
 

Ata da 34ª Reunião Ordinária do Colegiado do Curso de Direito da UFSB 

Aos vinte e nove dias do mês de maio de 2020, às 14h, 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 37ª Reunião Ordinária do Colegiado do Curso          
de Direito, por convocação do Coordenador do Curso Prof. Antonio Armando U. do Lago              
Albuquerque e Vice-Coordenador Victor Boson. A reunião foi presidida pelo Coordenador do            
Curso de Direito. Além deste, estiverem presentes, Danilo Christiano Antunes Meira, Victor            
Boson, David Santos Fonseca, Cristina Grobério Pazó, os representantes discentes, Anna           
Carolline Santana Pereira, os discentes Paula Pereira Lopes, Iara Almeida, Emerson Mendes,            
Tadeu Prosdocimi, José Leandro, Istefania Oliveira, Thiago Trindade de Almeida, José           
Leandro. Prof. Antonio Armando inicia a sessão realizando um agradecimento a todos os             
docentes e discentes comprometidos e participantes das discussões referentes ao curso de            
Direito. Deliberada a aprovação ou desaprovação dos aproveitamentos de estudos sem ater-se            
a leitura minuciosa dos pareceres dos docentes analistas. Aprovado pelo Colegiado o            
procedimento. DEFERIDO o aproveitamento de Introdução ao Direito, de Danphryus Soares           
Jardim, cujo parecer favorável fora realizado pela Profa Dra Carolina Bessa Ferreira de             
Oliveira. INDEFERIDO o pedido de aproveitamento de Felipe Soares de Moraes do            
componente curricular Economia Política. DEFERIDOS os pedidos de aproveitamento de          
Antropologia Jurídica, Teoria do Estado, Economia Política, Filosofia Geral e Jurídica, e            
INDEFERIDOS quanto aos componentes Teoria do Estado (duplamente solicitado), História do           
Direito e Sociologia Jurídica, do discente João B. Nobre. Em votação devidamente aprovado             
pelo Colegiado. Prof. Danilo apontou que a solicitação de Felipe Moraes já havia sido              
deliberada pelo Colegiado noutra época, o que fora comprovado pelo prof. Antonio Armando,             
realizando assim tão-apenas o encaminhamento. Em seguida passou-se a pauta dos           
estudantes sabadistas, que estão associados à dispensa de estudantes por motivo religiosos,            
de frequentar as aulas durante parte da sexta-feira e sábado. Houve a aprovação do colegiado               
do curso de direito, e encaminhamento para a decania a fim de elaborar uma medida, um                
procedimento, homogêneo, para toda a instituição. Em resposta a decania afirmou que faria             
uma consulta sobre a necessidade de estipular tal medida uniformemente, mas entende que             
uma vez deliberada e definida a posição do colegiado deve ela ser mantida. Prof. Antonio               
Armando afirmou caber aos docentes dos componentes ministrarem atividades que possam os            
sabadistas acompanharem o conteúdo perdido durante parte da sexta-feira e sábado. Próximo            
ponto de pauta sobre a elaboração de resoluções pelo Colegiado fora definido, após consulta à               
decania, que a deliberação do colegiado tem força normativa, independentemente da decania            
assinas conjuntamente o documento normativo. Assim o prof. Antonio Armando colocou em            
votação a necessidade de elaboração das resoluções, ou se as atividades serão realizadas a              
partir das decisões já constantes em ata do colegiado. Deliberado o modo de resolução pelo               
Colegiado. Uma resolução trata da formação do quadro deliberativo do Núcleo de Prática             
Jurídica, definido no Regimento do Núcleo, cujos membros são Profa. Cristina Pazó, Prof.             
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Danilo Meira, Prof. Antonio Armando, discentes Radharani e Matheus dos Santos, tendo os             
estudantes sido eleitos e os docentes são aqueles que se vinculam ao NPJ. Outra resolução               
trata da composição de um GT para elaborar e institucionalizar uma revista jurídica eletrônica,              
com prazo de noventa dias, composta pelos profs. Antonio Armando, prof. Danilo, profa.             
Patricia, profa. Cristina, estudantes Radharani e Emerson. Outra resolução refere-se a           
elaboração, planejamento e institucionalização de dois eventos jurídicos anuais sob a           
responsabilidade da coordenação e do colegiado do curso de Direito, cujos membros são prof.              
Antonio Armando, prof. Danilo, profa., Daniela, Profa. Cristina, Prof. David, Prof. Fábio e             
representações discentes. Outro ponto de pauta residiu na solicitação por parte da DPU, à              
coordenação do curso de Direito, de resposta sobre os encaminhamentos de autorização do             
curso de Direito. Entretanto, a capacidade jurídica, postulatória, para fins de autorização e             
reconhecimento, não cabe à coordenação de Direito, mas que pode efetivamente responder a             
demanda da DPU é o gabinete da reitoria e a procuradoria da UFSB, por esse motivo esta                 
Coordenação respondeu à DPU sobre sua incapacidade postulatória (incompetência) neste          
sentido, reencaminhando ao devidamente competentes. Advertimos ainda à DPU sobre as           
implicações de judicialização, tendo em vista a autorização ainda em procedimento           
administrativo junto ao MEC, embora moroso, poderia uma judicialização paralisar as           
atividades administrativas. Entretanto, a coordenação entendeu que quanto mais parcerias          
houver no sentido de agilizar o processo melhor será para o curso de Direito. Prof. Danilo com                 
a palavra colocou sua preocupação com uma possível judicialização da autorização do curso             
pela DPU, afirmando ser necessária certa cautela e cuidado para não queimar os             
encaminhamentos administrativos, porque são neles onde reside maiores chances de          
aprovação da autorização do curso. Sugeriu a realização de uma assembleia docente para tirar              
alguns encaminhamentos a respeito da autorização do curso, indicando que caberá a            
coordenação acompanhar o processo administrativo, mas a responsabilidade jurídica direta          
cabível reside na reitoria e procuradoria. Prof. Antonio Armando se dispôs a solicitar             
formalmente, à reitoria, o encaminhamento da resposta a Defensoria para a coordenação do             
curso. Fora solicitado à profa. Patricia o envio de um breve relatório pelo NDE, para que                
pudesse ser enviado à Biblioteca, para fins de adquiri-las. Imaginava que esse procedimento             
era apenas encaminhamento à decania, mas há uma série de documentos, dentre os quais              
esse relatório. A Coordenação aguarda esse documento, do NDE, para encaminhar à            
biblioteca. Prof. Antonio Armando coloca em pauta outro ponto que trata sobre a continuidade              
das atividades da elaboração da proposta de pós-graduação, tanto lato sensu como stricto             
sensu. O GT já existe e o que podemos fazer é prorrogar o seu prazo inicialmente e,                 
posteriormente, incluir novos docentes que estejam refletindo sobre a pós-graduação. É           
necessário ainda refletir sobre o oferecimento de pós-graduação on line, poderia o GT             
desenvolver o que já foi elaborado, mas de modo virtual, ampliando-o. Desse projeto de              
especialização pode ser utilizado algumas informações para o planejamento de um mestrado,            
mas a elaboração deste exige maior cuidado e adequação com as orientações de propostas de               
cursos novos do Ministério da Educação. Prof. Antonio Armando informa sobre a organização             
de evento que possam trazer os colegas docentes de outras instituições para ministrarem seus              



