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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA DEPARTAMENTAL DO 

DEPARTAMENTO DE DIREITO DO TRABALHO E INTRODUÇÃO AO ESTUDO DO 

DIREITO (DIT), DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS. Às dezesseis horas do 

dia sete de julho de dois mil e vinte, reuniram-se os Membros do Departamento de Direito do Trabalho 

e Introdução ao Estudo do Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, Ricardo Henrique 

Carvalho Salgado, Chefe de Departamento; Andityas Soares de Moura Costa Matos, titular; Karine 

Salgado, suplente; Thiago Lopes Decat, titular; Marco Antônio Sousa Alves, suplente; Cynthia Santos 

Menezes, representante dos técnicos administrativos e secretária do Departamento; e os 

Representantes Discentes Marcos Paula de Oliveira Júnior, representante do CAAP, e João Pedro 

Braga de Carvalho, representante do CACE. As Professoras Maria Rosaria Barbato e Fabiana de 

Menezes Soares justificaram ausência. Participaram da reunião como ouvintes os Professores Pedro 

Augusto Gravatá Nicoli e Milton Vazques Thibau de Almeida. O Professor Ricardo Henrique 

Carvalho Salgado saudou a todos, dando início à reunião e passou aos pontos da pauta. I – 

EXPEDIENTE. 1. Notícias da Chefia. 1.1. Retorno das aulas da graduação, determinações 

gerais da UFMG e da Unidade. O Professor Ricardo informou a todos que ocorreu, às 11h00, 

reunião da Coordenadora do Colegiado de Graduação em Direito, Professora Yaska Fernanda de 

Lima Campos, com os Chefes e Subchefes de Departamentos para tratar da pauta única “Diretrizes 

para retomada das aulas na Faculdade de Direito”. Na reunião a Professora Yaska informou que a 

Câmara e o CEPE se reunirão quinta-feira próxima para encaminhar outras diretrizes definitivas. Das 

decisões já tomadas, o Professor Ricardo citou o retorno das aulas da graduação, que será a partir do 

dia 03 de agosto, com possível extensão do prazo de até quinze dias para que os professores possam 

se organizar para as aulas remotas, e o calendário acadêmico, que ficará pronto amanhã, 08 de julho, 

elaborado pelo CEPE. Informou que será possível aos docentes aumentar o número de alunos em 

sala, e vetada a diminuição de vagas disponibilizadas. Que será possível aos professores deixar de 

ofertar apenas as disciplinas optativas, porém repassou o pedido da Professora Yaska de que, caso 

haja desistência de optativa, que se incremente o número das vagas disponibilizadas nas demais 

optativas do Departamento como compensação. O Professor Andityas levantou a questão da 

possibilidade de os Professores unificarem turmas diferentes da mesma disciplina. O Professor 

Ricardo informou que as aulas remotas estão sendo trabalhadas com a proporção de 15 horas aula 

assíncronas para 1 hora de aula síncrona, ou seja, para cada 15 horas de aulas sem necessariamente 

encontro em tempo real com os alunos, deve haver 1 hora de encontro com a turma possibilitando 

retirada de dúvidas e questões afins. O Professor Ricardo informou, ainda, que haverá reabertura do 

prazo de matrículas para os alunos e frisou que este fato atenderá as matrículas daqueles alunos que 

estão retornando dos intercâmbios, e que todos os planos de ensino elaborados para esse período de 

ensino remoto emergencial deverão ser aprovados pela Câmara do Departamento e pelos respectivos 

Colegiados de Graduação. Segundo o Professor, a plataforma de ensino utilizada será o Moodle ou, 

decorrente de uma parceria da UFMG com a Microsoft, a plataforma Microsoft Teams, ambos com 

acesso via cadastro da UFMG. Na quinta-feira haverá uma reunião para definir qual o meio de 

avaliação será utilizado. O discente João Pedro afirmou fazer parte da Comissão de avaliação do 

retorno das atividades na Faculdade de Direito e falou sobre as atividades avaliativas, que não devem 

ser feitas sincronicamente, mas que devem ficar disponíveis por um período de ao menos 24 horas 

para os alunos. O Professor Decat perguntou ao João Pedro sobre a funcionalidade disponível no 

moodle de prova síncrona, e João Pedro disse que não sabe sobre o parecer relativo à essa 

funcionalidade especificamente, mas que a ideia geral é de que as avaliações sejam disponibilizadas 

por ao menos 24 horas para evitar que alunos com acesso à internet instável sejam penalizados por 

não conseguirem acessar as atividades, caso fossem realizadas sincronicamente. O Professor Ricardo 

informou que não haverá um padrão do tempo de duração das aulas e que a Faculdade de Direito está 
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montando um laboratório de informática na Unidade para atender os alunos. O discente João Pedro 

trouxe um ponto que está sendo muito discutido na Comissão, ressaltando a importância dos 

monitores e dos estagiários docentes no auxílio dos alunos no uso das ferramentas e reforço dos 

conteúdos das aulas. O Professor Marco Antônio, que é coordenador do Programa de Monitoria da 

