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Ata n. 30/2016 
Câmara de Pós-Graduação do Conselho da Faculdade de Direito 

Aos 07 de abril de 2017, às 17:00 horas, na Sala 6101 da Faculdade de Direito da Universidade Federal do 1 

Rio Grande, estiveram reunidos os professores Maria Claudia Brauner; Anderson Lobato; Carlos André 2 

Birnfeld; Éder Dion Costa; Maria de Fátima Gautério; Eduardo Corrêa; Elizardo Costa; Felipe Wienke; 3 

José Ricardo Costa; e o representante discente Luís Felipe Hatje para a reunião da Câmara de Pós-4 

Graduação do Conselho da Faculdade de Direito. Justificaram ausência dos professores Raquel 5 

Sparemberger; Salah Khaled Jr.; Sheila Stolz; Liane Pazinato e Renato Dias. A professora Maria Claudia 6 

Brauner ao iniciar a reunião solicitou a inclusão dos seguintes pontos de pauta: pedidos de matrícula na 7 

disciplina de Estágio de Docência; cooperação científica com prof. Dr. Jaime Gabriel Garcia Ruiz, da 8 

Universidade Central Marta Abreu de Las Villas, de Cuba; Estágio de pesquisa da estudante Juliana 9 

Toralles, junto à Universidade Católica do Chile, com a profa. Dra. Carmen Domingues; e proposta de 10 

revisão da Câmara de Pós-Graduação do Conselho da Faculdade de Direito. Após discussão a proposta foi 11 

aprovada por unanimidade. Ponto 01 Aprovação da Ata 29/2017, de 20-03-2017. Após leitura e pedidos 12 

de ajustes pontuais, a Ata foi aprovada por unanimidade. Ponto 02 Solicitações de organização de bancas 13 

examinadoras para o mês de maio próximo. A profa. Maria Claudia Brauner esclareceu que doravante, 14 

seguindo a recomendação da Câmara de Pós-Graduação (Ata n. 29/25017), submeterá na primeira semana 15 

de cada mês os pedidos de organização de Banca examinadoras para o mês seguinte. 2.1 A profa. Maria de 16 

Fátima Gautério, orientanda Patrícia Farias dos Santos, examinadores: profa. Raquel Sparemberger; e Ana 17 

Clara Henning, UFPel; data prevista para a defesa 08-05-2017, às 14h; 2.2 O Prof. Renato Dias, orientanda 18 

Taiane da Cruz Rolim, examinadores: profa. Raquel Sparemberger, profa. Ana Clara Henning, UFPel, data 19 

prevista para a defesa 05-05-2017, às 10h; 2.3 O prof. Francisco Quintanilha, orientanda Natália Centeno 20 

Rodrigues, examinadores: profa. Raquel Sparemberger; e Profa. Marcelo Moura, UCPel, data prevista para 21 

a defesa 08-05-2017, às 14h. Após discussão os pedidos de organização das bancas examinadoras foram 22 

aprovados por unanimidade. Ponto 03 Homologação do processo eleitoral dos representantes docente 23 

e discente para a Comissão de Bolsas CAPES-DS, Deliberação n. 03/2017 da Câmara de Pós-24 
Graduação. O prof. Lobato informou que publicou na página web do PPGD a abertura do processo eleitoral 25 

nos termos da Deliberação n. 03/2017. A coordenação recebeu a candidatura de uma chapa para a 26 

representação docente: Prof. José Ricardo Costa, titular; prof. Felipe Wienke, suplente; e uma chapa para a 27 

representação discente: estudante Felipe Hatje, titular; e Pâmela Bolson, suplente. Após discussão e 28 

cumprimentos aos candidatos à representação docente e discente, o resultado da eleição foi homologação 29 

por unanimidade. Ponto 04 Aproveitamento de disciplinas. 4.1 Ana Paula Dupuy Patella, Processo n. 30 

23116.002061/2017-66, matrícula aluno especial na disciplina Direito, Ética e Justiça, Turma 20158, 31 

segundo semestre, aprovada por unanimidade. Disciplina Temas e Conceitos do Pensamento Político 32 

Contemporâneo: uma abordagem filosófica, Turma 2015, segundo semestre, Mestrado em Democracia e 33 

