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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 
 

Comissão constituída pela Portaria no 1178, de 24/03/2004 
 

 

RELATÓRIO1 

 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A Comissão foi instituída pelo Magnífico Reitor em 24/03/2004, ocasião em que tivemos 
oportunidade de discutir com ele os objetivos e abrangência de nosso trabalho. Ficou definido 
que nossos objetivos seriam concentrados em aspectos relacionados à administração acadêmica 
do Curso de Direito, procurando levantar as causas da “degradação do padrão das relações 
acadêmicas na Faculdade de Direito” e da “anomia acadêmica”, conforme apontado por 
Comissão de Sindicância recente, e sugerir medidas que possam contribuir para corrigir o que 
vier a ser encontrado.  

Nossos trabalhos se iniciaram imediatamente, definindo-se nosso cronograma de trabalho. 
Uma primeira reunião foi feita nas dependências da PR1, ocasião em que analisamos dados 
preliminares colhidos junto aos sistemas acadêmicos da UFRJ: SIGA e SIGMA.  

As reuniões seguintes, num total de 04 foram realizadas nas dependências da FND. Já por 
ocasião da primeira destas reuniões, tivemos a oportunidade de visitar todas as instalações da 
Unidade. Nessas reuniões, procuramos conversar com professores, alunos e funcionários. 
Posteriormente a comissão se reuniu ainda 04 vezes em locais diversos na Cidade Universitária 
para discussão dos dados levantados e redação deste relatório. 

O critério para selecionar os alunos com os quais conversamos foi o de que exercessem 
algum cargo de representação de sua categoria. Conversamos assim com os representantes de 
turma, com membros do CACO e com a representante do DCE no CEG que é aluna de Direito. 

Procuramos conversar com funcionários responsáveis por setores importantes para as 
atividades acadêmicas. Foi o caso dos funcionários da Secretaria Acadêmica, da Biblioteca, da 
Diretoria (Órgãos  Colegiados). 

Procuramos conversar com um número significativo de professores. Convidamos todos 
aqueles que exerciam algum cargo relacionado à administração acadêmica do Curso de Direito: 
o antigo coordenador, os chefes de departamento, o responsável pelo Escritório Modelo, pelo 
Cecrim e pelo Nupejur. Lamentavelmente, não conseguimos atingir alguns daqueles com quem 
gostaríamos de conversar. Vários não retornaram as ligações feitas e cartas enviadas. E alguns 
não compareceram às nossas reuniões a despeito de afirmar que o fariam. No entanto, a situação 
encontrada nos dados, na conversa com os alunos, com os funcionários e com os poucos 
professores com os quais conversamos apresentou contornos de tal nitidez que, apesar do 
prejuízo para a coleta dos dados, conseguimos obter um quadro quase completo da real situação 
da Unidade. 
                                                           
1 O presente relatório é constituído de 20 páginas numeradas e de vários documentos anexados que 
constituem páginas numeradas consecutivamente de A1 a A61, todas rubricadas. 
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2. AVALIAÇÃO PRELIMINAR 

 

O trabalho da comissão se iniciou por um levantamento de dados existentes nas bases de 
dados SIGA e SIGMA. Diversos relatórios foram impressos, serão descritos no momento 
oportuno e foram anexados a este relatório. 

O primeiro documento analisado é chamado pelo SIGA de “Total de alunos de um curso 
por situação de inscrição”. Solicitamos tal documento para as três mais tradicionais Unidades da 
UFRJ: Direito, Engenharia e Medicina. Constituem os documentos de folhas A1, A2 e A3 
respectivamente. A análise desses documentos evidencia que ao lado de 10390 inscrições 
normais existem nada menos do que 2014 inscrições com falta de requisito. Ou seja, para cada 5 
inscrições regulares há pelo menos uma irregular. Na Faculdade de Medicina há menos de 1% 
de inscrições com essa irregularidade. Na Escola Politécnica (Engenharia) há cerca de 5%. 
Comparando-se a situação da Faculdade Nacional de Direito, que tem apenas um curso, um 
coordenador, um currículo ativo e quase todas as disciplinas oferecidas pela própria Unidade, 
com a situação da Escola Politécnica (Engenharia), que tem o dobro de alunos, 12 cursos 
diferentes, mais de 20 currículos ativos, 11 coordenadores e cerca de 35% das disciplinas 
oferecidas por outras Unidades, verifica-se de maneira clara e objetiva que a administração 
acadêmica do Curso de Direito apresenta sérios problemas a exigir atenção de todos. 

Uma segunda análise foi feita sobre o número de turmas abertas em 2004/1. O relatório 
obtido no SIGA (Turmas de um curso com vagas e inscritos) está nas folhas A4 a A7. Os dados 
foram transcritos para uma planilha eletrônica para permitir realização de cálculos com maior 
facilidade. A planilha obtida está nas folhas A8 a A12. Pudemos então verificar a existência de 
um total de 120 turmas. Tais turmas podem ser facilmente agrupadas em dois grupos pelo 
número de vagas. No primeiro grupo há 114 turmas com 120 a 135 vagas. No segundo grupo há 
apenas 6 turmas todas abertas para 45 alunos. No primeiro grupo verificamos que o número 
médio de alunos por turma é de 103. No segundo o número é de apenas 4. Todas as turmas 
menores foram abertas para o chamado turno vespertino. Esses números levaram a comissão a 
decidir analisar a situação das salas de aula na FND, seu tamanho, suas condições de utilização, 
a freqüência real dos alunos às aulas e a situação do curso vespertino. Isso será descrito 
posteriormente. De imediato solicitou-se ao SIGA o registro das salas de aula existentes nessa 
base de dados obtendo-se o documento de folha A13. Um relatório da ocupação dessas salas de 
aula constitui o documento de folhas A14 a A17. 

Uma possível causa para o elevado número de alunos com inscrição com falta de 
requisito, apontado acima, é o não lançamento tempestivo de notas das disciplinas já cursadas. 
Esse fato já foi apontado pela Comissão de Sindicância nomeada pela portaria 2139 de 
09/09/2003. Assim, para fazer uma avaliação precisa e objetiva dessa possibilidade, solicitamos 
ao SIGA a relação das disciplinas do período anterior, 2003/2 cujas pautas finais já haviam sido 
digitadas. O documento de folhas A18 a A20 mostra os dados obtidos. Vemos que foram 
ofertadas 122 disciplinas. Destas, em 30/03/2004, data em que o documento foi processado, 
nada menos do que 21 (17%) ainda não tinham qualquer nota digitada. Ressalte-se que o 
período anterior encerrou-se em 18 de janeiro e que portanto já há um atraso superior a 2 meses. 
Esse fato foi considerado como da maior gravidade por demonstrar sérios problemas de 
coordenação acadêmica. O atraso no lançamento de notas gera um efeito em cascata podendo 
inviabilizar inscrições de alunos em disciplinas de períodos seguintes, gerando necessidade de 
lançamento de notas pelo mecanismo de “Alteração de Graus e Freqüência” (AGF). Analisar as 
causas de tais fatos foi considerado então como uma de nossas prioridades. 

O documento de folhas A21 a A27 contém o currículo a ser cumprido pelos alunos do 
Curso de Direito, distribuído por período, com requisitos das disciplinas e diversas outras 
informações curriculares. Um ponto que se destaca é a existência de 58 disciplinas optativas 
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(escolha condicionada) totalizando 119 créditos dos quais os alunos têm que cumprir 18. O 
número de disciplinas optativas, numa primeira análise, parece ser elevado para uma Unidade 
que historicamente tem necessitado elevado número de professores substitutos. O documento de 
folhas A28 a A32 apresenta a grade horária das disciplinas obrigatórias em 2004/1 e o 
documento de folhas A33 a A37 a grade horária das disciplinas optativas. 

Em 13/20 de abril a comissão visitou a Faculdade Nacional de Direito, para uma 
verificação in loco da administração acadêmica. Nessas ocasiões, teve a oportunidade de 
conversar com vários funcionários, com um grupo de alunos, representantes de turma e com 
alguns professores. A todos foi feito um conjunto de perguntas previamente preparadas com o 
objetivo de esclarecer uma série de pontos. Todos os pontos levantados serão expostos 
detalhadamente a seguir. 

