
ATA DA 32° REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE DIREITO  

Aos 26 dias de Março de 2020, no Campus Sosígenes Costa, localizado em Porto Seguro, 
reuniram-se metapresencialmente os professores Cristina Grobério Pazó, Danilo 
Christiano Antunes Meira, Fábio da Silva Bozza, Daniela Rocha Teixeira, David Santos 
Fonseca, Celia Regina Ferrari Faganello, a representante discente Anna Carolline Santana 
Pereira, e os discentes Jaqueline Barros Santos, Valdice Barbosa de Jesus Neta, Rudney 
de Farias Guimarães, Diego Márcio Ferreira Casemiro, Kethellem Costa Mendes, Thayane 
Silva Oliveira e Radharâni C T de Arruda. A reunião foi conduzida pela Coordenadora 
Substituta Eventual Cristina Grobério Pazó de acordo com a pauta enviada previamente 
por correio eletrônico, iniciando-se, portanto, por 1. Informes:  1.1 Acesso ao SIPAC - a 
coordenadora em exercício informou que para ter acesso ao SIPAC, como substituta, teria 
que desvincular o vice atual, o professor Victor Hugo Criscuolo Boson, do cargo, pois não 
existe a possibilidade legal de ter dois substitutos para a mesma função. Assim, a mesma 
continua sem acesso ao SIPAC; 2.2 Posicionamento do Decanato sobre solicitação de 
equipamentos para o NPJ - o Decanato do Centro de Formação de Ciências Humanas e 
Sociais entende que o NPJ deve existir apenas no Campus, pois, como o curso não possui 
autorização, não deve ser aberto fora do Campus, e que a demanda de mesas e cadeiras 
seja refeita para o espaço disponível de práticas jurídicas no Campus; 2. Ordem do dia. 
2.1 Substituição da Professora Lidyane Maria Ferreira de Souza, (responsável pelo Eixo 
Temático Pluralismo Jurídico) no Colegiado do Curso de Direito pelo seu respectivo 
suplente Professor Danilo Christiano Antunes Meira, todos os presentes aprovaram; 2.2. 
Indicação de Antônio Armando Ulian do Lago Albuquerque como membro suplente do 
Eixo Temático Pluralismo Jurídico no Colegiado do Curso de Direito - todos os presentes 
aprovaram a indicação; 2.3 Inclusão da professora Guineverre Alvarez Machado de Melo 
Gomes no SIGAA para ministrar o Componente Curricular Direito e Empreendedorismo, 
que foi designado originariamente para o professor Victor Hugo Criscuolo Boson em 
2020-1, vez que o professor se encontra de licença médica - em resposta ao e-mail, o 
Técnico Administrativo Zenilton Gondim Silva informou que as alterações no SIGAA já 
foram realizadas; 2.4 Inclusão da professora Carolina Bessa Ferreira de Oliveira no SIGAA  
para ministrar o Componente Curricular TCC 3, que foi designado originariamente para 
o professor Victor Hugo Criscuolo Boson em 2020-1, vez que o professor se encontra de 
licença médica - em resposta ao e-mail, o Técnico Administrativo Zenilton Gondim Silva 
informou que as alterações no SIGAA já foram realizadas; 2.5 Substituição do professor 
Victor Hugo Criscuolo Boson na Coordenação de Estágio do Curso de Direito - A Docente 
Célia Regina Ferrari Faganello disse que pensará sobre a possibilidade de ocupar o cargo 
e que dará uma resposta até a próxima Reunião Ordinária. Os docentes presentes 
concordaram com a possibilidade de a docente assumir a coordenação do estágio;  2.6 
Regime domiciliar de atividades para sabadistas - solicitação da discente Thayane Silva 
Oliveira - A discente Thayane expôs a situação e, após discussão, ficou encaminhado da 
seguinte forma: aprovação da solicitação da discente e envio de um memorando ao 
Decanato do CFCHS, para que seja providenciada uma política institucional no sentido de 
que casos futuros devem ser protocolados já na SECAD sem a necessidade de ter que 
passar pelo colegiado novamente, pois, pelo entendimento do colegiado, é um Direito 



