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ATA 05 – CURSOS DE DIREITO  
Câmara de Graduação  
Seg. 1º Out. 2014 17:00 Sala de Reuniões F16 FaDir 
Ao primeiro dia do mês de outubro de dois mil de quatorze, às 17:00 horas, na Sala de reuniões F16 

da Faculdade de Direito, estiveram reunidos os professores Renato Duro Dias; Carlos André 

Birnfeld, Éder Dion de Paula Costa; Anderson Orestes Cavalcante Lobato; Jaime John; Rafael 

Ferreira; Maria Claudia Crespo Brauner; Liane Francisca Hüning Birnfeld e Valdenir Aragão para a 

reunião da Câmara de Graduação dos Cursos de Direito da Faculdade de Direito da Universidade 

Federal do Rio Grande. Professor Renato, coordenador do NDE, relatou que a presente reunião se 

tratava de debater pequenos ajustes no projeto político pedagógico. O professor Renato indicou a 

necessidade de ajustes pontuais no PPC 2013, a saber: a) Relativos as disciplinas optativas práticas, 

especialmente ao que foi chamado pelo PPC 2013 de pré-requisitos comuns adicionais, já que 

algumas disciplinas ali localizadas tornavam-no mais rígido, particularmente no tronco em que está 

Direito Ambiental, que faz gerar um obstáculo à progressão a todas as pesquisas. Por esta razão, a 

presente proposta é a de retirada deste bloco (pré-requisitos comuns) das disciplinas de Pesquisa em 

Direito, mantendo apenas específicos, conforme formulário anexo. B) Relativo à disciplina Direito 

Educacional: alterar a carga horária, número de créditos, periodicidade, passando de 60 para 45 

horas, de 04 pra 03 créditos e de anual para semestral. A experiência deste ano demonstrou as 

necessidades destes ajustes. Além disso, a retirada do pré-requisito, direito administrativo, o que a 

inseriria a partir do 3° ano. Após as discussões a proposta foi aprovada pela Câmara de Graduação.  

Nada mais havendo para ser discutido, declarei encerrada a reunião às 17:30, lavrei e assinei a 

presente. 

 

Prof. Dr Renato Duro Dias 


