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

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA - CAMPUS AVANÇADO 2 

GOVERNADOR VALADARES. Aos 18 (dezoito) de abril de 2018 (dois mil e dezoito), 3 

às 15h30min (quinze horas e trinta minutos), na sala 302 (trezentos e dois), da 4 

Faculdade Pitágoras, reuniu-se o Núcleo Docente Estruturante do Curso de Direito, 5 

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

docentes André Drumond Mello Silva, Braulio de Magalhães Santos, Daniel Amaral 7 

Carnaúba, Renato Santos Gonçalves e Rosana Ribeiro Felisberto. Após a verificação 8 

de quórum suficiente, o Presidente iniciou a reunião, e depois das boas-vindas deu 9 

início aos trabalhos, conforme pauta previamente enviada por e-mail. Justificativas de 10 

ausência: Guilherme Gouvea de Figueiredo justificou ausência por participar da 11 

reunião do Conselho Gestor, neste mesmo horário; Murilo Ramalho Procópio em 12 

virtude das atividades do doutorado; Daniel Mendes Ribeiro devido à reunião do 13 

Colegiado, neste mesmo horário. PAUTA 1) Informe sobre a sobreposição de 14 

conteúdos programáticos em disciplinas distintas: Eder relatou que existem 15 

disciplinas distintas que acabam acarretando um mesmo conteúdo programático, por 16 

exemplo, conteúdo da disciplina Direito Administrativo Aplicado, que possui uma parte 17 

que retrata a Intervenção do Estado na economia, conteúdo que é visto também em 18 

Direito Econômico. Rosana enfatizou que Ciência Política e Filosofia também 19 

possuem conteúdos semelhantes. Braulio ressaltou que a disciplina Direitos 20 

Fundamentais e Garantias, na parte que contempla os remédios constitucionais, 21 

também sobrepõe conteúdo com Ações Constitucionais. Oportunamente, Braulio 22 

destacou que será necessário cada professor enviar seu plano de ensino em uso, com 23 

a data da última aprovação (consta nas reuniões de Departamento). Em caráter de 24 

informe Braulio destacou que o plano de ensino compõe-se de ementa, conteúdo 25 

programático, bibliografia básica (indicação de 3 obras) e bibliografia complementar 26 

(indicação de 5 obras). Daniel Carnaúba destacou que é o Congrad quem aprova o 27 

plano de ensino. André Drumond sugeriu que Braulio verifique no sistema a 28 

possibilidade de obter um relatório de planos que eventualmente estejam lançados, 29 

talvez até por período. Braulio relatou que verificará a possibilidade de obter esse 30 

relatório pelo sistema, mas caso não consiga olhará na CDARA. Eder deixou 31 

registrado que na próxima reunião colocará em pauta a criação de uma comissão de 32 

docentes do NDE, para análise de planos e bibliografia básica. Em seguida, André 33 

Drumond sugeriu o seguinte Encaminhamento: Recomendação do NDE de que nas 34 



próximas atualizações dos planos de ensino a assembleia departamental levasse em 35 

consideração potenciais sobreposições de conteúdo programático. Encaminhamento 36 

aprovado por todos, com abstenção do professor Braulio. 2) Implantação da 37 

Comissão de Acompanhamento de Egressos (CAE): Eder repassou aos membros 38 

a cópia impressa da Resolução 01, de 06 de março de 2017 (que implantou a 39 

Comissão de Acompanhamento de Egressos). No que diz respeito à composição dos 40 

membros, o artigo 3º da Resolução estabelece que três docentes membros do NDE 41 

farão parte da Comissão, sendo designados pelo Presidente. Oportunamente, Eder 42 

arguiu quais docentes gostariam de fazer parte dessa Comissão, tendo manifestado 43 

interesse os docentes: Daniel Carnaúba, Rosana Ribeiro e Renato Gonçalves; André 44 

Drumond, como suplente. Na presidência da comissão foi designado Daniel 45 

Carnaúba. Ficou estabelecido um prazo para a comissão formalizar um plano de 46 

trabalho: um mês, contados desta reunião. 3) Aprovação da ata anterior: A ata da 47 

32ª reunião do NDE foi aprovada por todos, com duas abstenções, da professora 48 

Rosana e do professor Braulio. Após, o Presidente agradeceu a presença de todos e 49 

deu por encerrados os trabalhos do dia. Para constar, foi lavrada a presente ata, por 50 

mim, Ana Paula Pimenta Calazans,__________________ Assistente em 51 

Administração, que após lida e aprovada, será assinada por todos os presentes. 52 

Governador Valadares, 18 de abril de 2018. 53 
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