 

 

3. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE GRADUAÇÃO 

 

3.1 Fornecimento de Requerimentos e Documentos 

Os alunos forneceram detalhes sobre o mecanismo de acesso a documentos e formulários 
por parte da secretaria da FND. Na realidade, nenhum documento necessário aos mais diversos 
procedimentos administrativos de interesse da vida acadêmica dos alunos é fornecido pela 
secretaria ou qualquer órgão da FND. Isso diz respeito aos requerimentos, formulários de AGF, 
fichas de inscrição em disciplinas, etc. Isso foi confirmado pelos funcionários entrevistados. 
Quando necessários os alunos têm que adquirir tais documentos em uma loja de 
cópia/impressão de documentos, instalada no prédio da Faculdade, que em conseqüência 
funciona na prática como um “órgão” da Faculdade. Isso tudo não foi negado pelos funcionários 
entrevistados. 

Adicionalmente, no caso de Histórico Escolar, os alunos entregam à Secretaria um 
disquete ao fazerem o requerimento; recebem o documento gravado nesse disquete dias após; 
levam à copiadora acima mencionada para impressão do documento e, a seguir, apresentam o 
documento impresso à secretaria para aposição do selo em relevo que lhe dá validade. Tal 
procedimento foi descrito tanto por alunos quanto funcionários. Na interpretação desta 
comissão, tal procedimento é uma grave falha na segurança do sistema pois permite, com 
alguma facilidade, adulterações no conteúdo do documento. 

Outro fato sério foi revelado pelos alunos no tocante aos comprovantes para o RCS 
IUKW01 Atividades Complementares. O CECRIM – Centro de Estudos da Criminalidade, 
órgão analisado em outra parte deste documento, promove palestras e debates que são assistidos 
pelos alunos. Os certificados de presença nessas palestras são acumulados pelos alunos para, ao 
final do curso, comprovarem terem cumpridos as 300 horas necessárias para obtenção desse 
requisito. Os alunos afirmam que tais certificados são vendidos. 

 

3.2 Alteração de Graus e Freqüência (AGF) 

O procedimento para Alteração de Grau e Freqüência, conhecido em nossa Universidade 
como AGF, nos foi descrito por alunos e funcionários, sem contradições entre as diversas 
declarações. É realizado de maneira praticamente informal. A secretaria não fornece os 
formulários. Os alunos têm que adquirir o documento na copiadora existente no prédio. Os 
alunos preenchem o formulário que serve como requerimento e o entregam na Secretaria. Esta 
encaminha a AGF aos professores que preenchem a nota e freqüência do alunos e assinam. Nem 
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sempre o campo de “justificativa da alteração” é preenchido. A seguir, a secretaria, lança a nota 
atribuída pelo professor na base do SIGA. 

Não há julgamento acadêmico do pleito do aluno. Os funcionários não foram 
convincentes na informação de que é feita uma verificação da existência de um processo 
solicitando previamente a regularização da inscrição na disciplinas. A palavra final na aceitação 
ou não da AGF estava a critério da funcionária Carmem Lúcia Cruz. 

De um modo geral a Comissão verificou que os assuntos acadêmicos em sua grande 
maioria não se resolvem por via de processos devidamente protocolados. É o que ocorre com as 
AGF’s. Em geral apenas um simples requerimento é necessário. Um único professor ou 
funcionário decide a totalidade das questões acadêmicas. As decisões não são arquivadas de 
forma minimamente organizada ou confiável. Uma análise feita no processo de concessão de 
AGF’s mostrou que os chefes de Departamento não assinam o documento a despeito de haver 
no formulário um campo para tal. 

No entender da comissão esse tipo de procedimento se presta a uma série de desvios e 
arbitrariedades. Alterar o grau ou a freqüência de um aluno é matéria séria. É sintomático que o 
formulário de AGF em uso na UFRJ requer pelo menos três assinaturas: a do professor e a do 
chefe do departamento, autorizando a alteração, e a de um funcionário atestando sua 
implantação. Muitas das alterações somente devem se realizar se houver um julgamento 
acadêmico de seu mérito. É o caso, por exemplo, do aluno que tinha sua inscrição com alguma 
pendência (falta de pré-requisito, superposição de horário, etc.) Não pudemos detectar tal tipo 
de procedimento.  

 

3.3 Secretaria Acadêmica 

A secretaria acadêmica está instalada em sala grande, com mobiliário antigo. Há pelo 
menos quatro computadores em funcionamento, interligados à Internet.  

Fomos informados de que há nada menos do que 08 funcionários trabalhando no setor. O 
número nos pareceu extraordinariamente alto, mesmo tendo em vista o funcionamento em dois 
turnos. Na Faculdade de Medicina são apenas 03; na Escola Politécnica são 04. Todos, 
professores, alunos e funcionários, são unânimes em reconhecer que as demandas e 
requerimentos demoram muito a serem atendidos. Os funcionários alegam sobrecarga de 
trabalho. 

Um diagnóstico pode ser feito de imediato: há um círculo vicioso a gerar uma demanda 
absolutamente desnecessária por funcionários. Um exemplo: como o número de irregularidades 
nas inscrições é muito grande, há, em conseqüência, um número muito grande de pedidos de 
AGF, que gera uma demanda de trabalho acima da capacidade dos funcionários.  

O número de irregularidades nas inscrições é causado sobretudo por falhas 
organizacionais sérias. No final de março, conforme já descrito anteriormente, nada menos do 
que 21 turmas de um total de 122 não tinham uma nota sequer digitada, isso mais de dois meses 
após o final do período letivo anterior. Isso provoca inscrições com “falta de requisitos” e é 
meio caminho para a necessidade de uma AGF no futuro. 

A virtual inexistência de processos acadêmicos formais, sem protocolo, é um desvio 
administrativo sério. Os alunos se queixam de extravios freqüentes. Esta Comissão teve a 
oportunidade de comprovar que, pelo menos no caso dos arquivos referentes ao RCS 
Monografia Jurídica, pela não existência de um sistema de arquivamento, eventuais extravios 
não seriam de se estranhar visto sua completa desorganização. 
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4. ASPECTOS ACADÊMICOS 

 

4.1 Estrutura Curricular 

A última revisão do currículo do Curso de Direito data de 1995. Uma análise superficial 
do currículo vigente revela uma estrutura curricular pouco flexível. Os pré-requisitos são no 
mínimo estranhos. Como entender que Direito das Navegações seja pré-requisito de Direito 
Falimentar? Ou que Direito das Sucessões seja pré-requisito da Monografia Jurídica. 

Adicionalmente, a estrutura curricular está fixada no regimento que data de 1971. Logo, o 
que está no regimento não é o que está sendo cumprido. Não localizamos o livro de atas da 
Congregação para verificar se houve atualizações. Há também o fato de que o currículo que está 
sendo cumprido não estar regularizado na base SIGA. Há portanto três currículos em conflito, 
séria deficiência de coordenação acadêmica. 

 

4.2 Monografia de Final de Curso 

O Curso de Direito, à semelhança do que ocorre em grande parte dos cursos da UFRJ, 
tem previsão de um Requisito Curricular Suplementar intitulado Monografia Jurídica, código 
IUWK10, com 2 créditos, e carga horária prevista de 120 horas.  

Não se detectou nenhuma rotina a disciplinar o processo de escolha dos temas de trabalho 
ou de orientadores por parte dos alunos, o que nos parece sério face ao elevado número de 
alunos que têm que apresentar essa monografia a cada ano. Segundo os alunos, eles próprios 
escolhem um tema procuram um professor e após acertar a realização do trabalho têm que 
submeter sua escolha à Direção da FND, leia-se à Professora Maria da Penha Almeida Cruz, 
que teria o poder discricionário de autorizar ou negar a solicitação. Não há critérios divulgados a 
balizar tal autorização. A resposta pode demorar vários meses dificultando a finalização do 
trabalho. Há queixas generalizadas a esse respeito por parte dos alunos.  

Há um órgão intitulado Núcleo de Pesquisas Jurídicas – NUPEJUR que seria responsável 
pela coordenação de todo o processo de elaboração das monografias inclusive sua orientação. 
Tal órgão parece ter funcionado por algum tempo, porém os funcionários não souberam 
informar com precisão quem seria o professor responsável. Este órgão é objeto de análise em 
outro ponto deste relatório. Adicionalmente, não há registro de que esse órgão tenha existência 
regimental. 

