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1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO DEPARTAMENTO DE DIREITO DO INSTITUTO 

DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS DE VOLTA REDONDA 

 

Aos 23 dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte, às catorze horas, ocorreu por 1 

meio de videoconferência, via plataforma digital “Skype”, sob a presidência do 2 

professor Marcus Wagner de Seixas, a Primeira Reunião Ordinária do ano de 2020 do 3 

Departamento de Direito do Instituto de Ciências Humanas e Sociais de Volta Redonda. 4 

Participaram da Reunião os seguintes Professores em ordem alfabética: Ana Alice de 5 

Carli, Andressa Guimarães Torquato Fernandes, Caroline Garcia Ermano, Clarisse 6 

Inês de Oliveira, Dalmir José Lopes Junior, Felipe Pires Lopes de Barros, Josycler 7 

Aparecida Arana Santos, Marcelo de Carvalho, Marco Aurélio Lagreca Casamasso, 8 

Marcus Wagner de Seixas, Matheus Vidal Gomes Monteiro, Patrícia Silva Cardoso, 9 

Pedro Curvello Saavedra Avzaradel, Renata Braga Klevenhusen, Rodrigo Fernandes 10 

da Silva, Taiguara Líbano Soares e Souza, Vanessa lacomini e Vinícius Figueiredo 11 

Chaves. Dando prosseguimento à reunião o professor Marcus Seixas informou o único 12 

item da pauta: Condicionantes e possibilidades do regime excepcional de 13 

aprendizagem por meio das tecnologias digitais em tempos de calamidade pública 14 

ocasionada pela pandemia do COVID-19. O professor Marcus Seixas apresentou o 15 

único ponto de pauta aos presentes e passou a palavra ao professor Taiguara para que 16 

pudesse descrever sua experiência ao ministrar aulas na graduação do IBMEC. O 17 

professor Taiguara informou aos presentes que, por decisão da instituição, após uma 18 

semana sem aulas, as atividades escolares foram retomadas e as aulas no IBMEC estão 19 

sendo ministradas através de uma plataforma já utilizada há bastante tempo pelos 20 

discentes e docentes da instituição chamada “Blackboard”, sendo que todas as 21 

disciplinas são postadas na plataforma através de arquivos em “PowerPoint”, com 22 

realização e chamada online. Prosseguiu informando que, apesar da familiaridade com a 23 

utilização da ferramenta, é a primeira vez que o ensino na instituição é apresentado no 24 

formato EaD, sendo uma medida temporária visando a manutenção das atividades 25 

escolares durante a quarentena. Informou, também, que as ferramentas integradas à 26 

plataforma são de simples utilização e que, apesar de não saber ao certo, imagina que o 27 

processo de aquisição da ferramenta não seja muito simples. Como experiência de 28 

ensino, relatou que o engajamento inicial foi muito bom, de que há grupos mais 29 

interessados e outros menos, da mesma forma que ocorre com o ensino presencial, mas 30 

como a interação depende mais das iniciativas dos alunos, tendem a ser menores do que 31 

em um ambiente presencial, e que apesar da aula fluir bem, sente uma perda didático-32 

pedagógica muito grande, sendo válida como medida excepcional visando a redução do 33 

impacto da quarentena no semestre letivo. No âmbito das avaliações, também foi aberta 34 

uma exceção, com trabalhos apresentados pelos alunos em substituição à P1. O 35 

professor Taiguara encerrou sua manifestação, informando aos presentes tem tido um 36 

retorno de logística positivo, com um comparecimento médio de 80% dos inscritos, não 37 

deixando de salientar que a condição socioeconômica média dos alunos do IBMEC 38 

privilegia a adoção de tais medidas, uma vez que todos têm acesso a computadores e 39 

Internet, reforçando que sente uma grande perda didático-pedagógica em comparação 40 

com as aulas presenciais e, em resposta ao professor Dalmir, informou não saber se o 41 

“Blackboard” possui controle de frequência e que esta tem sido lançada no “Integrees” 42 

e, ao devolver a palavra, colocou-se à disposição dos membros da plenária para 43 
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esclarecimentos. O professor Taiguara, ainda em tempo, informou que é fundamental 44 

que o material didático seja apresentado em “PowerPoint”, tornando a aula mais 45 

produtiva quando apresentada no formato EaD. O professor Marcus Seixas agradeceu o 46 

relato do professor Taiguara e, reforçando aos presentes que não há ainda a 47 

possibilidade de ministrar aulas de graduação online, uma vez que o semestre não 48 

começou devido a suspensão dos calendários da UFF, passou a palavra para o professor 49 

Marcelo para que compartilhasse com os presentes sua experiência com as atividades 50 

online que tem desenvolvido em seu grupo de pesquisa de forma muito bem sucedida. O 51 

professor Marcelo iniciou o relato dizendo aos presentes que estamos numas situação de 52 

“limbo”, uma vez que não estamos de recesso, não estamos licenciados e, ao mesmo 53 

tempo, não temos como iniciar o semestre regular com aulas do nosso conteúdo 54 

programático e que foi demandado por representantes de duas turmas, demonstrando 55 

que os alunos também estão ávidos por atividades.  Consequentemente, como o 56 

professor Marcelo já coordenava um grupo de pesquisa já formatado e que estava 57 

ganhando fôlego para desenvolver atividades no final do ano passado e no início desse 58 

ano, tendo os participantes uma série de materiais distribuídos entre vários temas, no 59 

entanto, diante da situação imposta pela pandemia, que foi uma ducha de água fria nas 60 

atividades programadas, o professor Marcelo tomou a iniciativa de criar um sistema em 61 

que sempre haja atividades online e, como não há a possibilidade de dar aulas por conta 62 

da suspensão do calendário, são selecionados temas das disciplinas e é realizada uma 63 

modalidade de “aula extracurricular” e, além disso, pelo menos na periocidade de 15 a 64 

20 dias é chamado um convidado para realizar uma “live”, o que tem sido muito 65 

produtivo, através de um canal de “Youtube” criado pelos alunos do projeto e, desde 66 

então, já houve quatro fóruns de debate e na próxima semana haverá mais um, sempre 67 

havendo uma alternância entre os temas mais variados apresentados, dando como 68 

exemplo, o debate ocorrido ontem sobre Juízo de Garantias e que esta é uma forma de 69 

manter os alunos em contato com as mais diversas discussões, ao mesmo tempo que 70 

semanalmente é escolhida uma temática do conteúdo programático para realização de 71 

uma “aula extracurricular” em uma espécie de painel, informou, ainda, que houve a 72 

consulta dos discentes participantes das atividades sobre a possibilidade de conversão 73 

das atividades oferecidas em horas complementares, o que o professor Marcelo 74 

inicialmente não soube responder, concluindo seu relato declarando  que pretende 75 

ampliar a ação junto com outros professores do Departamento, para formar um grande 76 

painel com o objetivo de manter a discussão e a informação chegando aos discentes 77 

durante o período de quarentena. Logo após, a professora Renata pediu a palavra e 78 

informou aos presentes que iniciou as aulas da pós-graduação através do “Skype”, por 79 

sugestão da professora Ana Alice, e que o software acabou por se transformar em seu 80 

principal canal de comunicação em várias grupos e assuntos, uma vez que tem 81 

trabalhado em grupos em diversos locais no país que tratam de soluções alternativas de 82 

conflitos por conta da COVID19, que sua vida virtual está extremamente agitada e uma 83 

descoberta e aprendizado muito interessantes. Prosseguiu informando que o trabalho na 84 

pós foi iniciado com um grupo pequeno de 4 alunos e a aula fluiu muito bem, com o 85 

material sendo encaminhado anteriormente, as interações via “Skype” foram muito 86 

satisfatórias, que, posteriormente, criou uma nova atividade ligada ao grupo de pesquisa 87 

e, após a divulgação, houve uma boa recepção com, inclusive, solicitação de 88 

participação de ex-aluno do programa tendo o primeiro encontro virtual ocorrido ontem 89 
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com a presença de 33 participantes no “Skype”, considerando a participação dos 90 

presentes muito boa e informou que tem a intenção em manter os encontros em base 91 

quinzenal, sendo que está computando as horas das atividades como atividades 92 

complementares e, explicou aos presentes que, para o registro de presença, além do 93 

registro de entradas do Skype, também é realizada uma chamada no início e outra ao 94 

final da atividade, com a atribuição de 5 horas de atividades complementares, somando-95 

se a leitura do material e a efetiva presença na atividade online. A professora Renata 96 

também aproveitou a questão trazida pelo professor Taiguara em relação à questão 97 

socioeconômica dos alunos do IBMEC, salientando a questão socioeconômica 98 

envolvida, informando que teve contato com professores da Estácio, que é uma 99 

instituição enorme e presente em todo Brasil, obtendo a informação de que a instituição 100 

tem buscado negociações com operadoras de telefonia, o que a deixa em dúvida se 101 

instituições privadas de menor porte, ou até mesmo as Universidades Públicas, teriam 102 

fôlego para adotar estratégia semelhante por conta da disparidade econômica quando 103 

comparado a instituições como a Estácio. A professora Renata prosseguiu reforçando 104 

com os presentes que o grande empecilho em ministrar aulas online é o acesso bom à 105 

