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Aos vinte e três dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um, às treze horas e trinta
minutos, devido à suspensão temporária das atividades presenciais da Faculdade de Direito da
UFMG por causa da pandemia de COVID-19, o colegiado do curso de Ciências do Estado (CE)
reuniu-se, por meio de videoconferência no aplicativo Google Meet, sob a Presidência da
Subcoordenadora, Professora Marcella Furtado de Magalhães Gomes. Estiveram presentes na
videoconferência o Professor Doutor José Luiz Borges Horta, o Professor Doutor Vitor Bartolleti
Sartori, a Professora Daniela Mello Coelho Haikal e os discentes Laura Farias Araújo de Souza
e Lara Domingos Narde. A Subcoordenadora iniciou a reunião dando informe do processo
seletivo para estagiário realizado , tendo como resultado a seleção da estagiária Camila
Carvalho. A professora continuou dando o segundo ponto de informe que também deu início ao
primeiro ponto de pauta: 1. Planejamento do Retorno Híbrido; O retorno emergencial híbrido
instituído pela UFMG solicitou aos colegiados um planejamento da oferta de retorno dentro dos
padrões fixados de 20% e posteriormente de 40% da população. Sendo assim, os chefes de
departamentos fizeram um levantamento de informações diante da comunidade discente,
docente e foram levantados pontos de sugestão e de dificuldades a serem enfrentados com o
retorno. Em reunião realizada pela congregação essas informações foram discutidas e ficou
decidido uma proposta inicial de retorno híbrido emergencial. O primeiro ponto da proposta foi o
retorno das disciplinas optativas, sendo a prioridade para aquelas que estão apresentando
dificuldade no ensino remoto com altos índices de retenção ou de evasão, a professora ainda
destacou que a intenção é também usar as disciplinas optativas presenciais como um grupo de
apoio para as disciplinas obrigatórias ainda remotas. A professora ressaltou que nem todas as
disciplinas optativas serão presenciais, já que as decisões de quais disciplinas optativas
retornarão para o presencial caberá aos departamentos e aos professores A professora
ressaltou ainda que serão mantidas disciplinas com ensino retomo ou mesmo híbrido, com aulas
presenciais e retomas. Outro ponto da proposta levantado pela professora é o retorno das
atividades de orientação, atividades de extensão, grupos de estudo e do movimento estudantil.
A professora destacou a necessidade de o retorno dessas serem planejados dentro dos
departamentos e pelos grupos de acordo com a portaria. A professora Marcela finalizou
convocando o colegiado a refletir, discutir e fazer sugestões para o planejamento do retorno ao
presencial, levando em conta informações existentes tanto do curso de ciências do Estado
quanto dos diagnósticos da Prograd, sobre o ensino remoto. Destacou ainda que esse
planejamento será para 2022.O Professor Doutor José Luiz Borges Horta expôs que
considerava preferível a escolha das disciplinas optativas que poderão acolher alunos ingressos
na universidade nos anos de 2020 e 2021 e que ainda não tiveram contato presencial com a
instituição. E ressaltou que estando em condições de viabilizar esse retorno de maneira segura
e dentro dos critérios de segurança existe uma preocupação com as questões pedagógicas que
nesse novo formato,será experimental devido a necessidade dos usos de EPI nas aulas, da
nova disposição e uso dos espaços físicos além de outros desafios. E ressaltou ainda que essa
nova realidade a ser enfrentada será também de grande dificuldade para os docentes e para os
discentes. E reitera que acha importante ser feito uma lista de pessoas que estão engajadas no
movimento estudantil para que elas também tenham acesso ao prédio, sendo assim
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,também abarcadas no universo dos 20% da população que retornará ao presencial. A
professora Marcela relata que solicitou ao CACS que fizesse um levantamento com os
representantes de turma sobre as maiores dificuldades e obstáculos enfrentados pelos alunos
no ensino remoto, para conseguir fazer um mapeamento mais subjetivo e obter informações com
o perfil diferente das trazidas pela Prograd . Ela coloca que o resultado foi que os alunos não
têm encontrado grandes dificuldades. O professor José Luiz acrescentou que tinha o
conhecimento de reclamações como o excesso de aulas síncronas e aulas gravadas, o excesso
de material escrito, atividades avaliativas que concentram um grande número de pontos. A
Professora Marcela solicitou a servidora Camila Riani o envio de email para os grupos que
poderão voltar ao presencial , solicitando dos mesmos informações como: o interesse de retorno
ao presencial , os horários em que usaria o prédio e as demais informações necessárias para
