
 
Ata da 33ª Reunião Ordinária do Colegiado do Curso de Direito da UFSB 

Aos trinta dias do mês de abril de 2020, às 16h, por sistema metapresencial disponibilizado 

no Campus Sosígenes Costa, Porto Seguro/BA, por meio do link 

https://mconf.rnp.br/webconf/csc-3 realizou-se a 33ª Reunião Ordinária do Colegiado do 

Curso de Direito, por convocação do Coordenador do Curso Prof. Antonio Armando U. do 

Lago Albuquerque. A reunião foi presidida pela Coordenadora do Curso de Direito. Além 

deste, estiverem presentes, David Santos Fonseca, Danilo Christiano Antunes Meira, Cristina 

Grobério Pazó, Daniela Rocha Teixeira, Celia Regina Ferrari Faganello, Fabio da Silva Bozza, os 

representantes discentes, Radharâni C T de Arruda e Anna Carolline Santana Pereira, os 

discentes Matheus L., Jaqueline Barros, Emerson Mendes, Júlia Amorim, Agnaldo Coelho dos 

Santos e Ana Carla Libório. 1. Informes: Prof. Antonio Armando inicia a sessão realizando um 

agradecimento a todos os docentes por compreenderem as dificuldades pelas quais a licença 

para acompanhamento de saúde de seu genitor acabou acarretando e tão bem sendo 

administrado pelos docentes que se propuseram a ministrar os componentes curriculares. O 

docente faz uma breve digressão sobre a situação pandêmica e a suspensão das atividades 

acadêmicas, mas será necessário pensar sobre estratégias para que os estudantes não 

tenham mais perdas, dentre tantas que já tiveram, a preocupação tem sido para que possam 

se formar, talvez refletir mecanismos de pesquisa em conjunto por meio metapresencial, caso 

essa situação pandêmica se perdure agosto ou ano adentro. Dispõe, portanto, a escuta dos 

membros e acadêmicos a respeito do sistema metapresencial, caso as atividades sejam 

necessárias serem replanejadas. Todos concordaram em deixar para outro momento 

oportuno essa decisão, pois decorrente de planejamento por parte da reitoria e pró-reitorias. 

Antonio Armando informou que havia visualizado enquanto estava de licença demandas 

junto ao SIPAC, entretanto após o retorno não mais conseguiu acessá-las. Em contato com a 

área de tecnologia foi verificado e informaram inexistirem demandas. Em ato contínuo 

informa ter alterado a senha do e-mail institucional do curso de direito. Posteriormente, 

Antonio Armando apresentou levantamento realizado sobre áreas de concurso, vagas 

preenchidas e atuação dos(as) docentes desde 2018. As tendências e necessidades do curso 

de Direito, colocando em discussão a reorientação das distribuições de créditos e 

componentes curriculares por prioridade: 1) segundo ciclo e formação geral, e, 2) Pós 

Graduação (Lato e Stricto Sensu). Dispôs que em seu entendimento a prioridade dos docentes 

do curso de Direito deve estar nos componentes da formação geral e do curso de segundo 

ciclo em Direito. Informou ter encaminhado pedido para a Decania de três novas vagas para 

o concurso no curso de Direito: duas vagas de 20h/a para serem preenchidas junto ao Núcleo 

de Prática Jurídica e uma vaga de 40h/a sem dedicação exclusiva na área de Propedêutica, 

Direito Constitucional e Administrativo. Aberta a reunião para a discussão os membros do 

colegiado entenderam que a vaga de 40h/a deveria ater-se tão apenas a Direito 

Constitucional e Administrativo, excluindo a previsão de Propedêutica, porque já há docentes 

suficiente nessa área. Abordando outro ponto de pauta informou ser necessário iniciar os 

procedimento de revisão e readequação do Projeto Político Pedagógico do Curso de Direito 

https://mconf.rnp.br/webconf/csc-3,


de acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais n. 5, 17 dezembro de 2018, com urgência, 

decorrente de possível retomada de autorização e reconhecimento do curso a qual se 

alinhará à DCN 2018. A coordenação sugeriu a criação e implantação de uma Revista 

Eletrônica Jurídica da UFSB com estabilidade e frequência de edições. Sem mais, a reunião foi 

encerrada às 19h49’ (dezenove horas e quarenta e nove minutos). Eu, Antonio Armando U. 

do Lago Albuquerque, digitei a presente ata, que foi revisada por todos presentes, bem como 

assinada. 

 

 

 

Anna Carolline Santana Pereira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 1 – CHAT 

 
[15:54] Antonio Armando U. Lago Albuquerque : Oi oi oi!!! Boa tarde a todos!!!! 
[15:54] DAVID SANTOS FONSECA : Boa tarde! 
[15:54] Danilo Christiano : Opa! Boa tarde, Armando! Boa tarde, pessoal! 
[15:55] Danilo Christiano : Conseguimos 
[15:55] DAVID SANTOS FONSECA : Algum ruÃdo, mas conseguimos 
[15:55] Danilo Christiano : Blz! 
[15:56] DANIELA ROCHA TEIXEIRA : Boa tarde! 
[15:57] Danilo Christiano : Ã“timo, Paula! 
[15:57] Danilo Christiano : Boa tarde, Dani! 
[15:59] celia regina ferrari faganello : boa tarde 
[16:04] FÃ¡bio da Silva Bozza : Boa tarde, pessoal 
[16:04] celia regina ferrari faganello : estÃ¡ com um pouco de ruÃdo 
[16:05] Cristina PazÃ³ : Boa tarde a todas e todos 
[16:05] RadharÃ¢ni Arruda - DCE : boa tarde! 
[16:06] Cristina PazÃ³ : eu  gravei a reuniÃ£o e eu mesmo fiz a ata da Ãºltima reuniÃ£o. acho mais fÃ¡cil vc 
gravar 
[16:07] Cristina PazÃ³ : eu gravei no celular 
[16:08] Antonio Armando U. Lago Albuquerque : Meu celular nÃ£o consigo gravar, bateria muito ruim, segura 
pouco tempo... 
[16:08] celia regina ferrari faganello : ok 
[16:08] FÃ¡bio da Silva Bozza : sim 
[16:08] Cristina PazÃ³ : SÃ³ quem Ã© o host pode grvar pelo programa 
[16:09] Cristina PazÃ³ : clica nos tres pontinhos ao lado do coraÃ§Ã£o 
[16:09] Antonio Armando U. Lago Albuquerque : nÃ£o estou ouvido, estÃ¡ alguÃ©m a falar? 
[16:09] Cristina PazÃ³ : ninguem estÃ¡ falando 
[16:10] Cristina PazÃ³ : sim 
[16:11] DANIELA ROCHA TEIXEIRA : nÃ£o consigo ouvir. AlguÃ©m estÃ¡ falando? 
[16:11] Antonio Armando U. Lago Albuquerque : eu estou 
[16:11] FÃ¡bio da Silva Bozza : sim 
[16:11] Cristina PazÃ³ : sim 
[16:11] celia regina ferrari faganello : sim 
[16:11] DAVID SANTOS FONSECA : sim 
[16:11] Danilo Christiano : OuÃ§o, mas Ã s vezes falha 
[16:12] Cristina PazÃ³ : ok 
[16:12] Danilo Christiano : ok 
[16:13] DANIELA ROCHA TEIXEIRA : Agora escuto 
[16:16] Cristina PazÃ³ : dependemos do posicionamento da reitoria 
[16:16] DAVID SANTOS FONSECA : Concordo com o metapresencial, mas temos que aguardar o 
posicionamento da reitoria. Principalmente em relaÃ§Ã£o ao acesso a recursos por parte dos alunos. 
[16:16] FÃ¡bio da Silva Bozza : Penso que, se o calendÃ¡rio estÃ¡ suspenso, nÃ£o hÃ¡ nada a ser feito 
formalmente. Podemos, informalmente, indicar leituras, etc. 
[16:16] celia regina ferrari faganello : sim 
[16:16] Antonio Armando U. Lago Albuquerque : ouÃ§o bem 
[16:16] DAVID SANTOS FONSECA : sim 
[16:17] FÃ¡bio da Silva Bozza : Mas, como o pessoal estÃ¡ falando, Ã© necessÃ¡ria uma tomada de posiÃ§Ã£o 
da Reitoria 
[16:17] DANIELA ROCHA TEIXEIRA : Verdade, Dan. 
[16:18] RadharÃ¢ni Arruda - DCE : eu gostaria de falar em relaÃ§Ã£o a isso. 
[16:18] celia regina ferrari faganello : minha preocupaÃ§Ã£o Ã©, alÃ©m de nem todos os alunos terem acesso 
aos recursos de informÃ¡tica.Muitos alunos meus nÃ£o possuem esse acesso. HÃ¡ ainda o fato de eu ter duas 
crianÃ§as pequenas em casa, jÃ¡ que a escola estÃ¡ sem atividades... 
[16:19] Danilo Christiano : Verdade, CÃ©lia 
[16:19] DANIELA ROCHA TEIXEIRA : Verdade, CÃ©lia 
[16:19] Danilo Christiano : Sim 
[16:19] FÃ¡bio da Silva Bozza : sim 
[16:19] celia regina ferrari faganello : estou com a Isa no colo rsss 
[16:19] Antonio Armando U. Lago Albuquerque : sim 
[16:19] DAVID SANTOS FONSECA : sim 
[16:19] DANIELA ROCHA TEIXEIRA : Sim, Radha 



