
 

Ata da 31ª Reunião Ordinária do Curso de Direito da UFSB 

Aos vinte dias do mês de fevereiro de 2020, às 15h30m, na sala Mata Medonha, no Campus                 
Sosígenes Costa, Porto Seguro, deu-se início à 31ª reunião ordinária do Curso de Direito da               
Universidade Federal do Sul da Bahia. A reunião foi convocada pela Vice-Coordenação do             
Curso e presidida pelo Vice-Coordenador do Curso de Direito, Prof. Victor Hugo Criscuolo             
Boson. Além deste, estiveram presentes as/os docentes: Fabio Bozza, David Santos Fonseca,            
Carolina Bessa Ferreira de Oliveira, Daniela Teixeira Rocha, Cristina Grobério Pazó, Patrícia            
Aurélia Del Nero, Lidyane Ferreira e Danilo Christiano Antunes Meira. Pela representação            
discente, participou Anna Carolline Santana Pereira. INFORMES: 1. Afastamento Prof.          
Antônio Armando Albuquerque. Prof. Victor Hugo Criscuolo Boson noticia o afastamento do            
Prof. Antonio Armando Albuquerque, para acompanhamento de seu pai, desde o dia 05/02/2020.             
2. Diálogo com a CEP/UFSB no CC TCC III - CEP/UFSB em 05/03/2020 (Org.: Prof.a               
Carolina Bessa). O Prof. Victor Hugo Criscuolo Boson noticiou a realização do evento             
“Diálogo com a CEP/UFSB”, parte das atividades do CC TCC III, em 05/03/2020, organizado              
pela Profa. Carolina Bessa. 3. Grupo de Trabalho para Planejamento de Ações junto ao              
MEC para Autorização e Reconhecimento do Curso de Direito. Foi expedida a Portaria             
22/2019, pelo CFCHS, que instituiu o Grupo de Trabalho para Planejamento de Ações junto ao               
MEC para Autorização e Reconhecimento do Curso de Direito. A Comissão tem o prazo 180               
(cento e oitenta) dias para que realize suas atividades a partir da Edição e publicação da regular                 
Portaria. 4. Planos individuais de trabalho. A decania do CFCHS solicita que os Planos              
individuais de trabalho sejam preenchidos e enviados pelas/os docentes. 5. Integralização de            
Carga horária. O Prof. Danilo Meira relatou alguns problemas relativos à integralização de CH              
da turma de 2018, derivados do formato de oferta dos componentes do BIH. Sugere a edição de                 
um memorando à Prof.a Janaína Losada, solicitando a matrícula compulsória dos alunos que não              
conseguiram se matricular. Prof.a Lidyane parabeniza a iniciativa. Relata que muitos alunos do             
2019 não se matricularam na turma de Filosofia do Direito. Sugere ofertas duplas e turmas               
específicas para o direito e que o ponto seja tratado como ponto de pauta. 6. Comissão de                 
Atividades Complementares. O Prof. David Fonseca noticiou o início das atividades da            
Comissão de Atividades Complementares. PAUTA 1. Componente Processo Público -          
Constitucional e Administrativo. O Prof. Victor Hugo Boson sugeriu pautar a possibilidade de             
cancelamento de oferta do CC para o quadrimestre 2020.1, considerando o afastamento do Prof.              
Antônio Armando Albuquerque. A discente Iara se manifestou indicando nomes de professores            
que possivelmente poderiam assumir o CC. A discente Tayná argumentou que o regimento trata              
das prioridades em relação aos componentes: em primeiro lugar, os obrigatórios do Curso de              
Direito, depois os optativos do Direito, e apenas depois a pós-graduação. Solicita que os              
professores se ajustem e assumam o componente sem cancelar a oferta. O Prof. David Fonseca               