Internet, sendo que, apesar de ideal o uso de computador, um celular conectado já 106 

garantiria acesso ao conteúdo e explicou a solução adotada pela Estácio, que negociou 107 

um pacote de Internet com uma ou mais operadoras que é disponibilizado aos alunos e 108 

subsidiado pela instituição, resolvendo o maior entrave às aulas remotas que é o aceso à 109 

Internet de boa qualidade, garantindo a viabilidade da manutenção das atividades 110 

estudantis da instituição durante o isolamento social. Encerrou sua participação 111 

ressaltando que, uma vez que não temos uma solução institucional de negociar uma boa 112 

Internet para os alunos neste período de suspensão de aulas, iniciativas como a do 113 

professor Marcelo, bem como encaminhamento de e-mails, materiais didáticos e 114 

propositura atividades aos alunos já inscritos nas disciplinas, ainda que se trate de 115 

atividades extracurriculares, com elaboração de cronogramas de leituras e prazos para 116 

envio de atividades e, aproveitando o sem número de “lives” que têm ocorrido sobre os 117 

mais diversos assuntos, realizar uma triagem e indicação de “lives” para que os alunos 118 

assistam e mantenham-se em contato com as disciplinas em que estão inscritos. Em 119 

relação aos TCCs, a professora Renata informou que tem encaminhado e-mail a todos e 120 

percebido que os alunos estão aproveitando essa suspensão para produzir seus trabalhos, 121 

além de estimular os alunos na produção de artigos científicos no período e que estes 122 

são alguns dos vários caminhos que podem ser utilizados para estimular os alunos 123 

durante a quarentena,  reforçou que, como uma entusiasta do EaD, tendo experiência de 124 

ensino na modalidade na Estácio, busca com frequência sua própria qualificação por 125 

este meio, mas salienta que a questão primordial é o do acesso dos alunos à Internet, 126 

sendo este um ponto que a preocupa muito e, por isso, as sugestões de diversificação 127 

que apresentou em sua manifestação, buscando minimizar impacto àquele carente das 128 

ferramentas de aprendizagem online com apresentação de outros métodos e mecanismos 129 

de maior abrangência, buscando atingir um grupo cada vez maior de alunos. O professor 130 

Marcus Seixas agradeceu a manifestação e informou que passaria a palavra ao professor 131 

Dalmir como Coordenador do Curso, para realização de algumas perguntas e 132 

encaminhamentos, mas faria alguns esclarecimentos antes. Primeiramente, que no caso 133 

da UFF especificamente, gostaria de estar fazendo muito mais, mas encontra-se 134 

amarrado como chefe de Departamento pois o semestre da UFF sequer começou, a UFF 135 
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suspendeu o calendário acadêmico, nada disso impede o que já vem sido feito, mas em 136 

termos de aula nada tem validade, seriam atividades extracurriculares ou 137 

complementares, mas, em seu ponto de vista, não adianta muito criar um grupo de 138 

estudo, tendo em vista que o semestre ainda não começou, portanto se sentiria mais à 139 

vontade e respaldado quando a PROGRAD iniciar o semestre e estabelecer seus termos, 140 

preferindo aguardar um pouco mais, mas que nada impede que seja feito o que está 141 

ocorrendo agora que é se reunir, continuar a discutir e que considera que o 142 

Departamento está dando um passo pensando em um futuro próximo e como se preparar 143 

para ele, dada as incertezas e até informações conflitantes sobre o futuro relaxamento do 144 

isolamento social nas três esferas de poder, informou também que o Governo do Estado 145 

do Rio de Janeiro está subsidiando pacotes de Internet para seus alunos do ensino 146 

fundamental, não sabe informar se está funcionando ou não, mas a proposta do Estado 147 

do Rio de Janeiro o leva acreditar que seja possível que a UFF proporcione soluções 148 

semelhantes, se for o caso, mas é preciso aguardar e que como Chefe do Departamento 149 

continuará aguardando a determinação das Instâncias Superiores da UFF. Após os 150 

esclarecimentos, o professor Marcus Seixas passou a palavra ao professor Dalmir, na 151 

qualidade de membro da plenária e atual Coordenador de Curso, encaminhando as 152 

seguintes questões: 1) Se poderíamos nos enquadrar, assim que o semestre começar, no 153 

regime excepcional de aprendizagem que, apesar de todas as dificuldades apresentadas, 154 

é previsto e garantido por lei. Aluno que se encontra com problemas de saúde não terá o 155 

mesmo rendimento que um aluno presencial, no entanto, tem a oportunidade de fazer 156 

seu trabalho final determinado pelo professor sem a perda do semestre. Tendo em vista 157 

o estado de calamidade pública decretado, o professor Marcus Seixas afirma que 158 

entenderia o regime excepcional de aprendizagem como cabível de forma temporária 159 

enquanto durarem os efeitos excepcionais da crise em que estamos vivendo; 2) Em 160 

relação aos estágios, o professor Marcus Seixas informou que tem acompanhado o 161 

grupo da direção, e gostaria de entender se, diante da situação de pandemia, os 162 

estagiários estariam cumprindo suas cargas horárias junto aos órgãos ou empresas em 163 

que estagiam, ainda mais que ainda têm chegado termos de estágio a serem analisados e 164 

assinados; 3) Finalizando as perguntas ao Coordenador, o professor Marcus Seixas 165 

solicitou ao professor Dalmir que fosse encaminhada solicitação à Direção do ICHS 166 

para a regulamentação destas atividades extracurriculares que vêm sido desenvolvidas 167 

pelos professores do Departamento durante a suspensão do calendário acadêmico, ou até 168 

mesmo buscando uma regulamentação da PROGRAD e, a seu ver, imagina que com 169 

controle de presença, a participação poderia ser ao menos considerada como horas 170 

complementares. O professor Dalmir, cumprimentando os presentes e face a quantidade 171 

de tópicos apresentados, iniciou seu relato a partir de sua experiência pessoal e de que já 172 

havia proposto esta experiência, quando, há pouco mais de um ano, colocou a 173 

necessidade de trabalhar com uma disciplina que fosse virtual, com ensino a distância 174 

baseada em tecnologia, mas a proposta não foi levada muito a sério e, claro, ninguém 175 

previa à época uma situação de calamidade como a que estamos vivenciando. 176 

Prosseguiu, compartilhando sua experiência na qual envolveu uma turma de Direito 177 

Civil II que, devido à junção de turmas, possui 53 alunos e a que UFF disponibilizou 178 

como ferramenta o “Google Meet”, explicando aos presentes que o “Google Meet” é 179 

atrelado ao “Googleclassrom”, que é muito interessante e que parece com o Skype”, 180 

sendo esta a primeira vez que faz uma conferência com tantas pessoas no “Skype”, 181 



 
Universidade Federal Fluminense 

Instituto de Ciências Humanas e Sociais 

                                                    Departamento de Direito 

 

 5 

achou comparativamente o “Google Meet” mais simples e adequado para aula, no 182 

entanto, sua grande preocupação com a plataforma é que quando uma sessão se encerra 183 

ela não deixa registro, ao perguntar aos presentes sobre o “Skype”, foi informado que o 184 

programa registra as entradas e as saídas durante a conferência e que no caso do 185 

“Google Meet” a solução proposta seria a realização de chamada dos alunos através do 186 

chat, sendo que considera o registro de presença um grande problema e explica: a 187 

experiência que conduziu foi lecionando de forma não obrigatória a Disciplina Direito 188 

Civil II à distância, sendo a não obrigatoriedade amplamente divulgada aos alunos, 189 

sendo informado, também, que ao iniciar o semestre letivo todo o programa da 190 

disciplina seria novamente ministrado e, até o momento, houve 03 encontros 191 

telepresenciais da Disciplina e o encontro que contou com a maior quantidade de 192 

presentes obteve 30 participantes, pouco mais da metade. O baixo comparecimento 193 

pode ser atribuído às mais variadas questões, seja de dificuldade de acesso, bem como 194 

outras, e aproveitou para agradecer a informação da professora Renata sobre o registro 195 

de acesso no “Skype”, que para sanar o problema talvez seja uma questão de se adaptar 196 

à plataforma para poder ter um controle mais preciso dos comparecimentos. O professor 197 

Marcelo interveio para dividir com o professor Dalmir o procedimento que tem sido 198 

adotado em suas atividades online em relação à presença, em que é designado um aluno 199 

do projeto para fazer o controle de presença “secretariando” a apresentação, gerando 200 

checklist elaborado a partir dos “prints,’ retirados do chat, o que tem apresentando bons 201 

resultados em sua opinião e reforça a necessidade de se pensar em meios efetivos para o 202 

controle de presença nas atividades, ainda mais quando há a intenção de convertê-las em 203 

