
ATA DA TRIGÉSIMA SEGUNDA REUNIÃO DO NDE DO CURSO DE DIREITO DA 1 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA - CAMPUS AVANÇADO 2 

GOVERNADOR VALADARES. Aos 20 (vinte) de setembro de 2017 (dois mil e 3 

dezessete), às 15h30min (quinze horas e trinta minutos), na sala 304 (trezentos e 4 

quatro), da Faculdade Pitágoras, reuniu-se o Núcleo Docente Estruturante do Curso 5 

de Direito, sob a Presidência do Professor Eder Marques de Azevedo, com a presença 6 

dos docentes André Drumond Mello Silva, Daniel Amaral Carnaúba, Daniel Mendes 7 

Ribeiro, Guilherme Gouvea de Figueiredo, Murilo Ramalho Procópio e Renato Santos 8 

Gonçalves. Após a verificação de quórum suficiente, o Presidente iniciou a reunião, e 9 

depois das boas-vindas deu início aos trabalhos, conforme pauta previamente enviada 10 

por e-mail. INFORMES: Inicialmente Daniel Ribeiro destacou a Cerimônia de Colação 11 

de Grau Coletiva, com oito formandos do curso de Direito, realizada em 14/09/2017. 12 

Salientou, ainda, sobre a sugestão do NDE de acompanhamento dos egressos, já que 13 

agora tem esses oito alunos que colaram grau. Daniel Ribeiro salientou, ainda, que 14 

proporá à CDARA alguns acertos, apenas questão técnica mesmo, pois encontrou 15 

alguns erros no currículo, como por exemplo, o código da ênfase DPR026 equivale na 16 

tabela de equivalência a DPR027, não sabendo o porquê dessa situação, pois não faz 17 

sentido. Assim, desses alunos que colaram grau, aconteceu de alguns terem feito as 18 

disciplinas DPR026 e DPR027, mas quando a Coordenação procedeu aos 19 

lançamentos dos códigos o sistema entendeu que era uma disciplina só. Desse modo, 20 

são erros técnicos que precisam ser acertados. Relatou que trata-se de um projeto de 21 

sua gestão como coordenador: lançar as ementas de todas as ênfases oferecidas, 22 

período por período, para deixar registrado no SIGA qual foi o tema da ênfase. PAUTA 23 

1) Aprovação da ata anterior e esclarecimentos: Eder ressaltou que a Professora 24 

Fernanda pediu a complementação de alguns pontos da ata anterior, com relação à 25 

Resolução que cria a Comissão para acompanhamento de egressos. Após discussão, 26 

Daniel Ribeiro destacou que não há que se falar em alterações na ata, pois esta 27 

reproduziu fidedignamente o que aconteceu na reunião. Eder destacou que apenas 28 

alterou a  expressão novo Projeto Pedagógico do curso de Direito (PPC) para PPC 29 

em vigor, na linha 59 da ata. Desse modo, colocada em votação a aprovação da ata 30 

da 31ª Reunião Ordinária, com alteração na linha 59, da expressão novo Projeto 31 

Pedagógico do curso de Direito (PPC) para PPC em vigor foi aprovada por todos, com 32 

quatro abstenções, dos Professores Daniel Carnaúba, André Drumond, Renato 33 

Gonçalves e Murilo Procópio. Em seguida, Eder mencionou as propostas da 34 



Professora Fernanda, com relação à Resolução da composição da comissão de 35 

acompanhamento de egresso, de que não há menção ao prazo do mandato. Assim, 36 

Eder sugeriu uma alteração, inserindo o parágrafo segundo, com prazo de mandato 37 

de dois anos. Daniel Ribeiro discorda em colocar prazo de mandato, pois não é o 38 

caso, não se trata de um órgão representativo, trata-se apenas de uma Comissão, de 39 

um encargo, assim não há necessidade de se criar formalidades desnecessárias. Eder 40 

acha necessário colocar o prazo do mandato para não onerar a pessoa que está no 41 

cargo. Daniel Ribeiro acredita que o trabalho já está vinculado ao mandato do membro 42 

no NDE. Outrossim, a Comissão não está nem funcionando ainda, portanto, é melhor 43 

deixar formar a Comissão primeiro, e se esta achar necessário posteriormente faz 44 

alteração. Com efeito, após discussão, todos entenderam que a Resolução já foi 45 

votada, portanto, não há que se falar em alteração. Em relação a proposta da Prof. 46 

