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Ata n. 29/2016 
Câmara de Pós-Graduação do Conselho da Faculdade de Direito 

Aos vinte dias do mês de março de 2017, às 14:30 horas, na Sala 6101 da Faculdade de Direito da Universidade 1 

Federal do Rio Grande, estiveram reunidos os professores Anderson Lobato; Carlos André Birnfeld; Éder 2 

Dion Costa; Maria de Fátima Gautério; Raquel Sparemberger; Salah Khaled Jr.; Elizardo Costa; Renato Dias; 3 

Hemerson Pase; e o representante discente Luís Felipe Hatje; para a reunião da Câmara de Pós-Graduação do 4 

Conselho da Faculdade de Direito. Justificaram ausência dos professores Eduardo Corrêa; Maria Claudia 5 

Brauner; Sheila Stolz; Liane Pazinato e José Ricardo Costa. O prof. Lobato ao iniciar a reunião solicitou a 6 

inclusão dos seguintes pontos de pauta Validação de Proficiência; Alterações curriculares. Aproveitamento de 7 

estudos; Homologação de Defesas de Dissertações. Após discussão a proposta foi aprovada por unanimidade. 8 

Ponto 01 Desligamento do Curso. 1.1 A coordenação do Curso registrou a ausência de solicitação de 9 

matrícula para o primeiro semestre de 2017 das estudantes: Ana Luiza de Lemos Nobre, matrícula n. 105852; 10 

e Andreia Castro Dias, matrícula 104161 caracterizando abandono do Curso. Após discussão o desligamento 11 

das estudantes foi aprovado por unanimidade por abandono. 1.2 O estudante Ignácio Fernandes, matrícula n. 12 

104169 teve sua solicitação de matrícula indeferida pela coordenação do Curso pois encontrava-se com 13 

pendência de créditos de disciplinas optativas. A coordenação registra a solicitação da profa. Sparemberger 14 

para registro da matrícula do estudante na disciplina de Direito, Diversidade e Inclusão social, Turma de 2015, 15 

segundo semestre, esclarecendo que o estudante cursou a sua disciplina, apresentando trabalho final que 16 

encaminhou em anexo à sua solicitação, sem registro no Caderno de Classe. O estudante ficou de regularizar 17 

a sua situação junto à secretaria do curso, sem, contudo, encaminhar sua solicitação. A coordenação do Curso 18 

confirma que o estudante manteve contato com a secretaria sem de fato encaminhar solicitação formal para 19 

regularizar a sua participação na disciplina mencionada. Após ampla discussão a Câmara de Pós-Graduação 20 

aprovou a regularização da matrícula do estudante na disciplina de Direito, Diversidade e Inclusão Social para 21 

a Turma do segundo semestre de 2015. 1.3 A coordenação do curso registra que indeferiu a solicitação de 22 

matrícula da estudante Rosângela Del Moro, matrícula 104182 tendo em vista que que não havia completado 23 

os créditos das disciplinas optativas. Registra o recebimento do seu pedido de aproveitamento de Estudos, 24 

processo n. 23116.001977/2017-07. Após ampla discussão o pedido de aproveitamento da disciplina Gênero, 25 

Educação e Trabalho, concluído junto ao Curso de Mestrado em Educação da Universidade do Extremo Sul 26 

Catarinense, recomendado pela professora orientadora, foi aprovado por unanimidade. A Câmara de Pós-27 

Graduação aprovou a matrícula dos estudantes Ignácio Fernandes e Rosângela Del Moro para o primeiro 28 

semestre de 2017. Ponto 02 Homologação das defesas de Dissertação. A coordenação do Curso solicita a 29 

homologação das Defesas de Dissertação concluídas no final de 2016 dos estudantes: Abel Gabriel Gonçalves 30 

Junior; Silvia Gomes Terra Leite; Rosana Gomes da Rosa; Paula Velho Leonardo; e Carolina Belasquem de 31 

Oliveira, esclarecendo que os estudantes depositaram a versão revisada de suas dissertações no Banco de 32 

Dissertações e Teses da FURG, ambiente ARGO. Após os cumprimentos aos estudantes e a seus respectivos 33 

professores orientadores as Defesas foram homologadas por unanimidade. Ponto 03 Aproveitamento de 34 

estudos. A coordenação do curso solicita a homologação do aproveitamento de estudos dos estudantes do 35 

mestrado que realizaram disciplinas na qualidade de alunos especiais: Claudio Ruiz Engelke, processo n. 36 

