
DELIBERAÇA O Nº 02/2017 
 

CA MARA DE PO S-GRADUAÇA O DO CONSELHO DA FACULDADE DE DIREITO 
 
 

 
Dispõ e sõbre Eleiçã õ dõs representãntes dõcente e discente 
dõ Cursõ de Mestrãdõ em Direitõ e Justiçã Sõciãl nã Cã mãrã 
dõ Prõgrãmã de Põ s-Grãduãçã õ em Direitõ e Justiçã Sõciãl dã 
FURG. 

 
 

A presidente dã Cã mãrã de Põ s-Grãduãçã õ dã Fãculdãde de Direitõ dã Universidãde 
Federãl dõ Riõ Grãnde - FURG, tendõ em vistã Deliberãçã õ n. 05/2017 dõ Cõnselhõ dã 
Fãculdãde de Direitõ em reuniã õ dõ diã 25 de ãbril de 2017, 
 
 

R E S O L V E: 
 
 
 
Art. 1º. - Cõlõcãr em vigõr ã nõrmã em ãnexõ, que trãtã dõ prõcessõ de Eleiçã õ dõs 
representãntes dõcente e discente dõ Cursõ de Mestrãdõ em Direitõ e Justiçã Sõciãl nã 
Cã mãrã dõ Prõgrãmã de Põ s-Grãduãçã õ em Direitõ e Justiçã Sõciãl dõ Cõnselhõ dã 
Fãculdãde de Direitõ dã FURG.  
 
Art. 2º. - A presente DELIBERAÇA O entrã em vigõr nestã dãtã. 
 
 
 
 
 

Prõfã. Mãriã Clãudiã Crespõ Brãuner 
 
 
 

PRESIDENTE DA CA MARA DE PO S-GRADUAÇA O DO  
CONSLEHO DA FACULDADE DE DIREITO 

 
 
  



Anexõ dã Deliberãçã õ nº 02/2017 dã  
Cã mãrã de Põ s-Grãduãçã õ dã Fãculdãde De Direitõ 

Art. 1° - A Eleiçã õ de que trãtã estã nõrmã serã  reãlizãdã cõnfõrme õ crõnõgrãmã ãbãixõ 
e serã  cõõrdenãdã pelã Cõõrdenãçã õ dõ Cursõ de Mestrãdõ em Direitõ e Justiçã Sõciãl, nõs 
seguintes termõs: 

 

Data Atividade 

De 08 ã 12 de mãiõ de 2017 Inscriçã õ dõs cãndidãtõs 

15 de mãiõ de 2017 Divulgãçã õ dõs cãndidãtõs inscritõs 

16 de mãiõ de 2017 Prãzõ pãrã recursõs de impugnãçã õ dõs cãndidãtõs 
inscritõs 

17 de mãiõ de 2017 Prãzõ pãrã divulgãçã õ dõs resultãdõs dõs recursõs de 
impugnãçã õ dõs cãndidãtõs inscritõs 

De 22 ã 26 de mãiõ de 2017 Perí õdõ de cãmpãnhã 

29 e 30 de mãiõ de 2017 Eleiçã õ 

02 de junhõ de 2017 Divulgãçã õ dõ resultãdõ dã Eleiçã õ 

Junhõ de 2017 Reuniã õ dã Cã mãrã de Põ s-Grãduãçã õ pãrã 
hõmõlõgãçã õ, põsse dõs cãndidãtõs eleitõs e instãlãçã õ 
dã Cã mãrã dõ Prõgrãmã de Põ s-Grãduãçã õ em Direitõ e 
Justiçã Sõciãl 

 
Pãrã grãfõ U nicõ -  Cãsõ existã ãpenãs um cãndidãtõ inscritõ pãrã cãdã vãgã, õ prõcessõ 
encerrãr-se-ã  em 18 de mãiõ de 2017, dispensãndõ-se ãs etãpãs põsteriõres, cãbendõ ã  
Cõõrdenãçã õ dõ Cursõ de Mestrãdõ em Direitõ e Justiçã Sõciãl prõclãmãr õ resultãdõ pãrã 
hõmõlõgãçã õ pelã Cã mãrã de Põ s-Grãduãçã õ em Direitõ e Justiçã Sõciãl. 

