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

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA - CAMPUS AVANÇADO 2 

GOVERNADOR VALADARES. Aos 25 (vinte cinco) de julho de 2018 (dois mil e 3 

dezoito), às 15h50min (quinze horas e cinquenta minutos), na sala 307 (trezentos e 4 

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

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

dos docentes André Drumond Mello Silva, Bráulio de Magalhães Santos, Daniel 7 

Amaral Nunes Carnaúba, Renato Santos Gonçalves e Rosana Ribeiro Felisberto, 8 

Murilo Ramalho Procópio, Daniel Mendes Ribeiro. Após a verificação de quórum 9 

suficiente, por solicitação do Presidente do NDE Professor Daniel Amaral Nunes 10 

Carnaúba iniciou a reunião, e depois das boas-vindas deu início aos trabalhos, 11 

conforme pauta previamente enviada por e-mail. Justificativa de atraso: Professor 12 

Daniel Mendes Ribeiro justificou atraso poque estava participando de conferência com 13 

Michele da Diretoria de Imagem Institucional sobre o ENADE. PAUTA 1) Aprovação 14 

da Ata anterior: Colocada em votação a Ata da Trigésima Terceira Reunião do NDE, 15 

esta foi aprovada por unanimidade. Após Prof. Bráulio de Magalhães solicitou inversão 16 

do ponto de pauta sendo aceita por todos. 2) Discussão sobre critérios para a 17 

alternância de disciplinas por docentes do mesmo eixo a pedido da chefia. O 18 

chefe de Departamento do Curso de Direito relatou que a alternância de disciplinas 19 

entre docentes já havia sido objeto de debate no Departamento, inclusive já havia 20 

pedido que o NDE apreciasse e verificasse se há de fato uma demanda; porque no 21 

Curso de Administração os perfis de docentes e até mesmo essas alterações estão 22 

sendo discutidas pelo NDE; devido a essas informações solicitou que o NDE 23 

apreciasse se as alternâncias de disciplinas seria um fato que só o Departamento 24 

estaria apto a debater ou se o NDE poderia levantar alguns critérios, fazer um estudo 25 

sobre o assunto; não só nas alternâncias de disciplinas, mas objetivamente essa 26 

questão da alternância porque não tem muita clareza, não tem um consenso que 27 

envolve os elementos desde questões mais pedagógicas que poderiam envolver uma 28 

metodologia, uma técnica e até mesmo a formação do docente e se tem a ver com o 29 

perfil do professor; o que talvez seja um ponto de partida para o NDE começar a 30 

discutir ou buscar um referencial para os estudos; então levar o resultado ao 31 

Departamento em nível mais decisório. Informou, ainda, que apresentou a proposta 32 

ao NDE na expectativa de uma definição mais efetiva sobre essas atribuições. Na 33 

sequência professor Daniel Amaral Nunes Carnaúba respondeu que o NDE é um 34 



órgão consultivo e que as definições dos encargos, a quem atribuir os encargos, a 35 

missão de distribuir os encargos entre os docentes é do Departamento. Colocou que 36 

o NDE talvez possa aconselhar, fazer um estudo e indicar se o rodízio de disciplina 37 

entre os docentes faz sentido ou não; lembrando que quem aprova ou  não aprova é 38 

o Departamento. Logo após prof. Renato Santos Gonçalves argumentou que se for 39 

uma questão pedagógica ou não o rodízio das disciplinas entre os docentes; este foi 40 

um ponto levantado, achava importante discutir um pouco sobre o assunto e levar 41 

uma proposta ao Departamento. O coordenador do curso Daniel Ribeiro disse que 42 

concordava com o que prof. Renato Gonçalves colocou sobre o tópico em discussão; 43 

caso houvesse alguma questão pedagógica que justificasse a recomendação ao 44 

Departamento para que adotasse ou não algum critério valia a pena ser discutido e a 45 

melhor maneira para realizar esse estudo seria designar alguém do NDE para fazer 46 

uma pesquisa, um estudo e encaminhá-lo ao NDE para ser apreciado e se aprovado, 47 

enviá-lo ao Departamento. O Presidente Eder Marques de Azevedo perguntou se o 48 

estudo seria a partir de uma pesquisa com a orientação por parte do NDE. Prof. Bráulio 49 

argumentou que o NDE deveria designar alguém ou uma comissão para fazer um 50 

estudo sobre os critérios de alternância de disciplinas. O docente Renato dos Santos 51 