do/da Discente previsto na Constituição, bem como no art. 7º-A, §3º da LDB, tal como 
alterada pela Lei 13796/2019, todos os presentes aprovaram os encaminhamentos; 2.7 
Utilização da sala do NPJ para guardar equipamentos do projeto “Emoções sociais e 
significações da violência entre jovens, mulheres e profissionais de serviços de 
assistência social em Porto Seguro, Bahia” coordenado por Rafael Patiño, com possível 
utilização dos equipamentos pelo NPJ - Foi encaminhado que a Oca de Humanidades seja 
o espaço para utilização de Projetos de Pesquisas e Extensão conjuntas, e não o espaço 
do Núcleo de Práticas Jurídicas, todos os presentes aprovaram o encaminhamento; 2.8 
Oferta de Componentes Curriculares do Direito no BIH no sábado,  solicitação da 
discente Radharani C T de Arruda - a discente Radharani expôs a situação e os motivos 
da solicitação e foi encaminhado que a discente faça o levantamento do quantitativo de 
alunos e quantos componentes faltam para que o colegiado possa se organizar para fazer 
as ofertas, caso seja viável, todos os presentes aprovaram o encaminhamento; 2.9 Oferta 
dos Componentes da Área de Concentração e Obrigatórios do Direito no BIH à tarde e 
à noite, demanda do Colegiado do BIH - durante a reunião do Colegiado do BIH que 
ocorreu no dia 26 de março de 2020 no período matutino, percebeu-se que, em 2019.2, 
houve 2 (duas) entradas, dessa forma, os Componentes Curriculares a serem ofertados 
em 2020.2 devem ser ofertados nos turnos vespertino e noturno simultaneamente, foi 
identificado que apenas o CC de Introdução ao Direito I teria que ser duplicado, e a 
professora Célia Regina Ferrari Faganello se colocou à disposição de ofertar o CC também 
à noite, todos os presentes aprovaram o encaminhamento; 2.10 Medicina Legal na 
quarta-feira - solicitação da Docente Isabel Belasco - todos os presentes aprovaram a 
oferta do Componente Curricular em 2020-2; 3. O que ocorrer. 3.1 A discente Jaqueline 
Barros perguntou sobre o convênio com o TJBA - a coordenadora em exercício 
respondeu que desconhecia o processo de convênio, e, como  não tem acesso ao SIPAC, 
levará a demanda da discente para o Coordenador Antônio Armando Ulian do Lago 
Albuquerque para que o mesmo dê seguimento ao processo. Sem mais, a reunião foi 
encerrada às 15 horas e 36 minutos. Eu, Cristina Grobério Pazó, digitei a presente ata, que 
foi revisada por todos os presentes, bem como assinada. Em anexo encontra-se a 
impressão do chat da reunião (contendo as participações metapresenciais), em 
conformidade ao decidido anteriormente por este Colegiado. 

 

 

Anna Carolline Santana Pereira 

 

 

 

 

 



ANEXO 1 - CHAT 

[null] Bem-vindo(a) a <b>CSC 1</b>! Para convidar outros participantes para a 
conferência, utilize a URL <u><a href="https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/csc-1" 
target="_blank">https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/csc-1</a></u>.<br><br>Para 
compartilhar o seu microfone, clique no botão com um headset (à esquerda da barra 
superior). Use um headset para ter uma melhor experiência de áudio com menos 
ruídos.<br><br>Para conectar a partir de um dispositivo SIP, disque 
<u>sip:38960@sip.mconf.rnp.br</u>.<br><br>Esta conferência está limitada em <b>150 
participantes</b>.<br><br><br>Para mais informações, acesse a <a 
href="https://wiki.rnp.br/x/oW5jBQ" target="_blank"><u>wiki do serviço</u></a>. 

[13:58] celia regina ferrari faganello: boa tarde 

[13:58] DAVID SANTOS FONSECA: Boa tarde aos já presentes! 

[13:59] Diego Casemiro - CSC: Boa tarde! :) 

[14:00] Fábio da Silva Bozza: Boa tarde 

[14:01] DANIELA ROCHA TEIXEIRA: Boa tarde! 

[14:01] Cristina Pazó: me escutam? 

[14:01] Fábio da Silva Bozza: O som está muito baixo, ou o problema é no meu 
computador? 

[14:01] DANIELA ROCHA TEIXEIRA: não 

[14:01] Fábio da Silva Bozza: no 

[14:01] DANIELA ROCHA TEIXEIRA: Agora sim 

[14:01] Fábio da Silva Bozza: Agora sim 

[14:01] Diego Casemiro - CSC: Sim. 