“atividades extracurriculares”. O professor Dalmir agradeceu a intervenção e  informou 204 

que em conversa com outros colegas e a exemplo do professor Marcelo, concluiu que 205 

neste momento de incertezas, em lugar de aulas sequenciais seria mais interessante 206 

atividades complementares, como “lives” e minicursos, e que, neste cenário, o problema 207 

desta modalidade de atividades, o que não chega a ser um grande problema, é o registro 208 

de presença, porque depois tais horas serão computadas no histórico do aluno,  que 209 

daria oportunidade do aluno adiantar aquela atividade complementar necessária em seu 210 

currículo, enquanto a Universidade se prepara ou tome novo posicionamento, uma vez 211 

que PROGRAD não está recomendando que continuemos com as aulas, tanto pelo fato 212 

da suspensão do calendário acadêmico, quando pela dificuldade de acesso, mas entende 213 

que minicursos abertos a toda a comunidade acadêmica seriam muito interessantes, e 214 

também, informou que tem considerado, como professor, elaborar um formulário 215 

“google”,  levando em conta que cada pessoa está sendo afetada em um grau diferente 216 

pelo isolamento social e o estado de calamidade, e que considera interessante para 217 

encontrar uma forma de catarse e quebrar o isolamento, de que sabe que entre os 218 

presentes estão envolvidos em diversas atividades e que em sua primeira aula remota 219 

ficou muito emocionado, porque mesmo não estando parado e com uma série de 220 

atribuições, essa quebra das tarefas isoladas em casa junto aos alunos foi muito 221 

importante. Prosseguiu corroborando com tudo que foi falado sobre essa necessidade e 222 

aproveitou para parabenizar o professor Marcus Seixas por ter tomado a iniciativa de 223 

convocar a reunião departamental remota que está sendo muito boa e desculpou-se por 224 

não ter suscitado a reunião, que está gerando uma troca muito válida. O professor 225 

Dalmir, ainda no uso da palavra, aproveitou para registrar que está trabalhando junto à 226 

Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, em um grupo de trabalho diretamente 227 
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ligado à Secretaria de Saúde, formado de intensivistas sendo o professor Dalmir o único 228 

da área do Direito como professor da Pós na área de Bioética, criando um formulário e 229 

os critérios para acesso de pacientes  ao CTI, ontem a fila estava em 163 pacientes 230 

esperando um leito de UTI, conforme informado pela Dra. Renata Carnevale, 231 

pertencente aos quadros da Secretaria, e disse os presentes que a participação neste GT 232 

tem tomando bastante do seu tempo. Informou também que conseguiu realizar a 233 

interface junto à UFF através do professor Ricardo Carrano que têm produzido e doado 234 

“Face Shields” para os profissionais em Saúde. O professor Dalmir, em resposta à 235 

primeira pergunta realizada pelo professor Marcus Seixas concernente ao regime 236 

aprendizagem especial, disse não saber como será realizado e se a PROGRAD tomará 237 

alguma posição, mas o que pode dizer é que devemos ser sensíveis a esse momento e 238 

acredita que no futuro, quando tal discussão for retomada, que seja levada em 239 

consideração essa situação anômala e se busque um aproveitamento e, caso a instituição 240 

não se posicione, o Colegiado pode tentar fazer o possível para não prejudicar os alunos, 241 

desde que nenhuma regra institucional seja violada. Informou também que fez uma 242 

consulta ao secretário da Coordenação e aguarda resposta, sobre os alunos que estão 243 

prestes a integralizar o currículo, para que a coordenação já reconheça a situação de 244 

tome todos os cuidados possíveis para que estes possam efetivamente colar grau, 245 

adiantando, dentro do que for possível, o necessário para que estes possam se formar 246 

após a retomada das atividades. Para resumir sua posição, o professor Dalmir diz que se 247 

deve aguardar as decisões da PROGRAD e ter sensibilidade a toda essa questão. Quanto 248 

aos estágios, o professor Dalmir informou não saber se os alunos estão estagiando ou 249 

não, mas que considera muito perigoso que estes tenham prosseguimento contrariando 250 

todas as recomendações e reforçou que está participando de um grupo altamente 251 

qualificado majoritariamente composto por intensivistas que analisa continuamente o 252 

quadro de saúde no Rio de Janeiro e o que tem presenciado é que este quadro tem 253 

estado cada vez pior e que, apesar dessas informações que ele está repassando no 254 

momento provenham de pessoas da linha de frente, todos os presentes tem 255 

acompanhado através dos meios de comunicação e a situação é basicamente o que tem 256 

sido veiculado, no entanto os termos de compromisso de estágio estão chegando e 257 

demandando assinatura, sendo termos de estágio referentes ao Ministério Público 258 

Federal, Defensoria do Estado do Rio de Janeiro e um escritório particular, até onde se 259 

lembra, e informa que, inicialmente, solicita à Coordenação do Curso um levantamento 260 

sobre a regularidade da matrícula do aluno, abriu um parêntesis informando que ainda 261 

não há um primeiro período completo não havendo a segunda chamada do SISU, e 262 

informou que além de possuir sua assinatura em PDF criou uma espécie de certificado 263 

digital que a UFF não ofereceu, e fez essa demanda junto à Direção do ICHS, que se 264 

comprometeu a ver junto à PROAD um certificado digital da própria UFF para todos os 265 

órgãos de decisões administrativas. Até lá, o professor Dalmir tem utilizado um link e 266 

um QRcode, que o cedente pode acessar e verificar a autenticidade da assinatura do 267 

termo, essa declaração é postada no site do Curso em PDF buscando evitar qualquer 268 

tipo de adulteração no documento. Professor Dalmir também informou aos presentes 269 

que no Curso de Direito não há nenhum aluno com o currículo integralizado com 270 

formatura pendente e, como estes tipos de caso existem em outros Departamentos, a 271 

Direção Unidade informou que será emitida uma normativa da PROGRAD sobre a 272 

questão da formatura, mas reforça que este não é um problema que afete o curso de 273 
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Direito no momento. Para encerrar, o professor Dalmir corrobora a ideia de que as 274 

atividades não sejam obrigatórias, porque cada um está com alguma dificuldade em casa 275 

e, outro dia leu que foi perguntando no fórum se conhecia alguém com COVID, e 276 

informou aos presentes que um primo de seu pai, que possuía comorbidade, faleceu em 277 

decorrência da doença em Irajá e refletiu que, à medida que há aumento nos casos, a 278 

realidade da doença vai se aproximando, continuou informando que acha que podemos 279 

tentar fazer os cursos “extracurriculares” mencionando alguns dos presentes que já 280 

haviam se manifestado sobre as atividades que têm desenvolvido, com a preocupação 281 

para que se registre a presença para viabilizar o trabalho do professor Pedro, 282 

responsável pelo controle das atividades, para que estas possam ser lançadas e os alunos 283 

tenham um maior estímulo em participar das atividades online oferecidas, quanto às 284 

atividades presenciais resta esperar as determinações da PROGRAD. O professor 285 

Marcus Seixas agradeceu o professor Dalmir por suas considerações e, manifestou seus 286 

sentimentos em relação a seu falecido primo, e ao verificar os inscritos que pediram a 287 

palavra não conseguiu reconhecer o (a) professor (a) pelo “nickname”, o que levou a 288 

uma manifestação por questão ordem e em tempo do professor Dalmir que relatou aos 289 

presentes que a questão dos “nicks” frequentemente dificulta a identificação e registro 290 

de presença em atividades online e essa é uma outra dificuldade que deve ser abordada e 291 

soluções propostas, como exemplo sugeriu que quando for aberto um curso, minicurso 292 

ou palestra que fique claro ao participante se identifique claramente para que tenha sua 293 

Carga Horária seja computada, ainda que seja de forma virtual. Após o aparte do 294 

professor Dalmir, o Professor Marcus Seixas passou a palavra à professora Clarice que 295 

iniciou um relato em relação à questão das turmas das Pós-graduações e informou que 296 

tem utilizado como ferramenta para as aulas o “Google Meet” que considera atender 297 

melhor que o “Skype” para a finalidade, por ser mais simples, com as ferramentas todas 298 

exibidas na interface, o que evita ter que ficar alternando as telas e que funcionou muito 299 

bem, que os alunos também gostaram e informaram que na opinião deles também é a 300 

melhor ferramenta, na Pós em Residência Jurídica já houve dois encontros e funcionou 301 

bem, mas considerando também que as turmas são pequenas, já em grupos de pesquisa 302 

em que participa, a professora Clarice informou que tinham 40 pessoas falando, o que 303 

acaba complicando por conta do delay, o que gera falas desencontradas, o que a leva a 304 

crer que em uma turma de graduação talvez não funcione tão bem assim. Para terminar 305 

sua fala, a professora Clarice reforçou que para ambientes com menos pessoas o 306 

“Google Meet” funciona muito bem, mas sua experiência com grupos de 40 pessoas a 307 

leva a questionar se haveria a fluência necessária para a realização de uma boa aula de 308 

graduação com a mesma ferramenta por conta do delay gerado. O professor Marcus 309 