 
conhecimentos à comunidade acadêmica jurídica da UFSB, mas é preciso ouvir os estudantes             
nas demandas que eles possuem de profundidade e interesse nos assuntos, são eles o              
coração dos eventos. É importante termos uma continuidade de eventos oportunizados e            
organizados pela coordenação e colegiado do curso, oferecendo não apenas possibilidade de            
horas complementares, mas uma educação que os habilite também a poderem organizar            
eventos jurídicos e aprofundarem seus conhecimentos. Pensei em dois eventos, um no sentido             
mais informal tipo roda de conversas e outro mais parecido com as semanas jurídicas, seja on                
line ou presencialmente. Aprovado, em deliberação, a realização de dois eventos ao ano.             
Próximo ponto de pauta tratou da antecipação da revisão do Projeto Político Pedagógico do              
Curso de Direito da UFSB. A posição do Prof. Antonio Armando é pela continuidade de revisão,                
antecipando-se à necessidade de adequação às novas resoluções sobre o ensino jurídico.            
Passou-se a considerações informações referentes ao NPJ, sobre os convênios e validações            
dos estágios, sendo esclarecido pelo prof. Victor Boson. Abriu-se para oferecimentos de            
argumentos e posições a todos os presentes, sendo a reunião encerrada às 16h02’ (dezesseis              
horas e dois 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 

[13:55] Antonio Armado : Oi! Boa tarde! Vcs conseguem me ouvir? 

