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Ata n. 05/2014 
Câmara de Pós-Graduação do Conselho da Faculdade de Direito 

Aos 28 dias do mês de fevereiro de 2014, às 17:00 horas, na Sala de reuniões F16 da Faculdade de 

Direito, estiveram reunidos os professores Carlos André Birnfeld, Éder Dion de Paula Costa; Maria 

Claudia Crespo Brauner; Anderson Orestes Cavalcante Lobato; Maria de Fátima Gautério para a 

reunião extraordinária da Câmara da Pós-Graduação do Conselho da Faculdade de Direito. 

Justificaram ausência a professora Maíra Baumgarten Correia; Raquel Fabiana Lopes Sparemberger; 

Salah Hassan Khaled Junior; e Francisco Quintanilha Veras Neto. 01. Aproveitamento dos 

Suplentes em razão do credenciamento de novos professores. A profa. Maria Claudia Brauner 

informou que após ter consultado a Propesp sobre as exigências da CAPES, gostaria de propor o 

aproveitamento dos candidatos suplentes para que os professores recentemente credenciados no 

Curso pudessem assumir desde logo a atividades de orientação. Nessa perspectiva, propõe 

considerando a pertinência temática dos projetos com a produção científica do futuro orientador, que 

o prof. José Ricardo Costa assuma a orientação de Edegar Ribeiro, inscrição n. 53; e Daiane Amaral, 

inscrição n. 62; e que a profa. Liane Birnfeld assuma a orientação de Cristiano Weber, inscrição n. 

08. Após discussão em que foi ressaltada a importância para o Curso de que toda a equipe assuma 

responsabilidade de orientação, objetivo principal dos Cursos de Mestrado, a proposta foi aprovada 

por unanimidade. 02. Recurso da candidata Daiane Acosta Amaral, inscrição n. 62. O Prof. 

Anderson Lobato em nome a Comissão de Seleção, informou que a candidata Daiane se inscreveu 

para concorrer à vaga do Programa de Ação Afirmativa, deficiente. Ocorre que não foi 

disponibilizado espaço para postar Atestado comprobatório da deficiência no ambiente Siposg. A 

Comissão de Seleção publicou Nota informando que todos os documentos complementares deveriam 

ser apresentados no momento da Defesa do Projeto de Dissertação. A candidata ao participar da 

Defesa deixou de apresentar o Atestado, argumentando em seu Recurso que havia encaminhado 

Atestado em formato .pdf para o e-mail do Curso. A Comissão de Seleção rastreou e encontrou o 

referido e-mail com o Atestado em anexo. A candidata foi aprovada no processo seletivo na posição 

2º Suplente. Assim sendo, a decisão anterior de aproveitamento dos suplentes permitiu à Comissão 

de Seleção considerar o Recurso prejudicado por perda do seu objeto. 03. Atividades de produção 

científica dos Seminários de Pesquisa I, II e III.  O prof. Anderson Lobato esclareceu que já está 

disponível no ambiente Moodle/FURG/Pós-Gradução/Mestrado em Direito e Justiça Social todas as 

disciplinas do Curso, notadamente a disciplina de Seminário de Pesquisa I, II e III, que foram 

agrupadas no mesmo ambiente para facilitar o seu acompanhamento e propõe a aprovação dos 

critérios de aprovação da disciplina considerando a pontuação na produção discente. O prof. Carlos 

André sugeriu que fosse exigida uma pontuação mínima para aprovação a cada semestre oferecendo 

uma Tabela de Pontuação da Produção Discente que foi distribuída a todos os professores. Após 

ampla discussão, a Tabela de Pontuação Discente para as disciplinas de Seminário de Pesquisa I, II e 

III foi aprovada por unanimidade, passando a fazer parte integrante da presente Ata. 04. Outros 

Assuntos. 4.1 Procedimentos de Matrícula 2014 I. Os procedimentos para a matrícula já estão 

disponíveis no ambiente Siposg, consistindo no preenchimento de uma Ficha de Matrícula, 

devidamente assinada, e que deverá ser entregue na Secretaria na FaDir; alternativamente será 

admitido a entrega da Ficha scaneada, em formato .pdf e endereçada para o e-mail ppgd@furg.br, 

com a ressalva de que não será considerada a Ficha em formato diverso do mencionado, bem como 

endereçado para qualquer outro e-mail. 4.2 Seminário Jurídico NavTec. A profa. Liane Birnfeld 

está coordenando o Seminário jurídico do evento institucional NavTec com a participação de 

professores convidados pelo Curso de Mestrado. Nada mais havendo para ser discutido, a profa. 

Maria Claudia deu por encerrada a reunião às 17:50 horas; e eu, Anderson O. C. Lobato, lavrei e 

assinei a presente. 

Anderson Lobato 

mailto:ppgd@furg.br


TABEA DE PONTUAÇÃO DOS SEMINÁRIOS DE PESQUISA  I, II E III 

I  Pontuação Mínima por disciplina: 

Seminário de Pesquisa I (mínimo 50 pontos); 

Seminário de Pesquisa II (mínimo 50 pontos); 

Seminário de Pesquisa III (mínimo 50 pontos); 

II  Tabela de pontuação para os Seminários de Pesquisa 

Evento  Pontuação por 
evento 

Pontuação 
Máxima 

Participação em Grupo de Pesquisa com pelo menos uma exposição de
trabalho 

5 por semestre  5 

Apresentação de Trabalho em eventos científicos com Anais contendo
pelo menos resumo 

10 por evento  20 

Apresentação de Trabalho em eventos científicos sem anais  5 por evento  10 
Participação na organização de eventos científicos,   10 por evento  20 
Participação em Palestras ou Seminários indicados pela Coordenação 
do Programa ou pelo orientador 

5 por evento  20 

Publicação ou aprovação para publicação em coautoria com o 
orientador em Revista Qualis A ou B 

40 por 
publicação 

Sem limite 

Publicação ou aprovação para publicação em coautoria com o 
orientador em Revista Qualis C 

20 por 
publicação 

40 

Publicação ou aprovação para publicação em coautoria com o 
orientador de Capítulo de livro em linha de pesquisa do Mestrado 

30 por 
publicação 

60 

Publicação ou aprovação para publicação em coautoria com o 
orientador de Capítulo de livro na Área de Concentração do Mestrado

20 por 
publicação 

40 

Publicação ou aprovação para publicação em coautoria com o 
orientador de Capítulo de livro na Área Jurídica 

10 por 
publicação 

20 

Publicação ou aprovação para publicação em Revista Científica  5 por publicação  10 
Publicação ou aprovação para publicação de Capítulo de livro  5 por publicação  10 

Publicação de livro, como coautor ou coorganizador  10 por 
publicação 

10 

Atuação em estágio de docência de graduação, sob supervisão do 
orientador. 

15 por semestre  15 

Atuação em projeto de pesquisa, ensino, extensão ou cultura em 
conjunto com o orientador 

10 por semestre  20 

Participação em bancas de TCC da Faculdade de Direito  5 por evento  20 
Publicação ou aprovação para publicação  de Tradução de texto ou 
palestra 

15 por tradução  30 

Atuação como professor em instituição de ensino superior, inclusive 
voluntário 

5 por semestre  10 

 




