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Ata n. 02/2017 
Câmara de Graduação do Conselho da Faculdade de Direito 

Aos 07 dias de abril de 2017, às 16:00, na Sala 6101 do Campus Carreiros da Universidade Federal do Rio 1 

Grande (FURG) estiveram reunidos os professores Anderson Lobato, Rafael Ferreira, Eduardo Pitrez, 2 

Simone De Biazzi; Eder Dion Costa, José Ricardo Costa; e Jaime John, membros da Câmara de Graudação 3 

do Conselho da Faculdade de Direito com a seguinte pauta de trabalho: 1. Aprovação da Ata 01/2017, de 4 

29-03-2017; 2. Aprovação do Calendário do Regime Especial de Provas para ano letivo de 2017; 3. Pedidos 5 

de Aproveitamento de disciplinas. Justificaram ausência os professores Carlos André Birnfeld; Simone 6 

Freire; e Liane Pazinato. 01 Aprovação da Ata 01/2017. O prof. Lobato promoveu a leitura da Ata n. 7 

01/2017 que foi encaminhada por e-mail junto com a convocação da reunião. Após leitura o prof. Rafael 8 

Ferreira manifestou preocupação quanto ao texto do resultado da deliberação do Processo do estudante 9 

Juliano Gomes, com a proposta de revisão do texto para que o processo retorne ao prof. Péricles Gonçalves, 10 

que decidirá se aceita o Atestado médico apresentado pelo estudante, nos termos da deliberação da Câmara 11 

que autorizou os professores a decidirem sobre a aceitação de Atestado Médico pelo período inferior a 20 12 

dias exigido para o Regime de Exercícios Domiciliares (RED). Após discussão a Ata 01/2017 foi aprovada 13 

por unanimidade. 02 Aprovação do Calendário do Regime Especial de Provas para ano letivo de 2017. 14 

O prof. Lobato apresentou a proposta de calendário de provas para o ano de 2017: Primeiro bimestre, de 02 15 

a 12 de maio; Segundo bimestre, de 03 a 13 de julho; Terceiro bimestre, de 25 de setembro a 03 de outubro; 16 

Quarto bimestre, de 29 de novembro a 12 de dezembro de 2017. Após discussão a proposta foi aprovada 17 

por unanimidade. 03 Pedidos de Aproveitamento de disciplinas. O prof. Lobato manifestou sua 18 

preocupação com o grande número de processos com pedidos de aproveitamento de disciplinas. Informou 19 

que o Núcleo Docente Estruturante aceitou participar da avaliação dos pedidos de aproveitamento de 20 

disciplinas que serão distribuídos pela Coordenação do Curso, para que, se necessário, serão submetidos à 21 

Câmara de Graduação para deliberação. Nada mais havendo mais nada a ser discutido, foi encerrada a 22 

reunião às 16:45 horas. A presente Ata será encaminhada por e-mail aos participantes da reunião para 23 

revisão e adequação final do texto no prazo de cinco dias, para, em seguida, ser publicada na página web 24 

do Curso de Direito: http://www.direito.furg.br. Prof. Lobato, coordenador dos Cursos de Direito. 25 



DELIBERAÇÃO Nº 00X/2017 

 

CONSELHO ACADÊMICO DA FACULDADE DE DIREITO 

 

 

 

Dispõe sobre o Regime de Exercícios Domiciliares (RED) para o 

período de menos de 20 dias. 

 

 O Diretor da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande - FURG, na 

qualidade de Presidente do CONSELHO ACADÊMICO DA FACULDADE DE DIREITO, 

tendo em vista decisão da Câmara de Graduação do Conselho da Faculdade de Direito, Ata n. 

xxx, de xx/xx/xxxx 

 

 

R E S O L V E: 

 

 

Art. 1º - Colocar em vigor as normas em anexo, que tratam do Regime de Exercícios 

Domiciliares (RED) para o período de menos de 20 dias para os Cursos de Graduação da 

Faculdade de Direito.  

 

Art. 2º                 A presente DELIBERAÇÃO entra em vigor nesta data. 

 

 

 

 

 

Prof. Dr. CARLOS ANDRÉ BIRNFELD 

 

 

 

PRESIDENTE DO CONSELHO DA FADIR 

 
 
 
  



(Anexo da DELIBERAÇA O nº 0XX/2017 do CONSELHO DA FADIR) 

Art. 1º. - Nos termos do Decreto-lei n. 1.044, de 21 de outubro de 1969 que dispõe sobre o 

tratamento excepcional para os alunos portadores de doenças reconhecidas por Atestado 

Médico ou em estado de gestação podem solicitar o Regime de Exercícios Domiciliares (RED) 

pelo prazo inferior a 20 dias.  

Art. 2°. – Os pedidos de Regime Domiciliar deverão ser encaminhados ao Diretor da Faculdade 

de Direito para enquadramento na regulamente vigente. 

§ 1º. - pedido de enquadramento no Regime Domiciliar será instruído por Atestado Médico, 

fixando as datas de início e término do período de repouso. 

§ 2º. - Os pedidos de Regime Domiciliar inferiores a 20 dias serão deferidos mediante entrega 

pelo estudante de uma Ficha de Leitura sobre o tema trabalhado em classe nos dias de sua 

ausência.  

Art. 3º. - A frequência será assegurada pelo Diretor da Faculdade de Direito para os estudantes 

que obtiverem aprovação, pelo professor da disciplina, da Ficha de Leitura entregue juntamente 

com o pedido de Regime domiciliar por período inferior a 20 dias. 

Art. 4º. -  

I.-  II.- deliberar sobre os Projetos político-pedagógicos de seus respectivos cursos; 

III.- deliberar sobre a distribuição das bolsas remuneradas dos respectivos cursos; 

IV.- deliberar sobre o Relatório de Atividades Anual dos respectivos Cursos; 

V.- implementar, no âmbito dos Cursos, o Programa de Avaliação da Universidade; 

VI.- regulamentar o processo de indicação da representação do corpo docente e discente; 

VII.- deliberar sobre as diretrizes para os processos seletivos de ingresso nos seus respectivos 

Cursos; 

VIII.- organizar e realizar o processo de eleição dos Coordenadores de Cursos. 

Parágrafo único. - As competências constantes no presente artigo consideram-se, para todos os 

fins, delegadas à Câmara de Pós-Graduação stricto sensu pela Conselho da Faculdade de Direito 

da Universidade Federal do Rio Grande, FURG, nos termos do inciso XXV do artigo 6º do seus 

respectivo Regimento. 

Art. 3° - Das decisões da Câmara de Pós-Graduação stricto sensu cabe recurso ao Conselho da 

Faculdade de Direito no prazo de cinco dias a contar da data da publicação na página web da 

Faculdade de Direito, http://www.direito.furg.br. 

Art. 4° - O Regimento Interno da Câmara disporá sobre os detalhamentos pertinentes ao seu 

respectivo funcionamento. 

 

 

Rio Grande, xx de xxxx de 2017. 




