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Aos vinte e sete (27) dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte (2020), às dez horas
e doze minutos  (10:12), se apresentaram para a reunião virtual extraordinária do Colegiado
do  Curso  de  Direito,  realizada  em  sala  virtual  https://meet.google  /xer-wfbn-dne,  o
Coordenador do Curso, André Felipe Soares de Arruda, os demais membros do colegiado,
professores 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;  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. Análise e discussão acerca da
minuta  que  Regulamenta  a  Extensão  como  Componente  Curricular  (ECC)  nos
Projetos  Pedagógicos  dos  Cursos  de  Graduação  da  UFJ;  4.  Outros  assuntos.  1.
Informes: O professor André informa acerca da reunião da Câmara Superior de Graduação
ocorrida no dia  13 de outubro,  na qual  houve o início de discussão sobre retomada do
calendário 2020.1. Consuni está agendado para 4 de novembro para deliberar sobre o tema.
Nesta  reunião  foi  informado  que  não  foi  possível  fechar  o  diagnóstico  completo  sobre
Calendário de Inverno. Isso porque o Gt não estabeleceu metodologia específica para esse
período,  para verificar  possibilidade de replicar  a experiência  do calendário de inverno.
Além  disso,  estudantes  não  poderão  continuar  no  GT  por  adaptações  em  suas  vidas
pessoais. Na reunião, coordenadores reivindicaram que o calendário preveja data suficiente
para o encerramento da disciplina, com período de intervalo. Houve o reforço por parte da
Reitoria de que não há possibilidade de retomada presencial. No momento da votação os
coordenadores se perceberam divididos em suas votações entre o retorno no final do ano de
2020 ou no início de 2021. A votação foi repetida algumas vezes, até que se suspendeu a
reunião sem a definição sobre a retomada do calendário. Prof. André reforçou a importância
de se garantir descanso, com um calendário factível ao desenvolvimento das atividades do
curso. Posteriormente, professor André informou sobre as premiações do CONEPE – sendo
os projetos de extensão NAJUP e PLPs premiados – e sobre a realização de dois Minicursos
organizados  por  professores  do  curso  de  Direito.  Quanto  à  disciplina  de  Núcleo  Livre
ofertada durante o calendário de inverno,  informou sobre as dificuldades  com o uso do
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Google Meet, com o fim do contrato com a Universidade e a limitação da sala para 100
pessoas. Não houve suporte da Universidade para solucionar a questão. Professor Diego
questiona se houve algum debate ou estudo sobre o cancelamento dos semestres. Quanto ao
CONEPE,  declara  sua  felicidade  com  a  notícia  das  premiações  dos  projetos.  Por  fim,
solicita  a  indicação  de  discente  para  eleição  de  representação  discente  e  docente  na
UAESCA.  Prof.  André  responde  ao  questionamento  do  Prof.  Diego,  afirmando  que  a
resposta dada em reunião é que não cabe o debate sobre o cancelamento de semestre. A pró
reitora disse que isso não está em nosso horizonte. Que não estamos trabalhando com essa
hipótese. O Curso de Direito requisitou um estudo e ela informou que enviaria uma resposta
formal.  Professor  Diego informa sobre  a  constituição  de Comissão que irá  trabalhar  na
construção de APCN para mestrado do curso de Direito da UFJ. Também informou sobre o
trabalho da Chefia da Unidade de organização do SEI, fazendo algumas recomendações
quanto a isso. O representante discente Guilherme diz que já houve indicação de discente
para  a  comissão  eleitoral.  Também  se  posicionou  quanto  ao  informe  da  reunião  da
COGRAD, concluindo que a representação discente cobrará condição especial para o curso
de Direito, diante de suas particularidades de composição. Professora Carolina informou a
alteração das datas do Calendário de Defesa de TCC, postergando a data de depósito. O
depósito  deverá ocorrer  até  o  dia  16 de novembro,  às  19h00,  via  correio  eletrônico  da
Secretaria do Curso. As defesas de TCCs ocorrerão entre os dias 19 e 26 de novembro.
