FACULDADE DE INTEGRAÇÃO DO SERTÃO
DEPARTAMENTO DE DIREITO
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COORDENAÇÃO JUNTO AO CORPO
DOCENTE
Reunião Ordinária da Coordenação do
Curso de Direito junto ao Corpo
Docente. Pauta: Verificações de
Aprendizagem; Semestre letivo 2022.2
Às 10h00 do dia 01 de abril de 2022, presente o Prof. Me. Ramon Henrique Lira
Ramos, Coordenador do Curso de Direito da Faculdade de Integração do Sertão, bem
como os membros do corpo docente, Profs. Esp. Adilson Fernando Sales de Barros, Me.
Alberto Rodrigues de Oliveira, Esp. Alexandre Hugo Pereira de Carvalho Rodrigues, Me.
Ana Cristina Inácio de Melo, Esp. Ana Paula Antunes Novaes Cavalcanti, Esp. Ana Paula
Inácio, Me. Antônio de Melo Guerra Neto, Dr. Bruno Celso Sabino Leite, Esp. Caio Márcio
Neiva Novaes Antunes Lima, Me. Ítalo Wesley Paz de Oliveira Lima, Esp. José Olegário
de Lima, Esp. José Paulo Antunes Novaes Cavalcanti, Esp. Manoel Arnóbio de Sousa,
Drª Martha Maria Guaraná Martins de Siqueira, Me. Osvaldo de Freitas Teixeira, Esp.
Renato Godoy Inácio de Oliveira, Esp. Silvio Freire Marinho Neto, Me. Stênio Max
Lacerda, justificadamente ausentes as Profs. Me. Ivanílcia Mendes da Cruz Carvalho,
Me. Maria Joana Alves da Silva Bezerra, em virtude de suas bancas de defesa de TCC,
no Mestrado do qual fazem parte, a Prof.ª Esp. Nathália de Souza Rodrigues, em virtude
de compromisso junto ao Conselho Regional de Psicologia, e, por fim, ausente, sem
justificativa, o Prof. Esp. Wyllamar Jacinto de Oliveira Silva. Enfim reunidos, ficou decidido:
1 Preliminarmente, parabenizadas as Profs. Me. Ivanílcia Mendes da Cruz
Carvalho, Me. Maria Joana Alves da Silva Bezerra pela conquista do título de
Mestre, bem como à Comissão Organizadora do VIII Seminário de Direitos Humanos.
2 No que diz respeito às avaliações:
a. que o professor é livre para avaliar o discente como bem entender,
podendo se utilizar de formatos diversos, a seu critério, para avalia-los;
b. que as avaliações seguirão o calendário já disponibilizado aos discentes;
c. que a avaliação dura, em regra, 01h40 (à tarde: 14h20 / à noite: 19h00);
d. que a avaliação, apenas nas hipóteses em que existam duas provas no
mesmo dia e, exclusivamente no turno da noite, duram 01h20 e não 01h40:
i. 1º Período, quinta-feira: Psicologia Geral e Jurídica - 1º Horário
(19h00 – 20h20) e Introdução ao Estudo do Direito - 2º Horário
(20h30 – 22h00);
ii. 1º Período, sexta-feira: Filosofia Geral e Jurídica - 1º Horário (19h00
– 20h20) e Sociologia e Antropologia: Parte Geral e - 2º Horário
(20h30 – 22h00);
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iii. 10º Período, terça-feira: Direito Agrário – 1º Horário (19h00 – 20h20)
e Direito Internacional Público – 2º Horário (20h30 – 22h00).
e. que, independentemente da forma a qual avaliará seu aluno, o docente
está obrigado a estar presente na instituição durante o dia de realização da
V.A. referente à sua disciplina, previsto no calendário, estando dispensado,
durante o resto da semana das V.A.s, de cumprir o seu ponto eletrônico.
f. que o discente somente pode fazer prova em outro turno caso apresente
autorização, emitida pela coordenação, ao Professor da referida cadeira.
3 No que diz respeito ao VIII Seminário de Direitos Humanos:
a. que o discente está dispensado de aula no período do referido evento;
b. que, no mínimo 3,0 pontos e, no máximo 5,0 pontos, relativos à segunda
V.A., serão vinculados obrigatoriamente a atividades relacionadas ao
VIII SDH, preferencialmente: a participação em minicursos e nas palestras.
4 No que diz respeito ao semestre letivo 2022.2:
a. que é pretensão da coordenação que os demais docentes, não afetados
diretamente pela transição, mantenham as suas cargas horárias intactas,
podendo, porém, existir ajustes ou trocas nas disciplinas que irão assumir;
b. que na reunião de finalização do semestre serão apresentados os
horários, que já estão prontos, mas não publicados, bem como as
respectivas cadeiras de cada um, reforce-se, sem perda de carga horária,
salvo nas hipóteses de disciplinas afetadas pela transição da nova matriz.
Sem mais, foi encerrada a sessão, cuja atermação foi realizada unicamente por mim.
Serra Talhada, 01 de abril de 2022.
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