Processo Políticos, Universidade Federal de Pelotas, UFPel. Após ampla discussão o pedido de 34 

aproveitamento foi indeferido por unanimidade. A Câmara de Pós-Graduação orienta os estudantes para o 35 

fato de que o aproveitamento de disciplinas externas depende de autorização prévia da Coordenação do 36 

Curso e do professor orientador. 4.2 Eduardo de Oliveira Soares Real, processo n. 23116.002593/2017-01, 37 

matrícula aluno especial disciplina aluno especial Políticas Públicas e Justiça Social, Turma 2016, primeiro 38 

semestre; matrícula aluno especial na disciplina Direito, Diversidade e Inclusão Social, Turma 2016, 39 

segundo semestre. Após discussão os pedidos de aproveitamento foram aprovados por unanimidade. 4.3 40 

Vanessa dos Santos Moura, processo n. 23116.002202/2017-41, matrícula especial na disciplina Justiça 41 

socioambiental, Turma 2016, primeiro semestre; matrícula especial na disciplina Constituição e Justiça 42 

Social, Turma 2016, segundo semestre. Após discussão os pedidos de aproveitamento foram aprovados por 43 

unanimidade. Disciplina de Princípios da Educação Ambiental, do Curso de Doutorado em Educação 44 

Ambiental da FURG. Após discussão o pedido de aproveitamento foi indeferido, tendo em vista a 45 

necessidade de solicitação prévia para matrícula em disciplina externa ao Curso, aprovada pela 46 

Coordenação. 4.4 Hipólito Domenech Lucena, processo n. 23116.002612/2017-91, matrícula especial na 47 

disciplina Direito e Economia Solidária, Turma 2016, segundo semestre. Após discussão pedido de 48 
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aproveitamento aprovado por unanimidade. 4.5 Rodrigo da Silveira Cardoso, processo n. 49 

23116.002684/2017-39, matrícula especial na disciplina Direito e Economia Solidária, Turma 2016, 50 

segundo semestre. Após discussão o pedido de aproveitamento foi aprovado por unanimidade. Ponto 05 51 

Matrícula na disciplina de Estágio de Docência. 5.1 A estudante Ana Paula Dupuy Patella solicita 52 

matrícula na disciplina de Estágio de Docência sob orientação da profa. Maria Claudia Brauner; supervisão 53 

do prof. Hermerson Pase, junto a uma disciplina do Curso de Relações Internacionais. Após discussão a 54 

solicitação foi aprovada por unanimidade. 5.2 A estudante Renata Martins da Rosa solicita matrícula na 55 

disciplina de Estágio de Docência, sob orientação do prof. Eder Dion Costa; e supervisão da profa. Ms. 56 

Clarice Pires Marques, na disciplina de Prática Jurídica Social I, Turma J, do Escritório Modelo de 57 

Assessoria Jurídica (EMAJ) do Curso de Direito. Após discussão o pedido de matrícula foi aprovado por 58 

unanimidade. Ponto 06 Cooperação científica com prof. Dr. Jaime Gabriel Garcia Ruiz, da 59 

Universidade Central Marta Abreu de Las Villas, de Cuba. O prof. Eder Dion Costa apresenta a 60 

proposta de cooperação científica com o prof. Jaime Ruiz, que estará em Pelotas no segundo semestre de 61 

2017 para realização de um estágio de pós-doutorado sob a responsabilidade da profa. Simone de Mello da 62 

Universidade Federal de Pelotas (UFPel), conforme correspondência encaminhada à coordenação do 63 

Mestrado de 28 de março de 2017. Esclarece ainda que a UFPel estará assumindo as despesas com a estadia 64 

e manutenção do prof. Jaime Ruiz. Tendo em vista a experiência de cooperação iniciada quando a sua 65 

primeira visita ao Brasil em 2015, o Prof. Eder propõe a participação do prof. Jaime Ruiz na qualidade de 66 

professor colaborador junto ao Curso de Mestrado em Direito e Justiça Social, incialmente participando a 67 

oferta da disciplina de Direito e Economia Solidária no segundo semestre de corrente ano, mas igualmente 68 

contribuindo com o seu projeto de pesquisa Grupo transdisciplinar em pesquisa jurídica para a 69 

sustentabilidade. Após ampla discussão a proposta do prof. Carlos André Birnfeld para que o prof. Jaime 70 

