
ATA DA XXª REUNIÃO ORDINÁRIA DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE DO 

DEPARTAMENTO DE DIREITO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA DO 

CAMPUS AVANÇADO DE GOVERNDADOR VALADARES. Aos vinte e cinco dias do 

mês de janeiro de dois mil e dezessete, às quinze horas e trinta minutos (15h30), reuniu-

se o Núcleo Docente Estruturante do Departamento de Direito na sala 313 da Faculdade 

Pitágoras, sob a presidência do núcleo, professora Kalline Carvalho Gonçalves Eler. 

Estavam presentes os docentes: Rosana Ribeiro Felisberto, Renato Santos Gonçalves, 

Eder Marques de Azevedo e Marcelo Mayora Alves. Havendo quórum suficiente para a 

sessão, a professora Kalline Carvalho Gonçalves Eler, após saudar os presentes, deu 

início à reunião. Informes: A presidente informou a todos os presentes que o professor 

Jamir Calili Ribeiro lhe entregou todas as atas que deverão ser apreciadas pelos 

participantes, as quais também deverão ser assinadas após a aprovação. Aproveitou 

também para salientar que a ata de n°17 ainda está faltando assinaturas. Pontos da 

pauta debatidos: Sobre a deliberação da presidência do NDE: Foram realizados 

alguns esclarecimentos pela professora Kalline sobre a presidência anterior e assim 

aproveitou a oportunidade para convocar uma nova eleição. No primeiro momento não 

houve interessados na candidatura. Contudo, houve a sugestão para que o Professor 

Eder assumisse a presidência do NDE, onde ficou pendente a verificação, pois o 

professor Eder está como suplente. Assim, o professor Eder questionou sobre a 

periodicidade das reuniões do NDE, onde foi esclarecido pela professora Rosana que são 

2 (duas) ou 3 (três) por semestre. Na oportunidade, houve ainda o esclarecimento da 

diferenciação entre as reuniões de Colegiado e do NDE. Antes das apresentações dos 

Resultados de Avaliações, foram apresentadas as propostas para serem implementadas 

a fim de evitar que o questionário tenha intencionalidades para respostas tendenciosas, 

bem como deveria ser ancorado numa metodologia clara em sua elaboração e por fim 

que seja estruturado com base em dados mais perceptivos e não qualitativos. 

Apresentação dos Resultados (percepção dos docentes): A Professora Rosana 

apresentou os resultados obtidos através dos questionários onde foram apontados como 

pontos fortes: os recursos para a sala de aula, os recursos administrativos e a adequação 

dos programas das disciplinas. Entretanto, foram levantadas também as oportunidades 

de melhorias que estão na falta de local adequado para desenvolver outras atividades, 

condições para pesquisa, comunicação interna e comunicação com a comunidade. Na 

ocasião, a professora Rosana aproveitou a oportunidade para apresentar um gráfico que 

ilustrou as respostas obtidas nos questionários. Com isso, a presidente questionou sobre 



a possibilidade de traçar planos de ações sobre os pontos de melhorias identificados, o 

que ficou como atividade para a próxima reunião. Apresentação do Questionário de 

Avaliação Geral dos Alunos: O Professor Renato informou a todos os participantes que 

enviou por e-mail a avaliação geral dos alunos e se colocou a disposição para esclarecer 

quaisquer dúvidas, colocando-se também receptivo para sugestões e com isso, 

apresentou a estruturação do questionário que foi aplicado. Durante a apresentação, o 

professor Marcelo indagou se essa avaliação é estruturada pelo MEC e a presidente 

esclareceu que o mais importante dessa avaliação são as ações que serão tomadas com 

base nas respostas obtidas. Aproveitando o contexto dos questionários, foi proposto que 

cada representante de turma imprimisse, na sala dos professores, os questionários para 

serem aplicados em sala de aula. Apresentação dos Resultados da avaliação de 

infraestrutura e clima organizacional: O Professor Eder abordou o check-list de sua 

averiguação e apontou os problemas levantados, tais como na biblioteca que, apesar de 

ser dotada de patrimônio próprio, usufrui de um espaço do prédio do Pitágoras e 

apresenta problemas na catalogação dos livros adquiridos, haja visto que haverá uma 

força tarefa para finalizar a catalogação; além disso, a bibliografia não está disponível por 

completa, periódicos online que não estão sendo renovados na plataforma virtual e não 

há disponibilidade de materiais de acessibilidade, sinalizações e banheiros adaptados, 

logo, falta material de acessibilidade em seu espaço (Exemplo: falta de livros em braile). 

