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Aos vinte e quatro (24) dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte (2020), às

dezessete  horas  e   dezoito minutos  (17h:18min),  se  apresentaram para a  reunião virtual

extraordinária  do  Colegiado  do  Curso  de  Direito,  realizada  em  sala  virtual

https://meet.google.com/  uks-xxyi-ybt,  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  Alexandre  Ernesto;

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; Marcos Porto; Sirlene Fideles; os representantes discente José Renato

Tiraboschi, e Representante do Centro Acadêmico Guilherme Henrique Martins, afim de

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

seguintes pontos:  1. Informes;   2. Adaptação do planejamento do semestre 2020.1; 3.

Adaptação dos Planos de Ensino referentes ao semestre 2020.1; 4. Outros assuntos. 1.

Informes: Prof. André começa dizendo sobre a pandemia, esta situação excepcionalíssima,

por isso a necessidade ter que convocá-los. A discente Esloane, com a palavra, nos informa

sobre a denúncia de estupro de uma aluna do curso de direito, faz se a leitura sobre a nota de

repúdio  elaborada  pelo  Núcleo  de  Assessoria  Jurídica  Josiane  Evangelista.  O  aluno

Guilherme representando o CA, esclarece este fato que aconteceu, lamenta, se diz revoltado

sobre esta situação que envolve dois alunos do curso de direito;  pede uma proposta  de

encaminhamento,  pois  ficaram assustados com a situação e  deixam todos consternados,

https://meet.google.com/uks-xxyi-ybt
https://meet.google.com/uks-xxyi-ybt
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ressalta os canais de denúncia deste teor, estão dispostos a defesa de todas as vítimas. Prof.

Carla diz que a coordenação está disposta a ajudar essa vítima, e que se comprometem a

buscar na universidade suporte e apoio, e, como mulher militante, pensa no bem estar desta

mulher, respeitando o devido processo legal. Prof. Carolina diz que está a disposição, pensa

na proposta de encaminhamento, quanto ao curso assinar conjuntamente a nota e pensar

coletivamente como enfrentarmos esta situação. Prof. Helga solidariza com as estudantes

que  sofrem este  tipo  de  violência,  repudia  qualquer  ato,  e  pensa  num posicionamento

unificado. Prof. André diz que a vítima deve ser acolhida, por entes queridos, se precisar

procurar um tratamento excepcional, se sentir confortável em estar virtualmente com eles,

será bem-vinda, se compromete a dialogar com os docentes para dimensionar este semestre.

Ainda,  sobre  os  informes,  lembra  que,  sobre  o  planejamento  de  retomada  do  semestre

2020/1, em nossa última reunião de colegiado, tinha em vista uma proposta de calendário

que deveria ser debatido entre os cursos, e que enquanto à frente da coordenação, na reunião

de graduação defendeu nossas propostas de calendário e ajustes na instrução normativa, diz

que foram contemplados quanto as principais datas; o calendário foi como imaginaram. Por

fim informa que a família da Profa. Sirlene passou por situação de doença, e que estão se

restabelecendo,  deseja  saúde  a  família,  diz  que  se  suspeita  que  o  Prof.  Renato  esteja

acometido com o vírus e que ele possa estar brevemente conosco, e aponta a justificativa da

ausência do prof. Diego, com reuniões que já tinha em agenda, agradece prof. Diego, José

Renato e Guilherme por estarem em reuniões do Consuni, em discussão da permanência de

nossa Unidade. Profa. Carolina, diz que duas bancas em que o prof. Renato participaria,

foram canceladas devido seu estado de saúde, e solicita que assim que prof. Marcos como

orientador, tiver uma posição a avise para que tais bancas sejam reorganizadas. A professora

informa que está no site do curso o cronograma com as datas e horários, e está a disposição

para qualquer esclarecimento. Prof. Bruno diz que está a disposição para compor as bancas.

Profa. Helga, diz sobre a eleição discente e docente, estão aberto os editais, e que os pleitos

acontecerão dia 30/11 via SEI eleições; informa também sobre o processo estatuinte, e faz a

leitura da 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. Prof. Diego nos informa que nesta semana haverá

processo seletivo de professores substitutos, que estava previsto no começo deste ano e que

foi prejudicado pela pandemia, e foi dado  o sinal verde para que acontecesse, o segundo
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informe é  sobre  a  aquisição  de  dois  datas  shows,  publicações  de  2  livros,  compras  de

cadeiras, e mais, informa ainda que o eventual processo seletivo para substituir a Profa.

Liliane não implicará na ocupação do lugar dela no NPJ, pois as atividades do núcleo serão

tocadas pelos professores efetivos. Prof. André parabeniza  o esforço do prof. Diego e Hugo

nesse espaço. Prof. Liliane diz que dará continuidade a sua atividade do semestre passado, e

também do estágio, também vai sair da reunião para participar da Reunião do CONSUNI, e

posterior  pede  ajuda  para  os  Planos  de  ensino.  Prof.  André,  parabeniza  também Profa.

Liliane pela sobrecarga de atividade. Prof. André lembra que a portaria de Coordenação de

TCC está  prestes  a  se  encerrar,  e  solicita  a  que se delibere  sobre este  ponto,  para,  em

seguida,  se  passar  para  o planejamento.  Deliberação:  aprovado por  unanimidade.  Profa.

Carolina alerta sobre a expiração de seu cargo de coordenação TCC, afirma que exerceu este

cargo com gosto,  que está a disposição para novo mandato.  Prof.  André pergunta se há

interesse  de  algum  professor  para  a  coordenação  de  TCC.  Todos  de  acordo  com  a

recondução da Profa. Carolina. O resultado desta deliberação será repassado para Unidade.