Ruiz venha integrar a nossa equipe docente na qualidade de professor colaborador foi aprovada por 71 

unanimidade. O Prof. Eduardo Pitrez registrou a necessidade de que o prof. Jaime Ruiz submeta à Câmara 72 

de Pós-Graduação uma proposta formal de colaboração junto ao Mestrado em Direito e Justiça Social. O 73 

prof. Lobato submeteu à Câmara de Pós-Graduação a proposta de assumir o bilhete de ida e volta do Prof. 74 

Jaime Ruiz para Pelotas no segundo semestre de 2017. Após discussão a proposta foi aprovada por 75 

unanimidade. Ponto 07 Estágio de pesquisa da estudante Juliana Toralles, junto à Universidade 76 

Católica do Chile, com a profa. Dra. Carmen Domingues. O prof. José Ricardo Costa apresentou a 77 

proposta de estágio de pesquisa para a finalização da Dissertação da estudante Juliana Toralles, bolsista da 78 

CAPES-DS. O estágio de pesquisa de no máximo dois meses ocorrerá na cidade de Santiago do Chile, com 79 

a profa. Carmen Dominguez e Hugo Cifuentes da Universidade Católica do Chile, com quem a profa. Maria 80 

Claudia Brauner mantém científica com a Rede Internacional Universitária de Bioética da Universidade de 81 

Rennes, França. Após ampla discussão com destaque para a importância de qualidade do trabalho de 82 

Dissertação com a pesquisa a ser realizada, a proposta foi aprovada por unanimidade. Ponto 08 Proposta 83 

de revisão da Câmara de Pós-Graduação do Conselho da Faculdade de Direito. O prof. Lobato 84 

apresentou proposta para a revisão da Câmara de Pós-Graduação com a criação da Câmara de Pós-85 

Graduação stricto sensu, o prof. Eduardo Pitrez sugeriu se seja apresentada igualmente a proposta de criação 86 

da Câmara de Pós-Graduação lato sensu. De fato, com a criação de ambas novas Câmaras do Conselho da 87 

Faculdade de Direito será possível assegurar a simetria com a organização institucional ´dos Comitês de 88 

Pós-Graduação stricto sensu (CPG; e Comitê de Pós-Graduação lato sensu (COLASE). Após leitura da 89 

proposta, que passa a fazer integrante da presente Ata a proposta foi aprovada por unanimidade para que 90 

seja encaminhada ao Conselho da Faculdade de Direito (ConFaDir). Nada mais havendo para ser discutido, 91 

foi encerrada a reunião às 19:00 horas, lavrada e assinada por mim Prof. Dr. Anderson O. C. Lobato, 92 

coordenador adjunto do Curso de Mestrado em Direito e Justiça Social, encaminhada por e-mail aos 93 

membros da Câmara de Pós-Graduação para que no prazo de cinco dias úteis, manifestem, por escrito, sua 94 

proposta de ajuste e adequação do texto final, que será considerado aprovado e publicado na página web da 95 

Faculdade de Direito: http://direito.furg.br. 96 



DELIBERAÇA O Nº 00X/2017 
 

CONSELHO ACADE MICO DA FACULDADE DE DIREITO 
 
 

 
Dispõ e sõbre a õrganizaça õ da Ca mara de Põ s-Graduaça õ 
stricto sensu dõ Cõnselhõ da Faculdade de Direitõ da 
Universidade Federal dõ Riõ Grande, FURG. 

 
 O Diretõr da Faculdade de Direitõ da Universidade Federal dõ Riõ Grande - FURG, 
na qualidade de Presidente dõ CONSELHO ACADE MICO DA FACULDADE DE DIREITO, 
tendõ em vista decisa õ deste Cõnselhõ tõmada em reunia õ dõ dia XX de xxx  de 2017, Ata 
nº 0XX/2017, 
 
 

R E S O L V E: 
 
 
Art. 1º - Cõlõcar em vigõr as nõrmas em anexõ, que tratam da õrganizaça õ da Ca mara de 
Põ s-Graduaça õ stricto sensu dõ Cõnselhõ da Faculdade de Direitõ da Universidade Federal 
dõ Riõ Grande, FURG.  
 
Art. 2º                 A presente DELIBERAÇA O entra em vigõr nesta data. 
 
