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ATA 03 NDE – CURSOS DE DIREITO  
Núcleo Docente Estruturante  
Seg. 15 Jul. 2014 14:00 Sala de Reuniões F16 FaDir 
Aos quinze dias do mês de julho de dois mil de quatorze, às 14:00 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 

do Núcleo Docente Estruturante - NDE dos Cursos de Direito da Faculdade de Direito da 

Universidade Federal do Rio Grande, tendo sido convidado o professor Salah Khaled. Primeiro 

ponto de pauta diz respeito a alteração no pré-requisito da disciplina optativa de Sistemas 

Processuais Penais. Com a palavra, o professor Salah informou que ele oferece a disciplina e que 

ela não possui dificuldade, portanto desnecessária manutenção do pré-requisito. O professor Carlos 

André ressaltou ao NDE a necessidade de aprovação através de reunião da Câmara de Graduação. 

Professor Renato, coordenador do NDE, relatou que a presente reunião se tratava de debater os 

requerimentos das alunas Carolina Pontes Gonçalves, que versa sobre a solicitação de matrícula na 

disciplina de Direito Tributário e o requerimento da acadêmica Rahiana Pertile Cardoso, que trata 

sobre pedido de quebra de pré-requisito. Sobre o relata o professor Renato informou que em ambos 

os casos já havia despacho do coordenador anterior sobre o tema e que não era o caso de reanálise. 

Após as discussões deu-se prosseguimento a pauta a fim de analisar o tema da mobilidade 

acadêmica no curso de Direito. O professor Renato relatou que teve conversa com a TAE Nicole, 

PROGRAD, sobre a necessidade ou não de verificar no currículo do curso de Direito a 

possibilidade de disciplinas que exijam a presença do aluno de modo a impedi-lo a mobilidade. 

Passada a palavra, o professor Anderson informou que não parece ser esta a ideia do nosso 

currículo, pois a grande maioria das disciplinas permite a flexibilização, inclusive pelo sistema 

Moodle. O professor Carlos André concordou com o professor Anderson informando que essa era a 

ideia do currículo. Para concluir o professor Renato indicou que informaria ao setor de mobilidade 

da FURG que o NDE entendia como possível a realização da disciplina respeitado os critérios 

estipulados nos planos de mobilidade. Nada mais havendo para ser discutido, declarei encerrada a 

reunião às 14:45, lavrei e assinei a presente. 

 

Prof. Dr Renato Duro Dias 


