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Aos dezessete (17) dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um (2021), às catorze
horas e dezoito minutos (14h18),  se apresentaram para a reunião virtual extraordinária do
Colegiado do Curso de Direito, realizada em sala virtual https://meet.google.com/ipu-  fdns-
cef, o Coordenador do Curso, André Felipe Soares de Arruda, os demais membros do cole-
giado, professores Alexandre Ernesto de Almeida Pereira, Bruno Xavier Gadelha, Carla Be-
nitez Martins, Carolina Ferreira Souza, Diego Augusto Diehl, Helga Maria Martins de Pau-
la, Hugo Luis Pena Ferreira, Marcos José de Jesus Porto, Maria Cristina Cardoso Pereira,
Mariane Oliveira Junqueira, Rodrigo Santos Masset Lacombe, Sirlene Moreira Fideles; o
representante discente Jose Renato Nascimento Tiraboschi Filho e o Representante do Cen-
tro Acadêmico Guilherme Henrique Alves Martins, afim de realizarem reunião extraordiná-
ria do Colegiado do Curso de Direito.  1. Informes; 2. Aprovações  Ad Referendum; 3.
Aprovações dos Planos de Ensino referentes ao semestre 2020.2; 4. Deliberação sobre
as principais datas para o ano letivo de 2021 (semestres 2021.1 e 2021.2); 5. Delibera-
ção sobre disciplinas em aberto para o semestre 2020.2 (em ensino remoto emergenci-
al); 6. Outros assuntos.  1. Informes: Professor André informa sobre a última reunião da
Câmara de graduação, que aconteceu no dia 30 de abril, trazendo detalhes sobre pontos rele-
vantes debatidos  quanto aos calendários e  desafios de cada curso neste período remoto,
quanto à impossibilidade de possíveis mobilidades discentes, nacionais, por ainda não exis-
tir convênio firmado, como UFJ, com os grupos de universidades estrangeiras (somente a
UFG é conveniada). Informa que haverá uma série de oficinas e cursos para docentes e dis-
centes no próximo período, e será divulgado com máximo de tempo para que todos se pro-
gramem. Foi prorrogado até dezembro, o envio dos planos pedagógicos de curso. Se teve
também a informação sobre os quadros de professores de libras, que teve uma drástica redu-
ção dos profissionais, com 4 turmas ministradas exclusivamente pelo professor Thábio da
Letras. Professora Helga fala sobre os Planos de trabalhos PIBIC e PIVIC e o cadastramento
dos projetos de pesquisa até o dia 31/05. Professora Mariane informa que foi aberto o pro-
cesso eleitoral (17/05) para Representação Discente no Colegiado. Pede, por gentileza, aos
demais professores e professoras, a divulgação nas turmas que lecionam ou tenham contato.
A inscrição está aberta e se encerra essa semana. Esse reforço dos docentes seria bem im-
portante especialmente por conta do ensino remoto, o que pode até desmobilizar os discen-
tes a participar. O discente Guilherme reforça o informe, confirmando que as inscrições es-
tão abertas. Professora Carolina informa as datas de tcc1 para o semestre 2020/2. 2. Apro-
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vações   Ad Referendum  : Professor André apresenta a aprovação ad referendum de prorroga-
ção do Projeto de pesquisa coordenado pelo professor Carlos, no dia 29/04, que foi enviado
a todos, e foi prorrogado até o ano que vem. O ponto foi aprovado por unanimidade, com
uma abstenção. Informa também que foi homologado o resultado do processo de seleção de
monitoria da UAECSA, dada a urgência dos prazos, de acordo com o edital. Professor Bru-
no pontua os prazos, disse que todas as unidades foram surpreendidas por ter sido muito exí-
guo, gerando impacto na própria procura e demanda. Isso foi levado para a coordenação ge-
ral de monitoria, para que isso não volte a repetir. Professor André fala sobre os cortes, com
a esperança que tenhamos novamente as bolsas de monitoria existentes anteriormente, agra-
dece ao professor Bruno. O ponto foi Aprovado por unanimidade. O Professor André narra a
decisão referente ao processo número  23070.019593/2021-92 quanto a aproveitamento de
disciplinas. Aprovado com duas abstenções. 3. Aprovações dos Planos de Ensino referen-
tes ao semestre 2020.2: Todos os planos de ensino encaminhados foram compartilhados por
e-mail entre todos os membros do Colegiado de Curso. Deliberou-se por permitir mais um
tempo de apreciação entre todos, para deliberação ao final da reunião. 4.Deliberação sobre
as principais datas para o ano letivo de 2021 (semestres 2021.1 e 2021.2): Professor An-
dré apresenta este ponto, que veio como pedido da Prograd, sobre as principais datas, pas-
sando uma proposta de calendário. Trata-se do Processo número: 23070.024110/2021-71.
