Este é um projeto que estava sendo pensado antes da pandemia
e que pensa que pode começar a ser implemente, obviamente com o efetivo funcionamento
de muitas dessas frentes depois que todos estiverem vacinados. O professor convida todas e
todos para conhecerem e integrarem o projeto. Diz também que o projeto contempla a sele-
ção de extensionistas para atuarem diretamente no atendimento à comunidade (alunos da
psicologia, ciência da computação e direito), além de uma frente para estudar processos le-
gislativos na Câmara Municipal da cidade. Alguns professores fizeram falas elogiosas ao
projeto, sua completude e importância. O projeto foi aprovado por unanimidade. 6.      Apro-
vação Ação de Extensão "Ciclo de Estudos Direito e Racismo", sob a coordenação da
professora Carla Benitez Martins: Professora Carla, diz que enviou a ação de extensão
por e-mail a todos os colegas. Contextualiza que esta ação de extensão está inserida como
fruto do projeto de pesquisa “Direitos Humanos, Questão Racial e Capitalismo dependente”,
que coordenou conjuntamente com o professor Daniel Castro. Deste projeto colheram bons
frutos. Este ciclo de estudo será aberto a toda a comunidade e pretende estudar mais direta-
mente o papela da forma jurídica e sua expressão de legalidade aparente na produção e re-
produção de racismo no contexto brasileiro. O ciclo de estudos perdurará até o mês de se-
tembro, coincidindo com nosso calendário acadêmico, com encontros quinzenais, sempre às
sextas-feiras, das 17h00 às 18h30. Já estão abertas as inscrições. Esta ação de extnesão está
sendo coordenada por ela, pelo Daniel Castro (membro externo) e pela discente Laysa Melo
(representação discente). Alguns professores fizeram falas elogiosas ao projeto. O projeto
foi aprovados por unanimidade. 7.      Supervisão pela professora Carla Benitez Martins de
licença capacitação de Livia de Cássia Godoi Moraes (UFES): A professora Carla diz
que participa de projetos e iniciativas nacionais junto à professora Lívia referentes às te-
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máticas da Teoria Unitária da Reprodução Social, uma teoria feminista que está se enraizan-
do e desenvolvendo no Brasil no último período. A professora Lívia a procurou para que pu-
desse realizar sua supervisão na licença capacitação que terá início no mês de julho e perdu-
rará até setembro. Os detalhes sobre a licença e a programação estão em e-mail compartilha-
do com todos os colegas. A professora afirma que com esse acompanhamento ambas pode-
rão se fortalecer academicamente e ainda poderão realizar atividades em Jataí em parceria
sobre a temática neste período, sendo um importante estímulo aos nossos estudantes tam-
bém.  Ela calcula uma dedicação de 4 horas semanais a essa supervisão, entendendo ade-
quando ao seu plano de trabalho.  Alguns professores fizeram falas elogiosas ao projeto. O
projeto foi aprovados por unanimidade. 8. Outros assuntos: O representante discente Gui-
lherme traz a demanda de formandos quanto a não respostas no e-mail da coordenação em
tempo ágil. André responde que conversará com a Graciele sobre isso para que se organiza-
rem melhor, mas aponta que estão com excesso de trabalho e que precisam contar com a pa-
ciência e colaboração de todos os discentes, garantindo que sempre as demandas serão aten-
didas. Findos os pontos de pauta, a reunião encerrou-se às 17:43 hs. 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:__________________.


