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COORDENAÇÃO DO CURSO DE DIREITO

ATA DA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DE COLEGIADO DO CURSO DE
DIREITO DA UNIVERSIDADE NILTON LINS DO ANO DE 2017

Aos treze dias do mês de setembro de dois mil e dezessete, na sede da

Universidade Nilton Lins, situada Avenida Professor Nilton Lins, n° 3259,

Parque das Laranjeiras, CEP 69058-030, na sala 213, foi realizada a terceira

(3a) Reunião de 2017 do Colegiado do Curso de Direito, presidida pelo

Coordenador do Curso de Direito, Prof. Dr. Juliano Ralo Monteiro, com a

presença dos seguintes docentes: Prof Msc. António Lucena Bittencourt Neto;

Prof. Dr. Paulo José Benevides; Prof. Esp. Manuel Edmundo Mariano; Profa.

Msc. Angela Monteiro Simão; Profa. Msc. Francelia de Jesus Uchôa Paiva, do

Prof. Msc. Guilherme Henrich Benek Vieira que passa a atuar como membro

deste colegiado em substituição à Profa. Msc. Bianca Gabriela Cardoso Dias, e

da Representante discente, aluna Dayanna Regina Cerquinho Barreto de

Souza. Ausente o Prof. Msc Luciano Ralo Monteiro, por motivos de ordem

pessoal. O Coordenador do Curso de Direito abriu os trabalhos às 17h45,

cumprimentando a todos os presentes e informando que a Profa Bianca deixa o

presente colegiado para passar, doravante, a fazer parte do Núcleo Docente

Estruturante deste Curso, agradecendo a ela por todos os serviços prestados

até o momento. Na mesma oportunidade, dá ao boas-vindas aos Prof.

Guilherme que, conforme Portaria expedida pela Pró-Reitoria de Graduação

anexa, passa a fazer parte deste Colegiado de Curso. Ato contínuo o Presidente

passou a abordar os itens da pauta, previamente disponibilizados por e-mail,
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nos seguintes termos: (i) análise e deliberação de aproveitamentos de estudos

(ii) análise e deliberação de abono de faltas; (iii) aproveitamento de atividades

complementares (iv) análise e deliberação de possibilidade e atender (v)

recurso dos requerimentos, conforme os blocos que seguem, de acordo com a

pertinência de pedidos: bloco a) 841026; bloco b) 833137; bloco c) 831677;

831681; 831685; 831683; 831678; 831680; 831676; 831682; bloco d)

833428; 833445; 833416; 833437; 833457; 833461; 833460; 833458;

833417; 833456; (vi) o que houver. Com relação aos quatro primeiros itens

da pauta, o Professor Juliano Ralo Monteiro recomendou que os processos

fossem individualmente lidos, bem como analisado o parecer prévio da

coordenação e/ou professores de cada disciplina, pedido a pedido, o que foi

prontamente acatado por todos. Discutidos alguns pontos dos processos, não

foi recomendada a reanálise de nehum deles e, ao final, esgotadas todas as

apreciações, foi realizado um mapa de controle com o requerimento e o nome

de cada aluno, assim como da situação final da análise (deferido ou

indeferido), que faz parte integrante desta ata. Passando ao próximo item da

pauta, qual seja, recursos para a correção de frequência ou correção de notas

em que os discentes insurgiram-se contra a decisão coletiva, passou o

Professor Juliano a relatar: no caso do primeiro bloco, qual seja, o

requerimento 841026, ressaltou o Prof. Juliano que trata-se de um recurso

contra o indeferimento por dois docentes quanto ao pedido de recontagem de

faltas do(a) aluno(a) de matrícula 15102773, o que resultou na sua reprovação

por frequência. O Coordenador leu as razões recursais ao colegiado, ponto por

ponto, o que, a seguir, foi aberto para discussão entre os presentes que

indeferiram por unanimidade, diante da não previsão institucional para atender

seu pedido. Passando para o segundo Bloco, qual seja, a análise do

requerimento 833137, trata-se de recurso contra a reprovação em avaliação

final da disciplina de Prática Cível, em que o(a) aluno(a) de matrícula

12002599 requerer que seja acolhida seu pedido de modo a atingir a média

institucional para se ver aprovado(a) na disciplina. O Coordenador leu na

íntegra suas razões, bem como o posicionamento do docente da disciplina, dos
Av. Prof. Nilton Lins, 3.259, Parque das Laranjeiras, Manaus/AM, CEP 69058-030.
Ref: 3B Reunião de Colegiado dos Professores do Curso de Direito do ano de 2017.