[14:02] DANIELA ROCHA TEIXEIRA: Boa tarde! 

[14:02] DANIELA ROCHA TEIXEIRA: sim 

[14:02] Diego Casemiro - CSC: Sim. 

[14:02] Fábio da Silva Bozza: sim 

[14:03] celia regina ferrari faganello: sim 

[14:04] Fábio da Silva Bozza: E o que deve ser feito? 

[14:06] DANIELA ROCHA TEIXEIRA: Falar com o Victor 

[14:07] Fábio da Silva Bozza: Talvez seria interessante conversar com Antonio Armando e 
Victor para fazerem essa justificação e o pedido para que vc assuma 



[14:07] DAVID SANTOS FONSECA: Alguém sabe da situação de licenças do Antônio 
Armando e do Victor? O Antõnio Armando não termina sua licança na semana que vem? 

[14:08] DAVID SANTOS FONSECA: Se ele não renovou a licença, ele reassume as funções, 
mesmo que remotamente, não? 

[14:09] DANIELA ROCHA TEIXEIRA: É. Conversar com os dois. 

[14:09] DAVID SANTOS FONSECA: Alguém tem como confirmar com ele? 

[14:11] DAVID SANTOS FONSECA: Acho o procedimento imediato seria conversar com os 
dois. 

[14:11] DAVID SANTOS FONSECA: Isso. 

[14:11] DAVID SANTOS FONSECA: Excelente. 

[14:12] celia regina ferrari faganello: ok 

[14:12] DANIELA ROCHA TEIXEIRA: ok 

[14:12] DAVID SANTOS FONSECA: sim 

[14:12] Cristina Pazó: sim 

[14:12] Radharani Arruda - DCE: sim 

[14:12] Diego Casemiro - CSC: Sim 

[14:12] DANIELA ROCHA TEIXEIRA: sim 

[14:12] Fábio da Silva Bozza: sim 

[14:12] celia regina ferrari faganello: sim 

[14:12] Radharani Arruda - DCE: não 

[14:12] DAVID SANTOS FONSECA: sem problemas 

[14:12] Cristina Pazó: não 

[14:13] Cristina Pazó: sim 

[14:13] DAVID SANTOS FONSECA: Ótimo. 

[14:14] Danilo: Passo 

[14:14] DAVID SANTOS FONSECA: Existe alguma coisa que tem que ser feita até a data de 
05/04 impreterivelmente? 

[14:14] Danilo: Acho que não, David 

[14:14] Cristina Pazó: danilo vc pode me ajudar com ata 

[14:14] DAVID SANTOS FONSECA: Perfeito. 



[14:15] Danilo: Cris, estou pelo celular. Vai ficar dificil digitar :( 

[14:15] Danilo: A outcenter está péssima 

[14:15] Danilo: :) 

[14:15] Danilo: Ótimo. 

[14:15] DANIELA ROCHA TEIXEIRA: ok 

[14:15] DAVID SANTOS FONSECA: ok 

[14:16] Anna Carolline: sim 

[14:16] Fábio da Silva Bozza: ok 

[14:19] Fábio da Silva Bozza: Iisso é um problema, porque o Decanato espera a 
autorização para adquirir os equipamentos, e a gente precisa de equipamentos para 
aumentar chance de autorização do curso em uma eventual nova visita 

[14:20] celia regina ferrari faganello: concordo com vcs 

[14:20] DAVID SANTOS FONSECA: Ainda tenho que regularizar o termo de doação com o 
CNPq, mas já existe uma multifuncional da Brother disponível para o NPJ. O Fagner já está 
ciente. Não sei se já a instalaram na sala da torre. 

[14:20] Fábio da Silva Bozza: Não acho que devemos mostrar um NPJ funcionando, mas 
sim que ele está pronto para funcionar 

[14:21] Fábio da Silva Bozza: Ótimo, David 

[14:21] Danilo: Obrigado, David! 

[14:22] DAVID SANTOS FONSECA: Espero que ajude. 

[14:23] DAVID SANTOS FONSECA: Ótimo encaminhamento. 

[14:23] DAVID SANTOS FONSECA: ok 

[14:23] Fábio da Silva Bozza: ok 

[14:23] Danilo: Concordo 

[14:23] celia regina ferrari faganello: ok 

[14:23] Anna Carolline: ok 

[14:23] Danilo: Sim 

[14:23] Fábio da Silva Bozza: sim 

[14:23] DAVID SANTOS FONSECA: Sim 

[14:25] Danilo: Claro, Cris. Pode contar comigo 



[14:25] DAVID SANTOS FONSECA: O Rabbani não aceitaria? 