As defesas são feitas perante uma banca que teria três membros. Tais bancas são 
constituídas a partir de um grupo restrito de professores: menos de 10 professores participariam 
de todas as bancas. Após a defesa as monografias são encaminhadas, sem qualquer controle, à 
secretaria da Unidade para arquivamento. A encadernação se limita à espiral. Não há livro de 
registro, não há ata, não há formulário para aposição de nota ou resultado.  

No momento da visita, a equipe que está administrando a FND estava tentando localizar 
as notas ou resultados obtidos em dezenas de defesas de monografias realizadas desde o início 
do ano. A ausência dessas notas estaria impedindo a colação de grau dos alunos. 

Os funcionários revelaram que os resultados usualmente lhes eram informados, sem 
qualquer formalidade, usualmente em relação manuscrita, algumas vezes verbalmente, pela 
Profa. Maria da Penha Almeida Cruz, que, segundo todos os depoimentos, participa de todas as 
defesas. Os resultados eram alimentados na forma de um grau, uma nota, no sistema SIGA. O 
grau lançado corresponderia ao Coeficiente de Rendimento Acumulado (CRA) do aluno até o 
momento. Tal procedimento nos parece academicamente absurdo e pedagogicamente um 
desastre, por não refletir o empenho ou desempenho do aluno na realização do trabalho exigido. 
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A Profa. Maria da Penha Almeida Cruz, insistente convidada por nós, não compareceu, 
sob motivos diversos, a nenhuma das três reuniões agendadas. 

 

4.3 Disciplinas Complementares de Escolha Condicionada 

O currículo, documento de folhas A21 a A27,  prevê a necessidade dos alunos cumprirem 
18 créditos em Disciplinas Complementares. Há 58 disciplinas optativas (escolha condicionada) 
totalizando 119 créditos. 

 Os alunos, no entanto, revelaram que não há possibilidade real de escolha. A partir do 2o 
período a grade horária prevê o cumprimento de uma destas disciplinas a cada período. Apenas 
uma seria oferecida. Se essa afirmação se confirmar deveriam ser oferecidas apenas 24 turmas. 
Ou 18 se considerarmos que o turno vespertino não existe a partir do segundo ano.  A afirmação 
dos alunos é confirmada pelo documento de folhas A28 a A32 que mostra que neste período 
(2004/1) apenas 18  turmas de um total de 14 disciplinas optativas foram oferecidas. Ademais, a 
inscrição é virtualmente compulsória. Os formulários de inscrição, adquiridos na copiadora, são 
pré-impressos, ou seja o plano de estudos já vem preenchido. A disciplina a ser cursada consta 
apenas com o nome de “optativa”. O aluno só sabe qual a disciplina em que está inscrito nas 
primeiras semanas de aula. A mudança, no período de alteração de inscrição, é difícil pois não 
há vagas nas turmas visto que o número delas é pequeno face ao volume de alunos. 

 

4.4 Escritório Modelo 

A comissão visitou as Instalações do Escritório Modelo, no térreo do prédio. Encontrou 
um espaço bastante amplo porém em condições precárias. Estava em pleno funcionamento. 
Haviam pelo menos 50 pessoas sendo atendidas ou esperando atendimento. Cerca de 08 alunos 
prestavam atendimento. Há dois funcionários lotados no órgão. Há dois computadores, um dos 
quais obsoleto, e apenas uma impressora. As instalações, precárias, incluem cômodos sem 
aparente destinação específica, usados como depósito.  

Alunos e funcionários foram concordantes em que apenas o Prof. Roberto Monteiro 
Litrento trabalhava no Escritório Modelo, orientando a todos os alunos. O trabalho no Escritório 
Modelo é obrigatório, deve ser feito a partir do 7o período, e dá direito a créditos de horas a 
serem utilizadas em requisitos curriculares.  

Tivemos a oportunidade de conversar com o Prof. Litrento. Nessa ocasião ficou 
evidenciado que embora esse professor venha algumas vezes ministrando disciplinas regulares, 
isso não seria, em sua opinião, conveniente para quem exerce atividades no Escritório Modelo. 
O  professor que trabalha no Escritório Modelo é, para todos os fins jurídicos, o titular da causa. 
Tem que estar presente às audiências e julgamentos. Além, é claro, de supervisionar e orientar o 
trabalho de dezenas de alunos. A estes compete as entrevistas com os demandantes e a 
preparação de peças para o processo. 

O Escritório Modelo é muito importante para a formação do profissional de Direito além 
de se constituir em importante trabalho de extensão prestado pela Universidade à população 
carente. É obrigatória sua existência em toda Faculdade de Direito. Para o aluno é duplamente 
importante, tanto pela envolvimento prático com o dia a dia de sua futura profissão, mas 
também pelo amadurecimento que o convívio com os problemas de nossa população mais 
carente certamente propicia. 

O trabalho no Escritório Modelo pode ser substituído por atividade semelhante realizada 
externamente em órgão devidamente credenciados pela OAB. O aluno no entanto inscreve-se no 
Escritório Modelo, exerce suas tarefas no órgão externo e ao final apresenta a documentação 
comprobatória para obtenção do certificado.  
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O aluno está obrigado a plantões semanais de 2 horas de duração. Isso é considerado 
pouco. Há, no entanto, centenas de alunos inscritos nas atividades do escritório mas apenas um 
professor responsável. Adicionalmente, as causas tratadas são de natureza muito diversas 
incluindo Direito de Família, Direito das Sucessões, Direito das Obrigações, etc. Por tudo isso é 
de todo conveniente que o número de professores ali exercendo suas atividades seja ampliado. 
Isso permitiria adicionalmente nos aproximarmos de norma da OAB que limitaria a carga de 
orientação em Escritórios Modelos a 50 alunos por professor. 

A ampliação do número de professores permitiria adicionalmente a especialização dos 
mesmos e do trabalho dos alunos. Cada professor ou grupo de alunos ficaria responsável por um 
tipo de ação: trabalhista, cível, etc. 

 

4.5 Turno Vespertino 

Existiriam três turnos no curso de Direito. No vestibular os alunos têm que optar pelo 
curso matutino, vespertino ou noturno. As vagas seriam de 90, 75 e 90 respectivamente, 
totalizando 510 ao ano. No entanto, os alunos informaram que ao chegarem ao terceiro período 
os colegas do turno vespertino são obrigados a mudar para o curso diurno ou noturno, pois não 
há mais turmas oferecidas à tarde. Não há critério para a mudança. Isso é deixado a critério dos 
alunos. Sorteios são uma forma mais comum, segundo declaração dos alunos. Há certo consenso 
entre os alunos de que o curso vespertino apresenta dificuldades operacionais face ao horário de 
funcionamento dos órgãos da Justiça nos quais são obrigados a estagiar. Os professores 
entrevistados concordaram em linhas gerais com esse diagnóstico. 

Como resultado de tudo isso o número de alunos em cada turma diurna ou noturna, que já 
se inicia alto (90 alunos) sobe ainda mais. A média de alunos, segundo apuramos, documento de 
folhas A8 a A12, é de 103. Há queixas generalizadas entre alunos e professores de que esse 
número é excessivo. 

Face a tudo isso a própria existência de um curso vespertino deve ser questionada. 

 

4.6 Espaço físico, salas de aulas,  

A comissão visitou as salas de aulas em horário de aulas. Foi possível observar um 
número significativo de salas sem professores. As salas também nos pareceram pouco 
adequadas à capacidade informada na base de dados SIGA. Os alunos informaram que há 
queixas generalizadas quanto ao excesso de alunos nas salas, tanto por parte deles quando por 
parte de professores. 

Foi solicitada à administração atual da FND que procedesse a um levantamento do real 
número de carteiras existente em cada sala de aula, ou seja, da capacidade real de cada sala. 