[13:55] Nathalia Corona Andrade : Boa tarde!! Poderia falar algo agora? 

[13:55] Nathalia Corona Andrade : Estava desativo aqui 

[13:55] Nathalia Corona Andrade : desativado 

[13:56] Nathalia Corona Andrade : Ouço sim! 

[13:56] Antonio Armado : Obrigado. 

[13:56] PAULA PEREIRA LOPES : boa tarde 

[13:56] PAULA PEREIRA LOPES : vcs precisam compartilhar algum arquivo? 

[13:57] Antonio Armado : Compartilharei sim 

[13:58] Cristina Grobério Pazó : Boa tarde! 

[13:58] Cristina Grobério Pazó : tudo e vc? 

[13:59] Cristina Grobério Pazó : maravilha 

[14:03] DAVID SANTOS FONSECA : Boa tarde. 

[14:03] Danilo Christiano : Boa tarde! 

[14:03] DAVID SANTOS FONSECA : Tudo bem, na medida do possível. 

[14:04] Cristina Grobério Pazó : Iara que representante discente, ficou de participar 

[14:06] Cristina Grobério Pazó : Que bom que estamos com um bom quorum discente! 

[14:09] Antonio Armado : Podemos iniciar ou esperamos mais um pouco? 

[14:12] Cristina Grobério Pazó : Pode iniciar 

[14:14] Antonio Armado : estão todos me ouvindo bem? 

[14:14] Cristina Grobério Pazó : não 



 
[14:14] DAVID SANTOS FONSECA : não 

[14:14] Anna Carolline : não 

[14:14] Danilo Christiano : Não. O microfone deve estar desativado 

[14:14] Iara Almeida : Boa tarde! Também nao ouço nada 

[14:15] DAVID SANTOS FONSECA : Ainda nada 

[14:15] Danilo Christiano : Ainda não ouvimos, Armando 

[14:15] Victor Boson : Boa tarde a todas e todos! 

[14:15] Emerson Mendes - CSC : Boa tarde aos (as) presentes! 

[14:15] Danilo Christiano : Boa tarde, Emerson! 

[14:15] Anna Carolline : Boa tarde!!! 

[14:15] Danilo Christiano : Boa tarde, Victor! 

[14:15] Cristina Grobério Pazó : Boa tarde, Emerson 

[14:15] Cristina Grobério Pazó : Boa tarde, Victor! 

[14:15] Danilo Christiano : Seu microfone aparece desativado aqui, Armando 

[14:16] Cristina Grobério Pazó : Seu microfone aparece desativado aqui, Armando 

[14:16] Danilo Christiano : O microfone foi ativado, mas está sem áudio 

[14:16] Antonio Armado : mas para mim está ativado 

[14:17] Tadeu Prosdocimi : tbm estou sem audio 

[14:17] José Leandro : Não ouço nada 

[14:17] Bem-vindo(a) a <b>CSC 3</b>! Para convidar outros participantes para a conferência, 
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 botão com um telefone (na barra de botões abaixo da 
apresentação). 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:13066@sip.mconf.rnp.br</u>.<br><br>Esta conferência está limitada em <b>75 



 
participantes</b>.<br><br><br>Para mais informações, acesse a <a 
href="https://wiki.rnp.br/pages/viewpage.action?pageId=118605083" target="_blank"><u>wiki 
do serviço</u></a>. 

[14:18] Tadeu Prosdocimi : agora sim 

[14:18] José Leandro : Sim 

[14:18] Danilo Christiano : sim 

[14:18] DAVID SANTOS FONSECA : Agora, sim. 

[14:18] Cristina Grobério Pazó : sim 

[14:18] Anna Carolline : sim 

[14:18] DAVID SANTOS FONSECA : ok 

[14:18] Istefania oliveira : Ouvindo 

[14:18] Danilo Christiano : sim! 

[14:18] Cristina Grobério Pazó : com certeza 

[14:18] Tadeu Prosdocimi : de acordo 

[14:18] Anna Carolline : ok 

[14:18] Victor Boson : ok 

[14:18] Victor Boson : To de volta! Obrigado 

[14:19] Cristina Grobério Pazó : que alegria, Victor! 

