
Faculdade de Direito da UFMG
Colegiado de Graduação em Direito

Aos vinte e dois dias  do mês de junho de dois mil e vinte e um às

dezesseis  horas,  reuniu-se o  Colegiado de Graduação em Direito  da

Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, em sala

virtual,  excepcionalmente criada para a reunião por  videoconferência,

sob  a  Presidência  da  Professora  Yaska  Fernanda  de  Lima  Campos,

Coordenadora do curso de Direito.  Estiveram presentes os seguintes

membros: Edgard Audomar Marx Neto, representante do DIC; Giovani

Clark, Leonardo Alves Correa e José Luiz Borges Horta, representantes

do  DIP;  Gustavo  Seferian  Scheffer  Machado e  Thiago  Lopes  Decat,

representantes  do  DIT;  Eduardo  Giugliano  Garcia,  João  Paulo  Silva

Soares e Larissa Nunes Tebúrcio, membros da representação discente;

além  dos  servidores  Técnicos-Administrativos  em  Educação  da

Secretaria deste Colegiado de Graduação, Fabiano Rocha de Lacerda e

Valéria Maciel de Souza.  A Senhora Presidente cumprimentou a todos

os presentes e pediu licença para inverter a pauta para assim analisar

primeiramente  o  item  2  da  mencionada  pauta.  2  -  Apreciação  do

parecer  elaborado  pela  Professora  Mariana  Alves  Lara

relativamente ao Plano Acadêmico da Proposta de Regulamentação

da  Empresa Júnior – Solucione Consultoria Jurídica, representada

pelo aluno Alexander Valle dos Santos Júnior:  A Senhora Presidente

informou  que  o  parecer  foi  previamente  encaminhado  a  todos  os

membros mas, por tratar-se de documento de breve leitura, procedeu a

ela. Colocada em discussão não houve qualquer manifestação contrária.

Tendo  sido  colocado  em  votação,  o  parecer  foi  aprovado  por

unanimidade.  A  Senhora  Presidente  solicitou  à  Secretaria  que
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providenciasse o encaminhamento do despacho de aprovação no menor

prazo possível á Diretoria;  Ordem do Dia:  1 – Apreciação da análise

realizada  pelos  Departamentos  Acadêmicos  relativamente  ao

Relatório PROGRAD sobre o Ensino Remoto Emergencial – ERE:

A Senhora  Presidente  informou  que,  conforme  deliberado  na  última

reunião, os relatórios enviados pela PROGRAD foram disponibilizados

aos Departamentos Acadêmicos da Unidade, para análise e elaboração

de  diagnóstico,  tendo  este  Colegiado  recebido  resposta  dos

Departamentos de Direito e Processo Penal e de Direito do Trabalho e

Introdução ao Estudo do Direito, previamente enviados aos membros.

Informou  que,  relativamente  ao  DIN,  o  Professor  Leonardo  Marinho

apresentou  a  avaliação,  relatando  que  foram  tomadas  providências

quanto às questões afetas ao  Departamento. O DIT, por sua vez, enviou

mensagem bem sucinta de que não  foi observado qualquer problema

relativamente ao Departamento. Aberta a palavra para manifestações, o

Professor Edgard Neto informou que o DIC havia discutido e elaborado

o  diagnóstico  solicitado,  tendo  sido  enviado  hoje  ao  Colegiado.

Informou,  ainda,  que  não  foram  observados  graves  problemas

relativamente  ao  DIC  e  que,  de  modo  geral,  os  dados  referentes  à

Faculdade de Direito têm indicadores melhores que os da Universidade.

Em seguida o Professor José Luiz Borges Horta falou relativamente ao

DIP,  que o Departamento procedeu à análise dos relatórios em reunião

e,  segundo ele,  a  grande maioria  dos resultados  não foi  identificada

como problema, exceto em três das questões submetidas à avaliação

dos alunos,  quais  sejam,  21 –  excesso  de atividades (percentual  de
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85%), 22 – aulas síncronas fora do horário (percentual de 64,6%), 24 –

relação aluno/professor  (percentual  de 75,5%).  Que o alto  percentual

relativamente à questão 21 foi igualmente alto no curso de Ciências do

Estado, sendo esta reclamação recorrente entre os alunos. Segundo ele

é o único ponto que julga ser competência do Colegiado buscar solução.

Na sequência a Senhora Presidente manifestou-se, quanto ao relato de

união de turmas por alguns docentes, causando prejuízo para os alunos

que não são regulares, o que pode justificar a demanda da questão 22.

