
         UNIVERSIDADE         FEDERAL         DO         ESPÍRITO         SANTO

CENTRO         DE         CIÊNCIAS         JURÍDICAS         E         ECONÔMICAS
-         CCJE

ATA         EM         APROVAÇÃO

ATA         DA         PRIMEIRA         SESSÃO         ORDINÁRIA         DO(A)         CÂMARA         LOCAL         DE
GRADUAÇÃO         DO         CCJE         DA         UNIVERSIDADE         FEDERAL         DO         ESPÍRITO
SANTO,         REALIZADA         EM         23/07/2020.

Aos         vinte         e         três         dias         do         mês         de         julho         do         ano         de         dois         mil         e         vinte,         às         catorze         horas         e         zero

minutos,         foi         realizada         no(a)         Ambiente         Virtual,         via         videoconferência,         a         Primeira         Sessão

Ordinária         do(a)         Câmara         Local         de         Graduação         do         CCJE         da         Universidade         Federal         do

Espírito         Santo         -         UFES,         com         a(s)         presença(s)         de         Rogerio         Naques         Faleiros         (Presidente),

Ana         Claudia         Borges         Campos,         Gabriel         Moreira         Campos,         Henrique         Monteiro         Cristovao,

Henrique         Pereira         Braga,         Katia         Cyrlene         de         Araujo         Vasconcelos,         Leila         Benitez,         Leonardo

de         Resende         Dutra,         Rogerio         Zanon         da         Silveira,         Salyanna         de         Souza         Silva         e         Tiago

Figueiredo         Goncalves.         Havendo         número         legal         de         membros         presentes,         o(a)         Senhor(a)

Presidente         declarou         aberta         a         sessão.         INFORME         1:         O         presidente         deu         boas         vindas         ao

Professor         Henrique         Monteiro         Cristóvão         que         já         está         na         UFES         há         onze         anos,         mas         atuava

no         CEUNES         e         recentemente         foi         removido         para         o         CCJE.         Em         seguida         informou         aos

membros         e         agradeceu         a         presença         dos         ouvintes:         Professores         Mirian         Albert         Pires,

Fernando         José         Arrigoni         e         Ricardo         Gueiros         Bernardes.         Ato,         seguido,         informou         que         a

UFES         tem         trabalhado         no         sentido         de         obter         equipamentos         que         poderão         ser         utilizados         para

inclusão         digital,         exemplificando         situações         em         que         a         UFES         por         meio         de         parceiras         obteve

doações         de         equipamentos;         neste         sentido         agradeceu         ao         direito,         em         especial         ao         Professor

Cláudio         Janotti         que         em         parceria         com         o         MPT         conseguiu         a         conversão         de         penalidades

trabalhistas         em         doações         de         equipamentos         para         a         UFES;         também         agradeceu         ao

curso/departamento         de         Ciências         Contábeis         que         em         parceira         com         a         Receita         Federal

obtêm         a         doação         de         equipamentos         apreendidos.         Exemplificou         ainda         a         ação         de

reconversão         de         equipamentos         subutilizados         na         UFES         a         fim         de         atender         a         demanda         de

inclusão         digital         para         o         semestre         remoto.         INFORME         2:         O         Presidente         fez         uma         fala         sobre

o         seu         trabalho         e         sobre         os         trabalhos         dos         demais         membros         do         GT,         ressaltando         à

dificuldade         que         foi         chegar         à         uma         proposta         de         atividades         que         não         desvincilhasse         ensino,

pesquisa         e         extensão         no         contexto         de         pandemia.         A         principal         dificuldade         foi         atender         à

necessidade         de         inclusão         digital         do         corpo         discente;         mas         que         o         Vice-Reitor,         Prof.         Roney

