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ATA N.° 010/12 DA REUNIÃO 1 

ORDINÁRIA DO CONSELHO DO CURSO 2 

DE DIREITO REALIZADA NO DIA 24 DE 3 

SETEMBRO DE 2012. 4 

 5 

Às 14h49min (quatorze horas e quarenta e nove minutos) do dia 24 (vinte e quatro) de setembro 6 

de 2012, no auditório do Núcleo de Prática Jurídica (Escritório Modelo de Direito), mediante 7 

convocação expedida pela Presidente do Conselho do Curso de Direito, compareceram: 1 – 8 

Maydê Borges Beani Cardoso – Presidente; Jaqueline de Kássia Ribeiro de Paiva – 9 

Coordenadora de Estágio; e os Conselheiros: Gilson Ribeiro Filho, Ms. Gomercindo Tadeu 10 

Silveira, Luiz Tadeu Guardiero Azevedo, Rhoger Gomes Nunes, Ubiratã Silvestre Pereira, 11 

Verônica Silva do Prado Disconzi. Ausentes COM justificativa: Ms. Adriano Fernandes Moreira 12 

(licença prêmio), José Augusto Bezerra Lopes (licença prêmio), Kárita Carneiro Pereira 13 

(mestrado) e Ms. Plínio Pinto Teixeira (licença médica). Ausentes SEM justificativa os seguintes 14 

conselheiros: Adilar Daltoé, Arlan de Araújo Xavier, Cibele Maria Belezzia, Euzébio Araújo 15 

Silva, Gabriela Moura F. de Souza, Ms. Manoel Bonfim Furtado Correia e Rodrigo Meneses 16 

Maciel. Para tratarem da seguinte pauta: 1 – Aprovação da Ata n.° 009/2012 (31/08/2012); 2 – 17 

Simulado ENADE – ausência dos acadêmicos (estudos independentes) / aplicação da prova em 18 

outro dia para os alunos ausentes; 3 – Reunião professores: carga horária diversificada; 4 – 19 

Banca para professores: cadastro de reserva; 5 – Informações Gerais. Às 14h49min a presidente 20 

iniciou a sessão com a leitura da ata n.° 009/2012, a qual colocada em apreciação foi 21 

APROVADA por unanimidade. Ato contínuo passou-se ao 2º tópico: Simulado ENADE – 22 

ausência dos acadêmicos (estudos independentes) / aplicação da prova em outro dia para os 23 

alunos ausentes. Foi realizado um simulado do ENADE para os acadêmicos que irão fazer a prova 24 

dia 25 de novembro de 2012, entretanto, vários alunos não compareceram ao simulado. O 25 

conselheiro Ms. Gomercindo disse que ser benevolente com os alunos causa displicência entre os 26 

alunos. A conselheira Verônica sugeriu que o conselheiro Ms. Gomercindo esteja mais próximo à 27 

comissão responsável pelo ENADE para compartilhar as ações que foram realizadas no período 28 

em que o mesmo fora coordenador do curso, pois foi na sua época que a instituição obteve maior 29 

conceito. O conselheiro Ms. Gomercindo afirmou que os alunos não dão prioridade à Instituição. 30 

O conselheiro Ubiratã questionou quantos alunos faltaram ao simulado. A conselheira presidente 31 

informou que em torno de 50% (cinquenta por cento) dos alunos inscritos para o exame não 32 

compareceram ao simulado. O conselheiro Luiz Tadeu disse que os alunos não tem compromisso 33 

com o saber, que fazem críticas destrutivas à Instituição, mas só querem “moleza”. A conselheira 34 

Verônica afirmou que foi falha da Instituição nomear a comissão muito próxima ao exame, não 35 

havendo tempo hábil para elaboração de estratégias para atingir o público alvo. O conselheiro Ms. 36 

Gomercindo sugeriu que seja feito tudo que estiver ao alcance da IES para que os alunos 37 

compareçam e tenham boas notas, uma vez que o nome da Instituição está em jogo. O conselheiro 38 