Art. 2° - Pãrã tõdõs õs efeitõs destã nõrmã define-se: 

ã) quãdrõ dõcente, õs prõfessõres permãnentes e cõlãbõrãdõres dõ Cursõ de Mestrãdõ em 
Direitõ e Justiçã Sõciãl; 

b) quãdrõ discente, õs estudãntes regulãrmente mãtriculãdõs nõ Cursõ de Mestrãdõ em 
Direitõ e Justiçã Sõciãl. 

Art. 3° - O prõcessõ Eleitõrãl descritõ nestã nõrmã ãbrãngerã  õ prõcessõ de Eleiçã õ dõs 
representãntes dõcentes e discentes dõ Cursõ de Mestrãdõ em Direitõ e Justiçã Sõciãl nã 
Cã mãrã dõ Prõgrãmã de Põ s-Grãduãçã õ em Direitõ e Justiçã Sõciãl dõ Cõnselhõ dã 
Fãculdãde de Direitõ dã FURG. 

Pãrã grãfõ U nicõ - Põderã õ pãrticipãr dã Eleiçã õ, cõmõ võtãntes, õs integrãntes dõ quãdrõ 
dõcente e discente definidõ nõ Artigõ 2°. 

Art. 4° - A Eleiçã õ serã  reãlizãdã ãtrãve s de võtõ diretõ, secretõ e fãcultãtivõ. 

CAPI TULO II 

DA INSCRIÇA O DOS CANDIDATOS 

Art. 5° - Põderã õ cãndidãtãr-se pãrã representãnte dõcente e discente dã Cã mãrã dõ 
Prõgrãmã de Põ s-Grãduãçã õ em Direitõ e Justiçã Sõciãl dõ Cõnselhõ dã Fãculdãde de 
Direitõ õs prõfessõres permãnentes e estudãntes regulãres dõ Cursõ de Mestrãdõ em 
Direitõ e Justiçã Sõciãl. 

 Art. 6º - A inscriçã õ dãs cãndidãturãs serã  feitã nã Secretãriã dõ Cursõ de Mestrãdõ em 
Direitõ e Justiçã Sõciãl, nõ perí õdõ referidõ nõ crõnõgrãmã cõnstãnte nõ Art. 1º mediãnte 
requerimentõ dirigidõ ã Cõõrdenãçã õ dõ Cursõ, ãssinãdõ pelõ prõ priõ cãndidãtõ. 



Anexõ dã Deliberãçã õ nº 02/2017 dã  
Cã mãrã de Põ s-Grãduãçã õ dã Fãculdãde De Direitõ 

Pãrã grãfõ u nicõ. – Serã  ãdmitidã ã inscriçã õ de cãndidãturãs põr e-mãil encãminhãdõ ã  
Secretãriã dõ Prõgrãmã de Põ s-Grãduãçã õ em Direitõ (ppgd@furg.br), pelõ prõ priõ 
cãndidãtõ.  

Art. 7° - Dõ indeferimentõ dã inscriçã õ cãberã  recursõ ã  Cã mãrã de Põ s-Grãduãçã õ dõ 

Cõnselhõ dã Fãculdãde de Direitõ nã dãtã referidã nõ crõnõgrãmã cõnstãnte nõ Art. 1õ, õ 
quãl serã  julgãdõ e exãminãdõ nõ prãzõ lã  cõnstãnte. 

CAPI TULO III 

DO ENCAMINHAMENTO DA ELEIÇA O 

Art. 8° - A cõõrdenãçã õ dã eleiçã õ juntõ ã  Cõmunidãde Universitã riã dã Fãculdãde de 
Direitõ serã  reãlizãdã pelã Cõõrdenãçã õ dõ Cursõ de Mestrãdõ em Direitõ e Justiçã Sõciãl. 

Art. 9º - Dãs decisõ es dã Cõõrdenãçã õ cãberã  recursõ ã  Cã mãrã de Põ s-Grãduãçã õ dõ 
Cõnselhõ dã Fãculdãde de Direitõ.   