23116.001731/2017-27, Direito, Ética e Bioética, Turma de 2015, segundo semestre; Yasmin Lange Seoane, 37 

processo n. 23116.001710/2017-10, Cidadania Ecológica, Turma de 2016, segundo semestre; Indira Capela 38 

Rodrigues, processo n. 23116.001695/2017-00, Educação em Direitos Humanos, Turma de 2016, segundo 39 

semestre; Alessandra Ruiz Trevisol, processo n. 23116.001706/20107-43, Direito, Diversidade e Inclusão 40 

Social, Turma de 2014, primeiro semestre. Juliana Gonçalves de Oliveira, processo n. 23116.001606/2017-41 

17, Constituição e Justiça Social; Turma de 2015, segundo semestre; e Políticas Públicas e Justiça Social, 42 

Turma 2016, primeiro semestre; Karoline Veiga França, processo n. 23116.001603/2017-83, Constituição e 43 

Justiça Social; Turma de 2015, segundo semestre; e Políticas Públicas e Justiça Social, Turma 2016, primeiro 44 

semestre. Renata Martins da Rosa, processo n. 23116.001376/2017-96, Direito, Saúde e Bioética, Turma de 45 

2015, primeiro semestre; e Políticas Públicas e Justiça Social, Turma 2016, primeiro semestre; e Carla Rosane 46 

Pereira Cruz, processo n. 23116.001585/2017-30, Direito, Diversidade e Inclusão Social, Turma de 2015, 47 

segundo semestre. Após discussão e cumprimentos ao Programa de Turma Especial do Curso de Mestrado em 48 

Direito e Justiça Social os pedidos de aproveitamento foram aprovados por unanimidade. Ponto 04 Alteração 49 

curricular. 4.1 Elaboração de Dissertação II. A coordenação do Curso propõe a inclusão do pré-requisito 50 
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Certificado de Proficiência em Língua estrangeira para a matrícula na disciplina de Elaboração de Dissertação 51 

II. Após discussão e com a justificativa de que a proposta evitará que o estudante possa vir a solicitar a 52 

organização de Banca examinadora para defesa da sua dissertação sem ter apresentado o Certificado de 53 

Proficiência em língua estrangeira, a proposta foi aprovada por unanimidade. 4.2 Estágio de Docência. A 54 

coordenação do Curso propõe a criação de quatro novas disciplinas com atribuição de um único crédito: 55 

Estágio de Docência I; Estágio de Docência II; Estágio de Docência III; e Estágio de Docência IV, 56 

esclarecendo que procura dessa forma valorizar a disciplina que oferece uma oportunidade de experiência 57 

docente aos estudantes do Curso. Após discussão a proposta foi aprovada por unanimidade. Ponto 05 Estágio 58 

de Docência. A coordenação do Curso registra a solicitação dos estudantes Bruna Bottero Corrêa, processo n. 59 

23116.001820/2017-73; Giovane Araújo Brandão, processo 23116.001796/2017-72; Liziane Bainy Velasco, 60 

processo n. 23116.001712/2017-09, para realização do estágio de docência junto às disciplinas de seus 61 

respectivos professores orientadores no Curso de Relações Internacionais do Campus de Santa Vitória do 62 

Palmar. Após ampla discussão as solicitações foram aprovadas por unanimidade. Ponto 06 Validação de 63 

Certificação de Proficiência. O estudante Rômulo Gubert de Mello Brum solicita validação do Certificado 64 

de Proficiência em língua inglesa do ETS.TOEFL.ITP sem convênio ou validação por Universidade brasileira. 65 

Após ampla discussão o seu pedido de validação foi indeferido, por não ser certificado de Instituição de Ensino 66 

Superior brasileira, regularmente reconhecida pela Ministério de Educação. Ponto 07 Plataforma Sucupira. 67 

A coordenação do Curso informou que encaminhou dentro do prazo o Coleta CAPES dos anos de 2014, 2015 68 

e 2016 para a avaliação quadrienal. Esclareceu ainda que a Comissão do Doutorado composta pelos 69 

professores Maria Claudia Brauner, Anderson Lobato, Raquel sparemberger; e Francisco Quintanilha, 70 

continua os estudos para submissão de Proposta de criação do Curso de Doutorado após resultado da 71 

quadrienal. Ponto 08 Eleição dos representantes docente e discente na Comissão de Bolsas CAPES-DS. 72 