[14:25] DAVID SANTOS FONSECA: OK 

[14:25] Danilo: Não. Já o consultei. 

[14:26] DAVID SANTOS FONSECA: Ótimo, então. 

[14:26] DAVID SANTOS FONSECA: Indicá-lo. 

[14:26] DANIELA ROCHA TEIXEIRA: Ótimo. 

[14:26] Fábio da Silva Bozza: Ótimo. 

[14:26] DAVID SANTOS FONSECA: Estou de acordo com a indicação dele. 

[14:27] Anna Carolline: Tbm de acordo 

[14:28] Danilo: De acordo 

[14:28] DAVID SANTOS FONSECA: De acordo. 

[14:29] Anna Carolline: Ótimo!! 

[14:31] celia regina ferrari faganello: eu tenho interesse em te ajudar na coordenação de 
estágio, mas preciso refletir 

[14:31] celia regina ferrari faganello: sim 

[14:32] DAVID SANTOS FONSECA: Seria ótimo, com certeza. 

[14:32] celia regina ferrari faganello: vamos conversar 

[14:32] Danilo: Ótimo, Célia! Seria ótimo! 

[14:32] celia regina ferrari faganello: acho que posso ajudar 

[14:32] celia regina ferrari faganello: tenho bastante contato tb 

[14:32] celia regina ferrari faganello: com advogados, oab, mp, tj 

[14:32] DANIELA ROCHA TEIXEIRA: Maravilha! 

[14:32] celia regina ferrari faganello: ok 

[14:32] celia regina ferrari faganello: vou tentar ajudar 

[14:32] DAVID SANTOS FONSECA: Excelente! 

[14:32] celia regina ferrari faganello: vamos sim marcar 

[14:33] Fábio da Silva Bozza: Excelente. A experiência da Célia, aliada à sua possibilidade 
de articular contatos, faz com que eu entenda que é a pessoa mais indicada. 

[14:33] celia regina ferrari faganello: vamos conversar 



[14:33] celia regina ferrari faganello: certo 

[14:34] DAVID SANTOS FONSECA: ok 

[14:34] Danilo: De acordo. 

[14:34] DANIELA ROCHA TEIXEIRA: ok 

[14:34] Anna Carolline: ok 

[14:35] Danilo: <a href="event:http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-
2022/2019/lei/L13796.htm"> <u>http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-
2022/2019/lei/L13796.htm</u></a> 

[14:36] DANIELA ROCHA TEIXEIRA: É um direito dela e de todos na mesma situação, não 
há nem o que discutir. 

[14:36] DAVID SANTOS FONSECA: Imagino que falta regulamentação no interior da UFSB. 
Poderíamos encaminhar, por analogia, com o tratamento especial já existente? 

[14:36] DANIELA ROCHA TEIXEIRA: Só tem que protocolar na secretaria acadêmica, como 
nos casos de outras atividades domiciliares 

[14:37] DAVID SANTOS FONSECA: Se já houver pedido realizado, cabe a nós aprovarmos. 

[14:37] Thayane Silva Oliveira: Já fiz o pedido 

[14:37] Danilo: Era exatamente isso o que eu ia pedir 

[14:37] Thayane Silva Oliveira: boa tarde a todos 

[14:37] DANIELA ROCHA TEIXEIRA: boa tarde 

[14:37] Radharani Arruda - DCE: Perguntaram como que ela fez nos componentes até 
aqui, só que nenhum docente até hoje se negou a realizar as atividades em casa. 

[14:37] Fábio da Silva Bozza: Boa tarde 

[14:38] DANIELA ROCHA TEIXEIRA: pois é 

[14:38] DANIELA ROCHA TEIXEIRA: direito dela 

[14:38] Thayane Silva Oliveira: como liga para falar? 

[14:39] Fábio da Silva Bozza: Estamos ouvindo 

[14:39] Danilo: Ative o microfone. Geralmente fina no lado esquerdo da tela. 

[14:40] DAVID SANTOS FONSECA: Se estiver com problemas, tem alguma coisa que 
gostaria de adicionar? Pode escrever também. 