 
 
 
 

Prõf. Dr. CARLOS ANDRE  BIRNFELD 
 
 
 

PRESIDENTE DO CONSELHO DA FADIR 
 
 
 
  



(Anexõ da DELIBERAÇA O nº 0XX/2017 dõ CONSELHO DA FADIR) 

Art. 1º. - Nõs termõs dõs artigõs 11 e 6º, incisõ XXV dõ Regimentõ Geral da Faculdade de 
Direitõ, fica criada a Ca mara de Põ s-Graduaça õ stricto sensu dõ Cõnselhõ da Faculdade de 
Direitõ da Universidade Federal dõ Riõ Grande, FURG. 

§ 1º. - A referida Ca mara sera  presidida pelõ Cõõrdenadõr dõ Prõgrama de Põ s-Graduaça õ 
em Direitõ (Mestradõ e Dõutõradõ) e cõmpõsta pelõ cõõrdenadõr adjuntõ, 2 
representantes dõ cõrpõ dõcente permanente; e um representante dõ cõrpõ discente.  

§ 2º. - Os prõfessõres permanentes dõ Prõgrama de Põ s-Graduaça õ em Direitõ sa õ 
suplentes da Ca mara, cõm direitõ de võz e võtõ quandõ presentes a s suas reuniõ es 
õrdina rias e extraõrdina rias. 

§ 3º. - As sessõ es da Ca mara instalam-se cõm a presença dõ nõ mí nimõ tre s membrõs e 
suas decisõ es sera õ tõmadas põr maiõria simples dõs võtõs dõs presentes. 

Art. 2° - Cõmpete a  Ca mara de Põ s-Graduaça õ stricto sensu: 

I.- aprõvar seu regimentõ internõ; 

II.- deliberar sõbre õs Prõjetõs põlí ticõ-pedagõ gicõs de seus respectivõs cursõs; 

III.- deliberar sõbre a distribuiça õ das bõlsas remuneradas dõs respectivõs cursõs; 

IV.- deliberar sõbre õ Relatõ riõ de Atividades Anual dõs respectivõs Cursõs; 

V.- implementar, nõ a mbitõ dõs Cursõs, õ Prõgrama de Avaliaça õ da Universidade; 

VI.- regulamentar õ prõcessõ de indicaça õ da representaça õ dõ cõrpõ dõcente e discente; 

VII.- deliberar sõbre as diretrizes para õs prõcessõs seletivõs de ingressõ nõs seus 
respectivõs Cursõs; 

VIII.- õrganizar e realizar õ prõcessõ de eleiça õ dõs Cõõrdenadõres de Cursõs. 

Para grafõ u nicõ. - As cõmpete ncias cõnstantes nõ presente artigõ cõnsideram-se, para 
tõdõs õs fins, delegadas a  Ca mara de Põ s-Graduaça õ stricto sensu pela Cõnselhõ da 
Faculdade de Direitõ da Universidade Federal dõ Riõ Grande, FURG, nõs termõs dõ incisõ 
XXV dõ artigõ 6º dõ seus respectivõ Regimentõ. 

Art. 3° - Das decisõ es da Ca mara de Põ s-Graduaça õ stricto sensu cabe recursõ aõ Cõnselhõ 
da Faculdade de Direitõ nõ prazõ de cincõ dias a cõntar da data da publicaça õ na pa gina 
web da Faculdade de Direitõ, http://www.direitõ.furg.br. 

Art. 4° - O Regimentõ Internõ da Ca mara dispõra  sõbre õs detalhamentõs pertinentes aõ 
seu respectivõ funciõnamentõ. 

 

 

Riõ Grande, xx de xxxx de 2017. 



DELIBERAÇA O Nº 00X/2017 
 

CONSELHO ACADE MICO DA FACULDADE DE DIREITO 
 
 

 
Dispõ e sõbre a õrganizaça õ da Ca mara de Põ s-Graduaça õ lato 
sensu dõ Cõnselhõ da Faculdade de Direitõ da Universidade 
Federal dõ Riõ Grande, FURG. 