Serão 16 semanas, com recesso de 3 semanas, não sabendo como vai se dar o semestre
2021/1 com a entrada dos calouros. Professora Carla fala sobre a necessidade que temos de
evitar o máximo de danos, tudo que pudermos negociar para que seja minimizado é impor-
tante. Professora Carolina ressalta sobre a carga horária intensa do Curso de Direito, temos
que manter a qualidade mesmo que remotamente, temos que garantir o momento de férias,
enquanto um direito e para que cuidemos da nossa saúde mental. Professora Helga comenta
que teremos 3 anos consecutivos com 3 semestres letivos nessas propostas, o que é exausti-
vo. Comenta também sobre os cortes das universidades, com notícias recentes da UFRJ e
UFG que podem fechar suas portas por impossibilidade de funcionamento. Professor André
pede que todos anotem estas datas, para que possam ter uma noção. Semestre 2021/1. 18/12
à 02/01 – Recesso / 03/01/2022 Retorno (Proposta 1); 18/12 à 09/01 – Recesso / 10/01/2022
Retorno (Proposta 2). 5. Deliberação sobre disciplinas em aberto para o semestre 2020.2
(em ensino remoto emergencial): Professor André recapitula as deliberações acerca do pla-
nejamento do semestre 2020.2. Resgata as disciplinas que ficaram em aberto, com a expec-
tativa da contratação de mais um professor substituto. Anuncia ao Colegiado que em reunião
e comunicação com a Propessoas foi trazida a informação de que os códigos de vagas da
UFG e da UFJ não são mais coincidentes e que não se consegue a contratação de um profes-
sor substituto por este momento. Aprova-se a prorrogação do teto da reunião. A professora
Helga questiona sobre as vagas do curso de Direito que estão paradas, sem a realização de
concursos e, de outro lado, temos um concurso simplificado para professor substituto reali-
zado com dois candidatos aprovados, sendo fundamental que possamos dar consequência à
contratação do segundo colocado. Professor André compartilha que, apesar das tentativas
louváveis do Curso de diminuição de carga horária em disciplinas para Coordenadores de
Curso e Chefes de Unidade nos últimos anos, foram raras as vezes que isso foi possível de
ser concretizado, pois ainda estamos com o quadro docente incompleto. Nesta situação es-
pecífica do planejamento do semestre 2020.2 ele  não vê outra saída que não a Chefia e Co-
ordenação e outros que assumam funções administrativas específicas também possam mi-
nistrar mais de uma disciplina. Professor Diego afirma que estava contente por poder se de-
dicar mais às atividades administrativas neste próximo semestre, mas essa é a nossa realida-
de concreta. Continuarmos lutando pelo professor substituto. Compactua das críticas feitas
pela Professora Helga. A vaga de Direito Processual Civil teve notícias de que o edital sairá
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em breve. Disse estar disposto a assumir essas disciplinas. Colocou a possibilidade de mi-
nistrar direito à computação. Acha que seria de bom tom que os colegas (André e Liliane)
também assumissem, enquanto não temos um novo substituto. Professor André se coloca à
disposição para assumir mais uma disciplina, mas quer ouvir todas e todos. Professor Bruno
está de acordo com as falas da professora Helga e do professor Diego. O professor Bruno se
coloca à disposição para Teoria Geral do Processo. Professor André não tem dúvida da qua-
lidade do professor Bruno e do seu compromisso, mas se preocupa com o fato do mesmo fi-
car com excessiva carga horária. Professora Carolina reafirma a importância de continuar-
mos lutando por um professor substituto, aproveitando o concurso já realizado. Professora
Carla pergunta da possibilidade de cancelamento da optativa a ser ofertada pelo professor
Bruno. Já que teríamos outra optativa a ser ofertada pelo professor André (que se colocou
disponível para assumir direito urbanístico). Professor André faz uma sugestão de encami-
nhamento. Faríamos a atribuição ao professor Diego de direito na ciência da computação. O
professor André trabalharia com Direito urbanístico. André faria uma consulta à professora
Liliane perguntando se teria interesse e disponibilidade de trabalhar com a outra disciplina
em aberto (Teoria Geral do Processo). Se não for possível, atribuiríamos ao professor Bru-
no. O prazo para solicitação de acréscimo é quarta-feira. Teria que haver uma divulgação
ampla aos discentes da oferta das disciplinas. O representante discente Guilherme afirma
que se a professora Liliane fez um pedido de diminuição de carga, dificilmente assumirá.
