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Ata da 20ª Reunião Ordinária do Núcleo Docente Estruturante de 27 de janeiro de 2021 

 

Aos 27 (dezoito) dias do mês de janeiro de 2021, reuniu-se o Núcleo Docente Estruturante 1 

(NDE) do Curso de Direito da Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB), Campus 2 

Sosígenes Costa (CSC), às 16 (dezesseis) horas, em ambiente virtual, nos termos da 3 

Resolução n. 04/2018, do Conselho Universitário (CONSUNI) da Universidade Federal 4 

do Sul da Bahia (UFSB), com o comparecimento dos seguintes docentes: David Santos 5 

Fonseca, coordenador do Núcleo Docente Estruturante, Daniela Rocha Teixeira, vice-6 

coordenadora do Núcleo Docente Estruturante, Antonio Armando Uilan do Lago, Victor 7 

Hugo Criscuolo Boson, integrantes do Núcleo Docente Estruturante, Cristina Grobério 8 

Pazó e Fábio da Silva Bozza, integrantes do colegiado do curso de Direito da UFSB. 9 

Informes: O professor David aproveitou a oportunidade para comunicar a conclusão da 10 

minuta do Plano Pedagógico do Curso (PPC) de Direito e deixar consignado a dedicação 11 

e esforço do professor Danilo Meira no trabalho de sua atualização, digno de nota e 12 

merecedor de agradecimento por parte do NDE. O professor Antonio Armando 13 

comunicou que solicitou informações à Pró-Reitoria de Gestão Acadêmica (PROGEAC) 14 

um direcionamento mais claro sobre a situação de oferta dos componentes curriculares 15 

do curso de Direito para o próximo quadrimestre (2020.3), em virtude das dificuldades 16 

administrativas que ainda pairam sobre o curso. Também asseverou a importância de que 17 

PPC de Direito reflita e atenda aos preceitos filosóficos da UFSB, de modo a contemplar 18 

a perspectiva emancipadora e inclusiva que orienta a universidade. Os professores Fábio 19 

e Victor também expressaram seu desejo de registrar o agradecimento ao trabalho do 20 

NDE e de sua coordenação na revisão e atualização do PPC. Ordem do Dia: 1. 21 

Aprovação das atas: Foi submetida para aprovação a ata da 19ª Reunião Ordinária do 22 

Núcleo Docente Estruturante de 18 de dezembro de 2020, a qual foi aprovada e seguirá 23 

para assinatura dos presentes em seguida. 2. Apresentação para aprovação da minuta 24 

do novo Plano Pedagógico do Curso (PPC) de Direito para subsequente envio para 25 

o Colegiado do curso de Direito e comunidade acadêmica da UFSB. A minuta de PPC 26 

foi também aprovada por unanimidade. A coordenação do NDE ressaltou a necessidade 27 

de continuidade dos trabalhos de ajuste do PPC por parte da comunidade acadêmica da 28 

universidade, em que seriam ainda necessários trabalhos de adequação do ementário dos 29 

componentes curriculares; a revisão e atualização das referências bibliográficas, em 30 

conformidade com o acervo disponível na biblioteca do campus Sosígenes Costa; a 31 

criação de novos Componentes Curriculares Optativos que possam aprimorar o percurso 32 

formativo dos discentes e se encontrem em consonância com a disponibilidade do corpo 33 

docente do curso de Direito; e reelaboração, com maior participação da comunidade 34 

acadêmica, do Perfil do Curso, de forma a refletir a identidade da universidade, seus 35 

integrantes e seu entorno social. Foi ainda ressaltada a necessidade de que a presente 36 

minuta seja minuciosamente reexaminada em relação ao atendimento das normativas 37 

existentes sobre a regulamentação da oferta de cursos superiores, em geral, e de Direito, 38 

em particular, no país. 3. Solicitação ao Decanato do CFCHS de constituição de Grupo 39 

de Trabalho (GT), com participação da comunidade acadêmica ampla, para 40 

deliberação sobre o Plano Pedagógico do Curso. Foi aprovada por unanimidade a 41 
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solicitação de constituição de um GT ao Decanato do CFCHS para elaboração de um 42 

novo PPC, em que a minuta presentemente aprovada pelo NDE pudesse servir de baliza 43 

para suas discussões. O referido GT deveria possuir mandato amplo e contar com extensa 44 

presença da comunidade acadêmica da UFSB, de modo a fomentar a participação 45 

democrática e permitir a elaboração de um documento plural e representativo da 46 

instituição. Caberia aos integrantes do GT elaborar um documento que possa ser 47 

apresentado às instâncias de aprovação de um novo PPC, segundo as normas vigentes na 48 

UFSB. Nada mais havendo a tratar, eu, David Santos Fonseca, encerrei a reunião e lavrei 49 

a presente ata, que vai lida e assinada pelos presentes. 50 
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