
ATA DA 30ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE 1 

DO DEPARTAMENTO DE DIREITO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ 2 

DE FORA DO CAMPUS AVANÇADO DE GOVERNDADOR VALADARES. Aos 3 

seis dias do mês de março de dois mil e dezessete, às catorze horas e  quinze minutos 4 

(14:15), reuniu-se o Núcleo Docente Estruturante do Departamento de Direito na sala 408 5 

da Faculdade Pitágoras, sob a presidência do núcleo (pro tempore), professor Daniel 6 

Mendes Ribeiro. Estavam presentes os docentes: Renato Santos Gonçalves, Eder Marques 7 

de Azevedo, Daniel Amaral Carnaúba, Adamo Dias Alves, Braulio de Magalhães, 8 

Guilherme Gouveia de Figueiredo e André Drumond Mello Silva. Além disso, contou com 9 

a presença da professora Kalline Carvalho Gonçalves Eller, que embora não fizesse parte 10 

do NDE, participou como ouvinte. Havendo quórum suficiente para a sessão, o professor 11 

Daniel Mendes Ribeiro, após saudar os presentes, deu início à reunião. Pontos da pauta 12 

debatidos: Leitura da Ata da reunião anterior – Foi realizada a leitura da ata da 28ª 13 

reunião ordinária do núcleo docente estruturante do departamento de Direito, a fim de 14 

revisá-la e aprová-la. Com isso, houve a sua aprovação, com algumas indicações de 15 

melhoria e tendo as abstenções, os professores Adamo Dias Alves, Daniel Amaral 16 

Carnaúba, Braulio de Magalhães Santos e Daniel Mendes Ribeiro, com a justificativa de 17 

não estarem presentes na reunião anterior. Designação do presidente do NDE: O 18 

professor Daniel Mendes Ribeiro, solicitou esclarecimentos das atribuições do presidente 19 

do NDE, com base no PPC, mas foi esclarecido pelos participantes que não havia uma 20 

definição clara sobre essas atribuições e que somente havia uma restrição, sendo elas não 21 

poder ser o coordenador do curso ou NPJ. Logo, o professor Daniel Mendes Ribeiro, 22 

propôs uma delimitação das atribuições do presidente do NDE para nortear a sua conduta. 23 

Dentre as atribuições, caberá ao presidente do NDE convocar reuniões, presidi-las, 24 

determinar as pautas, atuar em nome do órgão em outras instâncias e efetivar as 25 

deliberações do mesmo. O professor Eder questionou sobre a sua postura em relação as 26 

possíveis faltas cometidas pelos membros ás reuniões, onde foi esclarecido pelo professor 27 

Daniel Mendes Ribeiro que essa situação deveria ser repassada ao Chefe de Departamento 28 

que será o responsável pelas devidas providências. Além disso, o professor Eder questionou 29 

também sobre a validação de seus atos durante a suplência, onde foi esclarecido pelo 30 

professor Daniel Mendes Ribeiro que não haveria prejuízos, contudo a título de 31 



oficialização, convalidou os atos (votações, aprovações de atas e relatórios) do professor 32 

Eder como membro do NDE. Ademais, o professor Eder foi eleito à função de presidente 33 

do NDE, para a ocupação do mandato de 4 anos, obtendo unanimidade dentre os presentes, 34 

não havendo nenhuma outra candidatura ou interesse contrário. Tendo sido levantada a 35 

Política de Egressos como pauta de discussão, o professor Daniel Mendes Ribeiro 36 

esclareceu sobre a minuta realizada pela professora Simone, realizando a leitura dos 37 

parágrafos e debatendo cada ponto com os demais participantes, a fim de ajustá-la e aprová-38 

la durante a reunião. Dentre as principais alterações, determinou-se a criação de um grupo 39 

de acompanhamento de egressos que estará vinculado ao NDE, e não ao Departamento de 40 

Direito, tal como anteriormente sugerido na proposta contida na minuta. Ficou acordado, 41 

ainda, que esses atos serão consolidados numa resolução do NDE, que reunirá os atos de 42 

funcionamento interno do núcleo. Durante a sessão, os professores André Drumond Mello 43 

Silva e Guilherme Gouveia de Figueiredo tiveram que se ausentar por volta das quinze 44 

horas e vinte minutos (15:20). Por fim, houve a aprovação por unanimidade da minuta com 45 

as devidas modificações e ficou definido que na próxima reunião seria discutida a 46 

composição do grupo de acompanhamento de egressos como também as suas atribuições. 47 

Às quinze  horas e trinta minutos (15:30), encerrada as pautas do dia e nada mais havendo 48 

a tratar, a presidência deu por encerrada a reunião agradecendo a presença de todos e, para 49 

registro, foi lavrada a presente ata por mim, Luan de Paula Aquino Sodré, que secretariei, 50 

uma vez que lida e achada conforme, será assinada pelos membros presentes. Governador 51 

Valadares, 6 de março de 2017. 52 
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