[14:40] Danilo: Sim 



[14:40] Radharani Arruda - DCE: onde aparece a opção de escolher somente ouvir ou 
microfone 

[14:40] Thayane Silva Oliveira: não consegui falar 

[14:40] DAVID SANTOS FONSECA: OU se estiver satisfeitoa com o encaminhamento, 
podemos deliberar pela aprovação. 

[14:40] Thayane Silva Oliveira: boa tarde a todos 

[14:41] Thayane Silva Oliveira: eu havia solicitado junto com a professora lidyane o regime 
domiciliar de atividade 

[14:41] Thayane Silva Oliveira: junto a secad, eles me disseram que isso é algo que cabe 
ao docente autorizar, então se a professora autorizasse, estaria tudo ok. 

[14:42] Thayane Silva Oliveira: mas ela decidiu por junto ao colegiado o pedido para que 
não mais coubesse a um ou outro professor a decisão, mas como algo regulamentado. 

[14:43] Danilo: Ela nagou o pedido até então? 

[14:43] DANIELA ROCHA TEIXEIRA: Está regulamentado em lei 

[14:43] DANIELA ROCHA TEIXEIRA: não há divergência 

[14:43] Danilo: Exatamente, Dani. 

[14:43] Thayane Silva Oliveira: porque já existem outros alunos que cursam os CC desta 
forma, não havia ainda no curso de Direito, mas já existe na UFSB 

[14:43] Radharani Arruda - DCE: Sim prof Danilo 

[14:45] Thayane Silva Oliveira: acredito que não 

[14:45] Thayane Silva Oliveira: só isso mesmo 

[14:45] celia regina ferrari faganello: não entendi, o pedido foi negado? 

[14:45] DANIELA ROCHA TEIXEIRA: é ilegal 

[14:45] Thayane Silva Oliveira: não havia colegiado para responder 

[14:45] Danilo: Não há como negar o pedido 

[14:45] Fábio da Silva Bozza: Penso que deveríamos orientar a Secretaria Acadêmica no 
sentido de que não se trata de o professor deferir o pedido ou não, mas apenas de, 
comprovado o fundamento do pedido, a SECAD deferir o pedido e encaminhar ao 
professor para que desenvolva as atividades como melhor entender, assim como se faz 
no caso de outras atividades domiciliares. 

[14:45] DANIELA ROCHA TEIXEIRA: não há como negar 



[14:45] Danilo: Art. 7º-A Ao aluno regularmente matriculado em instituição de ensino 
pública ou privada, de qualquer nível, é assegurado, no exercício da liberdade de 
consciência e de crença, o direito de, mediante prévio e motivado requerimento, 
ausentar-se de prova ou de aula marcada para dia em que, segundo os preceitos de sua 
religião, seja vedado o exercício de tais atividades, devendo-se-lhe atribuir, a critério da 
instituição e sem custos para o aluno, uma das seguintes prestações alternativas, nos 
termos do inciso VIII do caput do art. 5º da Constituição Federal: 

[14:45] celia regina ferrari faganello: bom, é um direito da aluna 

[14:45] DAVID SANTOS FONSECA: Aprovamos nos termos de atividade domiciliar, por 
analogia. Aproveitamos e solicitamos ao NDE que elabore uma regulamentação para 
submeter ao CFCHS e a PROGEAC. 

[14:45] Danilo: I - prova ou aula de reposição, conforme o caso, a ser realizada em data 
alternativa, no turno de estudo do aluno ou em outro horário agendado com sua anuência 
expressa; 

 

II - trabalho escrito ou outra modalidade de atividade de pesquisa, com tema, objetivo e 
data de entrega definidos pela instituição de ensino. 

 

§ 1º  A prestação alternativa deverá observar os parâmetros curriculares e o plano de aula 
do dia da ausência do aluno. 

 

§ 2º  O cumprimento das formas de prestação alternativa de que trata este artigo 
substituirá a obrigação original para todos os efeitos, inclusive regularização do registro 
de frequência. 

[14:46] celia regina ferrari faganello: pelo que entendi não precisa do aval do colegiado. 
É um direito do aluno 

[14:46] Danilo: Está na LDB 

[14:47] DANIELA ROCHA TEIXEIRA: Exatamente, Fábio. Só protocolar o pedido na SECAD, 
eles comunicam ao coordenador que entra em contato com o professor para encaminhar 
atividades domiciliares, agendar reposição em outro horário, etc. 