 
sugere que as professoras da área avaliem, via consulta, a possibilidade de assumirem o              
componente e, na impossibilidade, que a oferta seja assumida por outras/os professoras/es.            
Algumas/ns professoras/es se voluntariam a participar dessa oferta. A discente Tayná sugere que,             
dada a possibilidade de que a qualidade do componente fique comprometido, outro componente             
optativo seja ofertado no lugar de Processo Administrativo e Constitucional. A discente            
Monalisa discorda da proposta de ofertar um componente optativo. Afirma que o melhor é que o                
número de professores de Processo Administrativo e Constitucional seja reduzido. Prof. Victor            
Hugo Boson propôs a votação da proposta de adiar o componente para o próximo quadrimestre               
ou de oferta no 2020.1, com a contribuição de várias/os professoras/es. As/os discentes divergem              
quanto ao ponto. A representação discente decidiu pelo oferecimento. Ficou deliberado que será             
realizado um esforço coletivo entre as/os professoras/es que se disponibilizaram para o            
oferecimento do componente de Processo Constitucional ainda neste quadrimestre. 2. Indicação           
de membro para Comissão para processo de escolha do novo Decano. O nome do Prof. Fábio                
Bozza foi aprovado para ser indicado junto ao CFCHS para compor a Comissão para processo de                
escolha do novo Decano, à unanimidade. 3. Proposta de Curso de Pós-Graduação em Direito              
(encaminhada pelo GT). Considerando que muitas/os membras/os do Colegiado não tiveram           
tempo hábil para análise das modificações realizadas por docentes na minuta de projeto de              
pós-graduação apresentada por GT específico, o ponto foi retirado de pauta. 4. Interesse na              
aprovação de convênio entre UFSB e Ministério Público estadual. O prof. Victor Hugo             
Criscuolo Boson apresentou a possibilidade de celebração de convênio interinstitucional entre a            
UFSB e o Ministério Público do estado da Bahia, para oferta de estágio aos estudantes da                
Universidade. O Colegiado aprovou, à unanimidade, o interesse do Curso de Direito na abertura              
do processos de convênio com o Ministério Público estadual. 5. Matrícula dos alunos do              
Direito nos componentes do BIH. A votação encaminhou como solução a elaboração de um              
estudo sobre ofertas no próximo quadrimestre. Também ficou aprovado que a matrícula de             
alunas/os do Direito no CC de Práticas e Estágio supervisionado e Direito e empreendedorismo              
se daria por meio da elaboração de memorando para matrícula compulsória. Eu, Victor Hugo              
Criscuolo Boson, digitei a presente ata, que uma vez lida, revisada e achada conforme pelas/os               
presentes, vai assinada por mim e por todas/os presentes, acompanhada dos anexos citados e das               
cópias das decisões no chat. Nada mais. 

 

  

Anna Carolline Santana Pereira 



 
ANEXO 1 – CHAT 

 [15:50] Valdice Barbosa: Sim 

[15:50] Anna Carolline Pereira: Boa tarde, sim! 

[15:53] Lidyane Ferreira: boa tarde 

[15:54] Lidyane Ferreira: Gostaria de pedir para incluir um informe 

[16:00] Anna Carolline Pereira: Estou fazendo o levantamento, fiz um questionário, os colegas             
ainda estão respondendo. 

[16:01] Lidyane Ferreira: gostaria de comentar esse informe do Danilo 

[16:01] Lidyane Ferreira: carol, pode nos dar uma parcial? 

[16:02] Lidyane Ferreira: apenas aqueles 28 tinham respondido? 

[16:03] Anna Carolline Pereira: posso sim 

[16:03] Lidyane Ferreira: não ouço vocês 

[16:03] Lidyane Ferreira: agora ouço, desliguei o microfone 

[16:04] WALLACE REZENDE FERNANDES: agora sim 

[16:04] WALLACE REZENDE FERNANDES: escutamos 

[16:04] WALLACE REZENDE FERNANDES: pode falar 

[16:07] WALLACE REZENDE FERNANDES: 34 

[16:08] Anna Carolline Pereira: Até agora 33 alunos responderam 

[16:09] Anna Carolline Pereira: Isso, 12 alunos 

[16:17] Anna Carolline Pereira: Já adicionado no questionário 

[16:17] Lidyane Ferreira: obrigada! 