Afirmou que deverão ocorrer em salas do Google Meet, com capacidade para 100 pessoas.
Disse que  a  defesa conta  como hora-atividade e  que  já  serão realizadas  a  abertura  dos
processos no SEI. Também disse que o cancelamento da disciplina pode ser realizado antes
do dia 16 de novembro. As notas deverão ser lançadas no dia 30 de novembro. Por não ter
havido  tempo  hábil  para  a  revisão  e  consolidação  das  atas  anteriores,  iniciou-se  como
primeiro ponto de pauta após os informes, a  Análise e discussão acerca da minuta que
Regulamenta  a  Extensão  como  Componente  Curricular  (ECC)  nos  Projetos
Pedagógicos dos Cursos de Graduação da UFJ. Professor André abre o ponto informando
que todas as Universidades e Cursos precisarão se adequar no próximo período para garantir
a integralização de 10% dos créditos curriculares para ações de extensão. Diante da proposta
de minuta apresentada, professora Carla fez ponderações quanto ao formato previsto para
essa inserção via ações de extensão e não por disciplinas, fazendo com que haja o risco de
termos poucas ações e muita demanda e não comprometendo os cursos a se reformularem
verdadeiramente.  Também  ponderou  a  flexibilização  da  gratuidade  prevista  na  minuta,
colocando  em  risco  a  própria  concepção  de  extensão  universitária.  Professora  Helga
também  comenta  sobre  a  gratuidade,  argumentando  que  exceções  e  especificidades  de
algumas ações e projetos não podem balizar a extensão como um todo. Professor Diego
concordou com as ponderações quanto à gratuidade e disse que a PROEC não está levando
em consideração a realidade prática da extensão e dos cursos. Professor Bruno tratou do
risco de massificação de ações de extensão (extensão em multidão),  que deformaria seu
próprio projeto, bem como relato como tem percebido este debate em instituições privadas.
Professor André reforçou que os princípios da UFG, previstos em seu Estatuto precisam
estar nessa regulamentação e que isso já havia sido acatado em reuniões anteriores e não
consta na Minuta.  Professora Helga declarou sua preocupação em não ter havido tempo
hábil para o debate do conteúdo desta minuta no NDE do Curso. Diante de todo o debate, o
encaminhamento  foi  de  levar  para  a  reunião  da  COGRAD  que  tratará  deste  tema  a
percepção do curso de Direito quanto à inserção dos princípios da UFG na Resolução, de
implementar  a  curricularização  por  meio  de  disciplinas  específicas  e  não  por  ações  de
extensão, da importância do NDE poder se posicionar quanto a isso e as ponderações quanto
à flexibilização da gratuidade. Quanto ao último ponto de pauta, outros assuntos, debateu-se
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brevemente sobre os  encaminhamentos quanto ao processo seletivo em suspenso para
professor substituto, fez-se uma abertura quanto ao status deste processo seletivo, que teve
suas inscrições homologadas poucos dias antes da suspensão do calendário em decorrência
da  pandemia  do  novo  coronavírus.  Prof.  Diego  contextualizou  da  possibilidade  de  sua
realização  virtual,  com  a  anuência  de  todos  os  candidatos.  Após  breve  debate,  o
entendimento foi pela sua realização e encaminhamento de organização de banca e pontos
do  concurso  pela  Coordenação  de  Curso  e  NDE,  em  diálogo  direto  com  a  Chefia  de
Unidade.  Findo os pontos de pauta, a reunião encerrou-se às 12:40hs. Sendo o que havia
para relatar, eu, Carla Benitez Martins, redigi a presente ata, que se submete à apreciação e
aprovação do Colegiado. Lista de presença anexa. Ata aprovada em:__________________.