[14:47] Thayane Silva Oliveira: o aval deveria ser no sentido de uniformizar o tratamento 

[14:47] Radharani Arruda - DCE: Acho um bom encaminhamento professor David 

[14:48] Radharani Arruda - DCE: Você já está tendo as atividades domiciliares Thayane? 

[14:48] celia regina ferrari faganello: concordo. inclusive a burocratização irá prejudicar o 
aluno 



[14:48] celia regina ferrari faganello: de acordo com Profa. Cristina 

[14:48] Thayane Silva Oliveira: NÃO 

[14:48] DANIELA ROCHA TEIXEIRA: Não concordo com encaminhamento para NDE, mas 
na produção por analogia às outras atividades domiciliares 

[14:48] celia regina ferrari faganello: de acordo 

[14:48] Thayane Silva Oliveira: A professora optou por iniciar atividade só apos a decisão 
dp colegiado 

[14:49] Thayane Silva Oliveira: sim 

[14:49] celia regina ferrari faganello: sim 

[14:51] Fábio da Silva Bozza: Penso que devemos deliberar no sentido de que foi aprovado 
o pedido da discente. 

[14:51] DAVID SANTOS FONSECA: O regulamento, como sabemos, apenas disciplina os 
direitos garantidos por lei na própria instituição. Apenas estabelece o fluxo interno. O 
NDE seria a instância de confecção desse regulamento, muito ebora necessite ser 
regulamentado na instituição, para que a própria SECA possa processá-lo. 

[14:51] DANIELA ROCHA TEIXEIRA: Não 

[14:51] DAVID SANTOS FONSECA: (embora) SECAD 

[14:51] DANIELA ROCHA TEIXEIRA: Tem que voltar por colegiado 

[14:52] DANIELA ROCHA TEIXEIRA: e só recai sobre o curso de direito 

[14:52] Danilo: Sim, concordo com o Fábio. 

[14:52] DANIELA ROCHA TEIXEIRA: Acredito que a posição do Danilo seja a melhor 

[14:52] DAVID SANTOS FONSECA: Tem que ser aprovado hoje. 

[14:52] Fábio da Silva Bozza: No entanto, afirmar que, daqui em diante, o pedido não deve 
ser direcionado ao Colegiado. 

[14:52] celia regina ferrari faganello: de acordo 

[14:52] DANIELA ROCHA TEIXEIRA: Perfeito 

[14:53] celia regina ferrari faganello: ok 

[14:53] Thayane Silva Oliveira: Eu que agradeço 

[14:53] Thayane Silva Oliveira: obrigada a todos 

[14:53] Fábio da Silva Bozza: É a SECAD que tem que verificar se há prova do fundamento 
do pedido. Se sim, encaminha-se ao Coordenador do curso para encaminhar ao docente. 



[14:53] DANIELA ROCHA TEIXEIRA: Isso 

[14:53] DANIELA ROCHA TEIXEIRA: Esse é o fluxo 

[14:53] Danilo: a) Aprovamos hoje e b) encaminhamos um memorando à Decanato para 
que seja providenciada uma política institucional para casos futuros já na secad 

[14:54] DANIELA ROCHA TEIXEIRA: isso 

[14:54] DAVID SANTOS FONSECA: Isso, Danilo. 

[14:54] Danilo: * ao 

[14:54] Fábio da Silva Bozza: Perfeito, Danilo 

[14:54] celia regina ferrari faganello: vocês são demais 

[14:54] Thayane Silva Oliveira: obrigada a todos 

[14:54] celia regina ferrari faganello: vai dar tudo certo, Tayane 

[14:54] Danilo: Podemos 

[14:54] Thayane Silva Oliveira: obrigada 

[14:57] DANIELA ROCHA TEIXEIRA: A prioridade é do Direito. 

[14:57] DANIELA ROCHA TEIXEIRA: Já tivemos um ponto como esse anteriormente 

[14:57] DANIELA ROCHA TEIXEIRA: Já temos esses equipamentos no NPJ 

[14:58] DANIELA ROCHA TEIXEIRA: Verdade 

[14:58] DAVID SANTOS FONSECA: Acho o projeto muito bacana e muito importante para 
o Direito, mas acho complicado o compartilhamento do espaço. Principalmente quando 
o NPJ começar a funcionar de verdade. 

