ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DEPARTAMENTO DE ESTUDOS
JURÍDICOS FUNDAMENTAIS (DEPARTAMENTO I) DA FACULDADE DE
DIREITO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
Dia: 02 de outubro de 2017 (segunda-feira)
Horário: 10h às 12h
Local: Sala de Reuniões dos Órgãos Colegiados J.J. Calmon de Passos
Presidência: Professor Saulo José Casali Bahia, Chefe do Departamento I
Secretaria: Jomar Ramos de Melo, servidor FDUFBA
Presenças Professores, representantes discentes e Ausências justificadas:
conforme relação anexa
Deliberações e ocorrências sobre processos incluídos em pauta ou
trazidos em mesa sem oposição dos presentes:
Processos:
1. Processo s/n. Interessada: Laura Galvão Porto. Recurso contra nota de
avaliação de aprendizagem – disciplina História do Direito. Deliberou-se, por
maioria (10 votos a 6), acolher o parecer da comissão no sentido de manter
a nota atribuída pelo professor da disciplina quanto à segunda verificação
de aprendizagem. Passando-se ao pedido subsidiário, deliberou-se pela
mesma maioria em dar parcial provimento ao recurso, anulando a segunda
verificação de aprendizagem aplicada, em razão de não observância da
antecedência mínima prevista para a divulgação da nota da primeira
verificação de aprendizagem, considerando-se irrelevante a circunstância
da ausência da aludida antecedência haver sido anunciada ou ajustada em
sala sem oposição dos presentes (por ser a aludida antecipação matéria
indisponível diante da norma prevista no artigo 113, par. único, do REG).
Entendeu-se, ainda, pela mesma maioria, poder o aluno reclamar a nulidade
da segunda verificação de aprendizagem, na hipótese, no prazo de recurso
da nota da mencionada verificação. E, por unanimidade, entendeu-se que
a aludida anulação somente produziria efeitos em favor da recorrente. Em
consequência, foi por unanimidade deliberado que o professor da
disciplina deveria aplicar nova segunda avaliação de aprendizagem em 48h
da ciência da decisão departamental, considerando a previsão de colação
de grau (formatura) em 5/10/2017. Deliberou-se ainda, por unanimidade,
recomendar aos professores do Departamento que se abstenham de
realizar a aplicação da segunda verificação de aprendizagem sem
observância da antecedência de dois dias úteis (REGPG, art. 113, parágrafo
único) da divulgação do resultado da primeira verificação, ainda que
anteriormente anunciada ou ajustada em sala a ausência da aludida
antecedência, podendo o aluno, no prazo de recurso da nota da segunda
verificação, reclamar a nulidade desta pelo referido motivo.
2. Processo s/n. Interessada: Jessica Caramuru Gois. Assunto: Recurso contra
nota de avaliação de aprendizagem – disciplina Sociologia Jurídica. Deliberouse, por maioria (7 votos a 6), impedido o professor Samuel Vida, pela
manutenção da nota atribuída pelo professor da disciplina, acolhendo-se o
parecer da comissão.

3. Processo s/n. Interessado: Daniel Oitaven Miguel. Assunto: Aprovação do
projeto de pesquisa “Teoria da Norma Jurídica e construção de suporte fático
normativo: incidência e efetividade no contexto de legitimidade do STF para
tutelar direitos humanos e direitos fundamentais”. Deliberou-se, por
unanimidade, pela aprovação da atividade de pesquisa.
4. Processo s/n. Interessada: Tatiana Marocci Lima Bonifacio. Assunto:
Recurso contra nota de avaliação de aprendizagem – profa. Laise Guimarães.
Deliberou-se, por maioria (8 votos a 6), pela manutenção da nota atribuída
pela professora da disciplina, acolhendo-se o parecer da comissão.
5. Relatório s/n. Interessada: Debora Achy da Fonseca. Assunto: Tirocínio
Docente Orientado em disciplina ministrada no semestre 2017.1 pelo prof. Mario
Jorge Castro Lima. Deliberou-se, por unanimidade, impedido o prof. Mario
Jorge Philocreon, pela aprovação do relatório.
6. Ofício s/n. Interessado: Julio Cesar de Sá Rocha. Assunto: relatório final da
ACCS DIR B21, 2017.1, “História do Direito, Direito Ambiental e povos e
comunidades tradicionais”. Deliberou-se, por unanimidade, impedido o
interessado, pela aprovação do relatório, ressalvando-se que a prestação
de contas deve ser submetida e analisada pelos órgãos próprios.
7. Ofício 41/2017-FADUFBA/OPS. Interessada: Ana Paula Rocha do Bonfim.
Assunto: Relatório final da Disciplina ACCS – Observatório da Pacificação
Social. Deliberou-se, por unanimidade, impedida a interessada, pela
aprovação do relatório, ressalvando-se que a prestação de contas deve ser
submetida e analisada pelos órgãos próprios.
8. Ofício s/n. Interessado: Julio Cesar de Sá Rocha. Assunto: Proposta de
atividade de extensão “Centro Integrado de Direitos Humanos”. Deliberou-se,
por unanimidade, impedido o interessado, pela aprovação da atividade de
extensão.
9. Processo n° 23066.052033/2017-22. Interessada: Maria Elisa Villas Boas P.
de Lemos. Assunto: Progressão Horizontal de Adjunto 3 para adjunto 4.
Formação de comissão. Deliberou-se, por unanimidade, impedida a
interessada, pela formação de comissão integrada pelos professores Julio
Rocha, Wilson Alves de Souza e Maria Auxiliadora Minahim.
10. Ofício 3/2017-FADUFBA/MPDGC. Interessada: Ana Paula Rocha do Bonfim.
Assunto: Autorização para ministrar a disciplina “Direito e Meios Adequados de
Solução de Conflitos, no Mestrado Profissional em Direito e Gestão do Conflito”,
sem prejuízo de sua carga horária escolar. Deliberou-se, por unanimidade,
impedida a interessada, pelo deferimento da autorização pretendida, sem
prejuízo da carga horária em disciplinas do departamento.
11. Ofício 4/2017-FADUFBA/MPDGC. Interessado: Antônio Sá da Silva.
Assunto: Autorização para ministrar a disciplina “Teorias da Argumentação e da
Decisão Judicial”, no Mestrado Profissional em Direito e Gestão do Conflito, sem
prejuízo de sua carga horária escolar. Deliberou-se, por unanimidade,
impedido o interessado, pelo deferimento da autorização pretendida, sem
prejuízo da carga horária em disciplinas do departamento.