[16:20] Lidyane Ferreira: melhorou? 



 
[16:23] Lidyane Ferreira: Eu e a profa Carolina estamos com 3 ccs, porque temos também outro                
na pós-graduação 

[16:24] PATRICIA AURELIA DEL NERO: Olá Colegas! Boa tarde! me parece a melhor             
proposta, pois o professor Antonio Armando havia me consultado anteriormente! Se houvesse            
um pouco mais de tempo para o planejamento para uma força tarefa com colegas para assumir o                 
componente de forma compartilhada! 

[16:24] Lidyane Ferreira: Quanto à lista, sugiro incluir a profa Célia e a profa Patrícia 

[16:24] PATRICIA AURELIA DEL NERO: sim! pode me incluir na lista, sem problema! 

[16:25] Lidyane Ferreira: concordo com patrícia: "Se houvesse um pouco mais de tempo para o               
planejamento para uma força tarefa com colegas para assumir o componente de forma             
compartilhada" 

[16:27] PATRICIA AURELIA DEL NERO: Não sabia que era componente obrigatório! Não            
podemos fazer uma força coletiva para vários colegas assumirem o componente? 

[16:34] Carolina Bessa: Pelo que soube o Prof Armando já havia consultado todos 

[16:34] PATRICIA AURELIA DEL NERO: concordo! proponho o envio da Ementa! 

[16:34] Lidyane Ferreira: gostaria de sugerir que na área fossem incluidos os professores da area               
de processo e também o prof Rabbani 

[16:35] Lidyane Ferreira: não sei como está a ch do prof rabbani 

[16:37] Lidyane Ferreira: danilo, no próximo quadrimestre a gente consegue se reorganizar. o             
problema é nesse, pq já assumimos outros compromissos universitários que vão além da sala de               
aula 

[16:39] PATRICIA AURELIA DEL NERO: Já me disponibilizei se for de forma coletiva e              
compartilhada! 

[16:40] Lidyane Ferreira: victor, entendo que a coordenação fica com a coordenação... eu não me               
disponibilizei pq assumi compromissos universitários e não tenho como honrar bem a todos             
assumindo mais um. assim, não é o ideal sequer para asos estudantes, numa força-tarefa, a               
depender da quantidade de trabalho (decorrente da quantidade de pessoas), eu tenho como             
contribuir. 



 
[16:44] Lidyane Ferreira: eu me disponibilizo para remédios constituicionais 

[16:44] PATRICIA AURELIA DEL NERO: penso que para compartilhar esse componente,           
precisamos de mais docentes! assim ficaria um ou dois encontros para cada colega! 

[16:46] PATRICIA AURELIA DEL NERO: Boa proposta do professor Fábio! Pode           
compartilhar a obra! 

[16:46] Anna Carolline Pereira: tá ruim 

[16:47] Lidyane Ferreira: victor, tá cortando 

[16:47] Anna Carolline Pereira: sim 

[16:47] Lidyane Ferreira: escuto 

[16:47] Gabriel Gil Lima Xavier: melhorou 

[16:47] Lidyane Ferreira: 2 encontros para cada parece factível 

[16:48] Carolina Bessa: Posso colaborar em remédios 

[16:48] Carolina Bessa: Sugeriria uma reunião de elaboração conjunta do PEA 

[16:48] Carolina Bessa: para evitar muita fragmentação 

[16:48] Lidyane Ferreira: de acordo 

[16:49] Carolina Bessa: Poderia ser quinta ou sexta q vem a reunião? 

[16:49] Radha Arruda - DCE: está cortando 

[16:50] Lidyane Ferreira: thayná, não é sobre fugir do cc. é sobre responsabilidade. nós              
assumimos compromissos considerando o tempo disponível. assumir mais um, a essa altura,            
significa realizar com menos qualidade os outros compromissos. 

