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ATA N.° 014/12 DA REUNIÃO 1 

ORDINÁRIA DO CONSELHO DO CURSO 2 

DE DIREITO REALIZADA NO DIA 22 DE 3 

NOVEMBRO DE 2012. 4 

 5 

Às 14h33min (quatorze horas e trinta e três minutos) do dia 22 (vinte e dois) de novembro de 6 

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: Adilar Daltoé, Gilson Ribeiro Filho, Ms. 10 

Gomercindo Tadeu Silveira, Kárita Carneiro Pereira, Ubiratã Silvestre Pereira, Euzébio 11 

Araújo Silva, Gabriela Moura F. de Souza e Rodrigo Meneses Maciel. Ausentes COM 12 

justificativa: Ms. Adriano Fernandes Moreira (curso), Cibele Maria Belezzia (fórum), José 13 

Augusto Bezerra Lopes (luto), Ms. Manoel Bonfim Furtado Correia (Católica), Ms. Plínio Pinto 14 

Teixeira (licença médica) e Verônica Silva do Prado Disconzi (licença médica). Ausentes SEM 15 

justificativa os seguintes conselheiros: Arlan de Araújo Xavier, Luiz Tadeu Guardiero Azevedo, 16 

Pedro Henrique Nunes e Rhoger Gomes Nunes. Para tratarem da seguinte pauta: 1 – 17 

Aprovação das Atas n.° 012/2012 (08/10/2012) e n.° 013/2012 (22/11/2012); 2 – Semana Jurídica; 18 

3 – Carga Horária dos minicursos; 4 – Disciplina de Prática Forense e 5 – Informações Gerais. Às 19 

14h33min a presidente iniciou a sessão com a leitura das atas n.° 012 e 013 de 2012, as quais 20 

colocadas em apreciação foram APROVADAS por unanimidade. Ato contínuo passou-se ao 2º 21 

tópico – Semana Jurídica. Na reunião do dia 08/10/2012 (ata n.° 11/2012) foi debatido sobre o 22 

tema em reunião do conselho e ficou estabelecido que o CA do curso de Direito (Centro 23 

Acadêmico Mário Coelho) enviaria o projeto do evento para a coordenação até o dia 16/10/2012. 24 

Em decorrência da reunião do dia 13/11/2012 (sem “quorum” – ata n.° 13/2012) não ter ocorrido, 25 

a coordenação resolveu encaminhar uma comunicação interna (352/2012) à Fundação UNIRG 26 

requerendo o atendimento da solicitação de serviço, enviada no primeiro semestre do corrente ano, 27 

para que o evento “Semana Jurídica” pudesse ser realizado. Entretanto, em virtude de licença do 28 

Diretor Financeiro da Fundação, não houve resposta da comunicação encaminhada até a presente 29 

data. O conselheiro MS. Gomercindo entendeu ser complicado a realização do evento neste 30 

semestre, uma vez que os alunos já estão entrando em semana de provas. O conselheiro Adilar 31 

concordou com o Conselheiro MS. Gomercindo, acrescentando ainda que poderia marcar o evento 32 

para o próximo semestre, deixando estabelecido no calendário acadêmico os dias do evento, 33 

podendo ser realizado uma semana após as Provas Intervalares do 1.º bimestre. A conselheira 34 

presidente acrescentou dizendo que o evento poderia ser realizado todo semestre, durante 03 (três) 35 

dias, logo após as provas intervalares, sendo que as palestras ocorreriam à noite e durante o dia 36 

seriam realizados seminários e minicursos. A Conselheira presidente sugeriu ainda que sejam 37 

realizados eventos de acordo com as datas comemorativas importantes do curso no decorrer dos 38 

semestres (2013/1 e 2013/2). A conselheira Jaqueline falou sobre dotação orçamentária planejada 39 

desde o ano passado, entrando inclusive em contato com palestrantes, porém a instituição não 40 

possui infraestrutura. O conselheiro Ubiratã concordou com a sugestão da conselheira Kárita em 41 

fazer uma nota de repúdio a ação da Fundação, pois esta doou R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para 42 

alguns acadêmicos participarem de congresso em Florianópolis e alega não ter dinheiro para 43 

climatizar o auditório do Campus I para realização da Semana Jurídica. O conselheiro Rodrigo 44 

esclareceu, afirmando que o pedido de doação de referida verba não partiu do Centro Acadêmico. 45 
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A conselheira Kárita sugeriu manifestar-se contra a administração sobre a ingerência em relação à 46 

distribuição de recursos. O conselheiro Ubiratã indagou a respeito do pedido de anulação de 47 

colação de grau dos alunos que não tinham integralizado as horas complementares prevista na 48 

matriz curricular do curso encaminhado ao CONSUP e sobre abertura de processo disciplinar para 49 

apurar a responsabilidade de quem autorizou a colação dos mesmos encaminhado à Comissão 50 