[14:58] DANIELA ROCHA TEIXEIRA: Verdade 

[14:59] DANIELA ROCHA TEIXEIRA: Já não temos espaço adequado e suficiente 

[14:59] DANIELA ROCHA TEIXEIRA: Imagina compartilhar 

[14:59] DAVID SANTOS FONSECA: Com os atendimentos, os arquivos podem ser sensíveis 

[14:59] DANIELA ROCHA TEIXEIRA: Exato 

[14:59] DAVID SANTOS FONSECA: E o controle de entrada passa a ser fundamental. 

[15:00] DANIELA ROCHA TEIXEIRA: verdade 

[15:01] DAVID SANTOS FONSECA: Sugeriria que, caso ele deseje, pleteássemos juntos à 
CFCHS a alocação de uma sala para projetos de pesquisa e extensão conjuntas. 

[15:01] DANIELA ROCHA TEIXEIRA: Perfeito 



[15:01] celia regina ferrari faganello: boa ideia 

[15:01] Radharani Arruda - DCE: mas nesse caso não seria a Oca de Humanidades? 

[15:01] DANIELA ROCHA TEIXEIRA: Isso, Radha 

[15:01] Radharani Arruda - DCE: já um espaço destinado a esse fim? 

[15:01] DAVID SANTOS FONSECA: Poderia inclusive ser ali. 

[15:02] DANIELA ROCHA TEIXEIRA: Sim 

[15:03] Fábio da Silva Bozza: sim 

[15:03] Anna Carolline: OK 

[15:03] celia regina ferrari faganello: ok 

[15:03] Fábio da Silva Bozza: sim 

[15:03] DANIELA ROCHA TEIXEIRA: Sim. É o espaço. 

[15:03] DAVID SANTOS FONSECA: ok 

[15:04] Radharani Arruda - DCE: vou tentar acessar o microfone um momento 

[15:05] Danilo: Sim 

[15:05] celia regina ferrari faganello: sim 

[15:05] Anna Carolline: SIM 

[15:05] Fábio da Silva Bozza: sim 

[15:05] Cristina Pazó: sim 

[15:08] DANIELA ROCHA TEIXEIRA: Como tem vários CCs rodando no sábado no CIEPS, 
não vejo óbice. 

[15:08] DANIELA ROCHA TEIXEIRA: Haveria algum? 

[15:09] DAVID SANTOS FONSECA: Dependendo da disponibilidade de professores da área, 
acho a demanda muito justa. 

[15:09] Radharani Arruda - DCE: inclusive posso trazer pro colegiado o levantamento de 
todos os componentes a serem ofertados 

[15:09] Radharani Arruda - DCE: farei isso 

[15:09] DAVID SANTOS FONSECA: Acho que o levantamento é importante. 

[15:10] DANIELA ROCHA TEIXEIRA: Isso 

[15:10] DAVID SANTOS FONSECA: Exato. Alguns professores podem se interessar, sem 
dúvida. 



[15:11] Radharani Arruda - DCE: farei o levantemento do quantitativo de alunos e quantos 
componentes faltam 

[15:11] Danilo: De acordo 

[15:11] celia regina ferrari faganello: sim 

[15:11] Radharani Arruda - DCE: faço sim! 

[15:11] DANIELA ROCHA TEIXEIRA: Seria excepcional? 

[15:11] Radharani Arruda - DCE: sim 

[15:11] Radharani Arruda - DCE: para essa turma 

[15:11] Fábio da Silva Bozza: sim 

[15:11] DANIELA ROCHA TEIXEIRA: Ótimo 

[15:12] Radharani Arruda - DCE: os alunos de 2017 conseguiram ter o quadro de ofertas 
bem completa 

[15:12] Danilo: Concordo. Acho que isso pode inclusive fazer parte de um planejamento 
mais amplo do Direito - o planejamento de CC's durante todo o curso. 

[15:13] Radharani Arruda - DCE: ok 

[15:13] Danilo: Estamos fazendo isso no BIH para não causar prejuízos aos alunos 

[15:13] Danilo: ok 

[15:13] DAVID SANTOS FONSECA: ok 

[15:13] Fábio da Silva Bozza: ok 

[15:14] Danilo: Claro 

[15:14] Diego Casemiro - CSC: Sim 

[15:14] Radharani Arruda - DCE: sim 

[15:15] Fábio da Silva Bozza: sim 

[15:15] Cristina Pazó: sim 

[15:18] Radharani Arruda - DCE: e 2020 tbm são duas entradas 

[15:19] DANIELA ROCHA TEIXEIRA: Nossa 

[15:19] Cristina Pazó: nossa 

[15:20] Radharani Arruda - DCE: vão ser 4 turmas do direito a partir de 2021 

[15:20] Radharani Arruda - DCE: do BIH 

[15:20] Radharani Arruda - DCE: mais 3 do direito 



[15:20] Radharani Arruda - DCE: é isso? 