A coordenação do Curso oferece Minuta da proposta de Deliberação 01/2017 da Câmara de Pós-Graduação 73 

que dispõe sobre a eleição dos representantes docente e discente na Comissão de Bolsas da CAPES-DS. Após 74 

leitura e discussão a minuta foi alterada e aprovada por unanimidade, passando a fazer parte integrante da 75 

presente Ata. Ponto 09 Eleição do representante discente junto ao Conselho da Faculdade de Direito. A 76 

coordenação informou que o corpo discente do mestrado tem uma vaga no Conselho da Faculdade de Direito 77 

que não foi ocupada nas últimas eleições. O prof. Birnfeld, Diretor da Faculdade de Direito esclareceu que em 78 

breve estará organizando novo processo eleitoral para recomposição do Conselho da Faculdade de Direito e 79 

que seria importante contar com a participação dos estudantes do Mestrado. Ponto 10 Proposta de revisão 80 

do Regimento do Curso. A coordenação informou que o Comitê de Pós-Graduação stricto sensu (CPG) está 81 

finalizando a discussão para alteração do Regimento Geral dos Cursos de Pós-Graduação da Universidade. A 82 

Câmara de Pós-Graduação recomenda que a Coordenação do Curso encaminhe proposta de Revisão do 83 

Regimento Interno do Curso de Mestrado em Direito e Justiça Social incorporando as Atas anteriores que 84 

ofereceram procedimentos administrativos internos, notadamente: (a) para que a solicitação de organização 85 

de banca examinadora de defesa de dissertação para aprovação pela Câmara de Pós-Graduação no prazo de 86 

30 dias antes da data prevista para a sua realização e que somente em casos excepcionais a coordenação seja 87 

autorizada a aprovar a realização de bancas examinadoras ad referendum da Câmara de Pós-Graduação; (b) 88 

do mesmo modo recomenda que a disciplinas sem nota no final do semestre (Conceito I) seja caracterizada 89 

como reprovação, especialmente a disciplina de Elaboração de Dissertação II; outrossim, (c) que os pedidos 90 

de Aproveitamento de disciplina sejam submetidos até o final do terceiro semestre do Curso e limitados aos 91 

últimos 5 anos de sua conclusão da referida disciplina; finalmente, (d) que seja encaminhado ao Conselho da 92 

Faculdade de Direito uma proposta de revisão da Câmara de Pós-Graduação para alterar a sua composição 93 

com a participação dos seguintes integrantes: coordenador do Curso; coordenador adjunto; um representante 94 

discente eleito em processo eleitoral aprovado pela Câmara de Pós-Graduação; e dois professores permanentes 95 

eleitos igualmente em processo eleitoral aprovado pela Câmara de Pós-Graduação; sendo que os demais 96 

professores permanentes sejam reconhecidos como membros suplentes da Câmara de Pós-Graduação com 97 

direito à voz e voto quando presentes em reuniões ordinárias e extraordinárias. Nada mais havendo para ser 98 

discutido, foi encerrada a reunião às 16:00 horas, e lavrada e assinada por mim a presente Ata. Prof. Dr. 99 

Anderson O. C. Lobato 100 



DELIBERAÇA O Nº 03/2017 
 

CA MARA DE PO S-GRADUAÇA O DO CONSELHO DA FACULDADE DE DIREITO 
 
 

 
Dispõ e sõbre Eleiçã õ dõs representãntes dõcente e discentes 
dõ Cursõ de Mestrãdõ em Direitõ e Justiçã Sõciãl nã Cõmissã õ 
de Bõlsãs dã CAPES-DS dõ Prõgrãmã de Põ s-Grãduãçã õ em 
Direitõ dã Fãculdãde de Direitõ dã FURG. 

 
 

 O presidente dã Cã mãrã de Põ s-Grãduãçã õ dã Fãculdãde de Direitõ dã 
Universidãde Federãl dõ Riõ Grãnde - FURG, tendõ em vistã decisã õ tõmãdã pelã Cã mãrã 
de Põ s-Grãduãçã õ dõ Cõnselhõ dã Fãculdãde de Direitõ tõmãdã em reuniã õ dõ diã 20 de 
mãrçõ de 2017, Atã nº 29/2017, 
 
 

R E S O L V E: 
 
 
 
Art. 1º - Cõlõcãr em vigõr ãs nõrmãs em ãnexõ, que trãtãm dõ prõcessõ de Eleiçã õ dõs 
representãntes dõcente e discentes dõ Cursõ de Mestrãdõ em Direitõ e Justiçã Sõciãl nã 
Cõmissã õ de Bõlsãs dã CAPES-DS dõ Prõgrãmã de Põ s-Grãduãçã õ em Direitõ dã Fãculdãde 
de Direitõ dã FURG.  
 
