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ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2020 DO COLEGIADO DO CURSO DE 
DIREITO DO INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS DE VOLTA REDONDA 
 
Aos nove dias do mês de julho de 2020, às quatorze horas e trinta minutos, via Plataforma Digital 1 
Google Meet, sob a presidência do Professor Dalmir Jose Lopes Júnior, os membros do Colegiado do 2 
Curso de Direito reuniram-se em 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2020. Estiveram presentes os seguintes 3 
membros em ordem alfabética: Carlos Eduardo Cunha Martins Silva, Dalmir José Lopes Junior, Josycler 4 
Aparecida Arana Santos, Lohany Corona Seabra, Marcella de Lourdes Silva Pereira, Marco Aurélio 5 
Lagreca Casamasso, Marcus Wagner de Seixas e Matheus Vidal Gomes Monteiro. Justificaram 6 
ausência: Ana Alice de Carli e Ozanan Vicente Carrara. O Presidente do Colegiado, Prof. Dalmir Lopes, 7 
deu início a reunião agradecendo a participação de todos. Logo em seguida, Prof. Dalmir explicou que 8 
devido as imprecisões do início do período da Pandemia COVID-19 não houve a devida gravação da 1ª 9 
Reunião do Colegiado do Curso de Direito, ocorrida em maio de 2020, e que seria de suma importância 10 
para o registro e memória do Curso de Direito de Volta Redonda o reconhecimento de um documento 11 
que narrasse as principais deliberações daquele encontro. Após, Prof. Dalmir apresentou a todos uma 12 
ata confeccionada pela Secretaria dos Cursos de Graduação que relata as apreciações das decisões ad 13 
referendum relativas a choque de horários e quebra de pré-requisitos. Foi aprovada por unanimidade. 14 
Em seguida, em cumprimento a ordem do dia houve as seguintes deliberações: 1) Aprovação de 15 
decisão ad referendum acerca das ACE. Com a palavra, Dalmir Lopes disse que as Atividades 16 
Acadêmicas Emergenciais, no âmbito do Curso de Direito, estão fluindo com tranquilidade, com bom 17 
aproveitamento, sem interferências e relatou a que alguns ajustes técnicos foram solicitados à 18 
PROGRAD/UFF. Prosseguindo, o Coordenador do Curso de Direito revelou a todos os membros o envio 19 
dos Planos de Disciplinas do Departamento de Direito que estão sendo ofertadas pelas Atividades 20 
Acadêmicas Emergenciais. Aprovado por unanimidade. 2) Avaliação pelo Colegiado de pedidos, 21 
indeferidos pela Coordenação, para cursar ACE feitos pelos discentes: Raquel Mangini Rocha e Renan 22 
Rodrigues Mota. Prof. Dalmir discursou para todos dizendo que a discente Raquel Mangini Rocha, 23 
215.090.100, solicitou à Coordenação, no mês de junho de 2020, sua inscrição em disciplinas 2020.1 24 
justificando ter tido problemas na inscrição online e por motivo da pandemia deixou de ter a feito 25 
presencialmente na Secretaria Geral dos Cursos. Para mais, o Coordenador do Curso relembrou a todos 26 
que a referida discente obteve aprovação do colegiado, no 2º Semestre de 2020, para o Regime 27 
Excepcional de Aprendizagem em virtude de tratamento de sua saúde e por fim salientou que tais 28 
solicitações de inscrições implicariam até em choque de horário  e assim poderia  posicionar a discente 29 
como possível candidata a pleitear o curso das Atividades Acadêmicas Emergenciais.  Solicitado pela 30 
Coordenação do Curso, o Secretário do Curso de Direito informou que o período de ajuste em 31 
disciplinas se encerrou em 27/03/2020 mediante a ampla divulgação para todos os estudantes do 32 
Instituto de Ciências Humanas de Volta Redonda. Diante dos fatos expostos, Prof. Dalmir expôs duas 33 
proposições acerca do tema sendo que a primeira deferiria todos os pedidos de inscrições em 34 
disciplinas feitos pela aluna assim como a aprovação dos choques de horários e a segunda indeferiria 35 
toda e qualquer inscrição em disciplina em favor de Raquel Mangini. Prof. Marcus Seixas pediu fala e 36 
questionou a todos se seria viável a inscrição da discente tendo em conta que as disciplinas já estão 37 
correndo. Prof. Carlos Martins alegou ser questão humanitária o caso da acadêmica. Após votação, 38 
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foram apurados 02 votos na proposta 1 pelo deferimento e 06 votos na proposta 2 pelo indeferimento. 39 
Pleito INDEFERIDO pela maioria dos votos. Sucessivamente, Prof. Dalmir elucidou aos membros que 40 
Renan Rodrigues Mota, 113.090.032, questionou à Coordenação do Curso o não registro de sua 41 
