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Aos 19 dias do mês abril  do ano de 2011,  às 17h,  na sala 6101 do Pavilhão 06, 
Campus Carreiros,  sob a presidência do Diretor,  Prof.  Dr.  Carlos André Birnfeld,  e 
secretariado  pelo  servidor  Antonio  Marcos  Jardim  Centeno,  reuniu-se  em  sessão 
ordinária  o  Conselho  Acadêmico  da  Faculdade  de  Direito  da  FURG,  presentes  os 
Conselheiros que constam dos registros próprios, justificada a ausência da Professora 
Leila Costa Valle em virtude de compromisso pré-agendado na cidade de Pelotas/RS, 
do  Professor  Ayrton  Garcia  em  virtude  de  estar  em  viagem  à  cidade  de  Porto 
Alegre/RS  e  da  Professora  Maria  de  Fátima  Gautério  por  estar  em  Reunião  com 
SUSEPE (Superintendência de Serviços Penitenciários) na cidade de Porto Alegre/RS. 
Abertos os trabalhos, o Professor Carlos André solicitou a inclusão da seguinte pauta:  
participação  da  Professora  Elisa  Celmer  no  Projeto  intitulado  Território  de 
empoderamento: em busca da garantia da saúde e da cidadania para as mulheres –
Edital PROEXC/FURG 02/2011, sendo que a solicitação foi aprovada por unanimidade. 
1) PARTICIPAÇÃO DA PROFESSORA ELISA CELMER NO PROJETO INTITULADO 
TERRITÓRIO DE EMPODERAMENTO: EM BUSCA DA GARANTIA DA SAÚDE E DA 
CIDADANIA PARA AS MULHERES –EDITAL PROEXC/FURG 02/2011:  Discutida e 
votada,  a  participação  da  Professor  Elisa  no  referido  Projeto  foi  aprovada  por 
unanimidade. 2) APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 06/2011: 
O Prof. Carlos André informou que a Ata foi enviada previamente através de e-mail 
pela secretaria aos membros do Conselho Acadêmico, bem como para os docentes 
lotados  na  Faculdade  de  Direito  para  a  apreciação  de  todos,  e  também  foi 
disponibilizada na página na Unidade (http://www.direito.furg.br     ),  sendo informado que 
doravante as atas serão disponibilizadas previamente no referido endereço eletrônico. 
Sem  nenhuma  objeção,  a  Ata  foi  aprovada  por  unanimidade.  3)  PEDIDO  DE 
RECONSIDERAÇÃO DA ALUNA ARIANE SOUZA: O Professor Carlos André proferiu 
a leitura do requerimento da  acadêmica supracitada, que solicitou reconsideração da 
decisão  do  Conselho  em  Reunião  Extraordinária  ocorrida  em  12/04/2011.  Após 
debates, foi mantido por 9 votos contrários e 2 abstenções o indeferimento do pleito,  
com fundamento na circunstancialidade de que a normativa vigente na Universidade 
não permite  mudança de turno fora das regras do Edital  respectivo  e que motivos 
estritamente pessoais, ainda que relevantes, não autorizam a quebra do Direito Público 
aplicável a espécie.  4) APROVAÇÃO DO ORÇAMENTO FADIR 2011: O Professor 
Carlos  André  proferiu  a  leitura  da  proposta  de  orçamento  da  FADIR  para  2011, 
elaborado  pelo  mesmo e  pela  Administradora  da Unidade  Karen Guimarães.  Após 
debates, o orçamento FADIR 2011 foi aprovado por unanimidade, conforme Anexo I. 5) 
ALTERAÇÃO  DE  ENCARGOS  DOCENTES: Após  debates,  foi  aprovada  por 
unanimidade  a  alteração dos encargos docentes 2011 nos seguintes termos:  a) a 
Professora Aline Khaled  consolidou a responsabilidade pelas seguintes disciplinas: 
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Estágio  Supervisionado  V  -  turmas  A,B,C,D,E  e  F,  Legislação  Social  -  turma  A 
(Ciências  Contábeis),  Direito  e  Legislação  EQA –  turma A  (Engenharia  Química  e 