[16:20] DANIELA ROCHA TEIXEIRA : Nossa, Radha! 
[16:23] celia regina ferrari faganello : estÃ¡ falhando 
[16:23] celia regina ferrari faganello : depois da fala de Radha, nÃ£o ouvi nada 
[16:23] celia regina ferrari faganello : certo 
[16:24] DAVID SANTOS FONSECA : De acordo com o posicionamento discente.. Concordo com o aguardo. 
[16:24] Emerson M. : Boa tarde a todos(as) 
[16:24] Cristina PazÃ³ : podÃamos trabalhar com auto estima dos nos discentes, essas vulnerabilidades nÃ£o 
podem ficar invisÃveis 
[16:24] Danilo Christiano : Boa tarde, Emerson! 
[16:24] celia regina ferrari faganello : acredito que muitos estejam passando necessidades 
[16:25] DAVID SANTOS FONSECA : Exato. 
[16:25] Cristina PazÃ³ : sim, CÃ©lia 
[16:25] DAVID SANTOS FONSECA : De acordo, Armando. 
[16:25] Danilo Christiano : De acordo, Armando 
[16:25] celia regina ferrari faganello : a distribuiÃ§Ã£o de cestas bÃ¡sicas deveria tÃª-los alcanÃ§ado. 
[16:25] Cristina PazÃ³ : Boa tarde, emerson 
[16:26] Cristina PazÃ³ : nÃ³s temos feito algumas campanhas 
[16:26] celia regina ferrari faganello : a prefeitura distribuiu para alunos das escolas pÃºblicas, pessoal que 
trabalha com mÃºsica, taxistas etc 
[16:27] RadharÃ¢ni Arruda - DCE : O DCE fez a distribuiÃ§Ã£o de algumas cestas arrecadadas  para algunas 
discentes 
[16:27] celia regina ferrari faganello : poderÃamos solicitar ao poder pÃºblico essa ajuda, alÃ©m de ajudarmos 
[16:28] celia regina ferrari faganello : para taxistas, uber, etc tb, ouvi de um vereador.  SituaÃ§Ã£o terrÃvel! 
Tenho um caso assim na famÃlia, mas estÃ¡ sob meus cuidados... 
[16:29] celia regina ferrari faganello : ontem um vereador disse na rÃ¡dio que seria feito, seria estendido para 
essas pessoas 
[16:29] celia regina ferrari faganello : mas, enfim, Ã© uma situaÃ§Ã£o complexa que afeta a todos 
[16:30] Danilo Christiano : Podemos fazer isso aqui. O que acha, Radha? 
[16:31] Emerson M. : Em Salvador o Governo criou um auxÃlio no valor de R$ 270,00, sendo R$70,00 para 
aquisiÃ§Ã£o de gÃ¡s de cozinha e R$200,00 para alimentaÃ§Ã£o, mas nÃ£o sei se isso se estendeu ao Estado 
como um todo. 
[16:31] Danilo Christiano : MobilizaÃ§Ã£o da comunidade acadÃªmica para financiamento das cestas. 
[16:32] Cristina PazÃ³ : concordo 
[16:32] DAVID SANTOS FONSECA : O DCE pensou em criar alguma forma de financiamento coletivo? 
[16:33] Cristina PazÃ³ : desculpe mudar o foco por um segundo, 
[16:33] Cristina PazÃ³ : estÃ¡ sendo gravado o chat da reuniÃ£o? 
[16:34] Cristina PazÃ³ : concordo 
[16:34] FÃ¡bio da Silva Bozza : Boa ideia, Danilo 
[16:34] celia regina ferrari faganello : concordo 
[16:35] FÃ¡bio da Silva Bozza : Um segundo: estÃ¡ sendo gravado o chat? 
[16:36] FÃ¡bio da Silva Bozza : SÃ³ para reforÃ§ar a observaÃ§Ã£o da Cris 
[16:36] Cristina PazÃ³ : ok 
[16:36] Danilo Christiano : FÃ¡bio, podemos salvar o chat depois. Copiando e colando. 
[16:36] DANIELA ROCHA TEIXEIRA : Acho que Ã© a Paula a administradora 
[16:36] RadharÃ¢ni Arruda - DCE : no chat Ã© so fazer o download 
[16:36] FÃ¡bio da Silva Bozza : NÃ£o me refiro ao Ã¡udio, mas sim ao chat 
[16:36] Danilo Christiano : Nos trÃªs pontos em cima da coluna de chat tem a opÃ§Ã£o de salvar 
[16:36] RadharÃ¢ni Arruda - DCE : nos tres pontinhos do bat papo 
[16:36] RadharÃ¢ni Arruda - DCE : isso 
[16:36] Danilo Christiano : Isso, no final 
[16:36] FÃ¡bio da Silva Bozza : Beleza 
[16:37] Cristina PazÃ³ : Ã© sÃ³ pra nÃ£o esquecer 
[16:37] Danilo Christiano : Obrigado, Cris e FÃ¡bio 
[16:37] DAVID SANTOS FONSECA : Somente informar algo tambÃ©m relacionado ao sistema administrativo. 
[16:37] Danilo Christiano : No final 
[16:37] Cristina PazÃ³ : nÃ£o, sÃ³ no final. 
[16:38] Danilo Christiano : Sim 
[16:38] RadharÃ¢ni Arruda - DCE : sim 
[16:38] celia regina ferrari faganello : sim 
[16:39] RadharÃ¢ni Arruda - DCE : a professora Cris tambÃ©m trabalhou nessa proposta. 
[16:40] Emerson M. : aain, por favor! 
Seria muito bom termos um programa (Ms) pÃ³s conclusÃ£o do curso. <3 
[16:40] RadharÃ¢ni Arruda - DCE : Sim! Seria perfeito!! 



