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Ata da reunião do colegiado do PPGD UERJ
No dia 19 de junho de 2020, às 17h, reuniram-se remotamente para reunião mensal do
Colegiado do PPGD: o Prof. Doutor Gustavo Silveira Siqueira (coordenador do PPGD), Prof. Doutor
Paulo Emilio Vauthier (vice coordenador do PPGD), Profa. Dra. Heloisa Helena (diretora da
Faculdade de Direito), Prof. Dr. Cleyson Mello (vice-Diretor da Faculdade de Direito). Estavam
presentes na reunião os professores: Dr. Carlos Edson (Direito Civil), Dr. Raphael Vasconcelos
(Direito Internacional), Dr. Guilherme Leite e Dr. José Ricardo Cunha (Teoria e Filosofia do Direito),
Dr. Leonardo Sant’Anna (Empresa e Atividades Econômicas), Dra. Patrícia Glioche (Direito Penal),
Dr. Mauricio Mota e Dra. Vania Aieta (Direito da Cidade), Dr. Aluísio Mendes (Direito Processual),
Dr. Marcelo Leonardo e Dr. Ivan Garcia (Direito do Trabalho e Previdenciário), Dra. Jane Reis e Dr.
José Vicente (Direito Público). Estavam presentes também os representantes discentes: Elisa Nacur e
Felipe Jardim. A reunião iniciou com a palavra do Prof. Dr. Gustavo Silveira Siqueira que apresentou
o plano de retorno das atividades do PPGD. Os pontos debatidos foram: proibição das aulas
presenciais; o retorno das aulas remotas (transmitidas ao vivo pela internet) a partir do dia 27 de julho;
os docentes informarão a Secretaria do PPGD, entre os dias 22 e 26 de junho, o horário e o nome da
disciplina ou do grupo de pesquisa que ministrarão; os docentes que desejarem manter a disciplina
iniciada em março de 2020 deverão informar a Secretaria do PPGD; a referida disciplina será válida
pelo calendário 2020.1; os docentes poderão ministrar disciplinas semanalmente ou de forma
concentradas; os docentes poderão dividir disciplinas; a carga horária da disciplina deve ser mantida,
assim como, o sistema de avaliação; os docentes impossibilitados de ministrar a disciplina online
deverão informar a Coordenação para orientações em relação ao PLANIND; a gravação da aula é
facultada ao docente; a UERJ permitirá ao docente opte pela plataforma que desejar; a Coordenação
recomenda que não existam disciplinas com mais de 15 alunos, mas o docente poderá autorizar um
número maior de inscritos; quando a turma tiver mais de 15 inscritos a Secretaria informará ao docente;
o docente será responsável pelo critério de seleção dos discentes; o novo quadro de disciplinas será
publicado pela Secretaria do PPGD em 06 de Julho; entre os dias 07 e 10 de julho os discentes deverão
informar quais disciplinas desejam cursar; aqueles discentes que optarem por não cursar as disciplinas
poderão fazê-lo em outro momento; o prazo de defesa e de conclusão do curso continua suspenso; a
Secretaria informará aos docentes os inscritos nas disciplinas no dia 20 de julho; a Secretaria informará
aos discentes o link de acesso às disciplinas online até o dia 24 de Julho; o link de acesso deverá ser
fornecido pelo docente do PPGD; o trancamento das disciplinas poderá ser feito até o dia 14 de Agosto.
Após debate foi aprovado por maioria absoluta o retorno online e o plano de trabalho de PPGD,
vencida a representação discente. O Prof. Dr. Gustavo Silveira Siqueira encerrou a reunião às 19h e a
presente ata foi lavrada e assinada pelos presentes.
Rio de Janeiro, 19 de junho de 2020
______________________________________________________
Prof. Dr. Gustavo Silveira Siqueira
Coordenador do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Direito

Rua São Francisco Xavier, 524, 7º andar, sala 7141, bloco F,20550-900, Rio de Janeiro/RJ.
Telefone: (21) 2334-0557 E-mail: ppgd@uerj.br
www.ppgduerj.com