dispensa da Disciplina VDI00103 TEORIA GERAL DO PROCESSO II que o referido aluno alegou ter sido 42 
criada por alteração curricular posterior ao seu ingresso no curso e que tal concessão de dispensa 43 
estaria registrada em documento do curso. Posto isso, o Coordenador do Curso informou que a 44 
Secretaria do Curso de Direito revisou todos as atas de reuniões da Coordenação do Curso de Direito 45 
dos anos de 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 e nada encontrou a despeito. Em pronunciamento, 46 
Prof.  Seixas sugeriu a retirada deste tema da pauta tem em conta se tratar de ações de uma gestão 47 
anterior assim como a desistência do referido estudante em pleitear o curso das Atividades 48 
Acadêmicas Emergenciais. Aprovado por unanimidade. 3) Coordenação de TC. 3.1 normatização do 49 
TC no âmbito das ACE; 3.2 deliberação sobre a diminuição do número mínimo de laudas do TC; 50 
deliberação sobre a composição das bancas de TC no regime de ACE; 3.3 considerações gerais sobre 51 
o TC em ACE; Com a palavra, Prof. Matheus Monteiro explicou a todos a proposta Minuta de Resolução 52 
do Curso de Direito de Volta Redonda que disporá sobre a realização de atividades remotas no âmbito 53 
do Trabalho de Curso de Direito de Volta Redonda, vinculado ao Departamento de Direito (VDI), 54 
durante o primeiro semestre do ano de 2020, com o planejamento das Atividades Acadêmicas 55 
Emergenciais (ACE), bem como evidenciou que o referido ato normativo do curso trará os prazos a 56 
serem cumpridos, critérios para aprovação, previsões de datas para depósito, regulamentação da 57 
composição da banca examinadora, adaptações das orientações que antes apenas presenciais. 58 
Outrossim, Matheus Monteiro explanou que toda e qualquer ação de documentos referente ao 59 
Trabalho de Conclusão de Curso está ocorrendo de forma não presencial e exaltou a devida 60 
importância do preenchimento de assinatura nos documentos quer seja no papel impresso e 61 
escaneado ou em modalidade .pdf sem fazer nenhuma restrição. Continuando, Matheus disse que em 62 
relação a banca seguirá a recomendação, que também  foi anunciada em reunião do departamento,  63 
pelo uso da plataforma google mett mas não se excluiu a possibilidade de outra plataforma que for 64 
conveniente aos orientadores e seus orientandos, falou sobre a necessidade de ser uma banca com 65 
acesso público salvo a etapa de votação secreta, orientou sobre a gravação de toda a banca para fins 66 
de requisição posterior, anunciou que nenhum aluno que está cursando as ACE está sem orientador e 67 
também ressaltou que todos devem ter segurança quanto à assinatura dos documentos de TCC pois 68 
isto é um ato público que necessita  resguardo documental. Em sequência, Prof. Dalmir propôs ao 69 
colegiado que o docente impossibilitado de assinar digitalmente ou assinatura física escaneada possa 70 
delegar tal função a outro membro da banca de modo que a ata tenha o registro de assinatura de um 71 
professor ou que o professor impedido de assinar a ata possa encaminhar um email com o termo “de 72 
acordo”. Prof. Carlos Martins, fazendo uso da palavra, ratificou sua restrição em assinaturas durante o 73 
período de pandemia e concordou com discurso do Prof. Dalmir e na sequência ilustrou para o Curso 74 
de Direito de Volta Redonda a modalidade de bancas de TCC que acontecem via aplicativo WhatsApp 75 
em outra instituição de ensino.  Prosseguindo, Prof. Casamasso disse que todos devem estar atentos 76 
quanto a digitalização dos documentos relativos a TCC para que se tenha toda documentação legível 77 
e ao mesmo tempo compartilhou a experiência vivida por ele nas bancas do Mestrado. Prof. Josycler 78 
exprimiu não ter orientando neste semestre e ofereceu ser colaboradora caso seja necessário. Prof. 79 
Matheus afirmou que a Minuta está a disposição para quaisquer sugestões. Após discussão entre os 80 
membros do colegiado sobre a pauta de Trabalho de Conclusão de Cursos ficou deliberado que serão 81 
até 02 colaboradores/membros externos, 30 laudas e a possibilidade do envio de um email ‘’de 82 
acordo” pelo membro impedido de assinar a documentação de TCC. Nada mais havendo a tratar, a 83 
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reunião deu-se por encerrada às 16h e 27min e eu, Luiz Alberto Soares Oliveira, lavrei a presente ata 84 
que, após lida e aprovada por todos, será assinada pela Presidência do Colegiado e a Secretaria do 85 
Colegiado. 86 

87 