Gonçalves disse que seria necessário fazer uma revisão de literatura sobre 52 

pedagogia, sobre o assunto. Prof. Eder Marques de Azevedo sugeriu fazer o estudo 53 

no sentido de existir o concurso e a área de aderência do concurso, mas não estão 54 

vinculados a ela porque não existe cátedra. Relatou que pra efeito de estágio 55 

probatório, leva em conta a linha de pesquisa, aderência do professor por meio de 56 

publicações, atividades de extensões, de nenhum modo essa aderência do professor 57 

é levada ao longo da trajetória do docente, seja em estágio probatório, até mesmo 58 

para fins de avaliação de desempenho. Prof. Daniel Ribeiro colocou que essa questão 59 

citada pelo Presidente não caberia ser discutida pelo NDE. O Chefe do Departamento 60 

de Direito expôs que a questão a ser observada, especificamente, seria a questão 61 

pedagógica e didática, quais seriam as implicações, benefícios e prejuízos. Prof. Eder 62 

Marques de Azevedo sugeriu que o NDE faça uma pesquisa sobre o assunto e leve a 63 

reunião do Departamento para que possam deliberar. Nessa pesquisa deverá constar 64 

a quantidade de prof. efetivos, substitutos, se estão distribuídos por eixos, o tipo de 65 

realidade que deve ser levada em conta. O docente Renato Gonçalves colocou que 66 

deve ser observado quantos professores estão formalmente no eixo, mas dão aula 67 

em outros. Após as discussões foram designados para a realização da pequisa, os 68 



professores Renato Santos Gonçalves e Eder Marques de Azevedo, sendo 69 

estabelecido um prazo de 2 meses para entrega do relatório sobre o assunto; 70 

aproximadamente dia 04/09/2018 (quatro de setembro de dois mil e dezoito). 71 

INFORMES: a) Diretrizes do PROADES – Professor Daniel Ribeiro informou que 72 

segunda-feira, 02/07/2018 (dois de julho de dois mil e dezoito) foi a Brasília participar 73 

de reunião do Conselho Nacional de Educação, onde foi discutida a proposta 74 

elaborada por um membro do conselho sobre a nova Diretriz Curricular do Curso de 75 

Graduação em Direito no Brasil. Colocou que pela apresentação haverá revisão geral 76 

das Diretrizes dos cursos superiores de graduação no Brasil. A discussão sobre a 77 

nova Diretriz do Curso de direito foi definido por iniciativa da OAB que provocou o 78 

Conselho Nacional de Educação em 2013 (dois mil e treze); não houve uma definição, 79 

pelo que foi dito não haverá mudanças radicais no texto apresentado. Uma mudança 80 

que parece bastante significativa é o estabelecimento de parâmetros mínimos de 81 

carga horária para as atividades do curso de direito; houve pequena alteração, se 82 

estabeleceu que o eixo de formação para práticas profissionais que engloba 83 

basicamente atividade de Prática Jurídica e Prática de Simulado, atividades de ACG’S 84 

e Atividades Complementares, tem o valor máximo de 20% da carga horária do curso. 85 

Estabeleceram que desses 20% no mínimo 12% tem que ser com a parte de prática, 86 

relacionado a estágio e atividade de prática de simulado, as atividades 87 

complementares ficarão nesse patamar; na verdade não precisa haver ACG’S. O 88 

espaço de 12 a 20% da carga horária pode ser ocupado pelas atividades 89 

complementares de graduação. A nova Resolução é mais específica em relação a 90 

abertura dos currículos para atividades realizadas; com inclusão de atividades 91 

denominadas Tópicos Especiais, atividades que ocorrem eventualmente no curso e 92 

podem ser incluídas no currículo. b) Oferta Curso Pós-graduação na UFJF/GV: 93 

Professor Bráulio informou que a Direção do Conselho Superior da UFJF (Consu) - se 94 

reuniu para definir, autorizar que a UFJF/ Campus GV oferte o curso de pós-95 

graduação Lato Sensu e futuramente pós-graduação Stricto Sensu. Em seguida 96 

colocou que os docentes precisam verificar se há quantidade suficiente de docentes 97 

e se têm condições de ofertar essa demanda. c) Compra FAGV: O chefe do 98 

Departamento de Direito informou que houve um avanço na discussão sobre a compra 99 

da FAGV e que haveria uma nova reunião para efetivar essa compra; Prof. Bráulio de 100 