Seixas agradeceu a manifestação da professora Clarice e passou a palavra à Professora 310 

Ana Alice para que pudesse dividir suas experiências. Cumprimentando os presentes, a 311 

professora Ana Alice iniciou sua manifestação informando que pela premência de 312 

terminar em julho a primeira turma da Pós-graduação em Residência Jurídica e por não 313 

querer comprometer o prazo já estabelecido para seu término, a professora Ana Alice 314 

informou que abriu diálogo com os professores do curso para que fosse lançado mão do 315 

recurso de Ensino a Distância, citando inclusive a participação do professor Marcus 316 

Seixas que está oferecendo conteúdo EaD na pós à guisa de exemplo e, citando a 317 

manifestação da professora Renata, afirmou que como são só quatro alunos 318 

extremamente interessados, está dando muito certo. Prosseguiu descrevendo outra 319 
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experiência que tem ido muito bem que é a orientação via “Skype” que, mesmo com a 320 

suspensão do calendário, as orientações dos alunos de graduação não foram 321 

interrompidas por ela e que o professor Matheus poderá detalhar melhor durante sua 322 

manifestação, pois está orientando os alunos no tocante à metodologia, o que facilita 323 

muito a sua vida, que tem realizado reuniões via “Skype” todas as semanas com seus 324 

orientandos e também tem produzido vídeos com temáticas que considera interessantes, 325 

como Direito Constitucional, com vídeos rápidos de três a quatro minutos que tem 326 

postado e percebido que os alunos têm dado retorno positivamente sobre os mesmos, 327 

também aproveitou para lembrar aos presentes de que a PROGRAD mandou um e-mail, 328 

encaminhado a todos do Departamento, solicitando que os professores produzissem 329 

vídeos de até 50 segundos voltados à comunidade acadêmica explicando o trabalho que 330 

tem sido desenvolvido e indicando bibliografia aos interessados e reforçou que está 331 

seguindo a instrução da PROGRAD, mas reforçou que, obviamente, como já foi dito 332 

por todos, ainda não possuímos um canal para dar aula para 50 pessoas, sendo que neste 333 

momento todos nós estamos tentando aprender como lidar com a nova realidade, dividiu 334 

com os presentes uma situação em que foi dar uma aula no doutorado da  UERJ e tinha 335 

preparado todas as suas aulas em slide, para, ao chegar lá, descobrir que os slides não 336 

poderiam ser utilizados e tendo que achar outras soluções no momento, que isso tudo 337 

faz parte do aprendizado da gente e nós todos estamos preocupados para que tudo isso 338 

passe e tudo volte ao normal, embora o normal não será mais aquilo que era antes, e 339 

ponderou sobre o fato de que Volta Redonda, salvo engano, é cidade fora da região 340 

metropolitana que tem o maior contágio por coronavírus do Estado do Rio de Janeiro, 341 

então já começa a pensar em quais serão os cuidados que serão necessários logo após 342 

essa onda passar e voltarmos ao trabalho. Para finalizar, a professora Ana Alice afirma 343 

que acha que vale à pena a continuação do trabalho com o aproveitamento da carga 344 

horária como atividade extracurricular, ainda não sabendo como o professor Pedro vai 345 

trabalhar nisso, mas que é válido oferecer o máximo possível para que os alunos não se 346 

sintam abandonados. O professor Marcus Seixas agradeceu a professora Ana Alice e, 347 

antes de passar a palavra ao professor Pedro, dirigiu-se ao professor Dalmir 348 

compartilhando sua experiência com o certificado da OAB, informando que para sua 349 

certificação foi necessário seu comparecimento presencial em um posto para assinatura 350 

de documentação e digitação de senha, portanto, o procedimento da OAB não é 351 

totalmente online, pois para a obtenção do certificado é necessário o comparecimento 352 

presencial em pelo menos uma ocasião em um posto certificador e afirmou crer que o 353 

certificado digital da UFF também possua exigências parecidas. O professor Dalmir, em 354 

resposta, informou que procurou saber sobre a questão afirmou que a PROAD possui 355 

este serviço de autenticação digital, o que pode ser verificado nas publicações do BS, às 356 

quais trazem as assinaturas digitais com números de certificação, no entanto tal serviço 357 

não foi pensado funções em nível de unidade de ensino, como diretores, coordenadores 358 

de curso, chefes de departamento, servidores responsáveis por aquisições, entre outros 359 

agentes públicos, e que se for pesquisado “Certificação Digital” e “PROGRAD”, é 360 

encontrado no site da UFF um formulário oferecendo o serviço que solicita a 361 

autorização do chefe do setor e a descrição dos motivos pelos quais tal certificação é 362 

necessária e que, conforme disse anteriormente, solicitou tal acesso ao professor Júlio 363 

informando que tal formulário se demonstra totalmente desnecessário, sendo que não se 364 

trata de uma certificação digital de cartório e sim uma certificação digital da 365 
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Universidade e que a ampliação da oferta deste serviço da PROGRAD para os demais 366 

agentes públicos é muito importante no momento em que a instituição vive. O professor 367 

Marcus Seixas agradeceu a resposta do professor Dalmir e passou a palavra para o 368 

professor Pedro para que pudesse compartilhar suas experiências junto ao grupo de 369 

Pesquisa com a professora Ana Alice. Cumprimentando os presentes e felicitando o 370 

professor Marcus Seixas pela iniciativa da reunião, o professor Pedro iniciou seu relato 371 

informando que vem, em conjunto com a professora Ana Alice, orientando os alunos de 372 

forma remota, o que já ocorria antes, mas foi intensificado por conta da necessidade e 373 

que resolveram fazer um teste realizando uma reunião virtual, que considerou muito 374 

bem sucedida, chegando a ter 19 alunos participantes, o que é, inclusive, um quórum 375 

superior a muitas das reuniões presenciais que foram realizadas no passado e, sendo os 376 

alunos habituados a rotinas virtuais, foram muito organizados e respeitosos, 377 

inscrevendo-se adequadamente para falar em momento oportuno, respeitando o tempo 378 

de fala, e reforça que tem só a agradecer por ter alunos excepcionais participando do 379 

projeto, disse que ficou muito contente com as iniciativas do professor Marcelo e 380 

deixou registrado na reunião sua parabenização, sendo elas dignas de louvor e que ele 381 

próprio ainda não realizou um trabalho desta natureza, mas que a exemplo do professor 382 

Marcelo ele e a professora Ana Alice pretendem promover atividades online, sendo que 383 

ainda terá que ser verificada a possibilidade da inclusão de todos no grupo, que são 384 

muitos, na participação de uma “live”, mas que é uma questão de operacionalização, 385 

aproveitou para registrar que estão trocando a logomarca do grupo, que tem orientado a 386 

pesquisa do PIBIC e a produção dos artigos dentro do grupo de pesquisa, bem como 387 

realizando as orientações de mestrado que não foram descontinuadas, tendo também 388 

participado de uma banca de doutorado remotamente, procurando manter, portanto, suas 389 

atividades profissionais ao máximo possível. Prosseguiu no uso da palavra para externar 390 

uma preocupação sensível com a questão das horas complementares, estando a frente da 391 

questão no momento, não sabendo se por muito mais tempo, mas enquanto estiver 392 

sempre fará o seu melhor e procurará passar para todos tudo o que for preciso ajustar. 393 

Informou aos presentes que no ano passado a questão foi muito traumática e que diz 394 

isso sem nenhum exagero, porque foi tudo feito manualmente e de forma muito 395 

desencontrada, com os alunos requerendo coisas que não estão previstas no 396 

regulamento, bem como solicitando contabilização de horas em formato de forma que o 397 

regulamento não permite, sem nenhum tipo de requerimento ou com a utilização de 398 

formulário de requerimento antigo, o que o levou a despachar quase 130 processos, e  399 

que a grande maioria estava neste estado, o que o levou a perder um tempo 400 

considerável, na ordem de alguns dias inteiros, na execução da tarefa e, durante o 401 

recesso, entrou em contato com a secretaria da Graduação e apresentou uma proposta 402 

nova de formulário, visando otimizar seu trabalho e o da secretaria acadêmica, que 403 

deverá ser submetida ao Colegiado do Curso, para que logo que as atividades sejam 404 

retomadas o formulário seja o único utilizado e aceito para análise de registro de Carga 405 

Horária de atividades complementares. Complementou informando que no ano passado, 406 

produziu um relatório sobre o tema, encaminhado à Coordenação do Curso e à Chefia 407 

do Departamento, sugerindo que a médio prazo essa atividade fosse tornada digital, mas 408 

sendo surpreendidos pela situação atual, não há de propor uma digitalização de imediato 409 

das atividades e aproveitou para pedir aos presentes que já para a próxima reunião do 410 

Colegiado do Curso, além da questão do novo formulário, que fosse pensado em 411 



 
Universidade Federal Fluminense 

Instituto de Ciências Humanas e Sociais 

                                                    Departamento de Direito 

 