Graduação (PMG) no DIT, informou que na quinta-feira próxima haverá reunião dos coordenadores 

do PMG na Prograd e que os monitores do DIT já estão participando das atividades remotas e que 

continuarão acompanhando as evoluções das diretrizes da UFMG. O Professor Pedro Nicoli, que 

estava assistindo a reunião como ouvinte, enviou a todos o link para inscrição no pacote da Microsoft: 

https://www.crc.dcc.ufmg.br/software/microsoft-office365/start  O Professor Ricardo encaminhou 

então para os próximos pontos da pauta. 2. Aprovação da ata da reunião do dia 08 de junho de 

2020. Em votação, aprovada por unanimidade. II – ORDEM DO DIA. 3. Aprovações da Chefia 

Ad Referendum da Câmara Departamental. 3.1. Encaminhado pela Profa. Fabiana de Menezes 

Soares – aprovação da participação no Projeto Centro de Tecnologias Aplicadas em 

Inteligência Artificial ao Agro (CTI-IA-Agro), de responsabilidade do pesquisador Mário Luiz 

Chizzotti e compromisso de, em caso de concessão do referido projeto, liberar a Professora para 

participação das atividades no Centro. A secretária realizou breve leitura do pedido. Após 

discussão, a Câmara pediu que se baixe em diligência para que a Professora Fabiana forneça mais 

detalhes do possível afastamento, período do afastamento e relativo à quais atividades, e detalhamento 

da bolsa recebida pela Professora. Em votação, baixado em diligência por unanimidade. 3.2. 

Encaminhado pelo Prof. Fabrício Bertini Pasquot Polido – aprovação do Grupo de Estudos 

Internacionais em Propriedade Intelectual, Internet e Inovação – Gnet-UFMG e Planejamento 

2020. Em votação, aprovado por unanimidade. 3.3. Encaminhado pelo Prof. Fabrício Bertini 

Pasquot Polido – aprovação do Projeto de Pesquisa "Governança de conteúdo na Internet entre 

liberdade de expressão e discurso de ódio: Um estudo sobre a NetzDG alemã" - Programa de 

Iniciação Científica Voluntária - Edital 01-2020. Discentes orientadas no projeto: Bianca Yumi 

Mota Kakudate e Júlia Maria Caldeira Gertrudes. Em votação, aprovado por unanimidade. 3.4. 

Encaminhado pela Profa. Juliana Cesário Alvim Gomes – aprovação do Grupo de Estudos da 

Clínica de Direitos Humanos da UFMG (CdH/UFMG) – temática do primeiro semestre: 

Liberdade de Expressão e Direito à Educação. Em votação, aprovado por unanimidade. 3.5. 

Encaminhado pela Profa. Karine Salgado – aprovação do Projeto de Iniciação Cientifica 

Voluntária “CRÍTICA DA DIGNIDADE HUMANA: Entre o absoluto e o vazio. Em votação, 

aprovado por unanimidade. 3.6. Encaminhado pelo Prof. Roberto Vasconcelos Novaes – 

aprovação dos relatórios de atividades docentes referentes aos anos de 2018, 2019 e 2020. Em 

votação, aprovado por unanimidade. Pauta deliberativa. 5. Pedido de aprovação do Grupo de 

Estudos FDP – Filosofia, Direito, Poder – 2020-1/2, encaminhado pelo Professor Marco Antônio 

Sousa Alves (Anexo II). Em votação, aprovado com abstenção do interessado. 6. Pedido de apoio 

institucional à revista (DES)TROÇOS - REVISTA DE PENSAMENTO RADICAL, a ser 

editada pelo Grupo de Pesquisa O Estado de Exceção no Brasil Contemporâneo, encaminhado 

pelo Prof. Andityas Soares de Moura Costa Matos (coordenador do grupo de pesquisa). Em 

votação, aprovado com abstenção do interessado. 7. Pedido de aprovação da quarta edição do 

Curso de Extensão “Curso de Extensão Transformações do Direito”, encaminhado pelo 

Professor Fabrício Bertini Pasquot Polido. (Anexos III, IV, V e VI). Em votação, aprovado por 

unanimidade. 8. Pedido de aprovação do Projeto de Iniciação Científica Voluntária “A realidade 

da aplicação da lei do estágio brasileira no âmbito do Direito”, do discente Artur Freixedas 

Colito, orientado e encaminhado pelo Professor Gustavo Seferian Scheffer Machado (Anexo 

VII). Em votação, aprovado por unanimidade. 9. Aprovação dos planos de trabalho docente, para 

fins de estágio probatório. O Professor Ricardo fez um breve relato sobre a tramitação dos processos 

https://www.crc.dcc.ufmg.br/software/microsoft-office365/start


Faculdade de Direito da UFMG 
DEPARTAMENTO DE DIREITO DO TRABALHO E INTRODUÇÃO AO ESTUDO DO 

DIREITO 
 

 

__________________________________________________ 
ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA DEPARTAMENTAL DO DEPARTAMENTO DE 

DIREITO DO TRABALHO E INTRODUÇÃO AO ESTUDO DO DIREITO, DE 07 DE JULHO DE 2020. 

