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2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO DEPARTAMENTO DE DIREITO DO INSTITUTO 

DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS DE VOLTA REDONDA 

 

Aos 14 dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte, às dez horas e trinta minutos, 1 

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

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

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

Redonda. Participaram da Reunião os seguintes Professores em ordem alfabética: 5 

Andressa Guimarães Torquato Fernandes, Carlos Eduardo Cunha Martins Silva, 6 

Caroline Garcia Ermano, Clarisse Inês de Oliveira, Dalmir José Lopes Junior, Felipe 7 

Pires Lopes de Barros, Josycler Aparecida Arana Santos, Marcelo de Carvalho, Marco 8 

Aurélio Lagreca Casamasso, Marcus Wagner de Seixas, Matheus Vidal Gomes 9 

Monteiro, Patrícia Silva Cardoso, Pedro Curvello Saavedra Avzaradel, Quintino Lopes 10 

Castro Tavares, Renata Braga Klevenhusen, Rodrigo Fernandes da Silva, Taiguara 11 

Líbano Soares e Souza, Vanessa lacomini e Vinícius Figueiredo Chaves. Professora 12 

Ana Alice di Carli com falta justificada em função do diagnóstico médico de COVID-13 

19. Agradecendo a presença de todos o professor Marcus Seixas apresentou o primeiro 14 

item da pauta - Aprovação da ata da 1ª Reunião Ordinária do VDI de 2020: A ata da 15 

1ª Reunião departamental do VDI de 2020 foi colocada em votação e aprovada por 16 

unanimidade. Segundo item da pauta - Planos de Trabalho Remoto: O professor 17 

Marcus Seixas apresentou o assunto e informou que os planos de trabalho de todos os 18 

professores, efetivos e substitutos, foram entregues tempestivamente, sendo que as 19 

propostas de trabalho remoto permanecerão sob guarda da secretaria dos departamentos 20 

para que seja dada a devida destinação após às dúvidas que foram suscitadas por 21 

colegas, outros departamentos e órgãos de representação sindical sobre sua pertinência e 22 

validade, serem dirimidas. Terceiro item da pauta - Indicação departamental de 23 

representante para o Colegiado do Curso de Direito: O professor Marcus Seixas 24 

apresentou o assunto informando que é necessária a indicação de um membro para o 25 

Colegiado do Curso de Direito no lugar da professora Mariana Devezas e passou a 26 

palavra ao professor Dalmir, que listou os membros atuais do Colegiado. A professora 27 

Josycler Arana voluntariou-se como representante do VDI junto ao Colegiado de Curso 28 

e seu nome foi aprovado por unanimidade. Quarto item da pauta – Aprovação de 29 

projetos de Pesquisa e Extensão: O Professor Marcus Seixas informou aos presentes 30 

que foi solicitada a aprovação dos seguintes projetos de Pesquisa e Extensão: a) Projeto 31 

de Extensão “Encontros de Bioética e Direito” coordenado pelo professor Dalmir José 32 

Lopes Junior; b) Projeto de Extensão “Direito no Cárcere: integração Universidade-33 

Comunidade-Prisão” coordenado pelo professor Taiguara Libano Soares e Souza; c) 34 

Projeto de Extensão "Assistência jurídica remota aos trabalhadores de Volta Redonda" 35 

coordenado pela professora Clarisse Inês de Oliveira; d) Projeto de Pesquisa " Lexicon 36 

Semiotics: signos, processos e códigos.” e projeto de Extensão “Direito, língua e 37 

cultura” coordenados pelo professor Quintino Lopes Castro Tavares e e) Projeto de 38 

extensão “ciclo de debates virtuais sobre Meio Ambiente e Direito”, apresentado por 39 

Pedro Curvello Avzaradel. Após a apresentação dos projetos listados, suas aprovações 40 

foram colocadas em votação e os mesmos foram aprovados por unanimidade. Quinto 41 

item da pauta – Assuntos Gerais: O professor Marcus Seixas passou a palavra ao 42 

professor Dalmir que adiantou aos presentes sobre reunião do Colegiado às dez horas da 43 
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próxima segunda-feira, dia 18/05/2020, e convidou a todos os presentes para que 44 

participem, aproveitando a oportunidade para repassar alguns dos informes dados pela 45 

PROGRAD e debates realizados durante o último Fórum de Coordenadores realizado. 46 

A professora Patrícia pediu a palavra e, uma vez que não pôde fazer o relato das 47 

atividades que vem desempenhando durante o período de isolamento por ocasião da 1ª 48 

RO do VDI pois estava sem microfone, descreveu aos presentes suas atividades junto a 49 

grupo de pesquisa, orientação de TCC, bem como a oferta de outras atividades online, 50 

compartilhando com os presentes sua percepção com relação à baixa adesão dos alunos. 51 

O professor Marco Casamasso pediu a palavra para dividir com os presentes sua grata 52 

surpresa com sua oferta de disciplina online no Programa de Pós-graduação em Direito 53 

Constitucional, tendo condicionado a oferta de disciplina a um mínimo de alunos, com a 54 

inscrição de 26 alunos que é um número muito superior à média de uma turma 55 

tradicional no programa de pós-graduação, informando que, sem precisar realizar 56 

nenhuma espécie de adaptação em sua metodologia de ensino, tem obtido um grande 57 

sucesso na fluência e no rendimento da aula, e, lembrando o estímulo dos colegas para 58 

oferecer a disciplina, compartilhou com os presentes que esta foi a melhor decisão que 59 

poderia ter tomado. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às onze horas e 60 

vinte e seis minutos e eu, Christian Monni lavrei a presente Ata que após lida e 61 

aprovada, será assinada por mim e pelo Chefe do Departamento de Direito e Presidente 62 

da Plenária Departamental do VDI, professor Marcus Wagner de Seixas. Todos os 63 

membros presentes à reunião foram registrados em lista apartada pelo secretário. 64 

 

 

 

 
Prof. Marcus Wagner de Seixas 

Chefe do Departamento 

Mat. SIAPE n.º 2624057 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christian Monni 

Assistente em Administração 

Mat. SIAPE 1757017 