 10 

conjunto como proceder com os alunos que se formam nos próximos meses e no 412 

próximo ano, no sentido de flexibilizar a contagem das horas complementares, uma vez 413 

que diversas atividades são apenas presenciais, descrevendo aos presentes a natureza 414 

das atividades complementares, e deixando a proposta para que os colegas já possam 415 

iniciar uma reflexão sobre o assunto e que, de sua parte, mesmo diante da situação do 416 

COVID, não parou de trabalhar e refletir sobre a questão e continuará enquanto estiver à 417 

frente da atividade, sempre objetivando que o processo seja o menos penoso possível 418 

para todos os envolvidos. Professor Marcus Seixas agradeceu a participação e sugeriu 419 

ao professor Pedro para que se sinta à vontade para pôr suas propostas, compartilhar 420 

com os colegas e até pensar na operacionalização antes mesmo da reunião do colegiado, 421 

a exemplo do professor Matheus que tomou a iniciativa de colocar todo seu material e 422 

formulários em formato digital de forma muito organizada, sugerindo com antecedência 423 

suas propostas de solução e trocando ideias com os colegas do Departamento por e-424 

mail. O professor Pedro informou que só queria o aval do grupo, pois não quer atropelar 425 

o processo coletivo de nenhuma forma e, havendo a anuência dos colegas, pode até 426 

entrar em contato com o professor Matheus para compreender e aproveitar suas 427 

iniciativas, apresentando propostas visando evitar novamente um gargalo com a 428 

formatura dos alunos. Logo após, o professor Marcus Seixas passou a palavra para o 429 

professor Matheus. O professor Matheus iniciou sua exposição informando que em 430 

relação ao TCC, encaminhou um e-mail há aproximadamente um mês expondo que, na 431 

ausência de um posicionamento institucional sobre a questão, a relação orientador-432 

orientando ficaria a cargo de cada um, dada as peculiaridades de cada aluno e professor, 433 

não sendo possível fazer nenhuma orientação de caráter geral, disse que a maioria dos 434 

professores com quem tem mantido contato, está realizando algum tipo de atividade de 435 

orientação aos trabalhos como já foi aqui comentado, informou que tem observado que 436 

os alunos têm estado muito apreensivos diante do cenário de incertezas, já descrito pelo 437 

professor Marcelo como um “limbo”, uma vez que o semestre não começou e não tem 438 

previsão para começar e que a decisão do CEPEx atrelou o retorno às atividades à sua 439 

condição presencial, não havendo nenhum apontamento para alguma medida alternativa 440 

por meio de tecnologia para a graduação, o que deixou os alunos do décimo período 441 

ansiosos e tensos com relação à colação de grau e conclusão do curso, bem como os do 442 

nono período que cursam a disciplina TCC II, não havendo a percepção de que os 443 

alunos do oitavo período que cursam TCC I estejam apresentando o mesmo grau de 444 

ansiedade do que os anteriormente mencionados. Informou que em consequência do 445 

recebimento de diversos e-mails e mensagens perguntando como seriam conduzidos os 446 

trabalhos, começou a fazer um contato mais direto com os alunos das disciplinas de 447 

TCC, tendo já realizado dois encontros com cada turma, com uma boa média de 448 

comparecimento, com o objetivo de não deixá-los totalmente soltos e tentar auxiliar no 449 

controle da ansiedade gerada pelo cenário, exemplificou informando aos alunos de TCC 450 

do décimo período não há como prometer quando vai voltar, no entanto propôs o 451 

desenvolvimento de um cronograma hipotético para que se houver um retorno de 452 

alguma forma em maio ou um semestre um pouco mais extenso para junho ou julho, 453 

eles não teriam perdido tempo e não terão outras surpresas se eles retornarem “em cima 454 

da hora” e, no que diz respeito às disciplinas de TCC, o professor Matheus está tentando 455 

controlar com os alunos no décimo período para não deixar parar, corrigindo trabalhos e 456 

orientando os aspectos de metodologia, ou seja, tudo aquilo que estaria sendo realizado 457 
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presencialmente, tem-se tentado manter remotamente para que não tenham prejuízo 458 

prático, reforçou que os alunos de TCC I estão tranquilos, enquanto que alunos de TCC 459 

II, do nono período, têm sido administrados com um pouco mais de tranquilidade do 460 

que os alunos do décimo período, porque se der algum problema neste semestre, sempre 461 

há a possibilidade de quebra de requisito para possibilitar a colação de grau. Portanto, 462 

no que diz respeito ao TCC, o professor Matheus diz que tais medidas vêm sendo 463 

tomadas para minimizar eventuais prejuízos aos alunos, tanto de ordem prática quanto 464 

psicológica, sem que seja realizada nenhuma promessa, uma vez que não há nenhuma 465 

decisão por parte da Instituição que possa respaldá-lo. Quanto às disciplinas, informou 466 

que realizou alguns encontros no mesmo modelo que o professor Marcelo, mas que o 467 

quórum tem sido reduzido, que já lançou o que podia de material leitura para os alunos 468 

e também nesta questão aguarda um posicionamento mais claro da instituição. O 469 

professor Matheus concluiu sua participação agradecendo aos presentes, informando 470 

que percebe pelo feedback dos alunos, principalmente nas disciplinas de TCC, que todo 471 

o suporte tem sido dado aos alunos e estes demonstram muita gratidão, o que os ajuda a 472 

enfrentar este momento de incertezas e que permanece a disposição de todos caso haja 473 

algum questionamento adicional. O professor Marcus Seixas agradeceu a manifestação 474 

do professor Matheus e passou a palavra para o professor Marco Casamasso para que 475 

compartilhe suas experiências junto ao PPGDC, e outros assuntos que julgar 476 

necessários. Cumprimentando os presentes, o professor Marco iniciou sua manifestação 477 

informando que é um prazer participar desta experiência nova que é uma reunião 478 

departamental telepresencial, que está correndo bem, e pediu a palavra para fazer duas 479 

ou três observações, principalmente no que tange o Programa de Pós-graduação em 480 

Direito Constitucional, que está atualmente sob sua coordenação, dizendo que, em 481 

primeiro lugar, está, como todos, muito preocupado com a situação, mas que crê que 482 

iremos superá-la e fez uma comparação inicial, ainda que com todas as diferenças 483 

envolvidas, para que seja pensado em um “pós-pandemia”, explicando que já tivemos 484 

no passado períodos de paralisação de 4 meses em época de greve, dando o exemplo de 485 

sua esposa que estudou em Universidade Federal no início dos anos 2000 e ficou seis 486 

meses sem aula e que trouxe essa questão porque nós, membros da Universidade 487 

Federal, temos que nos comprometer em garantir pós-pandemia a carga horária integral 488 

presencial aos alunos e que ele, particularmente, adota este ponto de partida, 489 

ponderando que nós, obviamente, não temos como saber quanto tempo isso irá durar e 490 

que estamos lidando com incertezas, mas reforçou que toma como ponto de partida que 491 

devemos garantir o nosso empenho para que depois que tudo isso passar, esperando que 492 

não ultrapasse julho, destacando que certamente não teremos mais férias e os recessos 493 

entre um período e outro certamente serão muito curtos, todos temos que acreditar nesta 494 

possibilidade. O professor Marco fez menção aos relatos que foram realizados no 495 

transcorrer da reunião relativos às instituições particulares, concentrando-se no exemplo 496 

do IBMEC, onde lecionou por alguns anos, no sentido de ressaltar que a realidade da 497 

instituição é muito diferente da Universidade Pública, tendo alunos de poder aquisitivo 498 

muito alto com acesso recursos que para nós podem ser banais, como a Internet, por 499 

exemplo, contrastando com a realidade dos alunos da Universidade Pública, 500 

exemplificando que na própria UFF teve que lidar com alunos que não possuíam 501 

recursos para pagar um transporte, tanto é que, por este motivo, a UNB e a UFJF 502 

suspenderam suas aulas por conta da grande desigualdade social entre os alunos, 503 
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portanto, temos que ter essa sensibilidade para respeitar essas diferenças que acabam 504 

por prejudicar em muito as iniciativas de aulas a distância, disse que tem conversado 505 

com professores outras Universidades Federais que também demonstram muitas 506 

preocupação com essa questão, tanto é que a própria UFF decidiu por suspender as 507 

aulas. O professor Marco trouxe o exemplo de seu filho, para reforçar alguns relatos já 508 

feitos e não para se manifestar de forma açodada e leviana, que estuda em um colégio 509 

particular caro na Zona Sul da cidade do Rio de Janeiro e ele tem participado em suas 510 

aulas online e tem constatado que a perda de qualidade é absurda, ponderando que com 511 

adultos é diferente, mas reforçando que a perda de qualidade é muito grande e desconfia 512 

que algumas instituições particulares, sem querer ser leviano em sua afirmação, estão 513 

avançando com a proposta de utilizarem as aulas online em substituição às aulas 514 

presenciais para que os alunos não deixem de pagar as mensalidades, prosseguiu 515 

informando que na escola de seu filho, um dado que considera importante, há uma 516 