[16:41] Anna Carolline : muito bom!! 
[16:41] DANIELA ROCHA TEIXEIRA : Concordo, Armando. E estou Ã  disposiÃ§Ã£o para continuarmos os 
trabalhos. O grupo de trabalho foi muito bom. 
[16:43] celia regina ferrari faganello : de acordo 
[16:43] Cristina PazÃ³ : Concordo, Dani. O grupo de trabalho foi muito bom. Caso precisem, estou 
Ã  disposiÃ§Ã£o tb 
[16:45] DAVID SANTOS FONSECA : Armando, essa ideia tambÃ©m foi bastante avanÃ§ada no GT. Acho que 
uma configuraÃ§Ã£o mais ampla seria mais desejÃ¡vel para incorporar o interesse de pesquisa dos docentes e 
as necessidades da regiÃ£o. Do mesmo modo, depois de ver algo das APCNs, fico com a impressÃ£o que o 
perfil do nosso corpo docente, formado exclusivamente por professores em DE, nÃ£o atende ao pretendido 
por um mestrado profissional, mas um mestrado acadÃªmico. 
[16:46] DANIELA ROCHA TEIXEIRA : Verdade, David 
[16:46] RadharÃ¢ni Arruda - DCE : O mestrado serÃ¡ entÃ£o em direito ambienta?l?? 
[16:46] DANIELA ROCHA TEIXEIRA : Isso, Armando 
[16:46] Cristina PazÃ³ : Concordo com o David 
[16:47] celia regina ferrari faganello : fiquei entusiasmada 
[16:47] DAVID SANTOS FONSECA : Sem dÃºvida, em relaÃ§Ã£o Ã  produÃ§Ã£o, apesar dos requisitos nÃ£o 
serem, inicialmente, muito altos. O enfoque agroambiental Ã© bastante interessante, mas escapa ao enfoque 
de muitos de nÃ³s. Acho que podemos colocar algo mais amplo. 
[16:47] DANIELA ROCHA TEIXEIRA : Concordo, David. 
[16:47] RadharÃ¢ni Arruda - DCE : Acredito que hÃ¡ outras maneiras de contemplar o territÃ³rio alÃ©m desse. 
[16:48] DANIELA ROCHA TEIXEIRA : Nosso GT avanÃ§ou nisso. 
[16:48] DAVID SANTOS FONSECA : PoderÃamos tentar retomar o trabalho no GT, caso haja interesse. 
[16:48] RadharÃ¢ni Arruda - DCE : esse enfoque fica muito fechado para uma area e deixa descoberta tantaas 
outras. 
[16:49] DANIELA ROCHA TEIXEIRA : Sim. 
[16:49] DANIELA ROCHA TEIXEIRA : Mantemos a mesma comissÃ£o? 
[16:49] Cristina PazÃ³ : eu daria aula de portuÃ¡rio? desculpe a brincapdeira 
[16:49] FÃ¡bio da Silva Bozza : Gostaria de participar desse grupo 
[16:49] Cristina PazÃ³ : marÃtimo 
[16:49] DAVID SANTOS FONSECA : Se houver interesse, como dito, podemos tentar apresentar algo para nossa 
prÃ³xima reuniÃ£o. 
[16:50] Cristina PazÃ³ : eu acho melhor manter a mesma comissÃ£o 
[16:50] DAVID SANTOS FONSECA : NÃ£o digo uma APCN 
[16:50] DAVID SANTOS FONSECA : SÃ³ pensamentos iniciais. 
[16:51] DAVID SANTOS FONSECA : Apesar de que o prazo de APCN estÃ¡ suspenso. 
[16:51] celia regina ferrari faganello : sim, necessÃ¡ria a formalidade 
[16:51] Cristina PazÃ³ : concordo com CÃ©lia 
[16:51] DANIELA ROCHA TEIXEIRA : Importante formalizar a comissÃ£o e ficar mais objetivo. 
[16:52] FÃ¡bio da Silva Bozza : Ã‰ bom uma nova portaria 
[16:52] DAVID SANTOS FONSECA : Exato, Armando. Se nÃ£o houver Ã³bice, poderÃamos comeÃ§ar com a 
antiga portaria e retificar a portaria no decurso dos trabalhos. 
[16:53] celia regina ferrari faganello : eu me disponho a participar a partir da formalizaÃ§Ã£o 
[16:53] FÃ¡bio da Silva Bozza : FÃ¡bio 
[16:53] DAVID SANTOS FONSECA : FÃ¡bio, CÃ©lia e Armando? 
[16:53] celia regina ferrari faganello : sim 
[16:53] DANIELA ROCHA TEIXEIRA : Eu jÃ¡ me dispus, a Cris tambÃ©m 
[16:54] DAVID SANTOS FONSECA : AlÃ©m dos que jÃ¡ a compunham. 
[16:54] DAVID SANTOS FONSECA : OK 
[16:54] FÃ¡bio da Silva Bozza : Acho que a Cris jÃ¡ estÃ¡, nÃ£o? 
[16:54] Cristina PazÃ³ : sim 
[16:54] DAVID SANTOS FONSECA : Cris e Dani jÃ¡ estÃ£o. 
[16:54] Danilo Christiano : Isso 
[16:55] Emerson M. : Eu conversei com algumas pessoas da gestÃ£o, pois tenho super interesse no mestrado 
(risos), e o que me foi colocado Ã© que nosso corpo docente tem uma produÃ§Ã£o razoÃ¡vel, porÃ©m o que 
implicaria numa proposta de MS Ã© a questÃ£o das orientaÃ§Ãµes que sÃ£o ainda baixas. NÃ£o sei se 
procede desse modo, foi o que me passaram. De todo modo, temos o TCC's em produÃ§Ã£o, o que elevaria 
uma possÃvel pontuaÃ§Ã£o nesse quesito, nÃ£o? 
E acho interessante a colocaÃ§Ã£o do prof David, no sentido de ampliar a proposta. 
[16:57] DAVID SANTOS FONSECA : O procedimento Ã© esse. 
[16:57] Cristina PazÃ³ : Eu tenho participado de pelo menos uma ao ano. 
[16:57] DAVID SANTOS FONSECA : E levantarmos produÃ§Ã£o. 
[16:58] Cristina PazÃ³ : hoje eu participei de uma  e ja tem outra banca em maio na qual farei parte 



[16:58] Cristina PazÃ³ : sim 
[16:59] Cristina PazÃ³ : a maoir parte dos professores nÃ£o querem encaixar a gente pois nÃ£o participamos 
de nenhum programa de pos 
[16:59] Danilo Christiano : Sobre as bancas e orientaÃ§Ãµes: precisamos alterar o formato do TCC do Direito e 
do BIH. Da forma que estÃ¡, nÃ£o hÃ¡ praticamente tempo para orientaÃ§Ã£o - no BIH, a propÃ³sito, ela 
existe apenas prÃ³-forma. 
[17:00] Cristina PazÃ³ : corcordo com Danilo 
[17:00] DAVID SANTOS FONSECA : Perfeito. Enquanto isso, iniciaremos a discussÃ£o no GT. Certo? 
[17:00] Cristina PazÃ³ : estou fazendo orientaÃ§Ã£o informal no corredr 
[17:00] Danilo Christiano : Isso 
[17:00] Danilo Christiano : Bem lembrado- David 
[17:01] celia regina ferrari faganello : sim 
[17:01] Danilo Christiano : Sim 
[17:01] FÃ¡bio da Silva Bozza : sim 
[17:01] DAVID SANTOS FONSECA : ok 
[17:01] Cristina PazÃ³ : pode 
[17:01] jaqueline barros : Eu gostaria de saber como foi "escolhida" essa Ã¡rea para um possÃvel programa de 
mestrado e doutorado? Houve alguma consulta a comunidade? 
[17:03] DANIELA ROCHA TEIXEIRA : Temos que fazer a consulta prÃ©via Ã  comunidade. 
[17:03] DANIELA ROCHA TEIXEIRA : Verdade. 
[17:04] jaqueline barros : Ambas 
[17:04] DANIELA ROCHA TEIXEIRA : Geral, Armando 
[17:04] DAVID SANTOS FONSECA : Levamos isso para a discussÃ£o do GT. Pode ser? 
[17:04] DANIELA ROCHA TEIXEIRA : Isso Ã© um dos pontos importantes 
[17:04] DANIELA ROCHA TEIXEIRA : Mas Ã© pessoal sua 
[17:04] DAVID SANTOS FONSECA : Boas consideraÃ§Ãµes para que possamos encaminhar as ideias. 
[17:04] DANIELA ROCHA TEIXEIRA : Exato 
[17:05] DAVID SANTOS FONSECA : Perfeito. 
[17:05] celia regina ferrari faganello : PoderÃamos fazer uma proposta mais geral com, por exemplo, 3 Ã¡reas 
de concentraÃ§Ã£o, sendo uma delas a socioambiental 
[17:06] RadharÃ¢ni Arruda - DCE : concordo com a cÃ©lia 
[17:06] DAVID SANTOS FONSECA : Excelente. Discutiremos isso lÃ¡, entÃ£o,e retornamos na prÃ³xima 
reuniÃ£o. 
[17:07] celia regina ferrari faganello : ok 
[17:07] Danilo Christiano : Ok 
[17:07] DAVID SANTOS FONSECA : Sim 
[17:07] Cristina PazÃ³ : sim 
[17:09] celia regina ferrari faganello : que pena! 
[17:09] Matheus L. : Uma pena perder a professora! 
[17:11] JÃºlia Amorim : Uma pena mesmo! 
[17:11] RadharÃ¢ni Arruda - DCE : Sim uma pena 
[17:11] FÃ¡bio da Silva Bozza : Ã“timo. Duas vagas T 20 para o NPJ 
[17:13] FÃ¡bio da Silva Bozza : Penso que as vagas para o NPJ nÃ£o devem estar limitadas a determinada 
Ã¡rea. Seria bom , no edital, deixar o mais aberto possÃvel, para que possamos adaptar Ã  necessidade do 
momento. 
[17:13] FÃ¡bio da Silva Bozza : O que acham? 
[17:13] DAVID SANTOS FONSECA : Acho que deveriam enfocar processo. 
[17:13] RadharÃ¢ni Arruda - DCE : Concordo FÃ¡bio! 
[17:14] DAVID SANTOS FONSECA : Uma civil e trabalho, outra penal, talvez? 
[17:14] FÃ¡bio da Silva Bozza : Beleza. Penso que temos cuidar com o Edital 
[17:14] Cristina PazÃ³ : concordo com 
[17:14] RadharÃ¢ni Arruda - DCE : Sim 
[17:14] Emerson M. : ouÃ§o 
[17:14] Antonio Armando U. Lago Albuquerque : sim 
[17:15] DANIELA ROCHA TEIXEIRA : Boa tarde a todas e todos! 
[17:15] Anna Carolline : Oi, Prof! Boa tarde! 
[17:15] Matheus L. : AbraÃ§o professor! SaÃºde pra gente! 
[17:16] DANIELA ROCHA TEIXEIRA : O 4 Ã© trabalho 
[17:16] Cristina PazÃ³ : estou preocupada com as DCNs 2018. o npj precisa de especialistas em processo 
eletrÃ´nico e concordo com toda a fala que Danilo esta fazendo 
[17:17] Cristina PazÃ³ : temos atÃ© dezembro para adequar pela resoluÃ§Ã£o 
[17:18] Cristina PazÃ³ : tb parabenizo 
[17:19] Danilo Christiano : Isso, Armando! O seu trabalho fio excelente. Muito bom! 