[15:20] Fábio da Silva Bozza: Vocês vão enviar esse formulário por email para nós? 

[15:21] Danilo: É por aí mesmo, Radha. 

[15:23] DANIELA ROCHA TEIXEIRA: Pelos números que a Radha traz, provavelmente. 

[15:23] celia regina ferrari faganello: posso sim 

[15:24] DANIELA ROCHA TEIXEIRA: Maravilha, Célia 

[15:25] Radharani Arruda - DCE: a primeira turma forma termina em 2021.1 

como tivemos duas entradas em 2019 e 2020, em 2021 teremos 4 turmas do BIH e 3 
turmas do direito, visto que teremos mais uma migração esse ano. 

[15:25] Radharani Arruda - DCE: ou seja 7 turmas rodando ao mesmo tempo 

[15:26] Danilo: Podemos 

[15:26] Fábio da Silva Bozza: ok 

[15:27] DANIELA ROCHA TEIXEIRA: Exato 

[15:28] Fábio da Silva Bozza: Legal. Os estudantes adoram 

[15:28] Danilo: Concordo com a oferta. 

[15:28] DAVID SANTOS FONSECA: ok 

[15:28] DANIELA ROCHA TEIXEIRA: Concordo. 

[15:28] celia regina ferrari faganello: de acordo 

[15:28] DANIELA ROCHA TEIXEIRA: Faltou Carol 

[15:28] DANIELA ROCHA TEIXEIRA: Anna 

[15:29] DANIELA ROCHA TEIXEIRA: É 

[15:29] Jaqueline Barros: é Iara, rs. 

[15:29] Jaqueline Barros: kkkkkk 

[15:29] DANIELA ROCHA TEIXEIRA: Na falta da vice 

[15:30] Radharani Arruda - DCE: só se a reitora deixar 

[15:30] DANIELA ROCHA TEIXEIRA: verdade 

[15:30] Radharani Arruda - DCE: KKKK 

[15:30] DANIELA ROCHA TEIXEIRA: ok 

[15:30] Radharani Arruda - DCE: exatamente 



[15:30] Danilo: Tudo tranquilo. Podemos 

[15:31] Jaqueline Barros: Eu queria aproveitar e falar sobre o convênio com o TJBA 

[15:31] Fábio da Silva Bozza: o que ocorre é que está muito chato ficar em casa 

[15:32] Jaqueline Barros: Já faz um tempo que alguns colegas estão fazendo estágio lá e 
enrei em contato com a PROGEAC e a Lívia informou que é necessário um memorando 
para realização 

[15:32] Jaqueline Barros: do convênio ** 

[15:32] celia regina ferrari faganello: há alguns alunos que indiquem aos juízes que estão 
lá como trabalhadores voluntários, os que indiquei 

[15:33] Jaqueline Barros: OK 

[15:33] Jaqueline Barros: Inclusive não podemos receber bolsa por causa dessas questões 
burocráticas 

[15:34] Jaqueline Barros: ok, obrigado. 

[15:34] DAVID SANTOS FONSECA: Por mim, tudo resolvido. 

[15:35] Fábio da Silva Bozza: sem mais 

[15:35] celia regina ferrari faganello: ok 

[15:35] Danilo: Tudo resolvido. Os atletas estão liberados 

[15:35] DAVID SANTOS FONSECA: ok 

[15:35] celia regina ferrari faganello: boa tarde, 

[15:35] DAVID SANTOS FONSECA: Abraços! 

[15:35] Radharani Arruda - DCE: e depois dizem que metapresencialidade não funciona 

[15:35] Danilo: Abraços! 

[15:35] Fábio da Silva Bozza: Boa tarde, pessoal 

[15:35] Radharani Arruda - DCE: abraços 

[15:35] DANIELA ROCHA TEIXEIRA: Abraços. 

[15:35] Diego Casemiro - CSC: Abraços! 

[15:36] Cristina Pazó: abraços 
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