resistência muito grande na concessão de 10% ou 15% de desconto, quando na verdade 517 

o serviço que agora é prestado está muito aquém daquele que contratou. Portanto, 518 

afirma que o nosso ponto de partida é diferente em relação a essas realidades e que 519 

portanto deve ser pensado como uma Universidade Pública e, como tal, vamos garantir 520 

essas aulas presenciais assim que for possível, e que ainda acredita que em um ano e 521 

meio ou dois anos, poderemos retomar o calendário normal. Com relação PPGDC, o 522 

professor Marco informou que alguns professores chegaram a questioná-lo se seriam 523 

realizadas aulas online, em consequência dos questionamentos, agendou um reunião 524 

online com o colegiado do programa na última sexta-feira, que contou com a presença 525 

do professor Pedro e do Professor Taiguara, também presentes nesta reunião 526 

departamental, descrevendo que a reunião durou quase três horas e considera que foi 527 

uma reunião muito interessante a seu ver, contando com oito votações, sendo que o 528 

colegiado partiu de um consenso se haveria ou não aulas online, uma vez que nos cursos 529 

de mestrado e doutorado a PROPPI tem outra linha de atuação e, que em consulta à 530 

coordenadora da PROPPI foi informado que dos mais de 80 cursos de mestrado e 531 

doutorado da UFF, oito estavam oferecendo cursos online e em um deles os alunos se 532 

recusaram a ter aula online, então, até onde pôde se informar, o professor Marco em 533 

torno de 10% dos cursos de pós-graduação da UFF estão sendo oferecidos na 534 

modalidade online e, na reunião do PPGDC, partiu-se de um consenso de que essas 535 

aulas online, se aprovadas, não seriam obrigatórias nem para os professores e nem para 536 

os alunos e deixou bem claro a todos que, como Coordenador, não poderia cobrar de 537 

ninguém pois não há amparo normativo para obrigar um professor a adotar aulas online, 538 

ao menos até o momento presente, se a pandemia se perdurar o cenário poderá mudar, 539 

mas o ponto de partida da reunião foi esse e depois realizadas votações e a oferta das 540 

aulas online foi aprovada praticamente em um empate e, por conta das abstenções, o 541 

Colegiado decidiu ofertá-las e gostaria de deixar registrado que considera importante é 542 

que os professores irão oferecer as disciplinas se quiserem e, uma vez ofertadas as 543 

disciplinas, os alunos e os professores poderão, a qualquer momento, por meio de uma 544 

comunicação, deixar ou descontinuar a disciplina, pela simples razão de que em um 545 

cenário de pandemia os participantes da disciplina podem vir a adoecer ou ter que 546 

oferecer cuidados a alguém que tenha adoecido na família. Prosseguiu informando que 547 

existe outro dado nesta pandemia que considera importante, destacando o uso da palavra 548 

“sensibilidade” pelo professor Dalmir, que já foi abordado no decorrer da reunião com o 549 
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termo “isolamento social”, mas que acha que estamos chegando a uma questão de 550 

“reclusão social”, que para algumas pessoas está se tornando uma “reclusão 551 

psicológica”, compartilhado que tem obtido relatos de pessoas com depressão e outros 552 

problemas psicológicos graves e por isso, por essa questão de sensibilidade, o PPGDC, 553 

por votação, autorizar a oferta de disciplinas aos professores que quiserem ofertá-las e 554 

tem ciência de que até o momento quatro professores em um universo de dezesseis 555 

professores, reforçando a condição de que o professor por meio de comunicação, a 556 

qualquer momento, pode deixar oferta-la, bem como o aluno poderá deixar a disciplina 557 

a qualquer momento por meio de comunicação. Quanto às defesas, estas foram 558 

franqueadas a todos os alunos, mas não são obrigatórias, podendo o aluno, se quiser, 559 

aguardar o momento de realiza-las presencialmente, mas mantendo o direito de 560 

apresenta-las online durante o período de isolamento social, informou que já participou 561 

de duas defesas online que correram muito bem e, para concluir, disse que pensa que 562 

essa inciativa de discutirmos não é só uma boa iniciativa, mas uma iniciativa necessária 563 

e indispensável e que devemos agora, a exemplo da exposição da professora Ana Alice, 564 

aprender e adotar passos bem pensados e começar a fazer as coisas acontecerem, só 565 

reforçando o receio que tem sobre a dificuldade de acesso dos alunos. O professor 566 

Marcelo, com base nas ponderações do professor Marco, que julga muito válidas e 567 

pertinentes, informou que tem um questionamento que, se não direcionado ao professor 568 

Marco, talvez ao professor Seixas, se existe algum direcionamento da Universidade 569 

quanto isso, ou ainda se a Universidade relega às Unidades de Ensino e programas de 570 

pós-graduação a liberdade de estabelecer em pensar em algumas soluções, declarando 571 

que tem uma certa apreensão com o ambiente de indefinição atual, então pergunta se há 572 

alguma diretriz da própria Universidade sobre o que os institutos devem fazer nesse 573 

momento. O Professor Marco, em resposta, informou que no que tange à graduação nós 574 

temos a Decisão do CEPEx 109/2020 que suspendeu o calendário escolar da UFF, já 575 

nas pós-graduações stricto sensu a PROPPI, por meio de uma resolução, permite aos 576 

programas individualmente que adotem as medidas que considerarem cabíveis, por isso 577 

que, mesmo de posse de tal informação, antes da reunião do Colegiado PPGDC, buscou 578 

contato direto com a PROPPI para se informar e a própria Coordenadora informou que 579 

seu próprio programa estava adotando aulas online, inclusive passando as regras 580 

elaboradas pelo seu programa ao professor Marco, sendo uma delas a condição de que a 581 

qualquer momento os professores podem deixar de oferecer as disciplinas e os alunos se 582 

retirarem dessas. O professor Marco salientou que os programas de pós-graduação 583 

sempre tiveram maior flexibilidade e independência, inclusive em época de greve 584 

muitos programas continuaram suas atividades, incluindo aulas, reiterando que ninguém 585 

imaginava uma situação dessas dimensões que nos leva a um quadro muito preocupante, 586 

mas também oferece uma oportunidade de aprendizagem e solução de problemas com o 587 

envolvimento de todos. O professor Marcus Seixas, ao retomar a palavra e em resposta 588 

ao professor Marcelo, reforçou o entendimento do professor Marco Casamasso, 589 

salientando que os programas de pós-graduação, tanto os stricto sensu quanto os lato 590 

sensu, a exemplo da Residência Jurídica, tem o respaldo da Pró-Reitoria de Pesquisa, 591 

Pós-Graduação e Inovação (PROPPI) na execução de suas atividades, enquanto os 592 

Cursos de Graduação são regulamentados pela Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD) 593 

e, em no que diz respeito à PROGRAD não há nada, que o semestre sequer começou, 594 

portanto as sugestões do Coordenador do Curso devem ser seguidas no aspecto de 595 
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atividades extracurriculares, bem como com as sugestões do professor Pedro e da 596 

Professora Renata, que pode ser seguido um caminho para buscar o aproveitamento de 597 

atividades como carga horária de atividades complementares e, antes de passar a palavra 598 

à professora Josycler, o professor Marcus Seixas aproveitou para asseverar ao professor 599 

Marco que, como Chefe de Departamento, não tomará nenhuma medida atropelada e, 600 

afirmando que o professor Dalmir há de concordar, enquanto Coordenador de Curso, 601 

que só serão tomadas iniciativas após autorizações da PROGRAD, ou mesmo até do 602 

Diretor de nosso Instituto, mas, a título de exemplo, que nós podemos pensar, cabendo a 603 

ele como Chefe de Departamento, a questão das reuniões de Departamento daqui para 604 

frente, porque não necessariamente, tendo em vista a presente iniciativa, tenha que 605 

haver a presença física dos professores a partir de agora, tendo respaldo, inclusive, a 606 

depender do dia da semana, um professor não tenha que se deslocar para Volta Redonda 607 

para uma participação uma reunião Departamental, então vamos sim pensar nessa 608 

possibilidade, exemplificando que um professor não podendo estar em Volta Redonda 609 

no dia de uma reunião departamental, pode participar via Skype, havendo inclusive sala 610 

recém-reformada para estas finalidades, bem como podem ser promovidos Congressos 611 

virtuais, inclusive com participações internacionais, mencionou, à guisa de exemplo, os 612 

contatos que a professora Patrícia possui na Itália e que seria muito bacana poder 613 

convidar um palestrante internacional uma vez por mês para um congresso, sendo, 614 

enfim, mais possibilidades que se abrem, logicamente, não será tomada nenhuma 615 

atitude precipitada, mas que momentos de crise como o atual servem para acelerar 616 

alguns processos, a questão da educação a distância vem sido discutida há muitos anos e 617 

agora, pelas circunstâncias, ganhou uma projeção muito rápida, então não podemos nos 618 

furtar a pensar e discutir sobre isso. O professor Marco Casamasso afirmou que tem 619 

certeza que nosso Departamento, como sempre foi, sempre adotará decisões por meio de 620 

deliberações e de forma democrática, não tendo nenhuma dúvida em relação ao 621 

Departamento e sua condução e seu relato é uma consequência das perguntas que vêm 622 

sido feitas, seja por alunos ou por colegas, e relatar a própria experiência pessoal aos 623 

colegas e que ele próprio ofertará uma disciplina no mestrado a título de experiência, 624 

mesmo não possuindo a mesma vivência nesta modalidade de ensino que outros 625 

colegas, mas que nosso ponto de partida sempre deve ser que somos uma Universidade 626 