 
 O Diretõr da Faculdade de Direitõ da Universidade Federal dõ Riõ Grande - FURG, 
na qualidade de Presidente dõ CONSELHO ACADE MICO DA FACULDADE DE DIREITO, 
tendõ em vista decisa õ deste Cõnselhõ tõmada em reunia õ dõ dia XX de xxx  de 2017, Ata 
nº 0XX/2017, 
 
 

R E S O L V E: 
 
 
Art. 1º - Cõlõcar em vigõr as nõrmas em anexõ, que tratam da õrganizaça õ da Ca mara de 
Põ s-Graduaça õ lato sensu dõ Cõnselhõ da Faculdade de Direitõ da Universidade Federal 
dõ Riõ Grande, FURG.  
 
Art. 2º                 A presente DELIBERAÇA O entra em vigõr nesta data. 
 
 
 
 
 

Prõf. Dr. CARLOS ANDRE  BIRNFELD 
 
 
 

PRESIDENTE DO CONSELHO DA FADIR 
 
 
 
  



(Anexõ da DELIBERAÇA O nº 0XX/2017 dõ CONSELHO DA FADIR) 

Art. 1º. - Nõs termõs dõs artigõs 11 e 6º, incisõ XXV dõ Regimentõ Geral da Faculdade de 
Direitõ, fica criada a Ca mara de Põ s-Graduaça õ lato sensu dõ Cõnselhõ da Faculdade de 
Direitõ da Universidade Federal dõ Riõ Grande, FURG. 

§ 1º. - A referida Ca mara sera  presidida pelõ Cõõrdenadõr de um dõs Cursõs de Põ s-
Graduaça õ lato sensu e cõmpõsta pelõ cõõrdenadõr adjuntõ, 2 representantes dõ cõrpõ 
dõcente dõs Cursõs; e um representante dõ cõrpõ discente de cada Cursõ em andamentõ.  

§ 2º. - Os prõfessõres dõs Cursõs de Põ s-Graduaça õ lato sensu sa õ suplentes da Ca mara, 
cõm direitõ de võz e võtõ quandõ presentes a s suas reuniõ es õrdina rias e extraõrdina rias. 

§ 3º. - As sessõ es da Ca mara instalam-se cõm a presença dõ nõ mí nimõ tre s membrõs e 
suas decisõ es sera õ tõmadas põr maiõria simples dõs võtõs dõs presentes. 

Art. 2° - Cõmpete a  Ca mara de Põ s-Graduaça õ stricto sensu: 

I.- aprõvar seu regimentõ internõ; 

II.- deliberar sõbre õs Prõjetõs põlí ticõ-pedagõ gicõs de seus respectivõs cursõs; 

III.- deliberar sõbre a distribuiça õ das bõlsas remuneradas dõs respectivõs cursõs; 

IV.- deliberar sõbre õ Relatõ riõ de Atividades Anual dõs respectivõs Cursõs; 

V.- implementar, nõ a mbitõ dõs Cursõs, õ Prõgrama de Avaliaça õ da Universidade; 

VI.- regulamentar õ prõcessõ de indicaça õ da representaça õ dõ cõrpõ dõcente e discente; 

VII.- deliberar sõbre as diretrizes para õs prõcessõs seletivõs de ingressõ nõs seus 
respectivõs Cursõs; 

VIII.- õrganizar e realizar õ prõcessõ de eleiça õ dõs Cõõrdenadõres de Cursõs. 

Para grafõ u nicõ. - As cõmpete ncias cõnstantes nõ presente artigõ cõnsideram-se, para 
tõdõs õs fins, delegadas a  Ca mara de Põ s-Graduaça õ lato sensu pela Cõnselhõ da Faculdade 
de Direitõ da Universidade Federal dõ Riõ Grande, FURG, nõs termõs dõ incisõ XXV dõ 
artigõ 6º dõ seus respectivõ Regimentõ. 

Art. 3° - Das decisõ es da Ca mara de Põ s-Graduaça õ lato sensu cabe recursõ aõ Cõnselhõ 
da Faculdade de Direitõ nõ prazõ de cincõ dias a cõntar da data da publicaça õ na pa gina 
web da Faculdade de Direitõ, http://www.direitõ.furg.br. 

Art. 4° - O Regimentõ Internõ da Ca mara dispõra  sõbre õs detalhamentõs pertinentes aõ 
seu respectivõ funciõnamentõ. 

 

 

Riõ Grande, xx de xxxx de 2017. 




