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Aos vinte e um dias do mês de junho de dois mil e dezoito, às dezoito horas, na sala 101 (Tribunal do Júri)
realizou-se a reunião da Coordenação do Curso de Direito Diurno e Noturno com os alunos do curso para
tratar da reforma curricular, contando com a presença dos coordenadores professor Rafael Santos de
Oliveira (Diurno) e Nina Trícia Rodrigues Disconzi (noturno). Após aberta a reunião, foi passada a palavra
para a mestranda do PPGD/UFSM Luana Seeger que atualmente pesquisa sobre ensino jurídico sob
orientação da professora Angela Espindola. Os seus slides apresentaram as atuais Diretrizes Curriculares
Nacionais para os Cursos de Graduação em Direito (Resolução CNE/CES nº9, de 29 de setembro de 2004.)
No material constou, em síntese: O que é Projeto Pedagógico de Curso (PPC), o que deve conter um PPC,
formas de realização da interdisciplinaridade, perfil do graduado, habilidades e competências, eixo de
formação fundamental, eixo de formação profissional, eixo de formação prática, organização curricular do
curso, estágio supervisionado, formas de avaliações, planos de ensino, trabalho de conclusão de curso,
carga horária (Resolução n. 2, de 18 de junho de 2007). Após essa exposição, pelo professor Rafael foi
explicada a atual sistemática adotada no processo de construção da reforma curricular. Foi dito que o
Núcleo Docente Estruturante (NDE) está analisando o atual PPC para identificar os pontos que precisam
ser atualizados e pré-elaborando uma proposta que, atualmente, está aguardando as manifestações das
reuniões do Colegiado de Curso, Colegiado Departamental e presente reunião com os alunos. Foi dito que
tudo o que for proposto pelos alunos na presente reunião será encaminhado ao NDE para análise na
elaboração da proposta de reforma. Tão logo o NDE apresente a sua proposta, a mesma será encaminhada
ao Colegiado de Curso para apreciação e deliberação. Aberto o debate, os presentes manifestaram suas
posições quanto a necessidade de se intensificar o debate e ficou decidido que serão realizadas outras
duas reuniões com os discentes no dia 28 de junho de 2018, uma às 11 horas e a outra às 18h, no Tribunal
do Júri. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião, cuja ata foi feita e lavrada pelo Coordenador do
Curso de Direito Diurno e assinada por todos os presentes, conforme lista de presença em anexo, sendo
lida por todos e ao final e aprovada.
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