Pública e que temos outros mecanismos e outros instrumentos para garantir a qualidade 627 

presencial e também avançar com iniciativas a distância e, desde já, acha excelente a 628 

proposta de realização de reuniões departamentais a distância a partir de agora, 629 

reforçando que, após essa pandemia, não seremos os mesmos e que não sejamos os 630 

mesmos, sobretudo, para o melhor e, assim, dá todo apoio as ferramentas e instrumentos 631 

tecnológicos que têm sido empregados para contornar a situação. O professor Marcus 632 

Seixas agradeceu o professor Marco e passou a palavra à professora Josycler. 633 

Cumprimentando os presentes, a professora Josycler iniciou sua fala informando que é 634 

um prazer rever a todos, até para quebrar o stress imposto por esta prisão forçada, uma 635 

“Ilha de Alcatraz psicológica” que estamos vivendo e gostaria de fazer dela as palavras 636 

do professor Casamasso, visto que concorda na maior parte dos pontos expostos por ele 637 

e, em relação à sua experiência neste período, informa que não tem ministrado aulas e 638 

nem outros tipos de interação com os alunos, uma vez que ministra as disciplinas de 639 

“Direito Internacional” aos alunos do curso de graduação de Direito e “Direito do 640 

Trabalho” aos alunos dos cursos de Administração e Ciências Contábeis e, uma vez que 641 
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os cursos de Administração e Ciências Contábeis não apresentaram nenhuma 642 

movimentação neste sentido, achou melhor aguardar o que será decidido e disse aos 643 

presentes que se sente no dever de comentar sobre a situação epidemiológica da cidade 644 

de Volta Redonda, porque, como foi comentado anteriormente na reunião, é difícil saber 645 

o que acontecerá se o Governo Federal liberar o acesso às aulas e o prefeito mantiver o 646 

isolamento no município, e, citando alguns dos professores do Departamento moradores 647 

da região, chamou atenção para o fato da subnotificação dos casos, informando ter 648 

ciência de dois casos de falecimento, sendo um deles na rua do condomínio em que 649 

mora ,que é um condomínio pequeno com 80 casas no máximo, e que acredita que 650 

Volta Redonda será uma das últimas cidades no Estado do Rio de Janeiro a sair do 651 

isolamento, ainda mais quando leva em consideração a existência do Hospital Regional, 652 

tendo ouvido de uma pessoa que veio o pai e tio de pessoas de Três Rios, enfrentando 653 

uma viagem de mais de 4 horas, para internação no Hospital Regional e isso a preocupa 654 

muito e a questão psicológica dos alunos e professores, colocada pelo professor 655 

Casamasso, dizendo não se considerar uma pessoa com domínio avançado no uso de 656 

ferramentas tecnológicas, parabenizou o professor Marcelo pelos seus esforços, mas 657 

acha que nisso tudo devemos ter um olhar mais cuidadoso e, em resposta à manifestação 658 

da professora Renata no chat, informou que Volta Redonda se tornou polo de recepção 659 

do Estado do Rio de Janeiro Inteiro, sendo que os 40 leitos UTI disponíveis já 660 

encontram-se ocupados, e diz acreditar que temos que levar tudo isso em ponderação, 661 

porque tecnologia é ótima, mas não sabe se nesse momento conseguiremos fazer tudo 662 

tão quanto poderíamos se estivéssemos em uma situação mais tranquila e coloca sua 663 

experiência e sua preocupação com a questão da retomada de aulas por meio 664 

telepresencial, manifestou sua preocupação em tentar voltar e os alunos não poderem 665 

acompanhar por não terem acesso em casa aos meios tecnológicos necessários e reforça 666 

sua concordância com professor Casamasso sobre a necessidade de uma visão voltada a 667 

essas pessoas menos privilegiadas e com menos possibilidades, encerrando a 668 

participação reforçando que está muito feliz em ver e ouvir os colegas nesse momento 669 

em que todos estão trancafiados em casa. O professor Marcus Seixas agradeceu a 670 

professora Josycler, destacando a pertinência da questão levantada sobre o Hospital e 671 

reforçando que, além da questão Municipal, também existe a questão do que será 672 

decidido pela Reitoria, uma vez que a UFF é a Universidade Federal mais 673 

descentralizada do Brasil, passando, logo após, a palavra ao professor Vinícius. 674 

Cumprimentando a todos, dizendo ser um prazer vê-los bem em um momento tão 675 

complexo, começou sua manifestação trazendo algumas reflexões e, reforçando que, 676 

como foi bem dito pelo professor Seixas, precisamos construir um pensamento a 677 

respeito de uma inserção nossa dentro de um quadro institucional e ao que lhe parece, 678 

dentro deste quadro institucional estamos “acorrentados”, sem atribuir um tom crítico à 679 

expressão, à essa suspensão de nosso calendário acadêmico, então, neste sentido, talvez 680 

o máximo que pudesse ser feito seria um posicionamento eventual contrário a esse fato 681 

de suspensão de nosso calendário e, não obstante, trouxe sua posição pessoal que é um 682 

pouco diferente da posição dos colegas e, claro, respeitando todos e todas, gostaria de 683 

trazer algumas questões, se não para alimentar o debate, pelo menos para que possamos 684 

ter também em consideração. Relatou que tem tido a experiência de aulas e, aí fala-se 685 

muito na discussão a respeito de EaD e de telepresencial como se mencionou na 686 

reunião, mas no caso das aulas que tem ministrado no mestrado e doutorado da Estácio, 687 
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não são telepresenciais como se diz, mas sim teletransmitidas, explicando que o 688 

conceito de teletransmissão é um conceito de difusão sincrônica, significando que os 689 

professores e alunos estão interagindo dentro daqueles momentos especificados que 690 

coincidem com os dias e horários das aulas, permitindo a interação e, se perguntado 691 

sobre sua preferência, dirá que claro, prefere sim as aulas presenciais, mas que tem 692 

tentado refletir a partir de um modelo que seria o ideal e o modelo que seria o possível 693 

dentro de uma crise tão complexa quanto essa, ressaltando que tem um fator que não 694 

tem sido considerado que é o fator do tempo, o custo de oportunidade para esses alunos 695 

que eventualmente estão tendo suas vidas paradas, já que nós perdemos praticamente 696 

um semestre e não sabemos quantos mais semestres eventualmente perderemos com 697 

essa crise, afirmando que lhe parece algo a ser refletido, se nós tivermos a manutenção 698 

da situação de isolamento e não tivermos uma condição de dar andamento ao nosso 699 

calendário, isso pode se acumular por uma quantidade de semestres que ainda não 700 

sabemos quantificar, salientando que também é inclinado a considerar todas as questões 701 

das dificuldades, que temos, sim, na Universidade Pública, alunos com menores 702 

condições, mas poderemos, por exemplo, refletir sobre um regime especial de 703 

aprendizagem, já aqui mencionado, até porque essas ferramentas permitem a gravação 704 

de todos os encontros, então o aluno que não teve acesso a uma aula em uma data e 705 

horário específicos, poderá fazê-lo depois, por isso tem tido uma preocupação muito 706 

grande com a questão do custo de oportunidade desse período de suspensão na vida de 707 

cada um dos alunos, que não sabemos por quanto tempo essa crise perdurará, descreveu 708 

que participou com os colegas de bancas de mestrado e bancas de doutorado através da 709 

ferramenta “Microsoft Teams”, lembrando a menção de colegas às ferramentas “Zoom” 710 

e “Google Meet”, lhe parece uma ferramenta mais completa e fácil de interação do que 711 

o “Skype” que estamos utilizando para a reunião. Reforçou que tem uma posição 712 

pessoal favorável a que haja nossa reflexão, reforçando que nossa reflexão depende de 713 

um quadro institucional, pois não podemos fazer nada válido se estivermos contrariando 714 

as posições de nossa instituição, mas reforça a posição pessoal que dentro de um quadro 715 

tão complexo e desafiador haveria a possibilidade de nós eventualmente tentarmos por 716 

intermédio dessas soluções, ainda que não sejam as melhores, mas as possíveis neste 717 

momento, e, se pensarmos bem, se dissermos que não podemos ter aulas porque os 718 

alunos não têm acesso as mesmas, o mesmo ocorrerá com as atividades 719 

extracurriculares, pois os alunos que não têm acesso às aulas também não terão acesso 720 