montar uma escala. Colocou ainda que uma consulta a diretoria seria necessária já que ainda
não ficou definido quais serviços administrativos retornarão. O professor José Luiz fez o
apontamento da necessidade de planejar também a gestão de modo geral , já que será
necessário o aumento do efetivo de segurança, de limpeza, a aquisição de equipamentos e
material de limpeza, e álcool gel além dos equipamentos de EPI. 2. Regras sobre a
recomposição do NDE; A professora Marcella iniciou a sua fala discorrendo sobre a
necessidade de resolver a quantidade de membros que irão compor o NDE. A professora expôs
a existência de uma nova resolução na qual determina que o número mínimo exigido a
composição são de 5 membros dos quais 1 é membro nato, o coordenador do colegiado e os
outros 4 membros são docentes eleitos pelo colegiado e indicados pelos departamentos que
tenha representação no curso de ciências do estado, com mandatos de 4 anos. O professor José
Luiz esclarece que pode ser candidato aos cargos NDE qualquer professor que atua no curso,
independente do departamento de origem. Sendo assim, as vagas do NDE não são marcadas,
são livres, salvo pelo fato de que algumas dessas vagas sejam garantidas para os
departamentos de maior expressividade do curso. Deste modo, ressalta o professor, no curso de
ciências do estado os departamentos que têm a maior expressividade são direito do trabalho
(DIT) e Direito Público (DIP) e reforça ainda a necessidade de uma formação mais plural
possível para o NDE e isso inclui também uma pluralidade entre os departamentos DIP e DIT.
Diante disso o professor propõe a composição de 7 membros sendo 1 o membro nato, o
coordenador do curso, 2 vagas necessariamente para o DIP e 2 vagas necessariamente para o
DIT e 2 vagas livres entre quaisquer departamentos. A discente Laura destacou achar
importante a participação de outros departamentos na composição , pois acredita que isso pode
aproximar e integrar departamentos e fazer com que eles participem de forma mais efetiva das
discussões do curso. A professora Marcella ponderou que com a formação proposta pelo
professor José Luiz haveria espaço para os docentes dos demais departamentos, se
interessados, participarem já que além das vagas destinadas ou DIP e ao DIT haveria também 2
vagas livres que poderia ser ocupada por docentes de qualquer departamento. Dessa maneira
chegou-se ao consenso com todos os membros do colegiado presentes da seguinte formação
para o NDE: 7 membros sendo: 1 membro (nato), o coordenador do curso, 2 vagas
necessariamente para o DIP, 2 vagas necessariamente para o DIT, 1 vaga do DIC ou DIM
necessariamente e 1 vaga livre, preferencialmente para departamentos externas do curso. A
discente Laura levou ao conhecimento do colegiado a situação de uma aluna que estava
passando por dificuldades com o acompanhamento dos estudos por ter passado por uma
cirurgia e ter perdido duas pessoas próximas a ela devido a covid. Sendo assim, a aluna
solicitou que a situação fosse levada ao colegiado para avaliar a possibilidade da aluna ter uma
outra forma de avaliação. Todos prontamente concordaram em colaborar 3. Aprovação de atas.
As atas do dia 8 de abril e 28 de julho de dois mil e vinte e um foram aprovadas e a ata do dia 17
de junho ficou para ser aprovada na próxima reunião.Nada mais havendo a tratar, o
Senhora Presidenta deu por encerrada a reunião, da qual, para constar, eu, Matteus Silva, lavrei
a presente Ata, que, lida e aprovada, vai por todos assinada eletronicamente.

 

Belo Horizonte, vinte e três de agosto dois mil e vinte e um.
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Documento assinado eletronicamente por Laura Farias Araújo de Souza, Usuário Externo, em
18/11/2021, às 16:31, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do
Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Lara Domingos Narde, Usuário Externo, em
18/11/2021, às 19:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do
Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Marcella Furtado de Magalhaes Gomes, Professora
do Magistério Superior, em 29/11/2021, às 14:04, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 5º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Vitor Bartoletti Sartori, Professor do Magistério
Superior, em 29/11/2021, às 14:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 5º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Jose Luiz Borges Horta, Professor do Magistério
Superior, em 03/12/2021, às 14:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 5º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ufmg.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
1088961 e o código CRC CD5D145E.
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