Seria  importante  pensar  um outro  encaminhamento  alternativo.  O discente  José  Renato
questionou sobre a disponibilidade anterior do professor Carlos de lecionar alguma optativa,
mas professor André disse que pelos seus horários não seria possível. André coloca o seu
encaminhamento em votação. Helga também sugere como encaminhamento complementar
solicitar o pedido de chamamento do candidato aprovado na seleção para substituto. Em vo-
tação, foram aprovados os encaminhamentos por maioria, com uma abstenção. 6. Pedido de
inclusão de ponto de pauta da professora Carla Benitez: Trata-se de um requerimento
formal, na forma do art. 21, da Lei n. 12.772/2012, quanto ao convite recebido para minis-
trar uma disciplina concentrada na Pós-Graduação lato sensu em Ciência Penais e Seguran-
ça da Associação Catarinense de Ensino (ACE-FGG). A professora registra que mantém
vínculo com a Universidade Federal de Jataí em regime de dedicação exclusiva. Mantém, e
manterá, vínculo exclusivo de atividade laboral com esta universidade. Ocorre que foi con-
vidada pelo professor Moisés Alves Soares, para, em caráter esporádico e pontual, ministrar
a disciplina "Justiça e Meios Adequados de Solução de Conflitos em Matéria Criminal" na
Pós-Graduação lato sensu em Ciência Penais e Segurança da Associação Catarinense de En-
sino (ACE-FGG), tratando de assunto correlato à sua área de atuação profissional. A aula
ocorrerá no mês de junho, entre os dias 11 a 26, totalizando 20 horas/aula distribuídas em
atividades síncronas (12h) e assíncronas (8h). Ressalta, ademais, que a disciplina não esbar-
ra nos limites financeiros ou temporais impostos à carreira em regime de dedicação exclusi-
va – na forma do art. 21, parágrafo primeiro e quarto, da Lei n. 12.772/2012 –, sendo certo
que importará doze horas de atividades e a contraprestação de R$ 1750,00 (mil setecentos e
cinquenta reais). O pedido é que seja autorizada a participação da postulante na referida dis-
ciplina,  mediante  recebimento  de  pro  labore,  na  forma  do  art.  21,  VIII,  da  Lei  n.
12.772/2012. No e-mail a professora enviou a todos os professores o plano de trabalho sub-
metido no SEI para apreciação da PROAD e PROGRAD, bem como o plano de ensino ela-
borado para tanto. Aprovado por unanimidade, com abstenção apenas da professora Carla.,
requerente.  7. Aprovação dos planos de ensino 2020/2: Professor André disse que leu os
documentos que foram enviados com antecedência e não tinha nenhuma observação a ser
feita. Todas e todos os professores receberam a documentação por e-mail. Ele pergunta se
algum colega teria observações quanto ao conteúdo dos planos. A professora Carla afirma
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que vai fazer as alterações de datas, pois não havia previsto as duas semanas de recesso no
mês de julho, mas isso não altera em nada seu plano de ensino. Em votação, os planos de
ensino de todos os docentes foram aprovados por unanimidade.  8. Outros assuntos: Não
houve outros assuntos. Findo os pontos de pauta, a reunião encerrou-se às 17:09 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:__________________.