[14:19] Victor Boson : Cris, querida, obrigado! 

[14:21] Cristina Grobério Pazó : de acordo 

[14:21] Anna Carolline : tudo bem 

[14:23] Victor Boson : de acordo 

[14:23] Danilo Christiano : Armando, o pedido do Felipe já havia passado pelo colegiado 
anteriormente 



 
[14:23] Tadeu Prosdocimi : de acordo 

[14:23] Cristina Grobério Pazó : de acordo e aprovo. 

[14:24] DAVID SANTOS FONSECA : De acordo. 

[14:24] Cristina Grobério Pazó : sim, o Felipe já tinha passado 

[14:24] Danilo Christiano : Salvo engano, há um pedido de aproveitamento do João sobre 
Economia Política, que você não listou. 

[14:25] Danilo Christiano : Isso Fiquei responsável por ele. Deferido. Já o encaminhei. 

[14:25] Cristina Grobério Pazó : o do João tem que confirmar, eu não lembro, se já passou no 
Colegiado. Mas, o parecer já tinha sido feito 

[14:25] Cristina Grobério Pazó : Tem que ver nas atas 

[14:26] Cristina Grobério Pazó : de janeiro e fevereiro 

[14:26] Cristina Grobério Pazó : de março não foi 

[14:26] Cristina Grobério Pazó : maravilha 

[14:26] Danilo Christiano : Não sei se isso ocorreu no Sipac do Direito, Cris, mas no do BIH 
vários pedidos já apreciados continuaram cadastrados como pendentes. 

[14:27] Cristina Grobério Pazó : do Felipe foi em dezembro 

[14:27] Cristina Grobério Pazó : nossa, Danilo 

[14:27] Danilo Christiano : Também não me lembro dos pedidos do João terem passado pelo 
Colegiado antes, Cris. 

[14:27] Danilo Christiano : Deve ter sido isso, Armando. 

[14:27] Cristina Grobério Pazó : Entendi, Antonio 

[14:27] Danilo Christiano : Sim! 

[14:28] Danilo Christiano : De acordo 

[14:28] DAVID SANTOS FONSECA : sim 



 
[14:28] Cristina Grobério Pazó : de acordo 

[14:28] Victor Boson : de acordo 

[14:29] Cristina Grobério Pazó : eu já debati isso na 32 reunião ordinária 

[14:31] Cristina Grobério Pazó : eu creio que não temos mais o que debater nesse assunto. É 
direito constitucional da discente. 

[14:32] Victor Boson : sim 

[14:32] Danilo Christiano : Sim, podemos 

[14:32] Victor Boson : ok 

[14:32] DAVID SANTOS FONSECA : ok 

[14:34] Cristina Grobério Pazó : minha preocupação é para fins de progressão, lattes e estágio 
probatório 

[14:35] Danilo Christiano : Não vejo problema em delegar à coordenação a edição dessas 
portarias. Penso que fica mais organizado que deixar apenas nas atas 

[14:35] Cristina Grobério Pazó : Não sei se ata é suficiente 

[14:35] Cristina Grobério Pazó : gratidão, pela resolução do NPJ 

[14:36] Danilo Christiano : Sim, perfeito, Armando. 

[14:37] Cristina Grobério Pazó : ok 

[14:37] Cristina Grobério Pazó : falta Fábio 

[14:37] Cristina Grobério Pazó : sim, nos eventos 

[14:38] Cristina Grobério Pazó : Ele é muito bom 

[14:38] Cristina Grobério Pazó : Ele esta de férias hoje 

[14:38] Cristina Grobério Pazó : por isso não está na reunião 

[14:38] Victor Boson : ok 

[14:38] Danilo Christiano : Tudo certo 



 
[14:38] Anna Carolline : SIM 

[14:38] Cristina Grobério Pazó : ok 

[14:38] DAVID SANTOS FONSECA : ok 

[14:40] Cristina Grobério Pazó : concordo 

[14:42] DAVID SANTOS FONSECA : Foi enviado memorando à Reitoria? Via SIPAC? 

[14:42] DAVID SANTOS FONSECA : Isso deveria ficar registrado. 