A tabela que se segue sumaria os dados obtidos. Nela estão colocados os dados obtidos 
no documento de folha A13 que contém a capacidade informada ao sistema SIGA e a 
Capacidade Real. A coluna Erro nos mostra o percentual de diferença entre o valor cadastrado e 
o valor real. Fizemos então uma comparação entre o número de alunos inscritos em turmas em 
2004/1 (folhas A4 a A7) e a capacidade real das salas. As últimas colunas contêm informações 
sobre a turma em pior situação, com seu código, número de alunos inscritos e percentagem de 
excedentes. 
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Maior turma de 2004/1  

Sala 

Capacidade 

SIGA 

Capacidade 

Real 

Erro 

(%) 

Turmas acima 
da capacidade 

real Código Inscritos Excesso 
(%) 

Audit 3o andar 390 170 -56 0 7476 129 - 
401 130 142 9 0 6968 110 - 
402 135 142 5 0 6963 130 - 
403 130 56 -57 11 6462 104 85 
404 135 48 -64 8 7046 130 171 
405 130 82 -37 12 9021 114 39 
406 120 119 -1 0 7004 102 - 
407 140 105 -25 7 7089 114 9 
408 140 82 -41 8 6312 96 17 
409 140 99 -29 0 6320 84 - 
410 390 192 -51 0 7479 125 - 
 

A análise dos dados nos mostra que o número de salas com capacidade real abaixo da 
capacidade nominal é elevada, atingindo 9 das 11 salas relacionadas. Em três salas a capacidade 
é inferior à metade do que está cadastrado. Em outras salas os erros são ainda apreciáveis, acima 
de 25%. Isso se reflete no fato de que nada menos do que 46 turmas de um total de 120 estão 
com um número de alunos inscritos acima da capacidade real da sala. E não se tratam de 
pequenos excessos: vê-se na última coluna que há turmas com 170%  de alunos em excesso, ou 
seja, para cada carteira há 2,7 alunos. Os dados dão inteira razão às queixas formuladas pelos 
alunos. Pode-se imaginar quão caótica fica a situação em dias de provas, quando um número 
maior de alunos está presente. A minorar o problema, relate-se que há, em algumas salas, 
sistemas de som, com microfones (com fio) para os professores. 

As entrevistas feitas com professores foram unânimes em apontar que o número de alunos 
nas salas de aulas é excessivo, que faltam carteiras em muitas salas, que a situação nos dias de 
provas é crítica. 

O número de alunos nos corredores, mesmo nos horários de intervalo entre aulas, nos 
pareceu pequeno, incompatível com o número de alunos matriculados na Unidade. Isso parece 
corroborar as informações prestadas pelos alunos de que as faltas de professores são freqüentes, 
sua assiduidade deixa a desejar e que, face ao processo de intervenção em curso, essas faltas têm 
sido ainda maiores. Também nos parece que uma situação em que alunos, se presentes, não têm 
lugar para sentar-se (em 48 de 120 turmas, como mostrado anteriormente) há de gerar estímulo 
ao absenteísmo.  

Há um Laboratório de Informática de Graduação. Contamos 09 máquinas instaladas que 
nos foram informadas estarem em pleno funcionamento, havendo sido instaladas há poucas 
semanas. Haviam no entanto apenas 03 estudantes na sala, número que nos pareceu 
extraordinariamente pequeno face ao número de alunos da Unidade. É do conhecimento geral 
que o uso de computadores é hoje essencial ao exercício da profissão do Direito, não apenas no 
processamento de textos mas, sobretudo, no acesso a bases de dados de legislação, pareceres, 
jurisprudência, etc. É interessante notar que o currículo do curso reflete essa importância pois 
sua relação de disciplinas prevê uma IUF322 Informática Jurídica.  
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Professores entrevistados queixaram-se da inexistência de espaços adequados para a 
simulação de audiências e de tribunal de júri. Tais simulações seriam recursos didáticos de 
grande importância em muitas das disciplinas. 

De um modo geral as instalações da FND são antigas e mal conservadas. Há no entanto 
aparente existência de espaços mal utilizados ou simplesmente sem utilização. Há algumas salas 
fechadas; algumas nos foram informadas serem do “antigo curso de pós-graduação”. Há salas 
entulhadas com móveis e objetos inservíveis. Tudo recomenda um trabalho de 
avaliação/reprogramação do espaço físico disponível. 

 

4.6 Biblioteca 

Há uma biblioteca de aparência agradavelmente tradicional, ampla. Os móveis são 
clássicos, antigos, mas estão em razoável estado de conservação. Os livros mais antigos ficam 
em mezanino com acesso controlado. Um único computador está à disposição dos usuários; é 
ligado á Internet, permitindo acesso à base de dados do SIBI, etc. Há uma sala destinada aos 
trabalhos técnicos e à guarda dos periódicos. O espaço físico não parece ser um problema. Os 
funcionários do setor nos pareceram dedicados. O controle do acervo, sua guarda e utilização 
parecem ser adequados. Há estatísticas de utilização atualizadas. 

O número de empréstimos diários é fica na faixa de 50-100 ou um pouco mais nas épocas 
de maior movimento. Nas ocasiões em que estivemos na Biblioteca havia bom número de 
alunos fazendo uso de suas instalações. 

Uma rápida circulação entre as estantes revela, mesmo para o não especialista, que há 
certa desatualização dos livros. Isso é confirmado em conversa com os funcionários que 
relataram que não há aquisições freqüentes de livros. Apontam que a renovação do acervo é 
realizada principalmente a partir de doações feitas pelo CACO, o centro acadêmico estudantil.  

 

4.7 CECRIM, NUPEJUR e Juizado Especial 

Há uma sala destinada a um Centro de Estudos em Criminalística – CECRIM. Alunos e 
funcionários informaram que tal órgão promoveria palestras temáticas. O CECRIM seria uma 
iniciativa do Prof. Manoel Carpena Amorim, desembargador. Não teria funcionários ali lotados. 
Seu funcionamento se daria com profissionais alheios à FND. Não o encontramos em 
funcionamento. Os alunos informaram que os certificados de presença às suas atividades, 
utilizados para comprovação no RCS Atividades Complementares, seriam obtidos mediante 
pagamento. Nem os professores, nem os funcionários entrevistados souberam informar se o 
Centro havia sido objeto de deliberação por parte da Congregação. A existência desse Centro de 
Estudos nos pareceu interessante e meritória. No entanto, sua forma de funcionamento é 
absolutamente inadequada, a começar por não se dar de forma institucionalizada. A cobrança de 
certificados, necessários para a vida acadêmica dos alunos, nos pareceu irregular. 

Há indicação de local destinado a um Núcleo de Pesquisas Jurídicas – NUPEJUR. Não 
logramos obter dos professores, alunos ou funcionários entrevistados, informações precisas 
sobre tal núcleo. Os funcionários deram indicações de que seria o órgão encarregado das 
Monografias. Não conseguimos localizar qualquer normatização de seu funcionamento ou 
formalização de sua existência. Seu último diretor teria sido a Prof. Maria da Penha Almeida 
Cruz. Estaria desativado há alguns meses. Encontramos completa desorganização, como já foi 
descrito, no arquivamento das monografias já apresentadas, que estaria a cargo de tal núcleo. A 
existência de um núcleo de estímulo às atividades de pesquisa nos parece interessantes mas sua 
existência deveria ser objeto de decisão formal da Congregação, eventualmente objeto de 
definição no próprio regimento.  

 



  10/20 

 Tivemos a informação de que um Juizado Especial já funcionou nas dependências da 
Faculdade Nacional de Direito. Isso ocorre em outras Faculdades de Direito de outras 
Universidades no Rio de Janeiro. Não tivemos informações precisas sobre as causas de tal 
Juizado Especial ter sido desativado. Os professores entrevistados concordaram que o Juizado 
Especial seria importante para a formação dos alunos como ambiente de prática jurídica. Assim, 
caberia um esforço da Direção da FND e da Reitoria da UFRJ no sentido de negociar com o 
Poder Judiciário a volta de tal Juizado Especial. 

 

4.8 Transferências 

Esta comissão teve a indicação da existência de problemas, não documentados, de que os 
processos de transferência de alunos de outras Universidades, as chamadas transferências 
externas, ou de outras Unidades da UFRJ, as chamadas transferências de curso, teriam várias 
irregularidades. Não conseguimos entrevistar a Professora Maria da Penha de Almeida Cruz que 
seria a responsável pela condução dos processos. Assim, não foi possível formar juíso de valor 
sobre essa matéria.  

 

 

5. REGIMENTO DA FACULDADE DE DIREITO 

 

Pior do que a inexistência de normas é a existência de normas impossíveis de serem 
cumpridas. Neste último caso, algumas das normas existentes são forçosamente quebradas posto 
serem impossíveis de serem cumpridas. Ora, isso gera uma situação em que o não cumprimento 
de uma norma é justificável e, por extensão, gera o precedente de que as normas não precisam 
ser cumpridas. Esse é precisamente o caso da FND em relação ao seu regimento e isso é 
particularmente grave em se tratando de uma escola de Direito. 

