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Aos vinte e oito dias do mês de outubro ano de dois mil e vinte e um, às treze horas, devido à
suspensão temporária das a vidades presenciais da Faculdade de Direito da UFMG por causa da
pandemia de COVID-19, o colegiado do curso de Ciências do Estado reuniu-se, por meio de
videoconferência no aplica vo Google Meet, sob a Presidência do Coordenador, Professor Bruno
Wanderley Júnior. Es veram presentes na videoconferência o professor doutor Vitor Bartole  Satori,
a professora Daniela Mello Coelho Haikal e as discentes Laura Farias Araújo de Souza e Lara Narde.
Par ciparam também da reunião como convidados o professor Roberto Novaes e a discente Joana
Patrícia Ribeiro Gomez da Silva, responsáveis pelo projeto Transformare Consultoria Júnior. O
Coordenador iniciou a reunião solicitando a inclusão na pauta da apresentação do projeto da empresa
júnior Transformare  e posteriormente  a aprovação de requerimento do projeto. O professor Bruno
propôs ainda a inversão dos pontos de pauta para esse fosse o primeiro ponto a ser discu do. 1 –
Apresentação do projeto da Transformare e aprovação do requerimento – o professor Bruno
Wanderley passou a palavra para o professor Roberto Vasconcelos Novaes que fez uma apresentação
pessoal e uma explanação sobre o projeto e sobre o requerimento proposto para ser aprovado pelo
colegiado. O professor Roberto fez a sua apresentação do projeto da Transformare, que tem como
proposta a criação de uma empresa Júnior no curso de Ciências do Estado. De acordo com Roberto, o
projeto está em construção, ainda passando por questões burocrá cas necessárias para a
formalização da empresa, para que ela possa se cons tuir enquanto pessoa jurídica. Para isso, uma
das etapas da formalização da empresa é a aprovação de um requerimento pelo colegiado de
Ciências do Estado. O requerimento proposto para análise e para aprovação do colegiado do curso de
Ciências do Estado diz respeito à adequação da empresa Transformare ao curso de Ciência do Estado,
se ela é academicamente relevante para o curso, se contribui para a formação do aluno, se ela está
adequada ao projeto do curso, se está adequada ao perfil proposto aos egressos d curso, enfim
analisar o projeto em seu mérito e a sua adequação e contribuição para o curso de Ciências do
Estado. A discente Joana, diretora presidente da Transformare Consultoria Júnior falou sobre a
importância do projeto para a faculdade, por proporcionar aos alunos a experiência e vivência prá ca
do ambiente profissional e do mercado de trabalho. Todos os detalhes do projeto estão no SEI,
processo nº 23072.243992/2021-52. O professor Bruno Wanderley consultou então os demais
membros do colegiado se poderia ser votado o requerimento nesta reunião, já que o prazo para
aprovação do requerimento finalizaria na semana posterior a reunião, ou se seria necessário um
tempo maior para análise da documentação apresentada antes de proceder à votação. A professora
Daniela fez uma intervenção, ressaltando o temor de que a votação fosse feita sem que se tenha dada
a devida publicidade ao item de pauta, já que foi uma “extra pauta”, dessa forma, os membros do
colegiado ausentes poderiam alegar uma inadequação. O professor Bruno falou  sobre o prazo para
aprovação do requerimento e sobre a relevância e a importância do projeto para curso e que devido a
isso, não acreditava que teria maiores problemas com os demais membros ausentes, com a
proposição da aprovação do requerimento dessa forma.O professor Vitor ponderou que não via
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impedi vo para que a aprovação do requerimento fosse feita. A professora Daniela ressaltou que
nha tomado conhecimento do projeto nesta reunião, que ela não queria criar óbice à aprovação,