demais votos que o acompanhou e do voto divergente. Aberta às discussões e

esclarecidas todas as dúvidas, os presentes não acolheram o pedido do(a)

aluno(a), pelos mesmos fundamentos do professor da disciplina e da relatora

do recurso colegiado. A caminho do próximo item da pauta, Bloco C, qual seja,

análise dos requerimentos 831677; 831681; 831685; 831683; 831678;

831680; 831676; 831682, informa o Presidente do Colegiado que houve por

bem reunir todos os processos uma vez que eles versam sobre o mesmo

pedido e causa de pedir, em face do(a) mesmo(a) docente e disciplina. Dessa

forma, o Coordenador esclarece que o pedido dos alunos(as) de matrícula

15103280, 15000475, 15011231, 15000634, 15011255, 15101563,

15013524,15000829 é no sentido de requerer a oportunidade para realização

de nova prova de exame final, mediante as razões explicitadas nos

documentos acostados aos requerimentos e que foram lidas pelo Coordenador.

Esclarecidas alguns ponto de dúvida e submetido à votação, foi decidido, à

unanimidade, por acolher o parecer da relatora no sentido de que não há

previsão institucional de segunda chamada da terceira avaliação, negando

provimento aos recursos retromencionados. Adentrando ao último Bloco,

passou o colegiado a apreciar os requerimentos 833428; 833445; 833416;

833437; 833457; 833461; 833460; 833458; 833417; 833456 que versam

sobre revisão da prova. Relatados e debatidos cada caso individualmente, foi

decidido à unanimidade por resgatar voto da relatora Profa Cristiane Botelho,

para dar provimento os seus recursos, por seus mesmos termos e

fundamentos, visto que, inclusive, não houve contrariedade nos demais votos

dos docentes revisores. Dessa forma, decidiu o colegiado por dar provimento

parcial a referidos recursos dos alunos(as) de matrícula n°

14001932,14001490, 14001250, 14000415, 14001666, 13000578, 14008457,

14007799, 14001528, 14004085, conforme planilha que faz parte integrante

desta ata, devendo a secretaria de curso providenciar as devidas retificações

nas notas dos alunos. Não havendo mais nada em pauta ou questão de ordem

ou declaração feita, o Professor Juliano Ralo Monteiro deu por encerrada a

presente reunião às 19h07 min. Eu, Angela Monteiro Simão,
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secretariei a reunião e redigi a presente ata que vai assinada por mim e pelos

demais presentes.

Prof/ Dr. Juliano Ralo Monteiro

(Presidente do Colegiado de Curso)

Prof. Dr. ftautojjbsé Benevides

(membro)

Profa. Msc ARtôniq/Jutena Bittencourt Neto

irhbro)

•/
Profp tysc. Guilherme Herkien Benek Vieira

(membro)

rã. Msc. Angela Monteiro Símão

(membro)

Profa Msc. FranceliáWej Jesus Uchôa Paiva

(membro)

Dayanna Regina Ce rquinho\o de Souza

(representante discente)

Av. Prof. Nilton Lins, 3.259, Parque das Laranjeiras, Manaus/AM, CEP 69058-030.
Ref: 3a Reunião de Colegiado dos Professores do Curso de Direito do ano de 2017.



PLANILHA DE REVISÃO DE NOTAS

Conforme decisão do da 3? Reunião do Colegiado do Curso de Direito da Universidade

Nilton Lins de 13 de setembro de 2017, segue Planilha de Revisão de notas dos alunos

abaixo:

Aluno

FÁBIO SIGNOR PEIXOTO

ANDERSON CLEYTON RODRIGUES

DE ALENCAR

ALLANE FERREIRA DE SOUZA

CAROLAINE OLIVEIRA DE SOUZA

OCIMARA OLIVEIRA REMIGIO

PRISCILA INGRIDE DA SILVA

BELEZA

LUÍS ANTÓNIO TEOFILO DA SILVA

ROGÉRIO BRUNO SANTIAGO

CORREIA

ROMUALDO DE FREITAS

OSMAR NEVES MACIEL

Nota do Exame
Final
5,0

3,5

6,0

6,5

6,0
6,5

6,5
6,0

6,5

6,5

Nota revisada pelo colegiado

7,5

5,0

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

6,75

7,5

7,5