O Regimento da Faculdade de Direito é anacrônico, tem mais de 220 artigos, data de 
1971, não se dispondo de informações sobre qualquer modificação feita desde então. Desce a 
detalhes inimagináveis num documento que pretende reger a vida de uma Unidade Acadêmica. 
Superpõe-se às atribuições de órgão superiores da UFRJ, quando, apenas para citar um exemplo, 
fixa regras de ingresso de alunos estabelecendo entre outras coisas que o vestibular será feito 
pelo CCJE. 

Do ponto de vista acadêmico, objeto da análise desta Comissão, o Regimento da FND 
contém cláusulas especialmente danosas, pelo seu anacronismo, por sua rigidez, ou por serem 
simplesmente estapafúrdias. Ao mesmo tempo em que é extremamente detalhado, muitas vezes 
sobre questões secundárias (descreve por exemplo como se calcula a média de um aluno ou as 
tarefas do porteiro), é absolutamente omisso quanto a questões essenciais à vida acadêmica (não 
estabelece o processo de escolha dos chefes de Departamento). Não é exagero se dizer que nada 
se fará de forma conseqüente para a melhoria da atual situação da FND sem que se altere 
imediatamente esse regimento. 

Toda a estrutura curricular, relação de disciplinas, carga horária, números de créditos, 
número de provas, existência de trabalhos de avaliação além das provas, duração das provas, 
forma de calcular a média, etc. é fixado nesse regimento. Isso imporia, por exemplo, a 
necessidade de que a simples inclusão de uma nova disciplina fosse submetida ao Conselho 
Universitário. Há detalhes incríveis, esdrúxulos, extravagantes, como a obrigatoriedade de que 
toda prova seja corrigida por dois professores, sendo o primeiro aquele que aplicou a prova e o 
segundo, necessariamente, um professor titular, mesmo que o primeiro também o fosse. A FND 
só tem dois professores titulares que para cumprirem o disposto neste regimento teriam que 
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corrigir pelo menos 24.000 provas (120 turmas, com 100 alunos em média, e duas provas por 
semestre) a cada semestre! 

Em anos recentes, tem-se verificado que tanto alunos quanto professores têm recorrido à 
Justiça comum, processando-se mutuamente, muitas vezes desprezando a via administrativa, 
para a solução de suas querelas. Como exemplo, até mesmo uma simples revisão de provas já 
gerou processo que foi objeto de análise no Ministério Público Federal. Embora o regimento 
não possa ser considerado causa do abandono dos procedimentos administrativos para solução 
dos conflitos, certamente contribui para tal. 

Entre os pontos danosos à vida acadêmica da FND está o fato de que a periodicidade das 
reuniões ordinárias da Congregação não é fixada, como seria de se esperar, no Regimento. A 
Congregação raramente se reúne e quando o faz não deixa registrada suas decisões em atas 
próprias. Não se localizou um livro de atas da Congregação. O mesmo se pode dizer do 
Conselho Departamental que adicionalmente não tem fixadas suas atribuições no regimento. 
Carece assim a FND de órgão, devidamente constituído, capaz de julgar demandas de alunos, 
avaliar processos, decidir sobre o dia a dia acadêmico de seu curso. Adicionalmente, há queixas 
entre os alunos de que as raras convocações para as reuniões da Congregação são feitas sem 
aviso ao seu representante (o regimento fixa norma de convocação dos professores mas é 
omisso sobre como o representante estudantil deve ser convocado). 

A Faculdade Nacional de Direito teria em sua estrutura 04 Departamentos: Departamento 
de Teoria do Direito, Departamento de Direito Civil, Departamento de Direito Social e 
Econômico e Departamento de Direito do Estado. Isso não corresponde ao que consta no 
Regimento que prevê a existência de 07 Departamentos. As informações prestadas pelos 
funcionários indicam que todos os Departamentos já não teriam existência real. Não há mais 
local físico destinado a eles. Não há mais funcionários lotados nos Departamentos. Não têm 
conhecimento da realização de reuniões de Departamento nos últimos anos Nenhum dos 
professores entrevistados lembrava-se da última reunião de seu departamento. Nada souberam 
informar sobre atos de nomeação dos Chefes. Na última atribuição da GED a homologação das 
cargas horárias dos docentes de dois departamentos foi feita pelo Diretor da Unidade por falta 
de Chefes formalmente nomeados. Na virtual inexistência dos Departamentos, muitas de suas 
atribuições são exercidas pelo Coordenação do Curso ou mesmo pela secretaria acadêmica da 
Unidade. 

Não se localizou os atos de instituição e definição de competência de vários órgãos 
importantes para a vida acadêmica da FND como é o caso do Escritório Modelo, do Núcleo de 
Pesquisas Jurídicas e do Centro de Estudos de Criminalística.  

Adicionalmente, o Regimento sequer menciona a existência de um Coordenador de 
Curso. Este, na ausência, ou não convocação de órgãos acadêmicos, tem, em conseqüência e na 
prática, poderes absolutos, discricionários. As quebras de pré-requisitos, autorizações para 
superposição de horários, designação de professores para as disciplinas são, por exemplo, 
decisões da Coordenação do Curso. 

 

 

6. CORPO DOCENTE 

 

6.1 Número de Professores 

Sendo notório o recorrente uso de professores substitutos, em elevado número, pela FND, 
fizemos uma estimativa preliminar das necessidades docentes dessa Unidade. O documento de 
folhas  A21 a A27, Currículo a ser cumprido pelos alunos, forneceu os dados para a tabela que 
se segue, que discrimina o número de créditos do curso de Direito: 
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Período Créditos 

Obrigatórios 

Créditos 

Optativos

Estágio Monografia Total 

1o 18    18 
2o 16 2   18 
3o 18 2   20 
4o 18 2   20 
5o 20 2   22 
6o 20 2   22 
7o 18 2 2  22 
8o 18 2 2  22 
9o 12 2 3  17 

10o 2 2 3 2 9 
Total 160 18 10 2 190 

 

Assim, vemos que há 160 créditos obrigatórios. Seriam três os turnos, mas na prática 
verificamos que isso ocorre apenas no primeiro ano. A partir do terceiro período são apenas dois 
turnos. Temos então 160+160+34=354 créditos obrigatórios a serem oferecidos a cada período. 

Com relação aos créditos optativos, a realidade hoje é de oferta de apenas uma disciplina 
por período como pode ser visto em outro ponto deste relatório. Partindo no entanto de uma 
melhoria substancial, com a oferta de 2 disciplinas por período, o que já permitiria aos alunos 
uma opção real embora ainda muito restrita, temos então um total de 36 créditos a serem 
oferecidos por período. 

As disciplinas de Estágio de Prática Jurídica na realidade não precisam de professor em 
sala de aula, apenas de um professor coordenador para supervisão e controle das atividades. A 
disciplina de Monografia Jurídica também não necessita de professor em sala de aula. Assim, há 
necessidade de professores para a oferta de 354+36= 390 créditos por período letivo.  

Tanto o documento de folhas A38 a A40, quanto o de folhas A41 a A45, obtidos junto à 
CPPD, nos dão a relação docentes ativos.  Vemos que há um total de 33 professores lotados na 
FND. O primeiro desses documentos nos permite inferir que apenas 27 estariam em efetiva 
atividade, recebendo algum percentual de GED. A partir desses dados elaboramos a tabela que 
se segue. 

 

 Lotação Em Atividade Hr-aula/semana Potencial 

20 horas 15 13 8 104 
40 horas 10 8 8 64 
DE 8 6 8 48 
Total 33 27  216 

 

A coluna “Potencial” contém uma estimativa do número de créditos possível de ser 
oferecido pelos professores disponíveis. Foi calculada estimando-se que cada professor de 20 
horas oferte 8 créditos por período, ou seja, cerca de 08 horas de aulas/semana que é um padrão 
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adotada em toda a UFRJ. Estimou-se ainda que os professores de 40 horas ou de DE devam 
ministrar as mesmas 08 horas (créditos) de aula. Estes últimos números são baixos na situação 
da FND na qual as atividades de pesquisa são pífias (os documento de folha A47 a A A55, 
obtidos junto a CAAD e ao SIGMA, fornecem dados que nos permitem fazer essa afirmação) 
foram no entanto adotados por apontarem para uma melhoria desejada por todos.. 

