
 

Ata da 35ª Reunião Ordinária do Curso de Direito da UFSB 

  

Aos trinta dias do mês de junho de 2020, às 14h, mediados por metapresencialidade, no Campus                
Sosígenes Costa, Porto Seguro, deu-se início à 35ª reunião ordinária do Curso de Direito da               
Universidade Federal do Sul da Bahia. A reunião foi convocada pela Coordenação do Curso e               
presidida pelo Vice-Coordenador do Curso de Direito, Prof. Victor Hugo Criscuolo Boson.            
Além deste, estiveram presentes as/os docentes: Cristina Grobério Pazó, Daniela Rocha Teixeira,            
Danilo Christiano Antunes Meira, David Santos Fonseca e Fabio da Silva Bozza. Pela             
representação discente, participou Anna Carolline Santana Pereira. INFORMES: 1.         
Reformulação Formação Geral: o Prof. Danilo Christiano Antunes Meira fez uso da palavra,             
teceu considerações sobre o recente processo de reformulação da Formulação Geral havido na             
UFSB, tornando-a mais concisa. Recém-aprovada pelo Conselho Universitário da Universidade          
Federal do Sul da Bahia, uma nova Formação Geral (FG) entrou em vigor. O Prof. Danilo                
registrou o papel dos estudantes nesse processo. 2. Creditação de extensão: o Prof. Victor fez               
uso da palavra. Expôs o entendimento da PROEX (reunião com decanatos de Unidades da              
UFSB), de elaboração de minuta de Extensão pela UFSB. Segundo normativa do MEC, a ser               
densificada no âmbito interno da UFSB por meio da minuta de Extensão (em processo de               
elaboração), as atividades de extensão devem compor, no mínimo, 10% (dez por cento) do total               
da carga horária curricular estudantil dos cursos de graduação, as quais deverão fazer parte da               
matriz curricular dos cursos e de seus PPCs. 3. Divulgação mensagem Comissão de             
Acessibilidade e Inclusão Da UFSB: o Prof. Victor deu ciência aos presentes de e-mail enviado               
pela Comissão de Acessibilidade e Inclusão, cujo teor é o seguinte: “A Comissão instituída pela               
PROAf, para elaboração da minuta de resolução da Política de Acessibilidade e Inclusão da              
UFSB, no âmbito dos trabalhos que vêm sendo realizados, vem destacar a importância e a               
necessidade de se abordar a acessibilidade e inclusão de pessoas com deficiência, transtornos             
globais do desenvolvimento, transtorno do espectro autista, altas habilidades e superdotação,           
expressamente nas Propostas Pedagógicas dos Cursos de graduação e de pós-graduação. Assim,            
em consonância com a legislação vigente e com os fundamentos de nossa Instituição voltados às               
ações afirmativas e à Educação Especial, em perspectiva inclusiva, como modalidade de ensino             
transversal à Educação Superior, lembramos que nas revisões e elaborações de PPC e APCN              
faz-se fundamental abordar a acessibilidade e inclusão como questão curricular e como formas             
de garantir a inclusão de todos os discentes nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. Para                
tanto, pedimos que socializem essa mensagem com as coordenações de cursos de graduação e de               
pós-graduação e seus colegiados.”. 4. Núcleo de Prática Jurídica e Projeto de Extensão             
Assessoria jurídica online e gratuita em tempos de COVID-19: o Prof. Victor registrou que as               