[14:42] Cristina Grobério Pazó : boa ideia David 

[14:42] DAVID SANTOS FONSECA : Acho importante que um memorando seja protocolado. 

[14:43] Cristina Grobério Pazó : sim, está registrado. Mas, é bom também fazer o memorando 
para reforçar 

[14:43] Cristina Grobério Pazó : sua resposta está ótima 

[14:43] DAVID SANTOS FONSECA : Somente para que fique claro junto à administração 
central. 

[14:43] DAVID SANTOS FONSECA : Eles responderam a DPU? 

[14:44] Danilo Christiano : A reitoria acusou o recebimento? 

[14:44] Danilo Christiano : Se sim, ótimo 

[14:44] DAVID SANTOS FONSECA : Isso seria importante acompanhar. 

[14:44] DAVID SANTOS FONSECA : Talvez seja válido discutir se temos capacidade para 
oferecer resposta a DPU. 

[14:44] Cristina Grobério Pazó : muito bom 

[14:44] DAVID SANTOS FONSECA : Concordo que a representação é a procuradoria. 

[14:45] DAVID SANTOS FONSECA : Concordo. 

[14:45] Danilo Christiano : Sim, ótimo 

[14:45] Cristina Grobério Pazó : concordo 



 
[14:45] DAVID SANTOS FONSECA : E a possibilidade de envio apenas de ofício aclarando a 
falta de capacidade de resposta e sugestão de encaminhamentos. 

[14:45] DAVID SANTOS FONSECA : OK 

[14:46] DAVID SANTOS FONSECA : ok 

[14:46] DAVID SANTOS FONSECA : Somente para não deixar absolutamente sem resposta. 
Perfeito. 

[14:47] Cristina Grobério Pazó : ok 

[14:47] Danilo Christiano : Peço a palavra 

[14:47] Cristina Grobério Pazó : sim 

[14:47] DAVID SANTOS FONSECA : sim 

[14:47] Thiago Trindade de Almeida : sim 

[14:47] José Leandro : Sim 

[14:47] Tadeu Prosdocimi : sim 

[14:47] Emerson Mendes - CSC : sim 

[14:48] Cristina Grobério Pazó : tb com saudades 

[14:48] Victor Boson : obrigado! 

[14:49] Cristina Grobério Pazó : tb concordo que seu encaminhamento foi perfeito, Armando 

[14:54] Cristina Grobério Pazó : sim 

[14:54] Danilo Christiano : Ótimo, Armando 

[14:55] Victor Boson : ok 

[14:55] DAVID SANTOS FONSECA : ok 

[14:56] Cristina Grobério Pazó : quero deixar registrado que a professora Daniela responsável 
pelo eixo de Direitos Humanos está de férias. Por isso, não está presente na reunião. 

[14:56] Emerson Mendes - CSC : prof. seria interessante diante da questão apresentada, que a 
Progeac conjuntamente com a reitoria e o colegiado apresenta-se, por e-mail - diante da atual 



 
situação - o que foi realizado para prover a celeridade no julgamento do recurso junto ao MEC, 
pois as turmas existentes estão ao escuro até o momento 

[14:57] Emerson Mendes - CSC : apresentar ao corpo discentes* 

[14:58] Emerson Mendes - CSC : agradeço! 

[14:59] Cristina Grobério Pazó : ok 

[15:01] Cristina Grobério Pazó : de acordo 

[15:02] Victor Boson : de acordo com a possibilidade de oferta online 

[15:02] Cristina Grobério Pazó : sim 

[15:02] Danilo Christiano : De acordo 

[15:03] DAVID SANTOS FONSECA : Tivemos uma conversa informal apenas, mas ainda 
aguardamos a nomeação dos demais membros e o retorno de férias dos demais. Acho que 
essa discussão está em um bom processo de amadurecimento. O eventual retorno das 
atividades pode contribuir com essas reflexões. 

[15:04] Victor Boson : talvez nesse gt que já está em andamento concluamos e em seguida 
aprovemos o projeto da especialização 

[15:04] Victor Boson : Após, nova portaria específica para o mestrado 

[15:05] Cristina Grobério Pazó : Mas, na reunião passada teve professores que pediram para 
participar que não estavam na portaria. 