Art. 2º                 A presente DELIBERAÇA O entrã em vigõr nestã dãtã. 
 
 
 
 
 

Prõfã. Mãriã Clãudiã Crespõ Brãuner 
 
 
 

PRESIDENTE DA CA MARA DE PO S-GRADUAÇA O DA FACULDADE DE DIREITO 
 
 
  



Anexõ dã Deliberãçã õ nº 003/2017 dã  
Cã mãrã de Põ s-Grãduãçã õ dã Fãculdãde De Direitõ 

Nõrmãs pãrã ã eleiçã õ dõs representãntes discentes e dõcentes dã Cõmissã õ de Bõlsãs 
dõ Prõgrãmã de Bõlsãs CAPES-DS dõ Cursõ de Mestrãdõ em Direitõ e Justiçã Sõciãl 

Art. 1° - A Eleiçã õ de que trãtã estã nõrmã serã  reãlizãdã cõnfõrme õ crõnõgrãmã ãbãixõ 
e serã  cõõrdenãdã pelã Cõõrdenãçã õ dõ Cursõ de Mestrãdõ em Direitõ e Justiçã Sõciãl, nõs 
seguintes termõs: 

 

Data Atividade 

27 ã 31 de mãrçõ de 2017 Inscriçã õ dãs chãpãs 

04 de ãbril de 2017 Divulgãçã õ dãs Chãpãs Inscritãs 

05 de ãbril de 2017 Prãzõ pãrã recursõs de impugnãçã õ ã 
cãndidãtõs inscritõs 

07 de ãbril de 2017 Prãzõ pãrã divulgãçã õ dõs resultãdõs dõs 
recursõs de impugnãçã õ ã cãndidãtõs inscritõs 

10 ã 14 de ãbril de 2017 Perí õdõ de cãmpãnhã 

17 e 18 ãbril de 2017 Eleiçã õ 

19 ãbril de 2017 Divulgãçã õ dõ resultãdõ dã Eleiçã õ 

Mãiõ de 2017 Reuniã õ dã Cã mãrã de Põ s-Grãduãçã õ pãrã 
hõmõlõgãçã õ dõ resultãdõ  

 
Pãrã grãfõ U nicõ -  Cãsõ existã ãpenãs umã chãpã inscritã, õ prõcessõ encerrãr-se-ã  em 
08/04/2017, dispensãndõ-se ãs etãpãs põsteriõres, cãbendõ ã Cõõrdenãçã õ prõclãmãr de 
imediãtõ õ resultãdõ e encãminhãr ã infõrmãçã õ pãrã hõmõlõgãçã õ pelã Cã mãrã de Põ s-
Grãduãçã õ dõ Cõnselhõ dã Fãculdãde de Direitõ em reuniã õ imediãtãmente subsequente. 

Art. 2° - Pãrã tõdõs õs efeitõs destã nõrmã define-se: 

ã) quãdrõ dõcente, õs prõfessõres permãnentes e cõlãbõrãdõres dõ Cursõ de Mestrãdõ em 
Direitõ e Justiçã Sõciãl; 

b) quãdrõ discente, õs estudãntes regulãrmente mãtriculãdõs nõ Cursõ de Mestrãdõ em 
Direitõ e Justiçã Sõciãl. 

Art. 3° - O prõcessõ Eleitõrãl descritõ nestã nõrmã ãbrãngerã  õ prõcessõ de Eleiçã õ dõs 
representãntes dõcentes e discentes dõ Cursõ de Mestrãdõ em Direitõ e Justiçã Sõciãl nã 
Cõmissã õ de Bõlsãs dã CAPES-DS dõ Prõgrãmã de Põ s-Grãduãçã õ em Direitõ dã Fãculdãde 
de Direitõ dã FURG, que õcõrrerã õ nõs termõs dã presente nõrmã. 

Pãrã grãfõ U nicõ - Põderã õ pãrticipãr dã Eleiçã õ, cõmõ võtãntes, õs integrãntes dõ quãdrõ 
dõcente e discente definidõ nõ Artigõ 2°. 