Pignaton,         informou         que         foi         feito         um         destaque         orçamentário         de         4,5         milhões         de         reais         para

esse         fim.         Tal         recurso         será         operacionalizado         pela         PROAECI,         na         forma         de         edital         que

focará         em         alunas(as)         assistidas(os)         que         receberão         pecúnia         para         aquisição         de

equipamentos,         dos         quais         (as)os         discentes         deverão         prestar         constas         com         nota         fiscal         de

compra;         e         podendo         permanecer         com         o         equipamento         até         sua         formatura,         quando         deverão

doá-lo         a         UFES.         No         mesmo         sentido,         há         um         destaque         orçamentário         de         1,5         milhões         de

reais         para         aquisição         de         dados         de         internet         para         alunos         em         situação         de         vulnerabilidade

econômica,         inclusive         de         Programas         de         Pós-Graduação.         Ressaltou         que         ensino         remoto,

adotado         durante         o         contexto         de         pandemia,         é         muito         diverso         do         EAD,         sobretudo         pela

diversidade         de         metodologias         e         tecnologias         que         poderão         ser         adotadas         para         aquele
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modelo,         ao         contrário         do         EAD         que         exige         a         utilização         de         plataforma         específica         e

conteúdo         obrigatoriamente         previamente         disponibilizado.         Considerou         também         que         a         não

retomada         do         ensino,         na         forma         remota,         poderá         ter         consequência         imprevisíveis;         apesar         da

retomada         também         implicar         em         riscos,         mas         necessários         ao         exercício         de         nossa         missão

institucional.         PAUTA         1:         Aprovação         da         Ata         da         Reunião         do         dia         07         de         julho         de         2020         -         A

ata         foi         lida         e         submetida         a         votação.         Decisão:         Aprovado(a)         por         unanimidade         com         as(os)

Professoras(es)         Gabriel         Moreira         Campos,         Henrique         Monteiro         Cristóvão,         Katia         Cyrlene

de         Araujo         Vasconcelos,         Leila         Benitez,         Leonardo         de         Resende         Dutra         e         Tiago         Figueiredo

Goncalves         presentes         à         aprovação.         PAUTA         2:         Ofício         Circular         nº         12/2020         da         PROGRAD

(Proposta         de         Resolução         e         do         Calendário         do         1°         Semestre         Especial         de         2020)         -         Iniciadas         as

deliberações         sobre         o         ponto,         os         Profs.         Tiago         e         Ricardo         (membro         e         ouvinte         do         direito)

submeteram         ao         presidente         uma         dúvida         sobre         a         possibilidade         de         ser         discutido         antes         da

própria         Proposta         de         Resolução         o         substitutivo         encaminhado         aos         membros,         contendo         um

calendário         mais         enxuto,         com         base         na         MP         nº         934/2019,         por         entenderem         ser         uma         questão

prejudicial         à         discussão         original,         logo,         possivelmente         uma         questão         de         ordem.         Em         seguida

o         presidente         passou         a         palavra         para         os         membros         para         suas         manifestações,         inclusive         sobre

a         questão         suscitada         pelo         Direito.         Com         a         palavra         a         Professora         Salyanna,         do         curso         de

Serviço         Social         opinou         por         não         ser         uma         questão         prejudicial         e         manifestou         a         declaração

que         segue         anexada.         Por         fim,         a         Professora         Salyanna         solicitou         a         inclusão         na         presente         ata

da         Nota         de         Repúdio         do         Coletivo         "MÃES         EFICIENTES         SOMOS         NÓS".         Em         seguida,

com         a         palavra         o         Professor         Rogério         Zanon         da         Silveira         (Administração         Noturno),         elogiou

o         trabalho         do         direito         em         relação         ao         substitutivo         mas         opinou         por         não         ser         prejudicial         à

discussão         da         Proposta,         consignando         em         seguida:         Creio         que         a         proposta         de         calendário,

ainda         que         possa         caber         sugestões         e         alterações,         contém         eixos         e         princípios         essenciais         às

retomada         do         semestre         letivo.         Tem         orientações         para         soluções         de         problemas         dos         discentes

relativos         a         necessidades         materiais,         como         a         previsão         de         auxílio         equipamento,         e         de

internet         (previsão         de         investimento         de         aproximadamente         seis         milhões         de         reais),         por

exemplo.         Mas,         também,         indicativos         aos         professores         para         lidarem         com         questões

individuais         relativas         aos         discentes.         De         outro         lado,         há         aberturas         na         proposta         para

adequação         de         professores         e         superação         de         suas         dificuldades         porventura         existentes.