Ainda, há uma limitação de salas de estudos individuais e espaços entre as mesas de 

estudos em grupo na biblioteca. Já no laboratório de informática: foram apontados como 

oportunidades de melhorias os softwares essenciais utilizados pela UFJF, a necessidade 

de um monitor especifico em TI para atendimento aos alunos, visto que hoje esse recurso 

não está disponível. Na ocasião, o professor Eder propôs como ação interventiva que era 

solicitar ao responsável da área de TI para destacar um servidor que poderia cumprir essa 

demanda. Não obstante, o laboratório não possui computadores adaptados para 

acessibilidade (Exemplo: telas grandes). Com relação à sala de professores, constam no 

layout do prédio, cabines individuais para atendimento aos alunos pelos professores, mas 

essas cabines não foram realizadas. No tocante das salas de aulas não há cadeiras 

adaptadas para obesos (reforço especial) e cadeirantes. Na secretaria de curso não há a 

prática de arquivamento físico (arquivo morto). Com relação aos itens gerais, destacaram 

a cantina terceirizada para o Pitágoras que faz atendimento externo e interno, além do 

espaço da cantina no terceiro andar só funciona no período noturno quando há o 

funcionamento do Pitágoras, dificultando o atendimento dos alunos dos outros turnos. Há 



também oportunidades no quadro de avisos que é insuficiente em suas localizações, 

sendo debatido pelo NDE sobre a maciça utilização do site e dos e-mails para suprir essa 

carência; Contudo, não há uma sala de atendimento do núcleo psicopedagógico e falta 

acessibilidade na sala da coordenação. Foi apresentado pelo professor Eder ainda na 

ocasião as pendências que são o alvará de funcionamento da vigilância sanitária da 

cantina e copia do contrato de locação do prédio do Pitágoras. A presidente esclareceu 

que o PPC foi aprovado sem os planos de ensino, por isso não tem a bibliografia, embora 

isso seja um problema do curso. Cada professor que entrou na instituição foi elaborando 

um plano de ensino. Proposta de Política de Egressos - Eleger um professor: Ficou 

acordado que serão levantadas as informações sobre o apoio estudantil e além disso, os 

participantes foram elucidados sobre a dificuldade no levantamento das informações 

sobre os egressos. Logo, a professora Simone ficou responsável por essa demanda, 

levantando também políticas e propostas. Proposta de elaboração do Seminário da 

visita do MEC para os alunos: Houve a proposição de que seja criado um tutorial para 

que cada professor fale em sala de aula sobre esse tema, que será deliberado na reunião 

do dia 26/01/2017. Na semana anterior ao carnaval, serão divulgadas as notas sobre a 

visita do MEC para os alunos do curso de Direito, onde ficou pendente a verificação com 

o professor Adamo. Apresentar os resultados da CPA: Professores Responsáveis: 

Renato, Allison, Guilherme, Rosana, Eder, onde ficou acordado que será no dia 22/02, 

no qual haverá uma força tarefa e propostas de intervenção para as oportunidades 

apresentadas. Às dezoito horas, encerrada as pautas do dia e nada mais havendo a 

tratar, a presidência deu por encerrada a reunião, e agradeceu a presença de todos e, 

para registro, foi lavrada a presente ata, por mim, Luan de Paula Aquino Sodré, que 

secretariei e que lida e achada conforme, será assinada pelos membros presentes. 

Governador Valadares, 25 de janeiro de 2017. 
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