Verifica-se assim que há necessidade de oferta de 390 créditos e capacidade para apenas 
216, ou seja, um deficit de 174 créditos por semestre. Isso eqüivale a um deficit de 174/8 = 22 
professores. Como estão sendo contratados 10 professores recém concursados e existem pelo 
menos outros 7 concursos em andamento, a maioria dos quais para DE ou 40 horas, segundo 
informações que recebemos da CPPD, vemos que a situação da FND em termos de carências 
docentes está em vias de atingir um razoável equilíbrio entre necessidade e disponibilidade. 

É de se ressaltar que nessa estimativa partimos do pressuposto de que o turno vespertino 
tem existência restrita ao primeiro ano. Essa é a situação atual. A situação do turno vespertino é 
abordada em outro ponto deste relatório. 

Vemos assim, que com os atuais 27 professores, acrescidos dos 17 recém concursados, 
teremos 44 professores. Para a oferta semestral de 390 créditos a 8 créditos por professor seriam 
necessários 48 professores.  

A descrição das atividades exercidas pelo Escritório Modelo e a entrevista com o seu 
atual responsável, nos deu a impressão de que as atividades ali exercidas talvez sejam 
incompatíveis com a responsabilidade simultânea por disciplinas. Adicionalmente nos parece 
que mais professores, talvez três, deveriam assumir a responsabilidade pelas atividades do 
Escritório Modelo. Isso eleva a necessidade mínima de professores para 51. A este último 
número talvez se possam adicionar mais alguns, para previsão de eventuais vacâncias, 
diminuição de carga horária de quem exercer cargo administrativo, etc. 

Podemos portanto estimar 55 como uma lotação adequada. Esse número pressupõe a 
manutenção do atual modelo de currículo mas já prevê uma significativa melhoria no número de 
disciplinas optativas oferecidas e no envolvimento com a pesquisa. É interessante notar que o 
documento de folhas A56 a A59, nos revela a existência de nada menos do que 56 professores 
colaboradores, um evidente exagero. 

 

6.2.Sala de professores 

Há uma única sala destinada a todos os professores, um modelo que já caiu em desuso em 
quase todas as demais Unidades da UFRJ. Mesas, poltronas antigas, algumas estantes e armários 
compõem o mobiliário. O espaço é bastante amplo. Os funcionários entrevistados informaram 
que a sala praticamente não é utilizada. Uma rápida inspeção nos escaninhos existentes na sala, 
na quantidade de poeira depositada e na data dos documentos ali postos confirmam a 
informação. 

Não há departamentos, não há reuniões de Departamento ou de Congregação, não há 
salas de professores, não há local de uso comum pelo corpo docente. Os professores 
simplesmente não se conhecem, não conversam entre si. Não há assim como construir os 
interrelacionamentos pessoais que constituem a base do tecido com o qual se tecem as 
organizações. Não há mais um espírito de corpo entre os professores. Aqueles que 
entrevistamos manifestaram muito mais desesperança do que orgulho com sua Unidade.  

Isso tudo tende a se reproduzir com a nova geração de professores se algo não for feito de 
imediato. É necessário reverter esse quadro e tudo começa por criar um ambiente e um clima em 
que as pessoas, os professores, possam se encontrar, possam permanecer, possam discutir os 
assuntos da Faculdade ou do Curso. 
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6.3 Pontualidade, assiduidade, cumprimento de prazos 

Há queixas generalizadas dos alunos quanto a pontualidade e assiduidade dos professores. 
O início das aulas se dá em geral após uma ou duas semanas do que é informado. É freqüente 
que os programas das disciplinas não sejam cumpridos.  

Segundo os alunos, nada menos do que seis professores iniciaram suas aulas, no período 
em curso, informando que haviam sido designados para aquelas disciplinas apenas alguns dias 
antes do início das aulas e pedindo desculpas antecipadas pelas eventuais dificuldades em 
ministrá-las. Alguns informaram que iriam faltar muito pois haviam sido designados para 
horários que não lhes eram possíveis. 

Um dos professores entrevistados ao ver um relatório sobre os percentuais de GED 
atribuído ao Corpo Docente da FND, mostrou-se indignado afirmando que alguns dos 
agraciados sequer ministravam aulas.  

Tivemos muitas dificuldades em avaliar esse ponto, motivo pelo qual iremos recomendar 
ação específica do CEG neste sentido. As dificuldades decorreram do fato de que a atribuição de 
responsáveis por turmas registradas no SIGA simplesmente não corresponde à realidade. O 
documento de folhas A60 e A61, por exemplo, mostra que haveria professores responsáveis por 
até 22 tempos de aulas/semana o que decididamente não é real. Não conseguimos conversar 
com o antigo Coordenador do Curso. 

 

 

7. CONCLUSÕES E SUGESTÕES 

 

A situação encontrada por esta Comissão na Faculdade Nacional de Direito pode ser 
caracterizada como de quase completa ausência, ou não cumprimento, de regras, de normas de 
organização. A justificar essa conclusão estão os fatos de que o regimento não é cumprido, que 
os Departamentos foram, para todos os efeitos, fechados, que não há reuniões da Congregação,  
do  Conselho Departamental ou dos Colegiados de Departamentos. Não há atas de reuniões, não 
há registro de decisões. Não se localizou sequer o livro de atas da Congregação. A defesa de 
monografias não é registrada em nenhum documento e não há ata ou assinatura dos professores 
a atestar a aprovação ou a nota dos alunos. Não há abertura de processos protocolados referentes 
aos atos acadêmicos. Em conseqüência, todos os entrevistados relataram que as decisões eram 
tomadas por uns poucos professores. No caso das decisões relativas à vida acadêmica, que nos 
competia analisar, houve virtual unanimidade em se indicar a Profa. Maria da Penha Almeida 
Cruz como a responsável por tais decisões. 

Nessa anomia está a origem da grande maioria, se não de todos, os problemas acadêmicos 
que analisamos. Assim o primeiro ponto sobre o qual temos que nos deter é a correção, a 
eliminação, das causas que levaram a tal situação. Sem eliminar tais causas, de nada adiantará 
corrigir os erros, criar as normas, implantar as rotinas administrativas, pois tudo voltará 
progressivamente à situação anterior. E voltará a uma situação ainda pior, pois será 
acompanhada de um descrédito sobre a possibilidade de que algo efetivo e duradouro possa ser 
realmente alcançado. 

Numa instituição onde seus membros não têm um ambiente para se encontrar, não são 
chamados a participar de reuniões, não decidem sobre os assuntos acadêmicos pertinentes 
àquilo que lecionam, não debatem, não pesquisam, não conversam, sequer se encontram, não se 
criam as condições para que se formem os nós, os inter-relacionamentos pessoais, que dão 
consistência, resistência, ao tecido institucional. De nada adianta acreditar, ter fé, concentrar as 
esperanças, nas novas gerações de professores, na renovação do quadro de docentes, nos recém 
concursados: os novos, mantido o atual ambiente, envelhecerão precocemente e haverão 
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inapelavelmente de reproduzir o que estão herdando da atual geração. O tecido institucional, 
carente de sua trama fundamental, do espírito de corpo, voltará a esgarçar-se, expondo 
novamente a nudez de uma instituição agonizante, moribunda. 

É sintomático desse diagnóstico a diferença que encontramos entre o corpo docente e o 
corpo de funcionários. O primeiro, formado por pessoas que estão na Casa apenas para ministrar 
as aulas, num quadro geral, com as devidas exceções,  mostra-se abúlico, apático,  cético. Já o 
corpo de funcionários, que está diuturnamente em seu local de trabalho, conversando entre si, 
vivenciando os problemas, mostrava-se angustiado com a situação e está exultante com a 
possibilidade, decorrente da intervenção em andamento, de voltar a ter orgulho de trabalhar na 
Faculdade Nacional de Direito da Universidade do Brasil. 

No entanto, não podemos nos concentrar somente nas causas, temos também que corrigir 
as conseqüências pois umas estão relacionadas às outras. Nossas sugestões, que passamos a 
relacionar a seguir, talvez pudessem ser classificadas em três grupos. Um primeiro grupo 
conteria as sugestões centradas na correção das causas que levaram à atual situação. O segundo 
agruparia as sugestões visando a corrigir os erros detectados. E o terceiro seria composto por 
sugestões para corrigir problemas que, embora não decorrentes de forma direta da causa mor 
apontada, têm sua origem na falta de ação de repetidos dirigentes, escolhidos num ambiente 
comprometido pela inação de seus membros.  