[15:05] Cristina Grobério Pazó : Acho que Fábio, Vc e Célia 

[15:05] Cristina Grobério Pazó : sim 

[15:05] Cristina Grobério Pazó : exatamente 

[15:06] Victor Boson : ok 

[15:06] Cristina Grobério Pazó : ok 

[15:07] Cristina Grobério Pazó : Tem que confirmar com eles 

[15:07] Danilo Christiano : Concordo com a inclusão 



 
[15:07] Victor Boson : ok 

[15:07] Cristina Grobério Pazó : ok 

[15:07] DAVID SANTOS FONSECA : ok 

[15:07] Cristina Grobério Pazó : perfeito 

[15:10] Cristina Grobério Pazó : só falta a inclusão de Fábio nesse GT. Adorei a ideia desse GT 
de Eventos Jurídicos.  Excelente. Os discentes da UFSB são feras em organização de eventos 

[15:10] Cristina Grobério Pazó : excelente a ideia de congresso online 

[15:10] Victor Boson : sim 

[15:11] Cristina Grobério Pazó : Covid e o direito privado 

[15:11] Cristina Grobério Pazó : kkk 

[15:12] Danilo Christiano : Acho muito importante pensar nessa perspectiva de congressos e 
eventos online, Armando, mas me preocupo com aquela parcela dos/as discentes que não 
possuem meios de acesso. Talvez o primeiro passo seja fazer um levantamento específico 
dos/as discentes do direito 

[15:12] Danilo Christiano : * não possui 

[15:13] Tadeu Prosdocimi : Tema: "As ações do poder publico em gastos emergenciais diante 
do COVID. Os gastos são feitos de forma legal?" 

  

Tô no meio dessa agora... 

[15:13] Istefania Santos : sinceramente o único interesse que temos como estudantes de direito 
da UFSB é como estudar direito em um curso que não está autorizado, é uma excelente pauta 
para buscar soluções juntos, estudantes, professores gestores etc.! 

[15:13] Danilo Christiano : Sim, pode ser celular, desde que com pacote de dados bem 
generoso ou internet de banda larga fixa 

[15:16] Tadeu Prosdocimi : muita cosia acontecendo nesse sentido envolvendo questões legais 

[15:16] Nathalia Corona Andrade : Para além dos assuntos mais atuais que acho bastante 
relevantes para serem discutidos em um possível evento online, creio que parte da turma 



 
apresente dificuldade em alguns assuntos do direito em específico. Assuntos que já vimos e 
restou alguma deficiência etc 

[15:16] Cristina Grobério Pazó : boa Nathalia 

[15:16] Nathalia Corona Andrade : Em outros momentos, alguns professores já se dispuseram 
para nos ajudar em aulas sábado e em outros momentos 

[15:16] Cristina Grobério Pazó : Podemos levantar 

[15:17] Nathalia Corona Andrade : Talvez pudessemos aproveitar, obviamente, levando em 
consideração as possibilidades de acesso dos discentes da turma 

[15:17] Danilo Christiano : Sim 

[15:18] Nathalia Corona Andrade : ótimo!! Acho importante que o levantamento acerca do 
acesso e dos assuntos sejam feitos rapidamente.. 

[15:18] Cristina Grobério Pazó : sim 

[15:20] Nathalia Corona Andrade : Lembrando que precisamos fazer esse levantamento 
também junto a segunda turma 

[15:21] Cristina Grobério Pazó : boa 

[15:22] Cristina Grobério Pazó : Pede para Radha fazer o levantamento 

[15:24] Victor Boson : não escuto 

[15:24] Thiago Trindade de Almeida : Microfone desligado 

[15:24] Nathalia Corona Andrade : também não 

[15:24] Cristina Grobério Pazó : tb não 

[15:24] DAVID SANTOS FONSECA : nada aqui. 

[15:24] Emerson Mendes - CSC : acabou a reunião? 

[15:25] Thiago Trindade de Almeida : agora sim 

[15:25] Victor Boson : voltou 

[15:25] DAVID SANTOS FONSECA : Voltou 



 
[15:25] Cristina Grobério Pazó : eu ouvi até o GT DE EVENTOS 

[15:25] Thiago Trindade de Almeida : até onde a discente Nathalia começou a falar dos 
encontros 

[15:25] Cristina Grobério Pazó : SIM 

[15:25] Anna Carolline : isso 

[15:25] Nathalia Corona Andrade : Isso!! 

