
Faculdade de Direito da UFMG
Colegiado de Graduação em Direito

Aos trinta dias do mês de abril de dois mil e vinte e um às dez 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 e Rodrigo Almeida Magalhães

representantes  do  DIC;  Giovani  Clark,  Fabiano  Teodoro  de  Rezende

Lara  e  José  Luiz  Borges  Horta,  representantes  do  DIP;  Roberto

Vasconcelos  Novaes  e  Thiago  Lopes  Decat,  representantes  do  DIT;

Eduardo Giugliano Garcia, Guilherme Eustáquio Teixeira Souza e João

Paulo  Silva  Soares,  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,  bem como Luiz  Henrique Fonseca Ramos,  requerente  no

ponto  1  desta  pauta.  Justificada  a  ausência  da  Professora  Juliana

Cordeiro  de  Faria.  A Senhora  Presidente  cumprimentou  a  todos  os

presentes  e  passou-se  à  ordem  do  dia:  1  –  Reinclusões

Administrativas/Revisão de Desligamento: considerando a presença

do  requerente  Luiz  Henrique  Fonseca  Ramos,  o  recurso  por  ele

impetrado  será  analisado  primeiro,  para  que  assim  ele  possa  ser

dispensado  e  o  plenário  possa  tratar  os  demais  requerimentos.  A

Senhora Presidente  fez breve relato da situação de desligamento do

requerente,  atentando aos  fatos  de  que  esta  foi  a  primeira  exclusão

dele, há semestres saldo para que ele possa concluir o curso e, o fato
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de que a exclusão se deu por não matrícula em razão de problemas por

ele  enfrentado  quando  do  agravamento  de  doença  da  mãe  dele  e

consequentemente  o  falecimento  dela  ocorrido  no  ano  passado.  O

requerente apresentou à Secretaria do Colegiado toda a documentação

pertinente  ao  pedido  de  reinclusão  ora  em  análise.  Informou  que  o

requerente preenche os pressupostos exigidos para que sua matrícula

seja novamente ativada. Colocado em discussão, após manifestações

favoráveis,  o  plenário  deliberou  pelo  deferimento  do  pedido  de

reinclusão apresentado pelo requerente Luiz Henrique Fonseca Ramos,

com  imediato  encaminhamento  da  documentação  à  PROGRAD.

Retomando a ordem da pauta,  a) Cláudio Antônio Meireles Rocha –

2010010307 –  a  Senhora  Presidente  procedeu  ao  breve  relato  da

situação do requerente, considerando ser esta a terceira exclusão dele,

não possuindo saldo de semestres disponíveis para cursar quaisquer

atividades, no entanto, o requerente deve apenas o Estágio Obrigatório

que já foi reconhecido, não tendo sido lançado em razão da exclusão.

Como o requerente já foi  beneficiado com reinclusão anteriormente e

não cumpriu o prazo de dez dias para o recurso via sistema acadêmico,

o pedido deverá ser submetido à Câmara de Graduação, ouvido este

Colegiado. Informou que seu parecer foi no sentido do encaminhamento

do  pedido  de  reinclusão  à  instância  superior.  A Senhora  Presidente

informou  que  o  requerimento  de  Vitor  Antunes  de  Alvarenga  –

2012011688 encontra-se nas mesmas condições do ora examinado, e

foi  igualmente  por  ela  relatado,  no  sentido  do  encaminhamento  à

Câmara de Graduação. Colocado em votação os dois pareceres foram
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aprovados  por  unanimidade.  b)  Gabriela  Cassia  Souza  Araujo  –

2012008458  – a Senhora Presidente solicitou a retirada de pauta da

discussão desse caso, considerando que a requerente insurge contra as

normas institucionais mas não apresenta argumentos que justifiquem o

rendimento  insuficiente  que  causou  essa  nova  exclusão.  A Senhora

Presidente  indicou  baixar  em  diligência  para  que  a  requerente

complemente  a  documentação  que  deverá  acompanhar  os  autos  a

serem encaminhados à Câmara de Graduação. A indicação foi aprovada

por  unanimidade.  c)  Isabela  Menezes  e  Silva  –  2013020800 -  A

Senhora  Presidente  informou  que  a  requerente  foi  desligada  por

rendimento insuficiente e foi reincluída em 22/12/2020, um mês e dez

dias após as matrículas para o segundo semestre de 2020, ressaltando

o fato de a requerente ter sido  desligada dez dias após a reinclusão, por

não  ter  realizado  a  matrícula.  Que  a  requerente  deve  o  Estágio

Obrigatório, os créditos de Atividades Complementares de Graduação e

a defesa do Trabalho de Conclusão de Curso, podendo concluir o curso

em um semestre, se assim desejar, considerando que possui saldo de

quatro semestres para isso. Seguindo a mesma linha, o pedido deverá

ser submetido à Câmara de Graduação, ouvido este Colegiado, tendo

seu  parecer,  sido  no  sentido  do  encaminhamento  do  pedido  de

reinclusão  à  instância  superior.  Colocado  em  votação  o  parecer  foi

aprovado por  unanimidade.  d)  Ivan  Guilherme Marques da Silva –

2009010838 –  A  Senhora  Presidente  esclareceu  que  não  elaborou

parecer  considerando  tratar-se  de  requerimento  já  tramitado  neste

Colegiado, tendo sido indeferido o pedido de reinclusão. O interessado
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recorreu à Egrégia Congregação e por  lá  teve seu pedido aprovado.