Seguem-se as sugestões sem que a ordem de citação esteja relacionada à prioridade ou 
facilidade de execução.    

 

 

7.1 Regimento da Unidade 

O Regimento da FND deve ser imediatamente alterado para modernizá-lo e adequá-lo às 
normas e procedimentos atualmente existentes na UFRJ e, sobretudo e fundamentalmente, 
torná-lo exeqüível. Para tanto recomendamos que seja instituída, pela atual direção, uma 
comissão de professores, com representação do corpo de funcionários e dos alunos. Essa 
comissão teria um prazo de 90 dias para submeter à Congregação uma proposta de Regimento.  
Idealmente, a existência desse novo regimento deveria se dar antes do processo de escolha de 
novos dirigentes pela Unidade.  

Os seguintes pontos são sugeridos para estudo da comissão: 

- estabelecer uma periodicidade mínima obrigatória nas reuniões da Congregação, não 
inferior a 4 reuniões anuais; 

- retirar a organização curricular do regimento, remetendo-a, para documento próprio; 

- melhorar a representatividade de alunos e funcionários nos colegiados da FND; 

- estabelecer nova estrutura departamental, incluindo a setorização dos novos Departamentos 
que vierem a ser formados; 

- atualizar os processos de escolha dos cargos de direção da FND e de seus Departamentos; 

- retirar código disciplinar, descrição das atribuições administrativas e questões de 
competência de órgão superiores da UFRJ do Regimento, simplificando-o. 

 

7.2 Espaço Físico 

O espaço físico na Faculdade Nacional de Direito pode e deve ser mais bem aproveitado. 
Nesse melhor aproveitamento devem sobressair dois aspectos básicos. O primeiro é a melhoria 
das condições de trabalho dos professores, inclusive, e sobretudo, com a criação de ambientes 
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de estar e de reunião. O segundo seria o aumento do número de salas de aula. Há carências de 
recursos notórias na UFRJ, em conseqüência não se imagina que aquilo que estamos propondo 
possa ser atingido de imediato. O que sugerimos é a elaboração de um plano diretor, a ser 
seguido pela atual e pelas futuras direções e que possa melhorar paulatinamente os espaços da 
FND. Na elaboração desse plano diretor recomendamos que os seguintes pontos sejam 
considerados: 

- deve haver dependências para cada um dos departamentos que vierem a ser constituídos; em 
cada departamento deve haver local para os professores, com mobiliário individualizado e 
deve haver ainda local para pelo menos um funcionário; 

- enquanto não se criarem instalações para os departamentos, a atual sala de professores pode, 
e deve, ser melhorada, atualizando-se o mobiliário, instalando-se mesas de trabalho, 
computador, impressora, geladeira, cafeteira; 

- as salas de aulas devem ter seu mobiliário recomposto; seu cadastramento no SIGA deve 
corrigido; novas salas de aulas, de menor capacidade, devem ser criadas, tanto para turmas 
menores quanto para viabilizar outros processos didáticos que visem a estimular o debate 
em pequenos grupos; 

- o Escritório Modelo deve ser modernizado; o atendimento aos demandantes deve ser feito 
em instalações que lhes assegure um mínimo de privacidade; em suas dependências deve 
haver mobiliário para arquivamento; o número de computadores, impressoras e copiadoras 
deve ser adequado ao trabalho ali desenvolvido; 

- a necessidade de espaço para simulações de audiências e júris deve ser avaliada e, se 
possível, previstas no plano diretor; 

- O Laboratório de Informática de Graduação deve ter seu dimensionamento revisto; deve 
haver um esforço no sentido de aumentar a velocidade de interconexão à rede da UFRJ; o 
número de máquinas à disposição dos alunos deve ser oportunamente ampliado; 

 

7.3 Secretaria Acadêmica 

Um bom funcionamento da secretaria acadêmica é ponto fundamental num curso com o 
número de alunos que tem o nosso Curso de Direito. Embora não tenhamos nos detido 
especialmente no seu funcionamento, pudemos identificar duas ordens de problemas na 
secretaria acadêmica da FND. A primeira é decorrente da ausência de normas, de regulamentos 
e da falta de cumprimento de prazos. Isso gera tanto uma quantidade sem paralelo de 
procedimentos corretivos, como as AGF’s, exigindo uma quantidade de funcionários acima do 
que seria razoável, quanto uma desorganização física que segue paralela à desorganização 
institucional. A segunda ordem de problemas é decorrente da absorção de tarefas que nas 
demais Unidades são executadas pelas secretarias dos Departamentos, o que também 
sobrecarrega os servidores. Para corrigir tudo isso, sugerimos:   

- os funcionários, mas sobretudo os professores e dirigentes, devem ser conscientizados a 
trabalhar dentro de uma política de qualidade gerencial, objetivando-se minimizar os erros e 
cumprir os prazos; cada AGF deve ser considerada como uma derrota, como algo que 
poderia ter sido evitado, como algo a evitar no futuro, pois que é fruto de um erro, da falta 
de cumprimento de um prazo, de descaso, de incompetência; 

- ênfase especial deve ser dada à descentralização, remetendo-se às secretarias dos 
Departamentos todos os assuntos relativos às disciplinas: lançamento de notas (se 
necessários) , cadastramento de turmas, atendimento primário aos alunos, etc. 

- A Secretaria Acadêmica deve ter seu espaço físico reorganizado e modernizado, com  
mobiliário adequado e suficiente para o arquivamento da documentação; 
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- todos os formulários e requerimentos necessários aos alunos devem ser fornecidos pela 
secretaria acadêmica ou secretaria dos Departamentos; 

- os Históricos Escolares devem ser impressos e carimbados pela secretaria acadêmica e, 
somente então, entregues aos alunos; isso não deve representar sobrecarga pois o número de 
Históricos Escolares solicitados deve se reduzir significativamente quando os alunos 
passarem a utilizar o SIGA de forma mais corriqueira; 

 

7.4 Corpo Docente 

 Esta Comissão não encontrou evidências de que a falta de professores em grande 
número estivesse na origem dos problemas da FND. Antes pelo contrário, ao fazermos um 
levantamento preliminar e muito simplificado da força de trabalho docente, encontramos um 
número de professores do quadro permanente já próximo do que seria razoável. Esse 
levantamento pode e deve ser feito de forma mais detalhada, é o que iremos sugerir a seguir:  

- solicitar à CPPD que apresente relatório circunstanciado das vagas concedidas nos últimos 
05 anos, das que foram preenchidas e da situação (andamento dos concursos) em que se 
encontram as ainda não preenchidas; esse relatório deve subsidiar um esforço concentrado 
por parte de todos os órgãos envolvidos no sentido do rápido preenchimento das vagas já 
concedidas à FND;  

- o CEG, a partir do relatório da CPPD, deve proceder a um levantamento mais detalhado das 
reais necessidades de professores da FND, precisando as eventuais carências pelos diversos 
Departamentos/setores, de forma a embasar futuras decisões quanto à concessão de vagas de 
professor substituto; as especificidades do Escritório Modelo devem ser observadas nesse 
estudo de demanda bem como a necessidade de ampliar o número de disciplinas optativas 
ofertadas a cada período; 

- eventuais vagas de professor devem ser preferentemente para a categoria de Prof. Adjunto, 
em dedicação exclusiva, visto existirem na cidade cursos de Doutorado em Direito em 
número que acreditamos suficiente para a formação de profissionais adequados ao 
magistério universitário. 