Magalhães pediu licença e se retirou porque ia participar da reunião do Conselho 101 

Gestor UFJF/Campus - GV. Após os informes retornaram aos pontos de pauta. 3) 102 



Definição da Política de Egressos – Apresentação e apreciação da proposta 103 

elaborada pela comissão para acompanhamento de egressos: Prof. Daniel 104 

Carnaúba apresentou formulário elaborado pela comissão para acompanhamento de 105 

egressos contendo 50 perguntas, para apreciação e aprovação dos membros do NDE. 106 

Logo o presidente Eder Marques perguntou se o formulário seria enviado pelo site da 107 

instituição. Prof. Daniel Carnaúba informou que seria por e-mail. Professora Rosana 108 

Felisberto complementou dizendo que se o formulário fosse enviado pelo site da 109 

instituição as pessoas precisariam se disponibilizar a entrar no site e responder as 110 

perguntas, o índice de retorno seria muito baixo e se fosse enviado por e-mail 111 

alcançaria melhor resultado. Prof. Daniel Ribeiro comentou que parte do questionário 112 

já constava na avaliação do ENADE e que a partir de agosto os discentes teriam 113 

acesso à avaliação, por meio dos alunos conseguiriam visualizar as questões. Prof. 114 

Daniel Carnaúba questionou se teriam acesso ao resultado do ENADE. Prof. Daniel 115 

Ribeiro respondeu que teriam acesso aos resultados globais. Prof. Daniel Carnaúba 116 

colocou que apresentou o formulário para ser discutido em assembleia e se 117 

necessário reduzido. Prof. Daniel Ribeiro informou que até a parte de carreira e 118 

perspectiva daria para aproveitar junto a avaliação do ENADE e que seria preciso 119 

especificar qual o objetivo do questionário. Prof. Daniel Carnaúba respondeu que 120 

provavelmente são 2 objetivos, porque tem dois perfis: Um serve para autoavaliação 121 

do curso e o outro para saber como o aluno tem se inserido no mercado. Pra prof. 122 

Daniel Ribeiro o primeiro objetivo traçado seria bem atendido pelo ENADE; talvez mão 123 

seria necessário fazê-lo. Seria interessante focar no que o egresso está fazendo. 124 

Disse, ainda, que o questionário deveria permitir verificar se o perfil do egresso do 125 

Curso de Direito corresponde ao que se prevê no perfil de egresso que está no PPC. 126 

Comentou que o resultado do ENADE são dados importantes para qualquer processo 127 

de revisão. Professor Daniel Carnaúba disse que a partir das colocações de professor 128 

Daniel Ribeiro seria necessário colocar duas questões: análise do curso e análise 129 

efetiva do perfil do egresso. Professora Rosana Felisberto colocou achar importante 130 

constar no questionário a avaliação dos TAEs e se disponibilizou a reduzir o formulário 131 

de acordo com as discussões em assembleia e enviá-lo novamente a comissão. Após 132 

as discussões foi designado que professora Rosana Felisberto ficaria responsável 133 

pela referida redução e levaria para apreciação e aprovação na próxima reunião no 134 

final de setembro/18. 4) Propositura de criação de comissão para discussão de 135 

reestruturação do PPC. O presidente do NDE encaminhou a proposta de criação de 136 



comissão para reestruturação do PPC para apreciação da assembleia. Prof. Daniel 137 

Ribeiro colocou que seria preciso aguardar o final do ciclo e a possível publicação das 138 

diretrizes que devem ser publicadas após o resultado do ENADE, cuja previsão seria 139 

a partir do meado de 2019, para realizar a reestruturação do PPC; evitando assim um 140 

retrabalho, pois a reestruturação seria de acordo com as novas Diretrizes. Colocada 141 

em votação a proposta de suspensão da reestruturação do PPC até a publicação das 142 

novas Diretrizes, esta foi aprovada por unanimidade. Após o Presidente agradeceu a 143 

presença de todos e deu por encerrados os trabalhos do dia. Para constar, foi lavrada 144 

a presente ata, por mim, Maria José de Fátima Varela Cruz, Assistente em 145 

Administração, que após lida e aprovada, será assinada por todos os presentes. 146 

Governador Valadares, 04 de julho de 2018. 147 
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