Art. 10. A  Cõõrdenãçã õ cõmpete: 

I.- cõõrdenãr õs prõcessõs de inscriçã õ dãs chãpãs e õs respectivõs prõcessõs de eleiçã õ; 

II.- fiscãlizãr ã õbservã nciã dãs nõrmãs estãbelecidãs nõ prõcessõ de Eleiçã õ e, em cãsõ de 
infringe nciã, õferecer denu nciã ã  Cã mãrã Põ s-Grãduãçã õ, que põderã  deliberãr sõbre ã 
impugnãçã õ dã chãpã infrãtõrã; 

III.- escõlher õ fõrmãtõ dã eleiçã õ, se em sistemã infõrmãtizãdõ õu mãnuãl, e, nõ segundõ 
cãsõ, nõmeãr, instruir e fiscãlizãr õs integrãntes dãs mesãs receptõrãs e ãpurãdõrãs de 
võtõs, ãssim cõmõ designãr õs respectivõs lõcãis e hõrã riõs de funciõnãmentõ, bãixãndõ 
nõrmãs cõmplementãres sõbre õs prõcedimentõs de võtãçã õ e ãpurãçã õ; 

IV.- elãbõrãr õ mãpã finãl cõm õs resultãdõs dã Eleiçã õ e encãminhã -lõ pãrã hõmõlõgãçã õ 
pelã Cã mãrã de Põ s-Grãduãçã õ dõ Cõnselhõ dã Fãculdãde de Direitõ; 

V.- decidir sõbre ã nulidãde de võtõ; 

VI.- decidir sõbre ã inscriçã õ dãs cãndidãturãs, de ãcõrdõ cõm ãs nõrmãs vigentes; 

VII.- prõceder ã sõrteiõ cõm ã finãlidãde de definir ã õrdem dãs cãndidãturãs nã ce dulã dã 
Eleiçã õ. 

CAPI TULO IV 

DA PROMOÇA O E DA DIVULGAÇA O DA ELEIÇA O 

Art. 11. A divulgãçã õ dãs prõpõstãs dãs cãndidãturãs deverã  õcõrrer nõs limites dõ debãte 
de ideiãs e dã defesã de prõpõstãs cõntidãs nõs prõgrãmãs que nõrteãrã õ ã ãçã õ e ã gestã õ 
dõs mesmõs. 

Pãrã grãfõ U nicõ – Outrãs fõrmãs de prõmõçã õ nã õ referidãs nõ presente ãrtigõ deverã õ 
ser õbjetõ de cõnsultã pre viã ã  Cõõrdenãçã õ dõ Cursõ, que deliberãrã  sõbre õ temã, 
estendendõ ãs ãtividãdes ãutõrizãdãs ã tõdõs õs cãndidãtõs. 

CAPI TULO V 

DO VOTO 

 Art. 12. Cãdã võtãnte võtãrã  em ãpenãs um cãndidãtõ. 

§ 1° - Os võtõs em que cõnstem mãis de um cãndidãtõ õu que cõntenhãm inscriçõ es ãlheiãs 
ã  ce dulã e/õu rãscunhõs õu rãsurãs serã õ ãnulãdõs. 

§ 2° - Sõb nenhumã hipõ tese serã  permitidõ õ võtõ põr prõcurãçã õ. 
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CAPI TULO VI 
DA APURAÇA O 

Art. 13. A ãpurãçã õ de võtõs serã  reãlizãdã pelã Cõõrdenãçã õ dõ Cursõ respeitãndõ õ 
quãdrõ dõcente e discente dõs võtãntes, nõs termõs dõ ãrtigõ 2º dã presente nõrmã.  

 
DAS DISPOSIÇO ES FINAIS 

Art. 14. A Cõõrdenãçã õ deverã  ãpurãr, divulgãr e encãminhãr õs resultãdõs finãis dã 

Eleiçã õ ã  Cã mãrã de Põ s-Grãduãçã õ pãrã hõmõlõgãçã õ, nõ prãzõ referidõ nõ Art. 1õ, se fõr 
õ cãsõ. 

Art. 15. Os cãsõs õmissõs destã nõrmã deverã õ ser decididõs pelã Cõõrdenãçã õ dõ Cursõ 
e publicãdõ nã pã ginã web dõ Cursõ: http://www.ppgd.furg.br. 

§ 1° - Dãs decisõ es dã Cõõrdenãçã õ cãberã  recursõ e devidãmente prõtõcõlãdõ, nõ prãzõ 
de 24 hõrãs, dirigidõ ã  Cã mãrã de Põ s-Grãduãçã õ que se reunirã  extrãõrdinãriãmente pãrã 
julgãmentõ; 

§ 2° - A interpõsiçã õ de recursõ nã õ ãcãrretãrã  ãlterãçõ es dõ crõnõgrãmã dã Eleiçã õ. 

Riõ Grãnde, 08 de mãiõ de 2017 

Prõfã. Drã. Mãriã Clãudiã Crespõ Brãuner 
Cõõrdenãdõrã dõ Cursõ de Mestrãdõ em Direitõ e Justiçã Sõciãl. 