12. Ofício s/n. Interessado: Antonio Sá da Silva. Assunto: Autorização realizar
palestra na Escola Superior de Advocacia Orlando Gomes em 20.9.2017, sob o
título “Teorias atuais da interpretação, da argumentação e da decisão judicial”,
sem prejuízo de sua carga horária escolar. Deliberou-se, por unanimidade,
impedido o interessado, pelo deferimento da autorização pretendida, sem
prejuízo da carga horária em disciplinas do departamento.
13. Ofício s/n. Interessado: Antonio Sá da Silva. Assunto: Autorização para
coordenar, por seis meses, projeto de extensão/UFBA intitulado “Curso de
Aperfeiçoamento Jurídico em Auditoria do Sistema Único de Saúde”, sem
prejuízo de sua carga horária escolar. Deliberou-se, por unanimidade,
impedido o interessado, pelo deferimento da autorização pretendida, sem
prejuízo da carga horária em disciplinas do departamento.
14. Ofício s/n. Interessado: Dirley da Cunha Jr. Assunto: Seleção de Monitoria
para a disciplina Direito Constitucional, Turmas 1 e 2, semestre 2017.2.
Deliberou-se, a unanimidade, impedido o interessado, pela homologação
da seleção, comprometendo-se a chefia do departamento a dar ampla
divulgação em listas de alunos relativamente a futuros editais de monitoria.
15. Processo 23066.54150/2017-21. Interessado: Maurício Azevedo de Araújo.
Assunto: Estágio Probatório, 3a etapa. Deliberou-se, a unanimidade, pela
formação de comissão integrada pelos professores Walber Carneiro, Dirley
da Cunha Jr e Miguel Calmon Dantas.
16. Processo 23066.54148/2017-51. Interessado: Maurício Azevedo de Araújo.
Assunto: Progressão Horizontal de assistente 1 para assistente 2. Deliberou-se,
a unanimidade, pela formação de comissão integrada pelos professores
Mário Jorge Philocreon, Wilson Alves e Maria Auxiliadora Minahim.
17. Processo 23066.54148/2017-51. Interessado: Maurício Azevedo de Araújo.
Assunto: Progressão Vertical de assistente 2 para adjunto 1. Deliberou-se, a
unanimidade, pela formação de comissão integrada pelos professores
Mário Jorge Philocreon, Wilson Alves e Maria Auxiliadora Minahim.
18. Ofício s/n. Interessado: José Ponciano de Carvalho Jr. Assunto: Relatório de
Monitoria, disciplina Filosofia do Direito, 2015.1 e 2015.2. Deliberou-se, a
unanimidade, impedido o interessado, pela aprovação do relatório.
19. Assunto: Seleção de professor substituto da disciplina Instituições de Direito
Público e Privado. Pelo Chefe do Departamento foi dito que a mesma ainda
dependia de autorização das instâncias competentes da UFBA.
20. Assunto: Seleção de monitor para a disciplina História do Direito em 2017.2.
Deliberou-se, por unanimidade, pela possibilidade de aproveitamento dos
monitores já selecionados nas disciplinas atribuídas ao professor Samuel
Vida.
21. Processo n. 23066./2017-, Interessada: Elenice Ribeiro Nunes dos Santos,
Assunto: estágio probatório, 1a etapa. Deliberação sobre parecer da comissão.
Adiado.
22. Processo n. 23066. /2017-, Interessado: Geovane de Mori Peixoto, Assunto:
estágio probatório, 1a etapa. Deliberação sobre parecer da comissão. Adiado.

23. Processo n° 23066.047988/2017-68. Interessado: Antonio Sá. Assunto:
Progressão Horizontal de Adjunto 1 para adjunto 2. Deliberação sobre parecer
da comissão. Adiado.
24. Processo n° 23066.047968/2017-97. Interessado: Antonio Sá. Assunto:
Progressão Horizontal de Assistente 2 para assistente 3. Deliberação sobre
parecer da comissão. Adiado.
25. Processo n° 23066.047978/2017-22. Interessado: Antonio Sá. Assunto:
Progressão Vertical de assistente 3 para adjunto 1. Deliberação sobre parecer
da comissão. Adiado.
Nada mais havendo, atesto, para os devidos fins, que as deliberações e
ocorrências acima referidas se deram na forma descrita na presente ata, que foi
lida à medida em que adotadas as deliberações ou registradas as ocorrências,
sendo seu texto assim desde logo aprovado.
Em 02 de outubro de 2017, eu, Chefe de Departamento, lavrei a presente ata.

Saulo Casali Bahia
Chefe de Departamento I
Estudos Jurídicos Fundamentais
FDUFBA