às atividades extracurriculares, aí essa desigualdade que se menciona talvez se configure 721 

também nestas propostas de atividades extracurriculares. Encerrando sua participação e 722 

em resumo, reforça que respeita o posicionamento todos os colegas, tendo uma visão 723 

contrária apenas no que diz respeito a essa questão e, obviamente, essa reflexão deve ser 724 

feita dentro de um quadro institucional mais amplo, mas sua posição pessoal seria no 725 

sentido de que nós, se autorizados, tentássemos de alguma maneira fazer esse calendário 726 

acadêmico andar para, entre outras coisas, mitigar este custo de oportunidade na vida de 727 

cada de nossos alunos que talvez não possam, não devam ou não queiram perder um 728 

ano, um ano e meio ou mais sem que os cursos possam eventualmente avançar, dando a 729 

eles a oportunidade da formatura, reforçando mais uma vez o respeito que tem pelas 730 

posições já colocadas pelos colegas que foram muito bem fundamentadas, válidas e que 731 

representam o resultado de suas reflexões e visões. O professor Marcus Seixas 732 

agradeceu a participação do professor Vinícius, ressaltando que é sempre uma boa 733 
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oportunidade tê-lo presente nas reuniões emitindo suas opiniões, e, como já havia dito, 734 

sendo a maioria das reuniões realizadas em dias da semana específicos, dificultando a 735 

participação de todos, sempre, o que vai mudar com a possibilidade de reunião remota, 736 

viabilizando a participação cada vez maior de todos os colegas, dirigiu-se ao técnico-737 

administrativo Christian e aos demais participantes da reunião deixando comunicado 738 

que a próxima reunião será realizada no mês de maio de acordo com o calendário já 739 

aprovado, não estando com o calendário em mãos no momento, pedindo para que todos 740 

confiram a data e já se programem para a participação, ou que encaminhará o calendário 741 

a todos por whatsapp, para que possa ser mantida a segunda reunião de ordinária do 742 

VDI de 2020 neste mesmo formato, que o deixou muito satisfeito, agradecendo a 743 

presença de todos, perguntando se havia alguém que ainda queria fazer o uso da palavra 744 

e, não havendo manifestações, solicitou aos presentes para que façam um trabalho de 745 

casa baseado nas reflexões e propostas que foram apresentadas na reunião, informando 746 

que anotou tudo que foi dito, sendo a reunião gravada, e ressaltou que recebeu a 747 

informação do professor Julio no grupo de Chefes de Departamento e Coordenadores de 748 

Curso, através uma resposta da PROGRAD, assegurando que as reuniões realizadas 749 

remotamente e suas deliberações, bem como suas respectivas atas, são válidas e 750 

possuem respaldo, prosseguiu enumerando as ferramentas mencionadas durante a 751 

reunião e citou também a plataforma CEAD que ainda não havia sido mencionada, 752 

informando que não conhece algumas delas, mas que vai pesquisar e inteirar-se de tudo 753 

que foi dito na reunião, reforçando que a sugestão do professor Taiguara para que as 754 

aulas sejam elaboradas em “PowerPoint” deve ser levada em consideração por todos os 755 

professores e que em suas considerações finais gostaria de pedir aos os professores para 756 

que fizessem essa pesquisa das plataformas e já pensar em suas respectivas disciplinas, 757 

sem compromisso, sobre como retomá-las se estas fossem EaD ou semi-presenciais, 758 

preparando o material em “PowerPoint” de cada uma destas disciplinas, um cronograma 759 

de exposições, aulas pré-gravadas e, em resposta ao comentário no chat realizado pelo 760 

professor Marcelo sobre nossa subordinação ao MEC em última instância, lembrou que 761 

não é uma decisão nossa e uma vez que conhecemos nosso Ministro da Educação, 762 

reafirmou não duvidar que o MEC decida de cima para baixo e nos obrigue a fazer 763 

aquilo que a gente não considere como ideal, como próprio professor Casamasso 764 

colocou e o professor Vinícius contra-argumentou, enfim, não havendo consenso, 765 

concluindo o professor Marcus Seixas que se houver uma determinação ele também tem 766 

contas a pagar e filho para criar e não vai deixar de cumprir as determinações do MEC, 767 

por mais que possa protestar, interagir, questionar e sugerir, vindo uma determinação de 768 

cima para baixo, terá que cumprir, dando o exemplo do próprio professor Taiguara no 769 

IBMEC que vem dando aula, a contragosto, por uma decisão da instituição, não 770 

podendo se esquivar em trabalhar nesta situação, e que sua preocupação é só neste 771 

sentido, para o que estejamos preparados, propondo este trabalho de casa a todos em 772 

relação às suas disciplinas, caso venham a precisar oferta-las em novas modalidades, 773 

ainda que seja para o próximo semestre, enfim, ninguém sabe de nada e relatou que tem 774 

acompanhado as discussões na Internet, na Globo News, na CNN sendo que cada meio 775 

de comunicação fala uma coisa diferente, bem como tem lido artigos científicos e um 776 

infectologista fala uma coisa, enquanto outro fala outra, sendo esta a riqueza do debate, 777 

mas a realidade é que se nós estamos confusos, imaginem os alunos e o povão. Ao 778 

perguntar aos presentes se alguém gostaria de fazer um rápido uso da palavra, dada a 779 
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extensão da Reunião, o professor Dalmir pediu a palavra para poder comentar a última 780 

fala do professor Marcus Seixas. O professor Dalmir relembrou aos presentes que faz 781 

parte de um grupo que conta com a participação do Presidente da Sociedade Brasileira 782 

de Bioética que, por acaso, é intensivista do INTO, que virou um leito COVID, da 783 

Renata Breves, que é intensivista do Corpo de Bombeiros, da Renata Carnevale, que é a 784 

subsecretária de saúde do Estado do Rio de Janeiro, contando com a participação da 785 

presidente da Associação Brasileira de Geriatria, enfim, com uma série de médicos que 786 

trabalham em UTI e todos estão sobrecarregados, as UTIs estão superlotadas, então não 787 

há uma discussão técnica sobre o caso, sendo que a discussão política em torno da 788 

questão é outro papo, que realidade é de caos no sistema de saúde, então não existe 789 

discussão se existe ou não a doença, a doença está aí e basta ir no Hospital Zilda Arns 790 

para verificar um caminhão frigorífico parado à sua frente, a cidade ainda está em 791 

quarentena porque pela lei do SUS, destacando a subnotificação informada pelo 792 

professor Taiguara no chat, tanto o Município quanto o Estado, o STF inclusive já se 793 

posicionou, são autoridades epidemiológicas e gestores do SUS locais e, portanto, 794 

possuem autonomia para decidir esta questão, concluindo este ponto. O professor 795 

Dalmir também reforçou que não temos um primeiro período ainda, afirmando 796 

compreender o que disse o professor Marcus Seixas, e que não é contrário a dar aulas 797 

digitalmente se assim for determinado pela instituição, mas mesmo que o MEC 798 

determine e corte o nosso salário, é necessário que a UFF estabeleça qual será a 799 

plataforma, o que é oficial, indagando se os professores poderiam atuar e registrar da 800 

forma que quiserem, concluindo que os professores têm autonomia, mas que é 801 

necessário direcionamento e a PROGRAD é o órgão que estabelece essa política, 802 

aproveitando para lembrar que o curso de Direito também é formado pelo VMD, e 803 

apresentou a indagação se só os professores do Direito dariam as aulas no Curso de 804 

Direito ou se os professores de Filosofia e Sociologia também seriam obrigados a dar 805 

aula se adotarmos esta posição individualmente, também apresentando a indagação de 806 

que se o Departamento de Direito tomar esta posição em detrimento ao VMD, se 807 

também daríamos aulas em outros Cursos, se assim for requisitado. Portanto, conclui 808 

que é uma situação complicada e tal decisão deve vir de cima para baixo e, quando fala 809 

de cima para baixo, está se referindo à nossa instituição, porque, com todo perdão desta 810 

observação, nosso Executivo anda um pouco perdido e prefere não se estender em suas 811 

críticas encerrando sua participação com as reflexões propostas. O professor Vinícius 812 

também aproveitou para fazer uma indicação aos colegas, citando a menção que o 813 

professor Seixas fez aos artigos científicos, reforçando que há uma ebulição de 814 

produção em relação ao COVID e das relações que se estabelecem a partir desta grave 815 

doença, informando que o CONJUR abriu umas páginas para que professores 816 

vinculados ou não a programas de pós-graduação possam contribuir com suas reflexões 817 

com artigos de opinião sobre as relações que se põem diante desta complexa realidade, 818 

sendo também um mecanismo interessante para continuarmos produzindo e 819 

contribuindo com nossas visões particulares para todo este debate. Nada mais havendo a 820 

tratar, foi encerrada a reunião às dezesseis horas e eu, Christian Monni lavrei a presente 821 

Ata que após lida e aprovada, será assinada por mim e pelo Chefe do Departamento de 822 

Direito e Presidente da Plenária do VDI, professor Marcus Wagner de Seixas. Todos os 823 

membros presentes à reunião foram registrados em lista apartada pelo secretário. 824 
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