Fernanda de fixação de tempo de duração dos trabalhos dos docentes (mandato) na 47 

função de membro da Comissão de Acompanhamento de Egresso o NDE entendeu 48 

que não há encaminhamento, até porque a Professora Fernanda não está presente, 49 

justificadamente, para expor a pertinência da questão. Assim, para não haver 50 

interpretação distinta os presentes entendem que não é o momento para votar a 51 

situação, sem a presença da Professora Fernanda. Da mesma forma, o outro ponto 52 

suscitado pela Professora Fernanda, de que o artigo 4º da Resolução deve frisar tanto 53 

a criação quanto a extinção da Comissão, após discussão, nenhum dos presentes 54 

acolheu as críticas da Professora Fernanda e não houve encaminhamento. 2) 55 

Redesignação de membros do NDE, tendo em vista a existência de vagas 56 

ociosas: Eder destacou que tem-se duas vagas ociosas, sendo as vagas dos 57 

Professores Adamo e Marcelo Mayora. Murilo foi aprovado como membro na última 58 

reunião do Departamento, assim ocupou uma das vagas. Ocorre que, a regra do PPC 59 

aduz que o NDE compõe-se do Coordenador de Curso e pelos menos 30% do corpo 60 

docente efetivo. Assim, considerando o número de docentes, pelo menos 9 (nove) 61 

devem compor o Núcleo, além do Coordenador do curso, dando um total de 10 (dez) 62 

membros. Além disso, dentre os critérios de avaliação da composição do NDE 63 

considera-se satisfatório um curso em que 100% (cem por cento) dos docentes do 64 

NDE devem ter no mínimo mestrado, e pelo menos 80% (oitenta por cento) dos 65 

membros devem ser Doutores e graduados em Direito. Dessa maneira, após 66 

discussão, todos definiram o seguinte encaminhamento: O NDE ficará com 10 (dez) 67 

membros, sendo que o Professor Murilo Procópio entrou em substituição às vagas 68 



ociosas, sendo mantidos um total de 10 (dez) membros no NDE, conforme disposição 69 

do PPC em vigor. Outrossim, encaminhamento à Direção do ICSA da nova 70 

composição do NDE, com a inclusão do Prof. Murilo, para providências referentes à 71 

publicação da Portaria de nomeação. Aprovado por unanimidade. 3) Participação do 72 

NDE em mesa redonda em parceria com o CADD, vinculado ao evento de 73 

recepção aos calouros, com programação para o dia 27/09/17, com o tema: 74 

“Diagnóstico do relatório do MEC e elaboração de planejamento estratégico 75 

para o curso de Direito da UFJF/GV”: Eder salientou que o CADD está organizando 76 

evento, sendo que parte dele será voltado para recepção dos calouros e parte da 77 

programação voltada para o público em geral. Daniel Ribeiro destacou que as 78 

palestras abordarão vários assuntos, tais como papel do estudante de Direito, vivência 79 

na Universidade, valores da Universidade, discussões sobre a Universidade Pública 80 

e mesa discutindo especificamente os resultados da avaliação do curso pelo INEP. 81 

Na oportunidade, Daniel Ribeiro fez um documento e encaminhou ao Eder relatando 82 

sobre a avaliação do INEP, destacando os pontos que foram mais mal pontuados na 83 

avaliação do curso. Dentre esses pontos estão: capacidade insuficiente do Escritório 84 

Escola de Direito para atender aos alunos do curso; regulamentação “vaga” sobre a 85 

supervisão de estágios externos; rol de atividades de prática simulada e real 86 

oferecidos pelo Curso; políticas de acompanhamento de discentes, particularmente 87 

em termos de dificuldades de aprendizado devidas a fatores extraclasse. Daniel 88 

Carnaúba destacou a necessidade de atualizar a bibliografia de todas as disciplinas, 89 

no PPC, para que corresponda mais às necessidades do curso, uma vez que no PPC 90 

em vigor consta bibliografia de acordo com os livros que existem na biblioteca. Ficou 91 

definido que no dia 27, haverá a participação do NDE na mesa redonda, através dos 92 

professores Daniel Ribeiro (analisará as críticas formuladas e as questões que se 93 

colocam face às críticas), Eder Azevedo (tratará da  capacitação didático-pedagógica 94 

dos docentes), Daniel Carnaúba (relatará sobre o acervo bibliográfico e problemas do 95 

curso em relação a isso) e Renato Gonçalves (analisará as críticas formuladas 96 

concernentes a atuação do NPJ e eixo prático). Definiu-se, ainda, 15 (quinze) minutos 97 

de fala para cada docente. Após, Eder ressaltou que recebeu um requerimento, 98 

remetido ao NDE, sobre pedido de alunos para a realização de curso de capacitação 99 

e orientação referentes a métodos avaliativos e instrumentos didáticos para 100 

qualificação do corpo docente. O NDE entendeu que na mesa redonda do dia 27, em 101 

parceria com o CADD, será abordada essa demanda, apresentando sugestões à 102 



Comunidade Acadêmica. Finalizando, definiu-se a pauta da próxima reunião, sendo: 103 

designação da Comissão de egressos para começar os trabalhos e organizar a 104 

proposta do professor Carnaúba de alterar o PPC, na parte de bibliografias, com 105 

atualização dessas disciplinas. Após, o Presidente agradeceu a presença de todos e 106 

deu por encerrados os trabalhos do dia. Para constar, foi lavrada a presente ata, por 107 

mim, Ana Paula Pimenta Calazans,__________________ Assistente em 108 

Administração, que após lida e aprovada, será assinada por todos os presentes. 109 

Governador Valadares, 20 de setembro de 2017. 110 
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