Art. 4° - A Eleiçã õ serã  reãlizãdã ãtrãve s de võtõ diretõ, secretõ e fãcultãtivõ. 

CAPI TULO II 

DA INSCRIÇA O DAS CHAPAS 

Art. 5° - Põderã õ cãndidãtãr-se pãrã representãnte dõcente e discentes dõ Cursõ de 
Mestrãdõ em Direitõ e Justiçã Sõciãl nã Cõmissã õ de Bõlsãs dã CAPES-DS dõ Prõgrãmã de 
Põ s-Grãduãçã õ em Direitõ dã Fãculdãde de Direitõ õs prõfessõres permãnentes e 
estudãntes regulãres dã Turmã 2016 dõ Cursõ de Mestrãdõ em Direitõ e Justiçã Sõciãl, nõs 
termõs dã Põrtãriã CAPES n. 76/2010, ãrtigõ 4º, incisõ IV. 

Art. 6º - A inscriçã õ dã chãpã deverã  cõnter dõis nõmes, dentre õs quãis serã õ ãpõntãdõs, 
nestã õrdem, õs cãndidãtõs titulãr e suplente. 



Anexõ dã Deliberãçã õ nº 003/2017 dã  
Cã mãrã de Põ s-Grãduãçã õ dã Fãculdãde De Direitõ 

Nõrmãs pãrã ã eleiçã õ dõs representãntes discentes e dõcentes dã Cõmissã õ de Bõlsãs 
dõ Prõgrãmã de Bõlsãs CAPES-DS dõ Cursõ de Mestrãdõ em Direitõ e Justiçã Sõciãl 

Art. 7° - A inscriçã õ dãs chãpãs serã  feitã nã Secretãriã dõ Cursõ de Mestrãdõ em Direitõ e 
Justiçã Sõciãl, nõ perí õdõ referidõ nõ crõnõgrãmã cõnstãnte nõ Art. 1º mediãnte 
requerimentõ dirigidõ ã Cõõrdenãçã õ dõ Cursõ, ãssinãdõ pelõs integrãntes dã chãpã. 

Pãrã grãfõ U nicõ – Serã  ãdmitidã ã inscriçã õ dã chãpã viã e-mãil encãminhãdõ ã  Secretãriã 
dõ Prõgrãmã de Põ s-Grãduãçã õ em Direitõ (ppgd@furg.br), pelõ cãndidãtõ.  

Art. 8° - Dõ indeferimentõ dã inscriçã õ cãberã  recursõ ã  Cã mãrã de Põ s-Grãduãçã õ dõ 

Cõnselhõ dã Fãculdãde de Direitõ nã dãtã referidã nõ crõnõgrãmã cõnstãnte nõ Art. 1õ, õ 
quãl serã  julgãdõ e exãminãdõ nõ prãzõ lã  cõnstãnte. 

CAPI TULO III 

DO ENCAMINHAMENTO DA ELEIÇA O 

Art. 9° - A cõõrdenãçã õ dã eleiçã õ juntõ ã  Cõmunidãde Universitã riã dã Fãculdãde de 
Direitõ serã  reãlizãdã pelã Cõõrdenãçã õ dõ Cursõ de Mestrãdõ em Direitõ e Justiçã Sõciãl. 

Art. 10 - Dãs decisõ es dã Cõõrdenãçã õ cãberã  recursõ ã  Cã mãrã de Põ s-Grãduãçã õ dõ 
Cõnselhõ dã Fãculdãde de Direitõ.   

Art. 11. A  Cõõrdenãçã õ cõmpete: 

ã)  cõõrdenãr õs prõcessõs de inscriçã õ dãs chãpãs e õs respectivõs prõcessõs de eleiçã õ; 

b)  fiscãlizãr ã õbservã nciã dãs nõrmãs estãbelecidãs nõ prõcessõ de Eleiçã õ e, em cãsõ de 
infringe nciã, õferecer denu nciã ã  Cã mãrã Põ s-Grãduãçã õ, que põderã  deliberãr sõbre ã 
impugnãçã õ dã chãpã infrãtõrã; 

c)  escõlher õ fõrmãtõ dã eleiçã õ, se em sistemã infõrmãtizãdõ õu mãnuãl, e, nõ segundõ 
cãsõ, nõmeãr, instruir e fiscãlizãr õs integrãntes dãs mesãs receptõrãs e ãpurãdõrãs de 
võtõs, ãssim cõmõ designãr õs respectivõs lõcãis e hõrã riõs de funciõnãmentõ, bãixãndõ 
nõrmãs cõmplementãres sõbre õs prõcedimentõs de võtãçã õ e ãpurãçã õ; 