[17:21] DANIELA ROCHA TEIXEIRA : Elas na verdade nÃ£o foram encontradas, Armando 
[17:22] DANIELA ROCHA TEIXEIRA : Ou porque saÃram de ediÃ§Ã£o, ou porque estavam com informaÃ§Ãµes 
equivocadas. 
[17:22] DANIELA ROCHA TEIXEIRA : Por isso, nÃ£o foram adquiridas. 
[17:23] DAVID SANTOS FONSECA : NÃ£o lembro exatamente das equivalÃªncias. HÃ¡ uma tabela para isso. 
[17:23] Cristina PazÃ³ : sim 
[17:24] DANIELA ROCHA TEIXEIRA : PrÃ¡tica real Ã© complicado com um curso em processo de autorizaÃ§Ã£o 
[17:25] Danilo Christiano : Exatamente, Armando 
[17:25] Cristina PazÃ³ : por isso, pensei no aplicativo e no projeto 
[17:26] DANIELA ROCHA TEIXEIRA : A minha conexÃ£o caiu. Desculpe-me nÃ£o ter ouvido. 
[17:26] Cristina PazÃ³ : Mais tarde, quero expor a ideia do aplicativo que pensei junto com um grupo de 
discentes 
[17:27] Cristina PazÃ³ : Para atuaÃ§Ã£o de assessoria on line 
[17:27] Cristina PazÃ³ : sim 
[17:27] DAVID SANTOS FONSECA : Concordo 
[17:27] celia regina ferrari faganello : sim 
[17:28] Danilo Christiano : Concordo 
[17:29] DANIELA ROCHA TEIXEIRA : corpo docente 
[17:29] FÃ¡bio da Silva Bozza : sim 
[17:30] Cristina PazÃ³ : sim 
[17:30] Cristina PazÃ³ : sÃ³ nÃ£o sei se essa comissÃ£o dÃ¡ conta de discutir as DCNs inclusive em relaÃ§Ã£o 
ao NPj 
[17:33] Cristina PazÃ³ : eu preciso de colegas para auxiliar na auxiliar na DCN de 2018 em relaÃ§Ã£o ao NPj 
tem especificidades 
[17:33] celia regina ferrari faganello : gente, preciso ir. Minha filhinha estÃ¡ precisando de mim 
[17:33] Cristina PazÃ³ : obrigada CÃ©lia 
[17:34] Danilo Christiano : Obrigado, CÃ©lia! 
[17:35] Antonio Armando U. Lago Albuquerque : Ok CÃ©lia. Grato. 
[17:35] DAVID SANTOS FONSECA : Pelo que saiba, a mudanÃ§a de PPC estaria travada com a falta de 
autorizaÃ§Ã£o. Devemos procurar maiores informaÃ§Ãµes, talvez junto da pesquisadora acadÃªmica, mas me 
parece que somente seria possÃvel proceder a qualquer mudanÃ§a, apÃ³s essa aprovaÃ§Ã£o. 
[17:37] DAVID SANTOS FONSECA : A elaboraÃ§Ã£o dos instrumentos de avaliaÃ§Ã£o seria importante agora, 
pois pode ser que sejamos sujeitos a nova visita. O NDE nÃ£o estÃ¡ trabalhando nessa revisÃ£o, de acordo 
com as DCNs. 
[17:38] DAVID SANTOS FONSECA : Cabe ao NDE a constante revisÃ£o e adequaÃ§Ã£o do PPC frente a 
mudanÃ§as. Talvez seja o caso de informar seus membros sobre essa necessidade. 
[17:38] DANIELA ROCHA TEIXEIRA : Cris, quanto ao NPJ, como jÃ¡ se iniciaram os CC de prÃ¡tica, terÃ¡ que ser 
constituÃda uma comissÃ£o 
[17:38] DANIELA ROCHA TEIXEIRA : Tem no documento do NPJ 
[17:39] DANIELA ROCHA TEIXEIRA : Tem que ser constituÃda e penso que esses sÃ£o os responsÃ¡veis para 
fazer essas discussÃµes 
[17:39] Cristina PazÃ³ : Obrigada Dani. Vamos providenciar isso, pode ser Armando? 
[17:39] DANIELA ROCHA TEIXEIRA : Leiam o documento 
[17:39] DANIELA ROCHA TEIXEIRA : LÃ¡ tem quem sÃ£o os membros 
[17:39] DANIELA ROCHA TEIXEIRA : NÃ£o 
[17:40] DANIELA ROCHA TEIXEIRA : InstauraÃ§Ã£o da ComissÃ£o do NPJ 
[17:40] DANIELA ROCHA TEIXEIRA : Tem no regimento 
[17:40] DANIELA ROCHA TEIXEIRA : Tem 
[17:40] DANIELA ROCHA TEIXEIRA : como ligo o microfone? 
[17:41] FÃ¡bio da Silva Bozza : acho que tem que sair e entrar novamente 
[17:41] DANIELA ROCHA TEIXEIRA : ok 
[17:41] Cristina PazÃ³ : SIM 
[17:42] Cristina PazÃ³ : Ã© isso mesmo 
[17:43] Danilo Christiano : Ã“timo, Armando! 
[17:43] DAVID SANTOS FONSECA : PerdÃ£o por conturbar. Uma ressalva sobre a pÃ¡gina de vagas que estÃ¡ 
disponÃvel em compartilhamento. Acho temerÃ¡rio criar uma vaga para PropedÃªuticas, Constitucional e 
Administrativo. NÃ£o me parece ter sido uma boa opÃ§Ã£o, em momento anterior, juntar essas Ã¡reas. Creio 
que a Ã¡rea de propedÃªuticas estÃ¡ bem guarnecida. Necessitamos com urgÃªncia de alguÃ©m com perfil 
bem definido de Constitucional ou Administrativo. 
[17:44] DANIELA ROCHA TEIXEIRA : Verdade, David 
[17:44] Cristina PazÃ³ : concordo com David 
[17:44] DAVID SANTOS FONSECA : Assim entendo. 
[17:44] Cristina PazÃ³ : certo Demais 