Luiz Tadeu afirmou que o problema é cultural; o aluno não tem o hábito de ler, nem literatura, 39 

nem livro jurídico. O conselheiro Ms. Gomercindo sugeriu que seja feito imersão profunda, não é 40 

um caso que seja resolvido de última hora, tem que haver preparação com antecedência. O 41 

conselheiro Ubiratã sugeriu que seja feito palestra com o professor Jackson e posteriormente com 42 

outros profissionais. A partir do próximo semestre (2013/1) a comissão trabalhe com os alunos do 43 
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4º e 5º períodos para que os alunos estejam bem preparados para o exame, pois a prova do 44 

ENADE tem perfil diferente das provas de concurso e OAB. A conselheira Verônica sugeriu que a 45 

prova intervalar referente ao 1.º bimestre seja estilo OAB/concurso e a do 2.º bimestre seja estilo 46 

ENADE, pois desta forma os alunos estariam preparados para os dois tipos de prova.  O 47 

conselheiro Ms. Gomercindo disse que está havendo um sucateamento dos cursos da IES, falta 48 

assessoria técnica, orientador pedagógico, para que há crescimento da qualidade do ensino. A 49 

conselheira presidente resumiu a proposta, qual seja: em relação aos alunos que não 50 

compareceram ao simulado do ENADE, não será confeccionado certificado de horas 51 

complementares nem serão computadas como estudos independentes (atividade do relatório do 52 

EMD); bem como não será aplicada prova para os faltosos. Colocado em votação a proposta 53 

acima, a mesma foi aprovada por unanimidade. Passou-se para o próximo item: 3º - Reunião 54 

professores: carga horária diversificada. A conselheira presidente falou sobre a necessidade de 55 

haver mais reuniões com todos os professores do curso, no mínimo uma vez ao mês. O 56 

conselheiro Ubiratã disse que o conselho do curso é quem está sustentando o curso, pois todos os 57 

problemas vem para o conselho. O conselheiro Luiz Tadeu disse que falta comprometimento dos 58 

membros docentes com a Instituição, não há interação entre os professores, acrescentando que se a 59 

reunião foi marcada, o professor tem obrigação de comparecer. A conselheira presidente sugeriu 60 

que as reuniões sejam mensais e realizadas no campus I da IES, em horário de aula, no período 61 

noturno (às 21h30min), em dias da semana alternados para que não haja prejuízo a nenhuma 62 

disciplina e não integralizará a carga horária diversificada. Os conselheiros Luiz Tadeu e Verônica 63 

concordaram que as reuniões sejam realizadas em horário de aula.  Colocado em apreciação a 64 

proposta mencionada acima, a mesma foi aprovada por unanimidade. Item 4º - Banca para 65 

professores: cadastro de reserva. Assunto debatido em reunião anterior e que ficou para ser 66 

apreciado nesta reunião. O conselheiro Ms. Gomercindo disse que a solução do problema pode ser 67 

a regulamentação das licenças prêmio. A idéia da banca para cadastro de reserva de docente 68 

deverá ser melhor analisada. Passou-se ao próximo item: 5º - Informações Gerais. Passada a 69 

palavra à conselheira Jaqueline, a mesma falou sobre procedimentos no EMD via portal. Na 70 

reunião realizada no dia 03 de setembro do corrente ano com todos os professores do curso, foi 71 

sugerido que parte do dinheiro em caixa do FUMEND seja utilizado para compra de um escâner 72 

melhor em decorrência do peticionamento eletrônico. O Núcleo de Prática Jurídica (EMD) fará 73 

uma Comunicação Interna para o DARF – Diretoria Administrativa Financeira, justificando a 74 

necessidade do equipamento e esta tomará as providências cabíveis. O Conselho de Curso 75 

aprovou, por unanimidade, a aquisição de um escâner para o Núcleo de Prática Jurídica. 76 

Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 16hs 18min (dezesseis horas e dezoito 77 

minutos) e, a presente ata lavrada por mim, Valdicleia Menezes Ferreira, assinada por todos os 78 

presentes conforme lista de presença anexa que passa a fazer parte desta ata.  79 