Alimentos), Legislação Comercial – turma A (Ciências Contábeis) e Noções de Direito 
Tributário  –  turma  A  (Ciências  Contábeis);  b)  O  professor  Carlos  Alexandre  ficou 
designado  para  as  disciplinas  de  Direito  Civil  I  -  turmas  A,  B  e  C,  Estágio 
Supervisionado VIII – turma F;  Noções de Direito para Administração I (Administração) 
–  turma  A,  Direito  e  Legislação  M (Engenharia  Mecânica);  c)  a  Professora  Celine 
Anadon  consolidou  a  responsabilidade  pelas  seguintes  disciplinas:  Direito 
Administrativo - turmas A e B, Estágio Supervisionado III – turmas A,B,C,D e E; Estágio 
Supervisionado VII – turmas A,B,C e E, e Estágio Supervisionado VIII – turma B; d) o  
Professor  Rodrigo  Paixão  Pereira  ficou  designado  para  as  disciplinas  de  Estágio 
Supervisionado VIII  – turmas A,C,D e G.  6) APROVAÇÃO DO CRONOGRAMA DA 
REFORMA CURRICULAR DOS CURSOS DE DIREITO: O Professor Carlos André 
apresentou a proposta de cronograma da Reforma Curricular. A acadêmica Danielle  
Gautério  apresentou  também apresentou  a  proposta  de  cronograma de  debate  da 
reforma curricular no âmbito estudantil,   elaborada pelo DARB (Diretório Acadêmico 
Rui  Barbosa),  ressaltando  que  a  referida  proposta  está  alinhada  com  a  proposta 
apresentada  pela  Direção  da  FADIR.  Após  debates,  o  cronograma  de  Reforma 
Curricular foi aprovado por unanimidade, conforme Anexo II. 7) ASSUNTOS GERAIS: 
a Professora Simone Freire informou que foi enviado e-mail a todos os Professores da 
FADIR, solicitando que os Planos de Ensino fossem inseridos no sistema da FURG, no 
âmbito  da  instrução  normativa  n°  01/2010  –  PROGRAD  e  do  Memo.  03/2011  – 
PROGRAD. A Professora Simone Freire também informou que os Planos de Ensino 
devem ser validados pela Coordenação dos Cursos de Direito até o dia 30/04/2011, 
sob pena de responsabilidade funcional, caso este procedimento não seja realizado, da 
Direção da Unidade, da Coordenação dos Cursos de Direito e dos Professores que não 
inserirem os Planos de Ensino no sistema da FURG em tempo hábil.  O Professor 
Carlos André informou que foi homologado na presente data no COEPEA o resultado 
final  do  Concurso  para  Professor  Efetivo  –  Edital  15/2010,  e  que  nas  próximas 
semanas,  conforme  contatos  preliminares  realizados   com dos  respectivos  setores 
responsáveis  pelo  processo  de  contratação  Docente,  ocorrerá  a  nomeação  das 
Professoras Raquel Fabiana Lopes Sparemberger (vaga oriunda da redistribuição do 
Professor  Everton  Gonçalves)  e  Maria  Cláudia  C.  Brauner  (vaga  oriunda  da 
exoneração,  a  pedido,  do  Professor  Paulo  Opuszka).  O  Professor  Carlos  André 
informou que  designou o Professor Jaime Jonh e  a acadêmica Marianne Serra, para a  
incumbência  de  atuarem,  respectivamente,  como  Professor-Tutor  e  Aluno-Tutor  da 
acadêmica Janete  Moraes.  O Professor  Carlos  André informou a  mudança que irá 
ocorrer na concessão de vales-transporte para funcionários que utilizam diariamente o 
trecho Pelotas – Rio Grande – Pelotas. Encerramento: Cumprida a pauta ordinária, foi 
encerrada a reunião, da qual  eu, Secretário, lavrei  a presente ata, que após lida e 
aprovada será devidamente firmada.

_____________________                                     _______________________

          Secretário                                                                       Diretor
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