Página 3 de 4 

de estágio probatório dos docentes e as dificuldades impostas pela transição dos modelos de relatório 

INA para REDOC e a variação no entendimento de quais os modelos de relatórios e planos a serem 

adotados nos processos. Esclareceu, ainda, que foi em razão deste ponto de pauta a urgência para a 

convocação da reunião no prazo de 24 horas e passou à análise dos pedidos. 9.1. David Francisco 

Lopes Gomes. Planos de trabalho dos anos 2017, 2018, 2019 e 2020. (Anexos VIII). O Professor 

Ricardo realizou breve leitura dos planos. Em votação, aprovado por unanimidade. 9.2. Marco 

Antônio Sousa Alves. Planos de trabalho dos anos 2017, 2018, 2019 e 2020 (Anexos IX). O 

Professor Ricardo realizou breve leitura dos planos. Em votação, aprovado com abstenção do 

interessado. 9.3. Roberto Vasconcelos Novaes. Planos de trabalho dos anos 2017, 2018, 2019 e 

2020 (Anexos X). O Professor Ricardo realizou breve leitura dos planos. Em votação, aprovado por 

unanimidade. 9.4. Thiago Lopes Decat. Planos de trabalho dos anos 2017, 2018, 2019 e 2020 

(Anexos XI). O Professor Ricardo realizou breve leitura dos planos. Em votação, aprovado com 

abstenção do interessado. Inclusões de pauta. 10. Pedido de aprovação do Curso de Extensão 

Curso de Extensão: Direito e Questão Agrária - perspectivas do Brasil e do mundo. Data de 

início prevista para 15/07/2020 e data de término prevista para 24/07/2020. Encaminhado pelo 

Professor Vitor Bartoletti Sartori. Em votação, aprovado por unanimidade. 11. Aprovação dos 

relatórios de atividades dos anos 2018, 2019 e 2020, Karine Salgado. O Professor Ricardo realizou 

breve leitura dos planos. Em votação, aprovado com abstenção do interessado. Inversão de Pauta. 

4. Redistribuição dos encargos didáticos devido ao término do contrato dos Professores 

Substitutos Ernane Salles da Costa Júnior e Raquel Betty de Castro Pimenta. O Professor 

Ricardo explicou o panorama atípico do semestre, em que houve pedido de exoneração do Professor 

Luiz Octávio Linhares Renault no início do semestre, causando um desarranjo da distribuição de 

encargos, seguida pela pandemia e suspensão das aulas, culminando no fim dos contratos dos 

Professores substitutos Raquel Betty de Castro Pimenta e Ernane Salles da Costa Júnior, antes que 

pudessem lecionar nas disciplinas distribuídas originalmente a eles. O Professor Pedro Nicoli pediu 

licença para se manifestar, alegando o acúmulo de disciplinas que seria direcionado para sua 

responsabilidade enquanto alguns docentes observavam reiteradamente nos semestres passados 

número baixo de créditos assumidos no Departamento. O Professor Ricardo sugeriu uma reunião 

entre os docentes da área para decidirem sobre o tema e consultou os Professores Pedro Nicoli e 

Milton Thibau, os únicos docentes da área trabalhista presentes na ocasião, que concordaram com a 

proposta e sugeriram o agendamento da reunião a ser realizada na segunda-feira, dia 13 de julho, às 

11h00 ou 14h00, a depender da disponibilidade dos docentes. Em votação, encaminhado por 

unanimidade o agendamento de nova reunião para definir o assunto. Nada mais havendo a tratar, o 

Professor Ricardo agradeceu a presença de todos, avisou que, além da reunião com os docentes da 

área de Direito do Trabalho, será necessária nova reunião na semana subsequente deverá haver nova 

reunião para deliberações necessárias ao retorno das aulas da graduação e encerrou a reunião. Para 

constar, eu, Cynthia Santos Menezes, Servidora Pública Federal lotada no Departamento de Direito 

do Trabalho e Introdução ao Estudo do Direito, lavrei a presente Ata, a qual é assinada pelos membros 

presentes. 

 

 

Belo Horizonte, 07 de julho de 2020. 

 

 

 

Professor Associado Ricardo Henrique Carvalho Salgado (Chefe de Departamento)  
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