mas que ela queria ter conhecimento do que estava sendo aprovado e perguntou qual o foco e a
conexão dessa consultoria dada pela Transformare com o curso de Ciências do Estado. O professor
Roberto esclareceu as dúvidas da professora Daniela. O professor Bruno colocou a proposição da
votação do requerimento nessa reunião em votação e foi aprovada por unanimidade assim como o
plano acadêmico (termo correto do requerimento segundo a resolução). 2 - Informe sobre o
regimento do curso. A servidora Camila Riani deu informe sobre a elaboração do regulamento,
colocando que na úl ma reunião da comissão foi acordado que ela faria uma compilação das
informações das resoluções do curso que são necessárias para a composição do regimento e assim,
montaria um esboço inicial do regimento. De acordo com a servidora esse esboço já estava pronto e
seria enviado para todos os membros da comissão. 3 - Discussões sobre a disciplina DIR110 -
Elaboração de TCC I – Ficou decidido que seria feita uma resolução constando as seguintes instruções:
1) A nota da disciplina de DIR110 - ELABORAÇÃO DE PROJETO DE TCC I OU INICIAÇÃO CIENTÍFICA
será independente do projeto e compe rá ao professor da disciplina; 2) O projeto será depositado ao
final da disciplina de DIR111 - ELABORAÇÃO DE PROJETO DE TCC II OU INICIAÇÃO CIENTÍFICA, com
nota dada pelo orientador (a); 3) O TCC será depositado na disciplina DIR112 - DEFESA DE TCC OU
SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, até 15 dias antes da defesa, com aprovação do (a) orientador
(a) e indicação da banca e data para defesa.  4 - Eleições do Subcoordenador do curso – O professor
Bruno Wanderley solicitou que a servidora Camila Riani desse o informe sobre o andamento das
eleições para subcoordenador. A servidora deu o informe e em seguida as discentes Laura Farias e
Lara Narde solicitaram o registro em ata de agradecimento a professora Marcella Furtado, pelo
excelente trabalho realizado enquanto esteve colegiado do curso, tanto como subcoordenadora,
quanto como coordenadora , na ausência do Professor Bruno, e por todo apoio dado ao CACE. O
professor Bruno, diante da colocação das discentes, propôs a oficialização do agradecimento através
da elaboração de uma moção de agradecimento e reconhecimento pelo trabalho realizado pela
professora Marcella Furtado. A discente Laura Farias deu as boas vindas ao professor Bruno, pelo
retorno ao trabalho e ainda fez o registro de agradecimento à secretaria do colegiado composta pelos
servidores Mateus Silva e Camila Riani, pela melhoria do serviço prestado, no apoio e suporte aos
alunos, ao CACE e aos demais; disse também que a qualidade dos serviços prestado está sendo
percebida e reconhecida pelos alunos. 5 - Aprovação do pedido de reinclusão ad referendum da aluna
Vanilda Peres e análise do pedido de reinclusão do aluno Felipe Pacheco; O professor Bruno e a
discente Laura Farias ponderaram sobre as dificuldades existentes devido à pandemia que, por vezes,
necessita de uma maior solidariedade e uma maior flexibilidade das regras. As duas solicitações
foram aprovadas por todos os membros do colegiado presente na reunião, com a ressalva de que no
caso do aluno do Felipe Pacheco a aprovação dada pelo colegiado foi para o pedido de matrícula do
aluno.6 - Análise dos pedidos de dispensa de estágio dos alunos Daniel Parreiras e Chris anno Silva –
Os pedidos de dispensa foram aprovados por unanimidade. 7 - Aprovação da ata da reunião do dia
23/08/21 e 17/06/21. As atas foram aprovadas por todos os membros presentes. 8 - Manifestação de
Interesse - Vagas Remanescentes - Mudança de Turno e Con nuidade de Estudos. O professor Bruno
solicitou a servidora Camila Riani que enviasse o email da PROGRAD, que trata da manifestação de
interesse em vagas remanescente, para os membros do colegiado propondo um retorno até o dia 29
de outubro, data limite para resposta do email para PROGRAD.Nada mais havendo a tratar, o Senhor
Presidente deu por encerrada a reunião, da qual, para constar, eu, Camila Riani, lavrei a presente
Ata, que, lida e aprovada , com uma abstenção do professor José Luiz, vai por todos assinada
eletronicamente.
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Belo Horizonte, vinte e oito de outubro de dois mil e vinte e um.

 

 

Documento assinado eletronicamente por Laura Farias Araújo de Souza, Usuário Externo, em
13/01/2022, às 18:01, 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
13/01/2022, às 18:01, 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 Bruno Wanderley Junior, Coordenador(a) de curso,
em 16/01/2022, às 23:31, 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 Vitor Bartoletti Sartori, Professor do Magistério
Superior, em 21/01/2022, às 14:28, 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 Daniela Mello Coelho Haikal, Professora do
Magistério Superior, em 21/01/2022, às 20:31, 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
1193599 e o código CRC 2752593A.

Referência: Processo nº 23072.259810/2021-65 SEI nº 1193599
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