 d)  elãbõrãr õ mãpã finãl cõm õs resultãdõs dã Eleiçã õ e encãminhã -lõ pãrã hõmõlõgãçã õ 
pelã Cã mãrã de Põ s-Grãduãçã õ dõ Cõnselhõ dã Fãculdãde de Direitõ; 

e)  decidir sõbre ã nulidãde de võtõ; 

f)  decidir sõbre ã inscriçã õ dãs chãpãs, de ãcõrdõ cõm ãs nõrmãs vigentes; 

g)  prõceder ã sõrteiõ cõm ã finãlidãde de definir ã õrdem dãs chãpãs nã ce dulã dã Eleiçã õ. 

CAPI TULO IV 

DA PROMOÇA O E DA DIVULGAÇA O DA ELEIÇA O 

Art. 12. A divulgãçã õ dãs prõpõstãs dãs cãndidãturãs deverã  õcõrrer nõs limites dõ debãte 
de ideiãs e dã defesã de prõpõstãs cõntidãs nõs prõgrãmãs que nõrteãrã õ ã ãçã õ e ã gestã õ 
dõs mesmõs. 

Pãrã grãfõ U nicõ – Outrãs fõrmãs de prõmõçã õ nã õ referidãs nõ presente ãrtigõ deverã õ 
ser õbjetõ de cõnsultã pre viã ã  Cõõrdenãçã õ, que deliberãrã  sõbre õ temã, estendendõ ãs 
ãtividãdes ãutõrizãdãs ã tõdõs õs cãndidãtõs. 

CAPI TULO V 

DO VOTO 

 Art. 13. Cãdã võtãnte võtãrã  em ãpenãs umã chãpã. 

§ 1° - Os võtõs em que cõnstem mãis de umã chãpã õu que cõntenhãm inscriçõ es ãlheiãs 
ã  ce dulã e/õu rãscunhõs õu rãsurãs serã õ ãnulãdõs. 



Anexõ dã Deliberãçã õ nº 003/2017 dã  
Cã mãrã de Põ s-Grãduãçã õ dã Fãculdãde De Direitõ 

Nõrmãs pãrã ã eleiçã õ dõs representãntes discentes e dõcentes dã Cõmissã õ de Bõlsãs 
dõ Prõgrãmã de Bõlsãs CAPES-DS dõ Cursõ de Mestrãdõ em Direitõ e Justiçã Sõciãl 

§ 2° - Sõb nenhumã hipõ tese serã  permitidõ õ võtõ põr prõcurãçã õ. 

CAPI TULO VI 
DA APURAÇA O 

Art. 14. Serã õ eleitõs pãrã ãs vãgãs de representãntes dõcente e discente dã Cõmissã õ de 
Bõlsãs-DS/CAPES ãs respectivãs chãpãs mãis võtãdãs. 

Pãrã grãfõ u nicõ. A Cõmissã õ de Bõlsãs-DS/CAPES serã  integrãdã pelã Cõõrdenãçã õ dõ 
Cursõ de Mestrãdõ em Direitõ e Justiçã Sõciãl, um representãnte dõcente e um represente 
discentes e seus respectivõs suplentes. 

DAS DISPOSIÇO ES FINAIS 

Art. 15. A Cõõrdenãçã õ deverã  ãpurãr, divulgãr e encãminhãr õs resultãdõs finãis dã 

Eleiçã õ ã  Cã mãrã de Põ s-Grãduãçã õ, pãrã hõmõlõgãçã õ, nõ prãzõ referidõ nõ Art. 1õ, se 
fõr õ cãsõ. 

Art. 16. Os cãsõs õmissõs destã nõrmã deverã õ ser decididõs pelã Cõõrdenãçã õ e ãfixãdõs 
nõs quãdrõs õficiãis de ãvisõs. 

§ 1° - Dãs decisõ es dã Cõõrdenãçã õ cãberã  recursõ, nõ prãzõ de 24 hõrãs, dirigidõ ã  
Cã mãrã de Põ s-Grãduãçã õ, que se reunirã  extrãõrdinãriãmente pãrã julgãmentõ; 

§ 2° - A interpõsiçã õ de recursõ nã õ ãcãrretãrã  ãlterãçõ es de crõnõgrãmã dã Eleiçã õ. 