[15:27] Anna Carolline : Eu posso fazer esse levantamento, Prof. Eu sempre tenho algumas 
dificuldades em fazer levantamentos com os colegas, mas vou tentar! 

[15:28] Cristina Grobério Pazó : Anna vc sempre consegue! 

[15:28] Cristina Grobério Pazó : muito obrigada 

[15:30] Anna Carolline : Certo, obrigada,  Profa, saudades! 

[15:30] Cristina Grobério Pazó : eu tb estou com saudades! 

[15:30] Cristina Grobério Pazó : sim 

[15:31] Danilo Christiano : É urgente iniciar esse trabalho. 

[15:32] Cristina Grobério Pazó : Eu concordo com vc Danilo 

[15:33] Emerson Mendes - CSC : semestre S2, nunca critiquei, saudades do que não vivi. 

[15:33] DAVID SANTOS FONSECA : A resposta do NDE é muito importante para essa 
mudança. Deve ser levada adiante a preparação dessas alterações o quanto antes, mesmo 
que só possam ser implementadas após a autorização. 

[15:35] Cristina Grobério Pazó : Eu vou marcar uma reunião do NPJ  com os membros da 
resolução e vou marcar com Danilo sobre Corpo Docente 

[15:35] Danilo Christiano : Sim 

[15:35] Cristina Grobério Pazó : sim 

[15:35] Victor Boson : sim 

[15:35] Danilo Christiano : Sim 



 
[15:36] DAVID SANTOS FONSECA : Essa é uma preparação para a próxima visita do MEC, 
quando vier a acontecer, certo? 

[15:36] Cristina Grobério Pazó : acho que estamos em grupo reduzido 

[15:36] Cristina Grobério Pazó : NPJ vc tem que conversar com a Chris 

[15:37] Cristina Grobério Pazó : A acessibilidade naquela torre é terrível 

[15:37] Cristina Grobério Pazó : vamos tirar nota baixa 

[15:37] Cristina Grobério Pazó : Com certeza 

[15:38] Danilo Christiano : Perto da comunidade 

[15:38] DAVID SANTOS FONSECA : Ou no próprio fórum. 

[15:38] Cristina Grobério Pazó : o NPJ tem que ser no centro ou  um num bairro. Baianão, Vila 
Valdete 

[15:38] Cristina Grobério Pazó : dentre outros 

[15:38] DAVID SANTOS FONSECA : Caso a direção do fórum possa ser convencida a 
disponibilizar espaço. 

[15:39] DAVID SANTOS FONSECA : Isso. 

[15:39] Cristina Grobério Pazó : Tem sim 

[15:40] DAVID SANTOS FONSECA : Claro. 

[15:40] Cristina Grobério Pazó : muito bom 

[15:41] Cristina Grobério Pazó : ótimo 

[15:41] Anna Carolline : Prof, uma sala no CUNI não seria possível? 

[15:42] Anna Carolline : Para o NPJ 

[15:42] Victor Boson : ok 

[15:42] Cristina Grobério Pazó : Que ideia legal, Anna 

[15:42] Anna Carolline : Isso, ahh 



 
[15:42] Cristina Grobério Pazó : Fica no Centro. 

[15:42] Anna Carolline : É no Centro 

[15:43] Cristina Grobério Pazó : Fica perto da Rua General Vargas, Armando 

[15:43] Cristina Grobério Pazó : isso 

[15:43] Cristina Grobério Pazó : não sei 

[15:44] Cristina Grobério Pazó : Tem que ver com Angela 

[15:44] Cristina Grobério Pazó : do IHAC 

[15:44] Cristina Grobério Pazó : Vice Decana d 

[15:44] Cristina Grobério Pazó : sim 

[15:44] Cristina Grobério Pazó : estou anotando 

[15:44] Cristina Grobério Pazó : combinado 

[15:45] Nathalia Corona Andrade : Professor, tenho uma dúvida 

[15:46] Nathalia Corona Andrade : Em relação a contabilização da carga horária do estágio 
supervisionado, que estava prevista para começar a ser feita nesse quadrimestre. Continuo 
estagiando normalmente nesse período e gostaria de saber se já foi pensado algo no sentido 
de validar essa jornada.. 