Encaminhado o processo à  Câmara de Graduação,  foi-nos devolvido

com a recomendação de conclusão desses autos e arquivamento do

processo. Recomendou, também, que fosse solicitado ao interessado o

protocolo  de  novo  pedido  de  reinclusão  administrativa,  considerando

que lhe falta apenas o lançamento do estágio obrigatório, já reconhecido

e  as  horas  de  ACG,  igualmente  reconhecidas,  resultados  estes  não

formalizados porque o requerente já encontrava-se desligado. Por fim, a

recomendação  de  que  o  novo  pedido  fosse  acompanhado  de

manifestação  deste  Colegiado.  Colocado  em  votação  o

encaminhamento do novo pedido foi aprovado por unanimidade.  2 –

Recurso  contra  indeferimento  de  pedido  de  aproveitamento  de

estudos:  a)  Rafael  Teldo  Fonseca  Alves  –  relatora  Professora

Mônica  Sette  Lopes,  b)  Victor  Reis  Ramos -  relatora  Professora

Mônica Sette Lopes: A Senhora Presidente informou que em ambos

casos os requerentes se insurgem contra parecer de indeferimento de

aproveitamento de estudos. A Senhora Presidente fez lembrar a todos

que em caso semelhante o plenário deste Colegiado decidiu que só se

manifestaria em casos de erro material, o que não  é o caso, tratando-se

apenas de insatisfação pelos requerentes, acerca do teor do parecer.

Nestes casos o Colegiado recomenda que os requerentes insatisfeitos

podem solicitar o exame de comprovação de conhecimento caso não

desejem  cursar  a  disciplina.  Colocado  em  votação  o  parecer  foi

aprovado por unanimidade. A Senhora Presidente solicitou novamente a

inversão de pauta para que o item quatro possa ser discutido antes da
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retirada  dos  membros  representantes  do  Departamento  de  Direito

Público,  em  razão  de  reunião  também  agendada  para  hoje.  4  -

Indicação da Comissão para elaborar o Regulamento do Curso – A

Senhora Presidente esclareceu que os trabalhos dessa comissão estão

atrasados  considerando  que  sua  composição  foi  solicitada  pela

PROGRAD desde o início do ano passado. Tal regulamento foi aprovado

pelas  Novas Normas de Graduação que objetiva condensar todas as

resoluções  em  um  único  documento,  apresentando,  para  tanto,  um

modelo  a  ser  seguido.  Foi  indicado  pelo  DIP  o  nome  do  Professor

Marcelo Andrade Cattoni de Oliveira logo quando solicitada, no início do

ano passado,  mas considerando a excepcionalidade do ano causada

pela  pandemia  que  ainda  vivenciamos,  ficou  tudo  em  suspenso.  Ao

serem retomados os trabalhos,  o DIN indicou o Professor Felipe Martins

Pinto e os outros dois Departamentos, DIC e DIT são aguardados em

suas  respectivas  indicações.  A  Senhora  Presidente  sugeriu  à

Representação Discente a indicação de dois nomes para composição da

Comissão,  bem  como,  sugeriu  o  nome  da  Servidora  Técnico-

Administrativa  em  Educação,  Luciana  Michel,  considerando  sua

significativa experiência por ter sido Secretária deste Colegiado e estar,

atualmente, à frente como Chefe da Seção de Ensino. A indicação se

baseia no conhecimento que ela tem sobre os procedimentos tanto do

Colegiado  como  da  Seção  de  Ensino,  diretamente  ligados  à  vida

acadêmica dos alunos.  A Senhora Presidente submeteu aos presentes

a  composição  sugerida,  não  tendo  havido  qualquer  manifestação

contrária.  A  Senhora  Presidente  ressaltou  a  importância  da
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representação discente nesta Comissão, CRT atuante considerando a