Profa. Carolina agradece a confiança e se coloca à disposição de todas e todos, afirma ainda

gostar muito desta atribuição.  2. Adaptação do planejamento do semestre 2020.1: Prof.

André  pontua  a  Instrução  Normativa  sobre  o  número  mínimo  de  encontro,  optativas  e

obrigatórias, como proposta de calendário, com qualidade razoável, de no mínimo outras 14

semanas, destacando que as aulas haviam sido paralisadas devido a pandemia. Destaca que

o calendário acadêmico foi aprovado com aulas virtuais em 02 semanas em dezembro e 14

após recesso. Sobre as datas: 07/12 a 18/12, com recesso 19/12 a 17/01, retomada no dia

18/01 até 24/04. Prof. André projetará o planejamento definido no fim do ano de 2019. Em

discussão sobre as aulas anteriormente definidas no final de 2019. Professora Carla projeta a

lista dos monitores já definidos, que no caso são voluntarios, haja vista que não temos mais

bolsas  disponíveis  para  estes  discentes.  André  responde  à  dúvida  do  estudante  sobre

cancelamento da disciplina e sobre a necessidade de anuência dos estudantes para alteração

de horário. O representante discente Guilherme, questiona como se dará a liberação de pré-

requisitos  e  co-requisitos;  o  estágio  obrigatório;  o  levantamento  dos  estudantes  com

necessidades especiais e a disponibilização das aulas síncronas. O representante discente

Guilherme afirma concordar com proposta da professora Carla com relação às atividade

síncronas  e  assíncronas.  Prof.  Carolina  reforça  quanto  às  férias  agendadas.  Disse  já  se

comprometer  com a  reposição  das  aulas  estabelecidas  no  plano de  ensino.  Prof.  Maria
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Cristina diz que não é fácil dar aula e assistir nesta modalidade remota, principalmente em

disciplinas  com  carga  horária  muito  grande.  A resolução  permite  que  o  aluno  faça  as

atividades  outras  que  não atividades  em sala  (virtual)  de  aula.  Afirma que deve  existir

razoabilidade neste período para que os alunos não se desesperem, e que talvez não seja

possível de ser atendidas todas as expectativas em períodos pandêmicos. A coordenação

sugere se estabelecer um teto para a realização das aulas síncronas, por outro lado a Profa.

Maria Cristina, sugere que isto seja negociado entre professor e discentes. A coordenação

sugere que tracemos alguma definição sobre o que seriam, ou como deveriam se estabelecer

as atividades assíncronas. Sugere que os planos de ensino devam contemplar tanto o período

da pandemia e o período da normalidade; que os professores já preveja em quais dias e

horários as aulas serão síncronas, e que se aponte a leituras de textos e indicação de vídeos.

Prof. Diego retira a proposta de alteração de horários apresentada, e afirma que o pacto de

mediocridade não ocorrerá no curso de direito. Afirma ter dúvida sobre se estabelecer esse

período de 120 minutos. Prof. André reitera que, nosso quadro é diferente daquele de um

ano atrás, quando o planejamento foi feito, agora com as possíveis adaptações e mudanças.

Ressalta que cada pedido que chegar na coordenação sobre quebra de pré-requisito, será

analisado de acordo com o art  64,  no qual  foi  modificado.  Pede que os  alunos fiquem

atentos  aos  períodos  previsto  novo  calendário.  Sobre  a  IN,  da  UFG  E  UFJ,  leva  em

consideração a UFJ ainda utiliza as normativas da UFG. José Renato gostaria de saber sobre

prazos solicitação de quebra de pre requisitos,  cancelamento de disciplinas. Prof. André

esclarece que ficou estabelecido apenas prazo para análise de liberação global/universal de

requisitos. Prof. Diego pergunta se fez algum encaminhamento para reitoria, sobre os alunos

surdos e  mudos.  Pretende montar  aulas  com a máxima de atividades  assíncronas.  Prof.

Maria Cristina diz que está de acordo com o Diego, mas acrescenta: recomenda-se que aulas

gravadas não sejam computadas como atividade síncrona e assíncrona, para não caracterizar

bis  in  idem.  Deliberação  sobre  a  confirmação  da  tabela  de  horários  (planejamento)

estabelecido em novembro/dezembro de 2019. Aprovado por unanimidade a manutenção do

planejamento do semestre 2020.1. Sobre o estabelecimento de diretrizes e critérios para o

ensino remoto, não houve consenso, e assim deliberou-se por não se  estabelecer diretrizes e

critérios para este período excepcional. 3. Adaptação dos Planos de Ensino referentes ao

semestre 2020.1: Realizou-se a leitura da IN 03/2020, em especial seu artigo 19, que traz as

diretrizes  para  a  elaboração  dos  planos  de  ensino  das  disciplinas  a  serem ofertadas  no
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formato  remoto.  Deliberou-se  que  definiremos,  em breve,  uma  data  para  a  reunião  de

apreciação dos planos de ensino.  Houve a  recomendação de que os professores possam

enviar previamente os planos para que todos possam apreciar o plano de todos com mais

qualidade e a reunião seja mais célere. Ainda se deliberou que cada professor organizará seu

plano  de  ensino  e  estabelecerá  como  realizará  suas  atividades  síncronas  e  assíncronas.

Encaminhou-se que os planos de ensino adaptados serão apreciados em reunião posterior, a

ser realiza quando da retomada do semestre.  4. Outros assuntos. Sem adesão de novas

pautas no ponto “Outros  assuntos”.  Findo os pontos de pauta,  a reunião encerrou-se às

21h45m. 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:__________________.