[15:47] Victor Boson : isso 

[15:47] Victor Boson : não convalidada como estágio 

[15:47] Nathalia Corona Andrade : Entendi. Não preciso fazer nenhum requerimento então? 

[15:48] Victor Boson : exato 

[15:48] Emerson Mendes - CSC : A UFSB já iniciou os trâmites de covênio junto Forum? 

[15:48] Victor Boson : exato 

[15:49] Emerson Mendes - CSC : Temos colegas que já perderam bolsa de estágio lá e se o 
trâmite não ocorrer desde logo, mais logos, incluindo eu, perderá em um futuro breve essa 
oportunidade 



 
[15:49] Thiago Trindade de Almeida : O procedimento para convalidação da carga horária do 
curso, que seria feito no início desse 1º quadrimestrem, será postergado para o próximo? 
(Quando voltar as aulas no caso) Ou apenas será permitido, à primeira turma, no último 
quadrimestre? 

[15:50] Thiago Trindade de Almeida : quadrimestre* 

[15:50] Emerson Mendes - CSC : Sorry a redação confusa, quis dizer que se o trâmite não 
ocorrer, mais estudantes perderá bolsas de estágio lá em um futuro breve 

[15:51] Emerson Mendes - CSC : Para onde enviamos as documentações para validar CH de 
estágio com órgãos coveniados? 

[15:51] Victor Boson : sim... vamos fazer o possível 

[15:52] Victor Boson : para a coordenação e para a servidora responsável na pro-reitoria 

[15:52] Victor Boson : salvo engano lilia 

[15:52] Victor Boson : livia 

[15:53] Emerson Mendes - CSC : ok, enviarei ainda hoje para abatar CH e aliviar esse futuro 
que nos aguarda 

[15:53] Emerson Mendes - CSC : abater* 

[15:53] Victor Boson : isso 

[15:54] Cristina Grobério Pazó : Armando, eles pediram o Victor tb 

[15:54] Cristina Grobério Pazó : Eles pediram o Coordenador de Estágio 

[15:54] Victor Boson : ok 

[15:55] Emerson Mendes - CSC : agora prof, obervando a questao colocada no inicio da 
reunião em relação à DPU, as colocações feitas no sentido ADM e toda essa insegurança, 
penso que não podemos aguardar muito, pois o mundo ideial é esperar, mas há muitas 
questões envolvidas nessa autorização do curso. O recurso do PNAE's (assistencia estudantil) 
está cada vez mais escasso, temos um contigenciamento na UFSB de 40% do recurso e uma 
bolsa de estágio é muito importante, não apenas numa perspectiva de ensino, mas também de 
permanência. 



 
[15:55] Emerson Mendes - CSC : Por isso insito juntamente aos colegas na questão de 
agilizarmos a autorizçao do curso. 

[15:56] Cristina Grobério Pazó : Eles falaram que o Victor é que era Competente ou você para 
assinar o Convênio com MPF e que eu participarei junto 

[15:57] Cristina Grobério Pazó : Maravilha 

[15:57] Cristina Grobério Pazó : muito bom 

[15:58] Victor Boson : penso que já poderíamos aprovar 

[15:58] Cristina Grobério Pazó : sim 

[15:58] Cristina Grobério Pazó : concordo 

[15:58] Danilo Christiano : Salvo engano, já temos vários peas entregues numa pasta da 
coordenação 

[15:58] Cristina Grobério Pazó : sim, Danilo 

[15:59] Victor Boson : isso 

[15:59] Cristina Grobério Pazó : Tem que ver qual está faltando. 

[16:00] Cristina Grobério Pazó : Nada 

[16:00] DAVID SANTOS FONSECA : Por enquanto, seria isso. 

[16:01] Danilo Christiano : Estamos juntos, meu amigo! 

[16:01] Cristina Grobério Pazó : Muito Obrigada tb. 

[16:01] Emerson Mendes - CSC : AbraSUS a todos(as) 

[16:01] DAVID SANTOS FONSECA : Obrigado. 

[16:01] Victor Boson : Obrigado! 

[16:02] DAVID SANTOS FONSECA : Abraços! 

[16:02] Cristina Grobério Pazó : Abraços 

[16:02] Danilo Christiano : Abraços, querid@s! Se cuidem! 



 
[16:02] Victor Boson : Abraços em todas e todos 
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