Observou, por manifestação do Professor Gustavo Seferian através do

chat,  que  na  semana  passada  foi  enviada  por  este  Colegiado,

mensagem a todos os docentes no sentido de observarem o horário das

aulas conforme planilha de horários divulgada pelo Colegiado. Que o

compromisso dos docentes é ministrar aulas nos horários previstos em

resolução bem como o compromisso dos alunos de participarem das

aulas nos horários  conforme matrícula.  A Senhora Presidente  relatou

que  algumas  poucas  situações  de  divergência  foram  relatadas  ao

Colegiado,  que  orientando  uma  e  outra  parte,  obteve  sucesso  na

intermediação  delas.  Informou  estar  de  posse  de  um  trabalho,  cuja

leitura foi indicada pela PROGRAD, intitulado “A diferença entre Ensino

Remoto Emergencial  e  Aprendizado online”  para fins  do trabalho em

comissão  da  qual  participa.  Nessa  obra,  os  autores  relatam  que  o

docente leva pelo menos 9 meses para compreender e adaptar-se ao

Ensino  Remoto.  Que  nenhum  de  nós  teve  tempo  para  aprender,

considerando que a avaliação refere-se ao primeiro semestre letivo de

2020. A Senhora Presidente ponderou também acerca da duração das
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aulas,  conforme  a  questão  22.  Que  a  duração  de  aulas  síncronas

extrapolou em muito o horário de 100 minutos/dia. Se seria o caso de o

Colegiado elaborar documento que recomenda a observância do limite

de horários, do excesso de atividades, nos moldes do já enviado aos

docentes. A Senhora Presidente aproveitou a oportunidade para noticiar

que foi convocada a integrar uma comissão que vai apresentar diretrizes

para retorno às atividades normais.   Os Professores Giovani  Clark e

Thiago  Decat  ponderaram  quanto  à  possibilidade  de  serem

estabelecidas diretrizes que devam ser repassadas aos docentes, tanto

no sentido da aplicação de atividades quanto no sentido da duração das

aulas.  O  Professor  José  Luiz  ponderou  sobre  a  necessidade  de

mensurar atividades avaliativas relativamente à carga horária ministrada.

Relatou sua experiência como aluno em curso ministrado por  projeto

institucional de capacitação docente, em que as aulas têm duração de

três  horas,  o  que,  no  seu  entendimento,  torna-se  totalmente  inviável

acompanhar tais aulas online. Segundo ele, às vezes leva uma semana

para assistir  á  totalidade da aula.  Os discentes Eduardo Giugliano e

João Paulo relataram suas experiências com disciplinas, cujas aulas têm

duração para além do horário correto. Relataram, também, que os finais

de semana passaram a ser contados como dia letivo, considerando o

volume  de  atividades  exigidas  por  boa  parte  dos  docentes.  Na

sequência,  manifestou-se  o  Professor  Gustavo  Seferian,  quanto  a

possibilidade de os docentes serem alertados pelos próprios alunos, no

curso do semestre, acerca dos excessos de atividades e de duração de

aulas. Que as indicações a serem apontadas pelo Colegiado possam
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ser colocadas de forma abrandada e no formato de sugestões, como

vêm sendo colocadas pela Universidade desde o início, buscando uma

maior  abertura  no  canal  docente/discente,  que  parece  ser  o  melhor

caminho.  Em  seguida  o  Professor  Thiago  Decat  ponderou  que  foi

observado que os alunos aproveitaram o ensino remoto para cursarem

maior número de disciplinas do que cursariam em aulas presenciais e

isso elevou à condição de sobrecarga às atividades. A representação

discente ponderou que no primeiro semestre do ERE isso realmente foi

observado mas no semestre seguinte e no atual não. Não havendo mais

inscritos, a Senhora Presidente, agradeceu a contribuição de cada um

ao debate e propôs que o Colegiado elaborasse um documento com

recomendações aos docentes quanto ao excesso de atividades, duração

de aulas síncronas e quanto a uma maior utilização da representação

discente na relação com os alunos, atendendo, assim, reivindicação há

muito por estes solicitada. Em seguida, a Senhora Presidente submeteu

à aprovação a ata da reunião realizada em trinta de abril,  tendo esta

sido aprovada com abstenção dos membros que não estavam presentes

àquela reunião. Esgotada a pauta, a Senhora Presidente propôs voto de

pesar pelo falecimento da Senhora Astrimira Almeida, mãe do Professor

João Alberto de Almeida, ocorrido em Diamantina, no dia 19 de junho.

Propôs, também, voto de pronto restabelecimento do Professor Bruno

Wanderley   Júnior  que  encontra-se  hospitalizado.  Os  votos  foram

acompanhados por todos os presentes.  Nada mais havendo a tratar, a

Senhora  Presidente agradeceu  a  presença  de  todos  e  deu  por

encerrada a reunião. De tudo par constar, eu, Valéria Maciel de Souza,
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Secretária do Colegiado de Graduação em Direito, lavrei a presente ata,

que, depois de lida e aprovada, será por mim assinada juntamente com

a  Coordenadoria  do  Colegiado  de  Graduação  e  todos  os  membros

presentes nesta reunião. Belo Horizonte, vinte e dois de junho de dois

mil e vinte e um. 

Valéria Maciel de Souza  - Secretária

ATA  APROVADA  EM  REUNIÃO  DO  COLEGIADO  DO  CURSO  DE

GRADUAÇÃO EM DIREITO REALIZADA EM 23/07/2021.

Docentes:

Yaska Fernanda de Lima Campos - Coordenadora

Edgard Audomar Marx Neto - DIC

Giovani Clark – DIP

Gustavo Seferian Scheffer Machado – DIT

José Luiz Borges Horta – DIP

Leonardo Alves Correa – DIP 

Thiago Lopes Decat - DIT

Discentes:

Eduardo Giugliano Garcia

João Paulo Silva Soares

Larissa Nunes Tebúrcio
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