 

 

7.5 O Curso de Direito 

O atual currículo do nosso Curso de Direito data de 1995, tendo sido elaborado há 10 
anos. Não está portanto adaptado às novas diretrizes curriculares. Ademais tem pré-requisitos de 
difícil aceitação, de lógica pouco plausível. Assim sendo sugerimos o início imediato de um 
processo de discussão, com participação dos alunos, de uma ampla reforma curricular que 
deveria se iniciar idealmente pela elaboração do Projeto Pedagógico; Ademais essa reforma 
curricular deveria contemplar: 

- revisão do conteúdo curricular e do sistema de pré-requisitos buscando-se a simplicidade a  
flexibilização, mas assegurando-se ao graduando uma formação geral e humanística sólida, 
ao lado dos aspectos peculiares à Ciência do Direito e à prática jurídica;  

- elaboração do ementário do curso entendendo por tal como o detalhamento dos conteúdos 
programáticos das diversas disciplinas e requisitos curriculares a serem cumpridos pelos 
alunos, a ser amplamente divulgado, de forma a permitir seu acompanhamento por parte dos 
alunos e da coordenação do curso; 

- rediscussão da duração mínima do curso, tal como permitido pelas diretrizes curriculares; 
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- rediscussão do turno vespertino, que recomendamos ser extinto, visto havermos encontrado 
um ambiente que condena sua existência, por sua incompatibilidade com a prática jurídica; 
as vagas deveriam ser redistribuída entre os cursos diurno e noturno; na hipótese de se 
manter, ainda que provisoriamente, situação semelhante a atual, na qual o turno vespertino 
existe apenas nos primeiros períodos, isso deve estar explícito no edital do concurso de 
seleção (vestibular) e devem haver critérios claros e objetivos para realocação dos alunos 
por ocasião da redistribuição, privilegiando-se aspectos de rendimento acadêmico; 

- manutenção da Monografia Jurídica no currículo do curso com elaboração de 
regulamentação própria, aprovada pela Congregação, contendo obrigatoriamente critérios, 
procedimentos e mecanismos de avaliação, além das diretrizes técnicas relacionadas com a 
sua elaboração, conforme preconiza as diretrizes curriculares; adicionalmente 
recomendamos que todos os professores sejam envolvidos no processo de orientação das 
monografias, limitando-se o número máximo de alunos por orientador; a nota, se esta for a 
opção adotada, deve ser atribuída pela banca e refletir o empenho e o desempenho dos 
alunos especificamente na elaboração da monografia;  

- a Prática Jurídica deve ser valorizada no currículo ganhando o caráter de estágio 
supervisionado, feito sob a efetiva supervisão dos professores orientadores e da 
coordenação do curso; dentro disso se insere o Escritório Modelo que deve ser valorizado e 
melhor institucionalizado; 

- órgãos como o Núcleo de Pesquisas Jurídicas, o Centro de Estudos de Criminalística, e 
outros que vierem a existir com o objetivo de enriquecer o curso de direito com atividades 
complementares, devem ser incentivados, mas têm que ser institucionalizados; seus 
objetivos e estatutos devem ser formalmente aprovados pela Congregação e seu 
funcionamento deve estar sujeito ao controle da Direção da Unidade; 

- a participação dos alunos em atividades complementares obrigatórias, como palestras, 
debates, etc. é muito positiva e deve ser incentivada, mas deve haver regulamentação 
específica; ademais a Coordenação do Curso e a Direção da Unidade devem se empenhar 
em organizar esse tipo de atividade de forma regular e continuada; 

- a existência de um Juizado Especial nas dependências da FND, a exemplo do que ocorre em 
outras Faculdades de Direito do Rio de Janeiro, nos parece um objetivo a ser perseguido, 
tanto pela Direção da Unidade, quanto pela Reitoria da UFRJ; um Juizado Especial já teria 
funcionado na FND no passado; o que se sugere é o seu retorno, revertendo-se as causas que 
levaram ao seu fechamento; isso teria inegáveis efeitos positivos no Curso de Direito e faria 
parte do conjunto de atividades de extensão que a UFRJ presta à população da cidade. 

 

7.6 Coordenação e Orientação Acadêmica 

 A Coordenação do Curso de Direito deve ser repensada. Atualmente, de forma objetiva, 
é exercida por um único professor, o que talvez seja inadequado em se tratando de um curso 
com tantos alunos. A recriação e a revitalização dos Departamentos irão minimizar a sobrecarga 
sobre o coordenador. No entanto, é necessário mais. É necessário sobretudo criar mecanismos 
que democratizem a condução do curso, evitando-se concentrar sobre um único professor a 
responsabilidade por todos os aspectos acadêmicos da Unidade. Para tanto sugerimos: 

- criação de um colegiado de curso que, sob a presidência do Coordenador, seja responsável 
pela administração acadêmica do Curso de Direito; a esse colegiado competiria também o 
julgamento dos requerimentos excepcionais dos alunos (superposição de horários, quebra de 
requisitos, autorizações especiais, etc.) e apreciação de processos de transferências; esse 
colegiado deve ser previsto regimentalmente e ter representantes dos departamentos e do 
alunado;  

 



  19/20 

- implantar imediatamente um sistema de orientação acadêmica iniciando-se pela constituição 
de uma Comissão de Orientação e Acompanhamento Acadêmico; recomenda-se que a cada 
aluno seja atribuído um orientador; ao orientador competiria supervisionar o processo de 
inscrição em disciplinas de seus alunos, o aconselhamento quanto às disciplinas optativas a 
serem cursadas, a supervisão dos estágios de prática jurídica, o acompanhamento do 
rendimento escolar dos seus alunos, encaminhando aqueles que apresentarem problemas à 
supervisão direta pela COAA; ao orientador competiria também emitir parecer quanto às 
demandas excepcionais dos alunos (superposição de horário, quebra de requisito, etc.) 

- o plano diretor, sugerido em outro ponto deste relatório, deve prever um espaço físico para a 
instalação da Coordenação do Curso e para o funcionamento da COAA; 

- a Coordenação do curso deve envidar esforços no sentido de elaborar temporaneamente as 
matrizes professor x disciplina x horários x salas de aulas, comunicando antecipadamente 
aos professores e alunos;  

- deve ser feito um esforço para coordenar todos os professores no sentido de que  eles 
destinem horário extra-sala de aulas para atendimento aos alunos; 

- recomendamos ainda um esforço por parte de todos os atores da FND no sentido de 
melhorar a comunicação interna, sobretudo com os alunos; a simples criação de quadros de 
avisos, organizados, por departamentos e/ou por assunto (horários, disciplinas, notas, 
horário de atendimento dos professores, etc.) já seria uma sensível melhoria em relação à 
situação atual; 

 

7.7 Recomendações finais 

O CEPG já implantou há tempos atrás sistema de acompanhamento dos cursos de pós-
graduação que recebem da CAPES nota igual a 3. Ou seja, os maus cursos de pós-graduação 
passam a ser supervisionados diretamente por esse Conselho. O mesmo sugerimos ao CEG: 
nomear Comissão de Acompanhamento da FND que teria a atribuição de negociar com a 
Coordenação do Curso e a Direção da Unidade um plano de metas a serem perseguidas, 
monitorar seu cumprimento, propor um padrão de excelência na administração acadêmica, 
verificar o cumprimento de prazos e regulamentos por parte da Coordenação do Curso e manter 
esse Conselho informado do andamento do processo de recuperação acadêmica da Unidade. Um 
parecer do CEG, baseado no trabalho dessa comissão, seria necessário para a realização de 
eleições para a escolha dos futuros dirigentes, encerrando-se o atual processo de intervenção. 

 O que a atual gestão está já fazendo e o que aqui já se sugeriu certamente irá melhorar 
em muito a gestão acadêmica na FND. No entanto, como já dissemos anteriormente, se não 
eliminarmos as causas que levaram ao atual estado de descalabro acadêmico a situação 
certamente voltará a piorar, a decair. Pensamos, ao lado de todas as sugestões anteriores, na 
possibilidade de mobilizar o corpo social da FND, professores, alunos e funcionários, em torno 
de um projeto, de uma causa, de uma atividade,  que, congregando a todos, contribuísse para a 
criação dos interrelacionamentos pessoais e profissionais a cuja ausência atribuímos a causa 
maior dos problemas que analisamos. 

 A UFRJ não pode conviver com a existência de uma Unidade, que apesar de sua longa 
tradição, que apesar de já ter sido motivo de justificado orgulho de nossa parte, é hoje motivo de 
continuados problemas que só nos enchem de preocupação. Pior, não podemos continuar a 
conviver com uma Unidade que não demonstra sequer a ambição, o desejo, ou mesmo a 
competência, para sair do atoleiro acadêmico em que se encontra.  

 Por tudo isso, pensamos na possibilidade da atual direção, em conjunto com a comissão 
do CEG, gestar, para o segundo semestre de 2004, um seminário interno com todos os 
professores da FND no qual se discutisse os pontos apontados no presente relatório com vistas à 
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elaboração de um projeto que criasse um consenso mínimo sobre como gerir os assuntos 
acadêmicos e administrativos da FND, que congregasse a todos em torno de objetivos comuns e 
que direcionasse os caminhos futuros da Faculdade Nacional de Direito. 

 

Rio de Janeiro, 09 de junho de 2004 
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