Assim,         uma         possível         orientação         é         que         a         proposta         caminhe         e         que         envidamos         esforços

para         que         seja         efetivada         em         tempo.         No         caso         do         Departamento         de         Administração,         foi         feita

uma         reunião         com         os         professores         no         início         do         mês         de         junho,         que         redundou         numa

proposta         de         constituição         de         grupos         de         trabalho,         com         o         objetivo         de,         entre         outros,         obter

diagnóstico         mais         detalhado         a         respeito         da         situação         de         discentes         e         docentes         com         vistas         ao

reinício         do         semestre         letivo         e         consequente         definição         e         divulgação         do         calendário         e         da

oferta         de         disciplinas.         Os         resultados         dos         grupos         de         trabalho         serão         apresentados         no         início

de         agosto.         Nossa         preocupação         era,         à         época         da         reunião         do         departamento,         construirmos

propostas         de         soluções         que         poderiam         ir         por         terra         com         definições         dadas         no         âmbito

superior         da         universidade.         No         entanto,         a         mim         me         parece,         que         o         que         estamos         conversando

no         departamento         pode         se         alinhar         ao         que         está         sendo         proposto         no         âmbito         da         Prograd.         Ou

seja,         ainda         que         a         proposta         não         seja         tão         objetiva         e         fechada,         penso         também         que         assim         não

o         deveria         ser,         ela         contém         elementos         que         concedem         relativa         autonomia         do         departamento
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e         a         seus         professores         para         concretização         da         proposta,         fazendo         adequações         oportunas         e

necessárias         à         retomada         do         semestre         letivo".         Em         sua         maioria         os         membros         entenderam

que         a         discussão         do         substitutivo         deveria         ocorrer         após         as         deliberações         sobre         à         Proposta         de

Resolução,         por         não         ser         prejudicial         a         ela.         Foi         feita,         então,         a         discussão         da         Proposta         e,         por

fim,         do         substitutivo         apresentado         pelo         Direito.         Decisão:         Aprovado(a)         por         maioria         o

envio         à         PROGRAD         da         Proposta         em         anexo,         cujas         sugestões         de         alteração         e         de         reflexão

pela         PROGRAD         e         pela         Câmara         Central         de         Graduação         seguem         destacadas         em         amarelo         e

azul;         assim         como         o         envio         do         substitutivo                  apresentado         pelo         curso         do         Direito         para         que

seja         apreciada         pela         Câmara         Local         de         Graduação         à         possibilidade         de         redução         do         número

de         semanas         exclusivamente         a         partir         do         segundo         semestre         especial         de         2020;         e         também

com         o         envio         da         Nota         de         Repúdio         do         Coletivo         "MÃES         EFICIENTES         SOMOS         NÓS".

Nada         mais         havendo         a         tratar,         o(a)         Senhor(a)         Presidente         agradeceu         a         presença         e         declarou

encerrada         a         sessão,         e         eu,         Michel         Eduardo         Teixeira         Cristo,         Secretário(a)         do(a)         Câmara

Local         de         Graduação         do         CCJE,         lavrei         a         presente         ata         que,         após         lida         e         aprovada,         vai

devidamente         assinada         pelos         presentes.         Vitória/ES,         23         de         julho         de         2020.

Rogerio Naques Faleiros

(Presidente)

Ana Claudia Borges Campos

Gabriel Moreira Campos Henrique Monteiro Cristovao

Henrique Pereira Braga Katia Cyrlene de Araujo Vasconcelos

Leila Benitez Leonardo de Resende Dutra

Rogerio Zanon da Silveira Salyanna de Souza Silva

Tiago Figueiredo Goncalves
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