[17:44] DAVID SANTOS FONSECA : OK 
[17:44] DAVID SANTOS FONSECA : En passant, apenas. Pode prosseguir com a pauta e o ponto seguinte. 
[17:44] Danilo Christiano : ok 
[17:45] DAVID SANTOS FONSECA : Valeu 
[17:47] DAVID SANTOS FONSECA : Existe uma iniciativa em andamento no CFCHS. Talvez seria mais produtivo 
juntarmos esforÃ§os nessa empreitada. O Danilo pode nos informar melhor sobre isso. 
[17:47] Matheus L. : Bacana a ideia da revista... importante publicar os estudos de nÃ³s discentes, que possuÃ-
mos trabalhos muito bons! 
[17:47] Cristina PazÃ³ : concordo com David 
[17:48] Matheus L. : sentimos dificuldade em encontrar locais de publicaÃ§Ã£o fora eventos.. anais... 
[17:48] RadharÃ¢ni Arruda - DCE : Sim seria muito bom! 
[17:48] RadharÃ¢ni Arruda - DCE : Verdade Matheus 
[17:49] RadharÃ¢ni Arruda - DCE : PoderÃamos fazer algum evento online com o intuito de fazer 
publicaÃ§Ãµes em anais? Haveria a possibilidade? 
[17:50] RadharÃ¢ni Arruda - DCE : Se nÃ£o me coloquei a disposiÃ§Ã£o antes me coloco Danilo. 
[17:51] Cristina PazÃ³ : eu gostei da ideia da Radha e do Danilo 
[17:52] Cristina PazÃ³ : eu acho que podÃamos fazer a revista do direito apos a proposta do mestrado 
[17:53] Cristina PazÃ³ : a revista vinculada ao mestrado 
[17:53] Emerson M. : concordo com a prof cris 
[17:56] Cristina PazÃ³ : acho que nÃ£o temos gente suficiente para fazer a revista do Direito hoje 
[17:57] Danilo Christiano : GT 
[17:58] RadharÃ¢ni Arruda - DCE : Estudantes podem participar? 
[17:58] Danilo Christiano : Posso coordenar os trabalhos, se o momento for conveniente 
[17:58] Cristina PazÃ³ : interesse tenho, sÃ³ acho que nÃ£o vou dar conta hoje 
[17:58] RadharÃ¢ni Arruda - DCE : EntÃ£o me coloco a disposiÃ§Ã£o!! 
[17:59] Danilo Christiano : Para a revista discente, temos uns 20 voluntÃ¡rios 
[17:59] Cristina PazÃ³ : Danilo, caso nÃ£o seja peso morto, posso tentar ajudar 
[18:00] Danilo Christiano : Ã“timo, Cris. A PatrÃcia tambÃ©m tem Ã³timas condiÃ§Ãµes de contribuir 
[18:00] Agnaldo Coelho dos Santos : Muito bom!!! 
[18:00] Emerson M. : eu sou voluntÃ¡rio. 
[18:00] Cristina PazÃ³ : Sim, PatrÃcia Ã© fera nessa Ã¡rea 
[18:01] Emerson M. : emerson Ã© discente, pode participar? 
[18:01] RadharÃ¢ni Arruda - DCE : E eu 
[18:01] Cristina PazÃ³ : ok 
[18:01] Danilo Christiano : Ã“timo 
[18:02] Cristina PazÃ³ : tem que perguntar para PatrÃcia, acho que ela aceita 
[18:02] Antonio Armando U. Lago Albuquerque : intimada...rs... sem possibilidade de recusa... 
[18:03] Cristina PazÃ³ : sim 
[18:03] FÃ¡bio da Silva Bozza : sim 
[18:03] DAVID SANTOS FONSECA : Sim 
[18:03] Danilo Christiano : Sim! 
[18:05] DAVID SANTOS FONSECA : Acho que uma semana jurÃdica na entrada de novos alunos no 2Âº ciclo e 
uma participaÃ§Ã£o mais institucionalizada na SNCT. 
[18:05] Cristina PazÃ³ : Legal 
[18:07] Emerson M. : sim, a SNCT Ã© um evento bem interessante, carece de melhorias, mas bem 
interessante. 
E a semana jurÃdica, penso eu, ser tambÃ©m pertinente, uma vez que possibilita diÃ¡logos e trocas num 
formato mais aberto. 
[18:07] RadharÃ¢ni Arruda - DCE : Isso seria interessante tambÃ©m para a coleta CAPES correto? 
[18:08] RadharÃ¢ni Arruda - DCE : Caso feito antes do final do prazo. 
[18:11] Emerson M. : na SNCT hÃ¡ publicaÃ§Ãµes do resumos dos trabalhos, na Semana jurÃdica, caso assim o 
coletivo concorde, podemos publicar anais. 
[18:11] FÃ¡bio da Silva Bozza : Normalmente esses eventos sÃ£o feitos em contraturno. No entanto, quase 
todos os estudantes, a partir de dado momento, possuem aula todos os dias, tarde e noite. Assim, 
precisaremos da colaboraÃ§Ã£o doas professores para liberÃ¡-los das aulas. 
[18:11] RadharÃ¢ni Arruda - DCE : Sim Emerson 
[18:11] Cristina PazÃ³ : sim, FÃ¡bio 
[18:12] FÃ¡bio da Silva Bozza : Penso excelente ser na primeira semana, pois, normalmente, tem a 
apresentaÃ§Ã£o de PEA 
[18:12] Cristina PazÃ³ : eu acho que tem publicaÃ§Ã£o de anais, isso  Emerson 
[18:13] Emerson M. : Geralmente, a SNCT ocorre mais pro final do ano (outubro mais ou menos), a Semana 
juridica, poderia ocorrer com base na colocaÃ§Ã£o do Prof. David, ocorrer no inicio das aulas de quem adentra 
no 2Âº ciclo. 



[18:13] Emerson M. : SÃ£o sempre momentos de grandes expectativas para todos(as). 
[18:14] FÃ¡bio da Silva Bozza : Concordo, Emerson. A proposta do David Ã© muito boa 
[18:14] Emerson M. : e envolver o CA, assim os "veteranos" podem atuar tambÃ©m como voluntÃ¡rios e 
adquirirem CH complementar. 
Acho bacana institucionalizar essa ideia no Ã¢mbito do colegiado. 
[18:15] Cristina PazÃ³ : Concordo Emerson 
[18:17] Danilo Christiano : CaÃmos? rs 
[18:17] DAVID SANTOS FONSECA : E nos integramos com a UFSB com a  participaÃ§Ã£o efetiva na SNCT. JÃ¡ 
tivemos, inclusive, esboÃ§o dessa participaÃ§Ã£o nas Ãºltimas ediÃ§Ãµes. 
[18:18] Antonio Armando U. Lago Albuquerque : estÃ£o me ouvindo? 
[18:18] DAVID SANTOS FONSECA : NÃ£o 
[18:18] RadharÃ¢ni Arruda - DCE : NÃ£o 
[18:18] Emerson M. : nao ouÃ§o 
[18:19] Agnaldo Coelho dos Santos : NÃ£o ouÃ§o 
[18:19] Cristina PazÃ³ : tb nÃ£o ouÃ§o 
[18:19] DANIELA ROCHA TEIXEIRA : agora sim 
[18:19] DAVID SANTOS FONSECA : Agora 
[18:19] Emerson M. : Acho que o prof. Armando foi relogar na sala 
[18:19] RadharÃ¢ni Arruda - DCE : Voltei 
[18:19] Danilo Christiano : Agora sim 
[18:19] Emerson M. : OuÃ§o sim 
[18:19] DAVID SANTOS FONSECA : Sim 
[18:19] Cristina PazÃ³ : sim 
[18:19] Agnaldo Coelho dos Santos : Sim 
[18:19] RadharÃ¢ni Arruda - DCE : Voltou** 
[18:19] FÃ¡bio da Silva Bozza : sim 
[18:20] DAVID SANTOS FONSECA : Ã¨ possÃvel. 
[18:20] Danilo Christiano : Sim 
[18:20] DANIELA ROCHA TEIXEIRA : sim 
[18:20] Cristina PazÃ³ : sim 
[18:20] DAVID SANTOS FONSECA : Ã‰ 
[18:20] RadharÃ¢ni Arruda - DCE : Sim 
[18:20] Emerson M. : Sim, sim 
[18:20] Danilo Christiano : Inclusive fizemos uma grande mesa de debates 
[18:20] DAVID SANTOS FONSECA : Exato. 
[18:20] Emerson M. : inclusive, oferecer minicursos, palestras e etc 
[18:20] Danilo Christiano : E quase todos os professores participam com eventos individuais 
[18:20] DAVID SANTOS FONSECA : E suspende aulas. 
[18:20] Danilo Christiano : E isso otimiza o nosso calendÃ¡rio 
[18:20] Danilo Christiano : Exato, David 
[18:21] Cristina PazÃ³ : acho melhor fazer dentro da SNCT 
[18:21] Cristina PazÃ³ : jÃ¡ que estamos com tantas incertezas esse ano 
[18:21] Cristina PazÃ³ : nÃ£o sÃ³ por causa do calendÃ¡rio apertado desse ano 
[18:21] DAVID SANTOS FONSECA : Como disse, na primeira semana de recepÃ§Ã£o de novos alunos. 
[18:22] Cristina PazÃ³ : ou a ideia da David 
[18:22] DAVID SANTOS FONSECA : SNCT e recepÃ§Ã£o de novos alunos. 
[18:22] Matheus L. : concordo com professor David, semana de recepÃ§Ã£o dos calouros 
[18:22] DANIELA ROCHA TEIXEIRA : Concordo com o David 
[18:22] DAVID SANTOS FONSECA : Duas vezes por ano. InÃcio e fim. 
[18:22] JÃºlia Amorim : Concordo com professor David 
[18:22] Emerson M. : Penso que esse ano terÃamos apenas espaÃ§os para 1 eventos apenas. E caso, assim 
concordemos aqui, podemso projetar a semana juridica para 2021. 
[18:23] DAVID SANTOS FONSECA : Sim. 
[18:23] Cristina PazÃ³ : sim 
[18:23] DANIELA ROCHA TEIXEIRA : Isso, Emerson 
[18:23] DAVID SANTOS FONSECA : Nesse ano, creio que serÃ¡ difÃcil termos algum desses eventos, mas 
aguardemos. Nesse ano, colocarÃamos isso na SNCT, caso venha a se realizar. 
[18:24] DAVID SANTOS FONSECA : Podemos aguardar a chamada da SNCT. 
[18:24] Cristina PazÃ³ : formaliza um GT 
[18:24] Cristina PazÃ³ : lattes 
[18:24] DANIELA ROCHA TEIXEIRA : NÃ£o sei 
[18:24] Danilo Christiano : GT 