[16:51] Lidyane Ferreira: há algum cc obrigatório de 2020.2 que poderia ser trocado com esse de                
2020.1? 

[16:52] Lidyane Ferreira: (é tecnicamente possível abrir ccs agora?) 



 
[16:53] Radha Arruda - DCE: não escutamos o que o prof David está a falar 

[16:53] Anna Carolline Pereira: Não sei 

[16:53] Anna Carolline Pereira: Falem no microfone, por favor! 

[16:53] Lidyane Ferreira: no próximo, o próprio armando poderia pegar 

[16:53] José Leandro: Ele está falando que poderia abrir 10 vagas em criminologia. Mas que nao                
resolveria o problema! 

[16:58] Lidyane Ferreira: não estamos ouvindo 

[16:58] Radha Arruda - DCE: por favor falem no microifono 

[16:58] Radha Arruda - DCE: microfone* 

[16:58] Lidyane Ferreira: (davi, não escutei o comentário sobre vagas em criminologia) 

[17:00] Radha Arruda - DCE: Faz analogias a avião não... não tem dado muito certo com a                 
UFSB 

[17:01] PATRICIA AURELIA DEL NERO: O som está ruim! 

[17:02] Radha Arruda - DCE: sim 

[17:02] Anna Carolline Pereira: sim 

[17:02] Lidyane Ferreira: escuto 

[17:02] Radha Arruda - DCE: acho que é mal contato no microfone 

[17:03] PATRICIA AURELIA DEL NERO: Como mencionei anteriormente! o melhor é no            
próximo quadrimestre! Se não for possível, de forma compartilhada oferecer o componente em             
módulos! 

[17:03] Lidyane Ferreira: voto pela inclusão no planejamento do próximo quadrimestre. n temos             
como garantir que seria assumido por apenas um docente 

[17:04] PATRICIA AURELIA DEL NERO: obs: Eu não voto! Só sugiro! 



 
[17:05] Anna Carolline Pereira: É isso Prof Fabio! 

[17:06] PATRICIA AURELIA DEL NERO: não é possível ouvir! favor falar no microfone! 

[17:06] Anna Carolline Pereira: por favor!! microfone 

[17:07] PATRICIA AURELIA DEL NERO: no microfone,  por favor 

[17:11] PATRICIA AURELIA DEL NERO: concordo! 

[17:13] Lidyane Ferreira: maravilha o interesse do MPE 

[17:14] Lidyane Ferreira: danilo, 

[17:14] Lidyane Ferreira: vou tentar ligar aqui 

[17:15] Anna Carolline Pereira: sim 

[17:17] Anna Carolline Pereira: Profa, a questão tbm é incluir o pessoal que forma tecnicamente               
ano que vem 

[17:17] Anna Carolline Pereira: Pq acredito q esses 29 são do BIH 

[17:18] Anna Carolline Pereira: Sério? 

[17:18] Anna Carolline Pereira: ahh sim 

[17:32] PATRICIA AURELIA DEL NERO: Eu não voto! No entanto, pergunto: Se são apenas              
esses estudantes,  não pode tomar as providências para matricula-Los? 

[17:32] Lidyane Ferreira: o problema não está nos ccs da área de concentração 

[17:32] Lidyane Ferreira: não, davi. 

[17:32] Lidyane Ferreira: em direito temos 80 

[17:33] Lidyane Ferreira: ok, apenas um detalhe: os do bih n são da área de concentração. 

[17:33] Lidyane Ferreira: pois! 



 
[17:34] Lidyane Ferreira: sim, pode por gentileza repetir os ccs do direito para os quais se vota se                  
haverá memorando? 

[17:34] Lidyane Ferreira: práticas? 

[17:34] Lidyane Ferreira: qual optativa? 

[17:34] Lidyane Ferreira: para os 44? 

[17:34] Lidyane Ferreira: ok 

[17:35] PATRICIA AURELIA DEL NERO: Boa tarde! obrigada 

[17:35] Lidyane Ferreira: boa tarde 
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