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ATA 04 NDE –

Núcleo Docente Estruturante 
Seg. 25 Ago. 2014 15:30 Sala de Reuniões F16 

Aos vinte e cinco dias do mês de agosto d
F16 da Faculdade de Direito, estiveram reunidos os professores Carlos André Birnfeld, 
de Paula Costa; Anderson Orestes Cavalcante Lobato; 
Crespo Brauner; Liane Francisca 
Docente Estruturante - NDE dos Cursos de Direito da Faculdade de Direito da Universidade 
Federal do Rio Grande, ausências justificadas dos professores Renato Duro Dias e Raquel 
Sparemberger. A professora Liane
tratava de debater o requerimento
de entrega da versão final do trabalho de conclusão de curso. No momento, foi 
documento encaminhado ao NDE com esta finalidade, sendo que se propunha ao adiamento para a 
data quinze de setembro. Após as ponderações do professor Éder
professores efetivarem as correções, por unanimidade
dos alunos, aprazando para o dia dez de setembro próximo, a data imp
trabalhos. Nada mais havendo para ser discutido, de
assinei a presente. 
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– CURSOS DE DIREITO 

Núcleo Docente Estruturante  
Sala de Reuniões F16 FaDir 

do mês de agosto de dois mil de quatorze, às 15:30 horas, 
da Faculdade de Direito, estiveram reunidos os professores Carlos André Birnfeld, 

; Anderson Orestes Cavalcante Lobato; Jaime John; Rafael Ferre
Liane Francisca Hüning Birnfeld e Valdenir Aragão para a reunião do Núcleo 

NDE dos Cursos de Direito da Faculdade de Direito da Universidade 
, ausências justificadas dos professores Renato Duro Dias e Raquel 

essora Liane, coordenadora substituta, relatou que a presente reunião se 
r o requerimento dos alunos do sexto ano, com o objetivo de ampliação do prazo 

de entrega da versão final do trabalho de conclusão de curso. No momento, foi 
documento encaminhado ao NDE com esta finalidade, sendo que se propunha ao adiamento para a 
data quinze de setembro. Após as ponderações do professor Éder, quanto ao prazo para os 
professores efetivarem as correções, por unanimidade, os membros do NDE acolheram o pedido 
dos alunos, aprazando para o dia dez de setembro próximo, a data impr

Nada mais havendo para ser discutido, declarei encerrada a reunião às 

Prof. Dra
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CURSOS DE DIREITO  

horas, na Sala de reuniões 
da Faculdade de Direito, estiveram reunidos os professores Carlos André Birnfeld, Éder Dion 

Rafael Ferreira; Maria Claudia 
para a reunião do Núcleo 

NDE dos Cursos de Direito da Faculdade de Direito da Universidade 
, ausências justificadas dos professores Renato Duro Dias e Raquel 

relatou que a presente reunião se 
, com o objetivo de ampliação do prazo 

de entrega da versão final do trabalho de conclusão de curso. No momento, foi apresentado um 
documento encaminhado ao NDE com esta finalidade, sendo que se propunha ao adiamento para a 

quanto ao prazo para os 
ros do NDE acolheram o pedido 

reterível para entrega dos 
clarei encerrada a reunião às 16:00, lavrei e 

a Liane Francisca Huning 