considerando que se nossas matrículas funcionam é em decorrência do

amparo  e  da  ajuda  que  recebemos  desta  Representação  Discente,

orientando os alunos em tempo integral.  Que fique registrado em ata

sem  qualquer  demérito  às  representações  anteriores,  esta

representação trabalha com a Unidade.   Em seguida comunicou que os

Senhores  Professores  Giovani  Clark  e  José  Luiz  Borges  Horta  se

ausentariam para participação em reunião já iniciada no Departamento

ao  qual  estão  vinculados.  Informou  também  que  as  ausências  não

implicam  em  perda  de  quorum.  3  –  Relatório  PROGRAD  sobre  o

Ensino  Remoto  Emergencial  –  ERE  –  A  Senhora  Presidente

esclareceu que finalmente recebemos um relatório do curso de Direito,

que traz informações preciosas para a análise, embora apenas 50% dos

alunos  tenham  respondido  aos  questionários.  Não  sabemos  o  quê

motivou essa baixa adesão mas mesmo sendo parcialmente,  a partir

desse relatório, podemos conhecer um pouco mais sobre o alunado de

Direito.  Dados  tais  como  indicadores  de  alunos  com  deficiência,

utilização  da plataforma TEAMS, utilização do MOODLE, etc. Um fato

que chamou a atenção foi  de trinta alunos que não conseguiram ser

atendidos em suas necessidades para o acompanhamento das aulas,

cento e cinquenta alunos tiveram que adquirir algum equipamento para

as aulas no ensino remoto.  Um número significativo  de reclamações

sobre a ausência dos planos de ensino ou mesmo a falta de acesso

considerando que nem todos usam o mesmo canal (moodle / TEAMS).

Nesse momento o Professor Thiago Decat manifestou-se dando conta
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que o Departamento de Direito do Trabalho e Introdução ao Estudo do

Direito estabelece um prazo para que os docentes entreguem os planos.

A  Senhora  Presidente  informou,  também  do  elevado  número  de

reclamações sobre o excesso de atividades por disciplina. A Senhora

Presidente  ponderou  que  ao  aluno  regular  do  período  parece  difícil

haver excesso de atividades mas há registro de alunos matriculados em

treze, quatorze disciplinas, o que, poderia caracterizar esse excesso de

atividades pelos alunos informada. A representação discente relatou que

há  docentes  postando  aulas  síncronas  com mais  de  duas  horas  de

duração.  A  Senhora  Presidente  ponderou  que  esta  é  uma

recomendação muito séria da Câmara de Graduação de que as aulas

não podem exceder aos horários previstos na planilha de horários para

assim  não  prejudicar  a  aula  seguinte  no  mesmo  período  ou  outras,

considerando os alunos que não são regulares. E por fim o auto índice

de  alunos  que  relataram  o  problema  de  saúde  mental.  A  Senhora

Presidente esclareceu que a leitura por ela foi meio por alto e que o

relatório  foi  encaminhado  pela  PROGRAD  aos  Departamentos  e  ela

apresentava a sugestão de encaminhamento também pelo Colegiado,

com a recomendação que os Departamentos discutissem em reunião

especificamente  na  presença  da  representação  discente,  e

apresentassem um diagnóstico relativamente ao desempenho dos seus

docentes.  Sugeria,  ainda,  que  os  Departamentos  observassem  as

normas quanto a duração das aulas, excesso de atividades , ausência

de planos de estudos. Boa parte dos problemas são em decorrência da

inobservância,  por  parte  de  alguns  docentes,  daquelas  normas
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estabelecidas  para  o  ensino  remoto  emergencial.  O  Professor  

Decat  manifestou-se  acerca  da  existência  de  dispositivos  constantes

das  diretrizes  que  não  estão  bem  definidos.  A Senhora  Presidente

sugeriu  que,  em  decorrência  da  continuidade  do  ensino  remoto,  as

diretrizes sejam revistas tendo como base o resultado apurado nesse

relatório.  A  partir  da  análise  de  cada  Departamento,  com  sua

especificidade  teremos  subsídio  para  fazermos  a  análise  por  este

Colegiado. Franqueada a palavra, não houve manifestação. A Senhora

Presidente fez a apresentação dos Servidores Fabiano e Valéria que

passaram a integrar a equipe do Colegiado de Graduação em Direito

estabelecendo, sendo esta a primeira reunião deles, tendo ressaltado a

boa  relação  de  trabalho  estabelecida  com a  Seção  de  Ensino.  Não

havendo nada mais a tratar, a Coordenadora agradeceu a presença de

todos e deu por encerrada a reunião. De tudo par constar, eu,Valéria

Maciel  de Souza,  Secretária  do Colegiado de Graduação em Direito,

lavrei  a  presente ata,  que,  depois  de lida e aprovada,  será por  mim

assinada juntamente  à  Coordenadoria do Colegiado de Graduação e

todos os membros presentes nesta reunião.  Belo Horizonte,  trinta de

abril 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 22/06/2021.

Docentes:

Yaska Fernanda de Lima Campos - Coordenadora

Edgard Audomar Marx Neto - DIC
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Fabiano Teodoro de Rezende Lara - DIP

Giovani Clark - DIP

José Luiz Borges Horta - DIP

Roberto Vasconcelos Novaes – DIT

Rodrigo Almeida Magalhães - Subcoordenador

Thiago Lopes Decat - DIT

Discentes:

Eduardo Giugliano Garcia

Guilherme Eustáquio Teixeira Souza 

João Paulo Silva Soares,
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