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Aos nove dias do mês novembro de dois mil e vinte, às dezesseis horas, na sala
de  reunião  virtual  criada  na  plataforma  Google  Meet,  reuniu-se  o  Colegiado  de
Graduação em Direito, sob a presidência da Professora Yaska Fernanda de Lima
Campos, atual coordenadora do curso de Direito. Estiveram presentes, por
videoconferência,  os seguintes membros: Prof.  Edgard Audomar Marx Neto, Prof.
Giovani Clark, Profa.  Juliana  Cordeiro,  Profa.  Adriana  Campos,  Profa.  Cristiana
Fortini e Prof. Marco Antônio Sousa; os representantes discentes Lucas H. Filardi
Mendonça, Gabriel Procópio e André Fonseca. A Presidente cumprimentou todos os
presentes e passou-se à ordem do dia: 1 – Recurso contra resultado do processo
de reopção (Fabiana Duarte); 2. Recurso de aproveitamento de estudos (Aluno
Rodrigo Albano). 1)  A Coordenadora abriu a reunião informando que o item 1 foi
retirado de pauta, visto que se reuniu com a Comissão e deliberou que o DRCA
fosse oficiado a abrir vaga extra para a aluna. Explicou que a resolução que trata de
reopção cita alguns cursos, dentre eles o de Comunicação Social, todavia a aluna
justificou seu pedido dizendo que não existe mais o curso de Comunicação Social e
sim um Departamento de Comunicação Social que engloba os cursos de jornalismo,
publicidade e propaganda e relações públicas, motivo pelo qual a Comissão achou
por bem deferir o requerimento da mesma. 2) A Coordenadora solicitou que o
Professor Edgard lesse o parecer, visto que o indeferimento se deu considerando o
parecer do Departamento, feito pela Professora Sielen Barreto Vilhena. O Professor
Edgard leu seu parecer que corrobora com a análise da Professora Vilhena por
considerar assertiva sua decisão,  mantendo  o  indeferimento  e  sugerindo  que  o
aluno possa se submeter  a prova de conhecimento como forma de não precisar
cursar a disciplina. O Parecer do Professor Edgard foi aprovado por unanimidade. 3.
Informes: 3.1 Prova de Conhecimento:  A Coordenadora falou que o resultado foi
desastroso com número grande de reprovação;  3.2.  Em relação às matrículas,  a
Coordenadora  falou  que  os alunos  se  matricularam  num  número  grande  de
disciplina, acreditando que o ensino remoto seria facilitado, chegando a ter alunos
matriculados  em quinze  ou  dezesseis disciplinas,  tendo  a  mesma já  conversado
sobre o tema com os representantes dos discentes e que tal  atitude dos alunos
resultou  no  maior  número  de  trancamentos  da história  do  Colegiado.  Também
ressaltou  o  grande  volume  de  alunos  que  perderam o prazo para trancamento
parcial das disciplinas e que, por erro, o sistema manteve o link de trancamento
parcial ativo mesmo depois de encerrado o prazo. Explicou que, ao perceber, entrou
em  contato  com  a  PROGRAD  e  demoraram  a  desativar  o link  e  os  alunos
continuaram a enviar  seus requerimentos  até  a  semana anterior  a esta  reunião.
Apesar disso, após ser alertado o DRCA enviou e-mail a todos os Coordenadores
orientando  para  que  fossem  indeferidos  os  pedidos  de  trancamento parcial  de
matrículas, visto que o calendário já havia sido estendido por mais de quarenta dias
após a data limite do calendário acadêmico. 3.3. A Coordenação informou sobre o
início das matrículas para o segundo semestre de 2020 e que o Colegiado estava
preparando recomendações a serem enviadas aos alunos e que o próximo semestre
se inicia no dia trinta de novembro, encerrando no dia trinta de março do ano de dois
mil e vinte e um. Aproveitou para informar que não há nenhuma novidade quanto à



possibilidade do retorno às aulas presenciais, com exceção dos cursos que possuem
atendimento clínico, mesmo assim com muitas restrições. Terminando a fala, abriu a
palavra e o Professor José Luiz Borges Horta propôs um voto de pêsames pelo
falecimento do aluno Jonatas Rocha que estava lutando contra o câncer e sugeriu
uma nota, por parte do Colegiado, fazendo menção ao fato. Todos concordaram e a
Coordenadora ficou de providenciar a nota no ste do Colegiado. A Coordenadora
agradeceu a presença de todos, encerrou a reunião às 17 horas e 11 minutos. Não
havendo  nada  mais  a  tratar,  eu,  Felisberta Moutinho  dos  Santos,  servidora da
secretaria do Colegiado de Graduação, lavrei a presente ata, que, depois de lida e
aprovada, será por mim assinada juntamente com a Coordenadora do Colegiado de
Graduação e todos os membros presentes nesta reunião. Belo Horizonte, nove de
novembro de dois mil e vinte.
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