[18:24] Emerson M. : Se a UFSB manter a SNCT em meados de agosto sempre tem as articulaÃ§Ãµes para 
organizaÃ§Ã£o do evento. A PrÃ³-reitoria de pesquisa... quem cuida da SNCT 
[18:24] DANIELA ROCHA TEIXEIRA : JÃ¡ tiveram discussÃµes 
[18:24] DAVID SANTOS FONSECA : Ou a deliberaÃ§Ã£o sobre migraÃ§Ã£o. 
[18:24] DANIELA ROCHA TEIXEIRA : tudo no direito tem GT 
[18:24] Danilo Christiano : Eu tenho interesse 
[18:24] FÃ¡bio da Silva Bozza : fabio 
[18:24] DANIELA ROCHA TEIXEIRA : Pois Ã© 
[18:24] DANIELA ROCHA TEIXEIRA : estÃ¡ complicado 
[18:24] DANIELA ROCHA TEIXEIRA : HÃ¡ crÃticas 
[18:25] Cristina PazÃ³ : Mas, tem que ter certificaÃ§Ã£o para lattes 
[18:25] DANIELA ROCHA TEIXEIRA : Mas Ã© sÃ³ uma opiniÃ£o 
[18:25] Emerson M. : Cada campus tem 1 docente que fica responsÃ¡vel por organizar o evento em cada 
campus, geralmente assim. 
[18:25] Danilo Christiano : Fica melhor com o GT, Dani. Assim evitamos aquelas divagaÃ§Ãµes que atravessam 
muitas coisas do colegiado 
[18:26] DANIELA ROCHA TEIXEIRA : Entendo, Dan 
[18:26] DANIELA ROCHA TEIXEIRA : Poderia ser uma comissÃ£o organizadora 
[18:26] DANIELA ROCHA TEIXEIRA : Como ocorre em outros lugares 
[18:26] DANIELA ROCHA TEIXEIRA : Mas se quiserem GT, maravilha 
[18:26] DANIELA ROCHA TEIXEIRA : Ã‰ sÃ³ uma reflexÃ£o 
[18:27] RadharÃ¢ni Arruda - DCE : No campus do csc se eu nÃ£o me engano o responsÃ¡vel pela 
organizaÃ§Ã£o da snct seria o prof Gabriel 
[18:27] Danilo Christiano : O GT pode ser a prÃ³pria comissÃ£o organizadora 
[18:27] DANIELA ROCHA TEIXEIRA : Exato 
[18:28] DANIELA ROCHA TEIXEIRA : Precisa de GT? 
[18:28] DANIELA ROCHA TEIXEIRA : Essa Ã© a crÃtica 
[18:28] FÃ¡bio da Silva Bozza : Com o nome que for, GT ou ComissÃ£o Organizadora, me disponho a participar, 
vez que tenho um pouco de experiÃªncia com isso. JÃ¡ organizei alguns eventos. 
[18:29] DANIELA ROCHA TEIXEIRA : Posso participar tambÃ©m 
[18:29] DAVID SANTOS FONSECA : A portaria do GT Ã© somente uma certificaÃ§Ã£o do trabalho realizado, de 
forma a constar em canais administrativos oficiais. Se deliberado pela realizaÃ§Ã£o desses eventos, seria a 
forma de atribuir carga de trabalho efetivamente. 
[18:29] Danilo Christiano : Ã“timo 
[18:30] DAVID SANTOS FONSECA : GT. Isso que aparece no RAT. 
[18:31] Danilo Christiano : GT, tambÃ©m por conta dessa questÃ£o que o David levantou 
[18:31] Danilo Christiano : RelatÃ³rio Anual de Trabalho 
[18:31] DAVID SANTOS FONSECA : RelatÃ³rio Anual de Trabalho. 
[18:31] DAVID SANTOS FONSECA : Daqueles que a integrarem. 
[18:31] DANIELA ROCHA TEIXEIRA : OrganizaÃ§Ã£o de eventos tambÃ©m 
[18:31] DANIELA ROCHA TEIXEIRA : Tem no RAT 
[18:32] DANIELA ROCHA TEIXEIRA : Mas tudo bem, amados, sÃ³ foi um ponto 
[18:32] DANIELA ROCHA TEIXEIRA : O que a maioria decidir 
[18:33] FÃ¡bio da Silva Bozza : GT 
[18:33] Danilo Christiano : SÃ³ um instante 
[18:33] Danilo Christiano : Membro de ComissÃµes ou Grupos de Trabalho ProvisÃ³rios no Ã¢mbito 
institucional (10 pontos/comissÃ¢o) 
[18:33] Cristina PazÃ³ : eu tb concordo com GT 
[18:33] Danilo Christiano : OrganizaÃ§Ã£o de reuniÃµes, colÃ³quios, seminÃ¡rios, congressos ou encontros de 
natureza cientÃfica, artÃstica, cultural, tÃ©cnica ou esportiva. (30 pontos/evento) 
[18:34] Danilo Christiano : Temos os dois 
[18:34] DANIELA ROCHA TEIXEIRA : POis 
[18:34] DANIELA ROCHA TEIXEIRA : Eu disse 
[18:34] DAVID SANTOS FONSECA : E ambos. 
[18:34] Antonio Armando U. Lago Albuquerque : rs 
[18:34] DANIELA ROCHA TEIXEIRA : rs 
[18:34] Danilo Christiano : hahahahaha 
[18:34] FÃ¡bio da Silva Bozza : Mudei de opiniÃ£o. kkkk 
[18:35] Danilo Christiano : NÃ£o ouvi direito, armando. 
[18:35] FÃ¡bio da Silva Bozza : A pontuaÃ§Ã£o me convenceu 
[18:35] Danilo Christiano : Ã“timo 
[18:35] Cristina PazÃ³ : acho melhor 
[18:36] Cristina PazÃ³ : sim 



