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ATA 01 NDE – CURSOS DE DIREITO  
Núcleo Docente Estruturante  
Ter. 07 Abr. 2015 17:30 Sala de Reuniões F16 FaDir 

Aos sete dias do mês de abril de dois mil e quinze, às 17:00 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 e  Liane Francisca Hüning Birnfeld para a reunião da Câmara de Graduação dos Cursos de 

Direito da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande. Ausente a representação 

Discente. PAUTA: 1) PEDIDO DE QUEBRA DE PRÉ-REQUISITO FORMULADOS POR 

ALUNOS EM SITUAÇÃO DE REPROVAÇÃO EM DISCIPLINAS: tendo sido nomeado o 

Prof. Rafael Ferreira para a relatoria, o mesmo passou a narrar os casos individuais que foram 

indeferidos com fundamento no relatório que segue esta ata. No entanto, explicitou que a 

Coordenação de Curso anterior já havia feito um ajuste nas disciplinas quanto aos pré-requisitos e 

que, portanto, como os pedidos não se tratavam de aluno em situação de transição curricular, em 

nada poderia ser alterado já que estes requerentes estavam vinculados ao novo currículo. Após a 

relatoria,  a Câmara aprovou por unanimidade o relatório de indeferimento. 2) CRIAÇÃO DA 

DISCIPLINA DE DIREITO DOS ANIMAIS: A Profª. Raquel Sparemberger solicitou aprovação 

e criação de uma nova disciplina na grade curricular, sob a denominação de Direito do Animais. 

Depois de discutida a proposta, a Câmara aprovou por unanimidade a criação da disciplina  nos  

termos do formulário Anexo. 3) RESULTADOS DA AVALIAÇÃO “IN LOCO” DO MEC: O 

Prof. Renato Duro, Coordenador do Curso de Direito, fez um breve relato da visita in loco dos 

avaliadores do INEP/MEC. Primeiramente parabenizou o corpo docente da Faculdade pela 

obtenção da nota 04 (quatro), salientando que, quanto à produção acadêmica e currículo, o curso 

obteve a nota máxima. No entanto, foram observadas algumas precariedades relacionadas aos 

aspectos físicos (salas de aula, laboratórios de informática, biblioteca e acessibilidade) e, também, 

necessidade de ajustes quanto ao Escritório Modelo da Faculdade e a proposta de estágio curricular. 

Ao final, após as discussões, o Coordenador do Curso expressou a vontade de que se apresentasse 

um novo Regulamento de Estágio, no que ficou encarregada a Profª. Simone de Biazzi. Nada mais 

havendo para ser discutido, declarei encerrada a reunião às 18:00, lavrei e assinei a presente. 

 

 

Prof. Dr. Renato Duro Dias 

 