 
atividades do Projeto de Extensão Assessoria jurídica online e gratuita em tempos de COVID-19,              
integrado ao NPJ, já iniciou suas atividades, já tendo recebido demandas da população local e               
iniciado as ações de assessoria e orientação jurídica gratuita e online com a finalidade de atender                
a comunidade vulnerável. O Colegiado parabenizou a Prof.a Cristina Pazó e os membros do              
Projeto pela importante iniciativa. ORDEM DO DIA: 1. Pedido de aproveitamento de estudos             
THIAGO TRINDADE DE ALMEIDA: Considerando pareceres pelo deferimento, foi         
aprovado, à unanimidade, os pedidos de aproveitamento para o Componente Curricular (CC)            
“Fundamentos do Direito do Consumidor” e “Retórica”. O pedido de aproveitamento do CC             
“Direitos de Populações Indígenas e Comunidades Tradicionais” foi retirado de pauta,           
considerando que a documentação juntada pelo aluno não consta nota lançada, por indicar ainda              
“matriculado”. Desse modo, à unanimidade, foi retirado de pauta o pedido de aproveitamento             
para o CC “Direitos de Populações Indígenas e Comunidades Tradicionais”. O colegiado ainda             
deferiu prazo de 90 dias para que o requerente apresente, junto ao setor administrativo              
responsável, a documentação completa para análise e julgamento do requerimento quanto ao CC.             
2. Pedidos de aproveitamento de estudos/Pedido de quebra de requisito de CC: Processo n.              
23746.001364/2020-64, Requerente: FRANCIELLY DE O. SOUZA PORTO; Pedido de         
aproveitamento de estudos: Processo n. 23746.001361/2020-48, ISTEFANIA DE        
OLIVEIRA SANTOS; Pedido de aproveitamento de estudos: Processo n.         
23746.001360/2020-75, MILENA LEITE FLORES; Pedido de aproveitamento de estudos:         
Processo n. 23746.001359/2020-05, MARIA THAYNA SEVERINO DE SOUZA; Pedido de          
aproveitamento de estudos: Processo n. 23746.001275/2020-42, ANA CARLA LIBORIO         
DA SILVA; Pedido de aproveitamento de estudos: Processo n. 23746.001274/2020-69,          
ANNA CAROLLINE SANTANA PEREIRA; Pedido de aproveitamento de estudos:         
Processo n. 23746.001273/2020-96, PEDRO HENRIQUE MONTEIRO; Pedido de        
aproveitamento de estudos: Processo n. 23746.001272/2020-26, ANDRÉ CARVALHO        
MONTEIRO; Pedido de aproveitamento de estudos: Processo n. 23746.001271/2020-53,         
RENILDO NERES CERQUEIRA; Pedido de aproveitamento de estudos: Processo n.          
23746.001270/2020-80, IAGDA DE JESUS COELHO; Pedido de aproveitamento de         
estudos: Processo n. 23746.001269/2020-10, DÉBORA SILVA FREITAS; Pedido de         
aproveitamento de estudos: Processo n. 23746.001268/2020-37, NATHÁLIA CORONA        
ANDRADE; Pedido de aproveitamento de estudos: Processo n. 23746.001267/2020-64,         
LAIANA ALMEIDA BENFICA; Pedido de aproveitamento de estudos: Processo n.          
23746.001266/2020-91, JULIANA CORONA ANDRADE; Pedido de aproveitamento de        
estudos: Processo n. 23746.001234/2020-82, MATHEUS REIS DE FRANÇA; Pedido de          
aproveitamento de estudos: Processo n. 23746.001233/2020-12, MATHEUS DOS SANTOS         
SILVA; Pedido de aproveitamento de estudos: Processo n. 23746.001232/2020-39,         
MANUELA BISPO DOS SANTOS; Pedido de aproveitamento de estudos: Processo n.           



 
23746.001231/2020-66, LARA MARIA ARAÚJO DOS SANTOS; Pedido de        
aproveitamento de estudos: Processo n. 23746.001230/2020-93, UILLIAN DOS SANTOS         
SILVA; Pedido de aproveitamento de estudos: Processo n. 23746.001229/2020-23,         
JAQUELINE BARROS SANTOS; Pedido de aproveitamento de estudos: Processo n.          
23746.001228/2020-50, JESSICA RODRIGUES CORDEIRO; Pedido de aproveitamento       
de estudos: Processo n. 23746.001362/2020-21, UILLIAN DOS SANTOS SILVA: O          
Colegiado deliberou, à unanimidade, seguindo a posição da Prof.a Daniela, pela retirada de pauta              
de todos os pedidos de aproveitamento de estudos, para que os requerentes apresentem a              
documentação completa junto ao setor administrativo, no prazo de 90 dias. Após, os processos              
serão reincluídos em pauta do Colegiado, oportunamente. 3. Organização de evento do Curso             
de Direito: O prof. Danilo sugeriu a organização, pelos docentes e discentes do Curso de Direito,                
de evento a ser realizado no presente ano de 2020, com uso de plataformas virtuais. A sugestão                 
teve adesão de todos os presentes. A sugestão do Prof. Danilo foi no sentido de que o evento                  
contasse, como organizadores, com todos os docentes do Curso. Assim, nos próximos dias, todos              
os docentes do Curso que assim tiverem interesse na organização iniciarão os trâmites para              
viabilizar o evento, seu projeto e suas atividades. Eu, Victor Hugo Criscuolo Boson, digitei a               
presente ata, que uma vez lida, revisada e achada conforme pelas/os presentes, vai assinada por               
mim e por todas/os presentes. Nada mais. 

 

 

 

Anna Carolline Santana Pereira 

 



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

FOLHA DE ASSINATURAS

Emitido em 30/06/2020

ATA Nº ata35coldir/2020 - CDIR (11.01.06.12) 
(Nº do Documento: 425) 

 NÃO PROTOCOLADO)(Nº do Protocolo:

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

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

1605503

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

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

1979610

(Assinado digitalmente em 16/09/2020 23:17 ) 
DANIELA ROCHA TEIXEIRA 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

3072651

(Assinado digitalmente em 15/09/2020 11:45 ) 
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 17/09/2020 19:19 ) 
VICTOR HUGO CRISCUOLO BOSON 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

3090926

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: 425 2020 ATA 14/09/2020 34be384b7a

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