[18:36] FÃ¡bio da Silva Bozza : sim 
[18:38] DAVID SANTOS FONSECA : Perfeito. OrdinÃ¡ria do mÃªs que vem. 
[18:38] Cristina PazÃ³ : concordo 
[18:38] DAVID SANTOS FONSECA : Isso 
[18:39] Cristina PazÃ³ : sem problemas, pretendo ajudar vc na organizaÃ§Ã£o das atas e etc... quando 
voltarmos presencialmente 
[18:42] Antonio Armando U. Lago Albuquerque : sim 
[18:42] FÃ¡bio da Silva Bozza : sim 
[18:42] Danilo Christiano : Sim 
[18:44] Ana Carla Liborio : Ok 
[18:45] Ana Carla Liborio : Tenho sim 
[18:45] DANIELA ROCHA TEIXEIRA : Maravilha 
[18:45] Antonio Armando U. Lago Albuquerque : Muito bom!!!! 
[18:45] Ana Carla Liborio : Sim 
[18:45] Ana Carla Liborio : DÃ¡ para ouvir 
[18:45] Ana Carla Liborio : ? 
[18:45] RadharÃ¢ni Arruda - DCE : NÃ£o 
[18:45] Danilo Christiano : Ainda nÃ£o, Ana 
[18:45] DANIELA ROCHA TEIXEIRA : nÃ£o 
[18:45] Antonio Armando U. Lago Albuquerque : nÃ£o 
[18:45] FÃ¡bio da Silva Bozza : nao 
[18:45] Ana Carla Liborio : JÃ¡ habilitei aqui 
[18:46] RadharÃ¢ni Arruda - DCE : Vc permitiu o microfone? 
[18:46] Ana Carla Liborio : sim 
[18:46] Ana Carla Liborio : continuam se me ouvir? 
[18:46] DAVID SANTOS FONSECA : NÃ£o 
[18:47] FÃ¡bio da Silva Bozza : nÃ£o dÃ¡ para ouvir. 
[18:47] Cristina PazÃ³ : vc nÃ£o consegue falar pelo celular 
[18:47] Antonio Armando U. Lago Albuquerque : nÃ£o ouÃ§o 
[18:47] Agnaldo Coelho dos Santos : Sem ouvir 
[18:47] FÃ¡bio da Silva Bozza : Talvez tenha que sair e entrar da sala 
[18:47] JÃºlia Amorim : Atualiza a pagina 
[18:47] Ana Carla Liborio : ok, vou tentar 
[18:48] Bem-vindo(a) a <b>CSC 3</b>! Para convidar outros participantes para a conferÃªncia, utilize a URL 
<u><a href="https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/csc-3" target="_blank" 
target="_blank">https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/csc-3</a></u>.<br><br>Para compartilhar o seu 
microfone, clique no botÃ£o com um telefone (na barra de botÃµes abaixo da apresentaÃ§Ã£o). Use um 
headset para ter uma melhor experiÃªncia de Ã¡udio com menos ruÃdos.<br><br>Para conectar a partir de 
um dispositivo SIP, disque <u>sip:80339@sip.mconf.rnp.br</u>.<br><br>Esta conferÃªncia estÃ¡ limitada em 
<b>75 participantes</b>.<br><br><br>Para mais informaÃ§Ãµes, acesse a <a 
href="https://wiki.rnp.br/pages/viewpage.action?pageId=118605083" target="_blank"><u>wiki do 
serviÃ§o</u></a>. 
[18:48] Cristina PazÃ³ : vou passar o arquivo depois para os professores do colegiado, conhecerem a proposta 
[18:49] DAVID SANTOS FONSECA : Ã“timo. 
[18:49] Cristina PazÃ³ : precisamos de vocÃªs 
[18:49] Cristina PazÃ³ : sÃ³ um minuto 
[18:51] Cristina PazÃ³ : o projeto vou passar por email 
[18:51] Cristina PazÃ³ : A Ana iria explicar 
[18:51] Cristina PazÃ³ : Se ela nÃ£o conseguir eu explico 
[18:52] Cristina PazÃ³ : Eu queria colocar os alunos como protagonistas 
[18:52] Ana Carla Liborio : NÃ£o estou conseguindo logar pelo celular 
[18:52] Ana Carla Liborio : Desculpem, por favor Cris pode dÃ¡ inicio a explicaÃ§Ã£o 
[18:56] DANIELA ROCHA TEIXEIRA : Claro, Cris. Maravilha integrar o projeto. Dei uma lida. Muito bom! 
[18:57] Matheus L. : Muito prof Cris! projeto popular.. e alternativo a nossa realidade hoje! 
[18:58] DAVID SANTOS FONSECA : ParabÃ©ns pela iniciativa! 
[18:58] DAVID SANTOS FONSECA : Muito bacana! 
[18:58] Ana Carla Liborio : Quanto mais ajuda tivermos no projeto mais pessoas poderemos ajudar! 
[18:58] DANIELA ROCHA TEIXEIRA : Inclusive, tenho um informe que vou adiantar. Hoje estive na 88.7 FM 
esclarecendo algumas questÃµes importantes desse momento que me foram apresentadas. Como foram 
muitas, amanhÃ£ terÃ¡ um segundo bloco, no horÃ¡rio das 13h ou 13h30min. SerÃ¡ uma satisfaÃ§Ã£o quem 
tiver interesse. 
[18:58] FÃ¡bio da Silva Bozza : ParabÃ©ns, pessoal. Excelente iniciativa 
[18:59] Agnaldo Coelho dos Santos : Excelente 



[18:59] DAVID SANTOS FONSECA : Ã“timo! 
[18:59] Cristina PazÃ³ : obrigada precisamos de todos 
[18:59] FÃ¡bio da Silva Bozza : ParabÃ©ns para a Daniela, tambÃ©m 
[19:00] FÃ¡bio da Silva Bozza : AmanhÃ£ continua na rÃ¡dio 
[19:00] Danilo Christiano : PARABÃ‰NS, pessoal! Ficou Ã³timo! Cris, Ana Carla, Radha e demais colegas 
[19:00] Cristina PazÃ³ : Dani, fiquei feliz que vc foi na rÃ¡dio 
[19:00] Cristina PazÃ³ : Essa ideia 
[19:00] Cristina PazÃ³ : ParabÃ©ns 
[19:00] RadharÃ¢ni Arruda - DCE : Que massa Dani! 
[19:00] DANIELA ROCHA TEIXEIRA : Obrigada, amadas e amados! Excelente integrar esse grupo. 
[19:01] Danilo Christiano : Dani nÃ£o vai mais assinar ata, vai dar autÃ³grafo. rs 
[19:01] DAVID SANTOS FONSECA : um rÃ¡pido informe 
[19:01] DANIELA ROCHA TEIXEIRA : kkkkkk 
[19:01] Antonio Armando U. Lago Albuquerque : rs... tbÃ©m quero... vai ter que vir pro MT por enquanto... 
[19:01] DAVID SANTOS FONSECA : Gostaria de deixar registrado que a solicitaÃ§Ã£o de registro de atividades 
complementares ainda nÃ£o foi implementada. Faltaria pedir para que o sistema seja aberto para que os 
estudantes pudessem protocolar o pedido. Em razÃ£o da pandemia, essa atividade nÃ£o foi colocada em 
prÃ¡tica, pois nÃ£o haveria prejuÃzo para os discentes nesse adiamento. Evitaria tambÃ©m, de modo 
desnecessÃ¡rio, uma corrida de estudantes para digitalizar documentos e providenciar seu envio. NÃ£o creio 
ser o momento para isso. No retorno das atividades, em novo calendÃ¡rio, daremos inÃcio aos procedimentos. 
[19:02] DANIELA ROCHA TEIXEIRA : Excelente informe, David 
[19:02] Cristina PazÃ³ : boa lembranÃ§a David 
[19:02] Antonio Armando U. Lago Albuquerque : isso... 
[19:02] Antonio Armando U. Lago Albuquerque : Ã³timo David 
[19:04] Cristina PazÃ³ : sim 
[19:04] DAVID SANTOS FONSECA : Perfeito. 
[19:04] DAVID SANTOS FONSECA : sim 
[19:06] Danilo Christiano : Costumamos distribuir em razÃ£o das Ã¡reas. 
[19:06] DANIELA ROCHA TEIXEIRA : Foi decidido que Ã© por Ã¡rea 
[19:06] FÃ¡bio da Silva Bozza : DistribuiÃ§Ã£o por Ã¡rea 
[19:06] Cristina PazÃ³ : sim 
[19:07] Cristina PazÃ³ : eu dou dois no mÃnimo 
[19:07] DAVID SANTOS FONSECA : Acho que referente aos Componentes jÃ¡ ministrados. 
[19:07] Danilo Christiano : Cada professor valida o pedido de acordo com os componentes que oferta ou jÃ¡ 
ofertou 
[19:07] DAVID SANTOS FONSECA : Isso 
[19:07] Danilo Christiano : Isso, David 
[19:10] RadharÃ¢ni Arruda - DCE : Eu gostaria de falar um pouco a respeito disso. 
[19:13] RadharÃ¢ni Arruda - DCE : posso falar? 
[19:13] DANIELA ROCHA TEIXEIRA : por favor 
[19:13] Danilo Christiano : Claro! Pode falar! 
[19:13] DANIELA ROCHA TEIXEIRA : sim 
[19:13] Danilo Christiano : Sim 
[19:13] Antonio Armando U. Lago Albuquerque : sim 
[19:19] DANIELA ROCHA TEIXEIRA : Essa sua fala Ã© a de muitos estudantes que ouvi 
[19:24] DAVID SANTOS FONSECA : Isso nÃ£o me parece verdade. Todos podem tirar fÃ©rias em dezembro e 
janeiro, como em qualquer outra universidade. 
[19:24] RadharÃ¢ni Arruda - DCE : concordo David 
[19:25] RadharÃ¢ni Arruda - DCE : porÃ©m ao meu ver nÃ£o querem isso 
[19:25] DANIELA ROCHA TEIXEIRA : Mas tem matrÃcula 
[19:25] DAVID SANTOS FONSECA : Exato, Radha. 
[19:25] DANIELA ROCHA TEIXEIRA : os tÃ©cnicos, David 
[19:25] DANIELA ROCHA TEIXEIRA : Ã© complexo 
[19:25] DAVID SANTOS FONSECA : Os tÃ©cnicos podem tirar fÃ©rias em perÃodo letivo. 
[19:26] DANIELA ROCHA TEIXEIRA : Ã© complicado 
[19:26] DAVID SANTOS FONSECA : E reduz em 1/3 a demanda administrativa de matrÃculas. 
[19:26] DANIELA ROCHA TEIXEIRA : as demandas sÃ£o grandes 
[19:28] RadharÃ¢ni Arruda - DCE : A formaÃ§Ã£o geral nÃ£o Ã© vinculada a nenhum curso 
[19:28] Cristina PazÃ³ : eu concordo com regime semestral e muito das falas da Radha. Apesar de ter amado de 
ter ministrado Universidade e Sociedade.  Mas, sinto, que o diferencial meu em Universidade e Sociedade foi 
minha interdisciplinariedade inata em 20 anos de docÃªncia 
[19:30] Cristina PazÃ³ : Se fosse uma recÃ©m Doutora sem interdisciplinariedade a disciplina tinha sido um 
fiasco. 