Permanente Disciplinar no início do semestre letivo (2012/2). A conselheira presidente informou 51 

que a coordenação já enviou os pedidos, entretanto até a presente data não obteve nenhuma 52 

resposta nem do CONSUP nem da Comissão de Ética e Disciplina. A conselheira Jaqueline 53 

sugeriu que seja feita moção de repúdio sobre o não atendimento da solicitação de climatização do 54 

auditório, bem como acrescentar todos os pedidos de melhoria da infraestrutura do campus I. Os 55 

conselheiros aprovaram por UNANIMIDADE que o pedido encaminhado ao CONSUP e à 56 

Comissão Permanente Disciplinar seja reiterado; que acontecerão dois eventos (“Semana 57 

Jurídica”) por ano – um cada semestre, os quais acontecerão uma semana após as provas 58 

intervalares (2ª, 3ª e 4ª feira), sendo realizada durante 03 (três) dias. Sobre a palestra do 59 

senador João Costa, o conselheiro MS. Gomercindo sugeriu que a mesma seja incluída na 60 

semana jurídica, a qual foi aprovada por unanimidade pelos conselheiros. 3 – Carga Horária 61 

dos minicursos. A conselheira presidente esclareceu que os alunos fazem inscrição para os 62 

minicursos diretamente na plataforma IOW e a coordenação, após a entrega da lista de presentes, 63 

elabora o certificado de participação para os acadêmicos. Porém, os alunos tem reclamado e 64 

solicitam que a carga horária seja ampliada. O conselheiro MS. Gomercindo sugeriu que o projeto 65 

dos minicursos seja alterado, incluindo 01 (uma) hora de atividade complementar. A conselheira 66 

Jaqueline sugeriu que as alterações apresentadas poderiam ser acrescentadas para os próximos 67 

minicursos, uma vez que a alteração em cursos já em andamento tiraria a autonomia do docente. 68 

Proposta aprovada por unanimidade. O conselheiro Adilar sugeriu para o próximo semestre 69 

que seja estabelecida parceria entre a coordenação do curso de Direito e OAB. 4 – Disciplina de 70 

Prática Forense. A conselheira presidente disse que para resolver 100% (cem por cento) dos 71 

problemas em relação à disciplina de prática forense seria a mudança de grade, entretanto, 72 

precisamos solucionar o problema da referida disciplina na atual grade. A conselheira Jaqueline 73 

apresentou 03 (três) propostas distintas da forma atual. A conselheira Gabriela sugeriu manter o 74 

mesmo formato das aulas para o próximo semestre. A conselheira presidente votou pela mudança 75 

tendo em vista que o resultado pretendido não está sendo alcançado. Discutidas as propostas, o 76 

conselho de curso APROVOU por unanimidade a seguinte: respeitado o Projeto Pedagógico do 77 

Curso, a disciplina tem 90 (noventa) horas, divididas em 22,5 (vinte e duas horas e meia) de 78 

estudos independentes e 62,5 (sessenta e duas horas e meia de estudos em sala de aula. Estas 79 

62,5h estão compreendidas em 01 (uma) hora de estudos práticos no auditório, com um 80 

professor específico para tal, e em seguida, irão para os laboratórios de estágio, onde terão 81 

um supervisor encarregado das orientações para resolução dos casos concretos e 82 

atendimentos e cumprirão 03 (três) horas. Da parte teórica, serão produzidas peças 83 

simuladas as quais serão anexadas ao relatório e avaliadas pelo professor encarregado da 84 

parte prática. Mantêm-se assim a carga horária total de 90 (noventa) horas, incluídos os 85 

estudos independentes, estudo teórico e prático da disciplina, em, no mínimo, 16 (dezesseis) 86 

encontros ao longo do semestre. Deliberou-se ainda que na confecção do horário, deverá a 87 

coordenação de estágio observar a concentração das turmas de penal num único dia, e as 88 

cíveis em outros, alternando-as semestralmente, se necessário, teremos mais de um dia para 89 

as disciplinas cíveis e criminais. Quanto a carga horária dos professores deliberou-se a 90 

distribuição de uma hora/aula para o professor encarregado da parte teórica e quatro horas 91 
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para o outro professor, nestas inseridas a carga horária dos estudos independentes, os quais 92 

serão atribuição do professor da “parte prática” a análise de seu cumprimento bem como a 93 

distribuição das atividades. 5 – Informações Gerais: A conselheira presidente informou a data 94 

da próxima reunião, qual seja 03/12/2012. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 95 

16h18min (dezesseis horas e dezoito minutos) e, a presente ata lavrada por mim, Valdicleia 96 

Menezes Ferreira, que após lida, discutida, aprovada e assinada por todos os presentes conforme 97 

lista de presença anexa que passa a fazer parte desta ata. 98 