[19:30] DANIELA ROCHA TEIXEIRA : E uma excelente profissional que Ã©, Cris 
[19:31] Cristina PazÃ³ : Obrigada Dani, Ã© recÃproco. 
[19:31] FÃ¡bio da Silva Bozza : O decanato do CFCHS jÃ¡ votou? Ou o pedido de vista foi anterior a qualquer 
voto? 
[19:32] Antonio Armando U. Lago Albuquerque : Acredito que nÃ£o. foi pedido vistas pelo DCE ates. 
[19:34] RadharÃ¢ni Arruda - DCE : NÃ£o ouve votaÃ§Ã£o 
[19:34] RadharÃ¢ni Arruda - DCE : HaverÃ¡ depois que a Representante discente apresentar o parecer 
[19:35] RadharÃ¢ni Arruda - DCE : Acho interessante o colegiado de direito ter um posicionamento a 
votaÃ§Ã£o da FG no consuni. Ate mesmo para repasse ao decanato 
[19:35] RadharÃ¢ni Arruda - DCE : No caso o decanato do CFCHS 
[19:37] Cristina PazÃ³ : eu respeito os discentes nessa questÃ£o 
[19:37] Cristina PazÃ³ : eles fizeram o congresso 
[19:37] DANIELA ROCHA TEIXEIRA : Os discentes sabem muito da realidade da UFSB 
[19:38] Cristina PazÃ³ : estava aqui nos dias, me desculpe, mas os  alunos foram muito sabotados no evento 
maravilhoso 
[19:38] Cristina PazÃ³ : Radha viu e outros a minha presenÃ§a fÃsica nos dias 
[19:38] FÃ¡bio da Silva Bozza : A consulta ao colegiado do Direito Ã© meramente formal ou o CFCHS estÃ¡ 
fazendo uma consulta para os colegiados dos demais cursos, tambÃ©m, para formar a postura do CFCHS? 
[19:38] Cristina PazÃ³ : Paramos a universidade por dois dias 
[19:39] Cristina PazÃ³ : ano passado 
[19:39] FÃ¡bio da Silva Bozza : ok 
[19:39] Cristina PazÃ³ : tivemos reuniÃµes incrÃveis 
[19:40] Cristina PazÃ³ : exatamente, essa assembleia estÃ¡ sendo procrastinada desde 2018 
[19:40] RadharÃ¢ni Arruda - DCE : Ele consulta para se posicionar na reuniÃ£o do consuni 
[19:40] FÃ¡bio da Silva Bozza : Ã‰ difÃcil tomar uma decisÃ£o sem elementos suficientes. NÃ£o Ã© fÃ¡cil 
decidir levando em consideraÃ§Ã£o, apenas, documentos. 
[19:40] Cristina PazÃ³ : os discentes montaram diversos workshops 
[19:40] FÃ¡bio da Silva Bozza : Penso que a experiÃªncia dos estudantes deve ser levada a sÃ©rio 
[19:41] FÃ¡bio da Silva Bozza : Penso que poderia nos ser enviado por email 
[19:41] Cristina PazÃ³ : Armando, a gente pede essa assembleia desde 2018 
[19:41] RadharÃ¢ni Arruda - DCE : Temos uma problemÃ¡tica que nÃ£o levam em consideraÃ§Ã£o, Ã© que na 
UFSB agora tem duas entradas anuais tanto no primeiro quando no segundo ciclo e nÃ³s nÃ£o temos 
professores pra dar conta de tudo isso 
[19:42] FÃ¡bio da Silva Bozza : Isso. NÃ£o sei se Ã© necessÃ¡rio um parecer, mas temos que manifestar a 
posiÃ§Ã£o do colegiado. 
[19:42] Cristina PazÃ³ : concordo com FÃ¡bio 
[19:43] FÃ¡bio da Silva Bozza : Podemos marcar um prazo para que os membros do colegiado se manifestem 
por email. O que acham? 
[19:43] Cristina PazÃ³ : sim 
[19:43] RadharÃ¢ni Arruda - DCE : Posso passar a proposta dos discentes 
[19:43] RadharÃ¢ni Arruda - DCE : Sim! 
[19:44] FÃ¡bio da Silva Bozza : Quando serÃ¡ retomada a votaÃ§Ã£o? 
[19:45] FÃ¡bio da Silva Bozza : EntÃ£o o que acham de votarmos por email atÃ© segunda? 
[19:45] RadharÃ¢ni Arruda - DCE : Na quarta voltaremos a votaÃ§Ã£o 
[19:45] FÃ¡bio da Silva Bozza : Digo dentro do colegiado 
[19:46] FÃ¡bio da Silva Bozza : Para que os professores manifestem suas opiniÃµes para que se firme a 
posiÃ§Ã£o do colegiado 
[19:46] RadharÃ¢ni Arruda - DCE : Bom!! 
[19:46] FÃ¡bio da Silva Bozza : AtÃ© outubro vc chega. kkkk 
[19:46] Cristina PazÃ³ : saudades, Amigo 
[19:46] Antonio Armando U. Lago Albuquerque : kkkkkkk 
[19:47] Cristina PazÃ³ : Vc faz muito falta 
[19:47] Cristina PazÃ³ : isso 
[19:47] FÃ¡bio da Silva Bozza : Acho que sim 
[19:48] Cristina PazÃ³ : sim, AbraÃ§os para PatrÃcia 
[19:48] DAVID SANTOS FONSECA : Muito obrigado, Armando! 
[19:49] DANIELA ROCHA TEIXEIRA : AbraÃ§os a todos! 
[19:49] DAVID SANTOS FONSECA : Valeu. 
[19:49] Cristina PazÃ³ : Eu queria sÃ³ agradecer a FÃ¡bio  e os demais  pelo CC de Processo Constitucional e 
Administrativos 
[19:49] DAVID SANTOS FONSECA : AbraÃ§os a todos! Fiquem bem! 
[19:49] Danilo Christiano : Obrigado, Armando! Obrigado pessoal! Se cuidem! 
[19:49] FÃ¡bio da Silva Bozza : Obrigado, Cris 



[19:49] Cristina PazÃ³ : AbraÃ§os, 
[19:49] FÃ¡bio da Silva Bozza : AbraÃ§o a todos 
[19:49] RadharÃ¢ni Arruda - DCE : Eu agradeÃ§o a todxs 
[19:49] Cristina PazÃ³ : salva 

 

 

 

 



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA
SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO
E CONTRATOS

FOLHA DE ASSINATURAS

Emitido em 30/04/2020

ATA Nº ata33coldir/2020 - CDIR (11.01.06.12) 
(Nº do Documento: 429) 

 NÃO PROTOCOLADO)(Nº do Protocolo:

(Assinado digitalmente em 15/09/2020 11:18 ) 
CELIA REGINA FERRARI FAGANELLO 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

1716576

(Assinado digitalmente em 15/09/2020 09:13 ) 
CRISTINA GROBERIO PAZO 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

1605503

(Assinado digitalmente em 15/09/2020 18:22 ) 
DAVID SANTOS FONSECA 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

1979610

(Assinado digitalmente em 16/09/2020 23:09 ) 
DANIELA ROCHA TEIXEIRA 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

3072651

(Assinado digitalmente em 15/09/2020 11:44 ) 
FABIO DA SILVA BOZZA 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

3074064

(Assinado digitalmente em 15/09/2020 10:27 ) 
DANILO CHRISTIANO ANTUNES MEIRA 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

3089873

(Assinado digitalmente em 16/09/2020 16:52 ) 
ANTONIO ARMANDO ULIAN DO LAGO

ALBUQUERQUE 
COORDENADOR DE CURSO

1709819

Para verificar a autenticidade deste documento entre em  informando seu número: https://sig.ufsb.edu.br/documentos/
, ano: , tipo: , data de emissão:  e o código de verificação: 429 2020 ATA 14/09/2020 62e3d2ca4c

https://sig.ufsb.edu.br/public/jsp/autenticidade/form.jsf

