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CONSELHO DA FACULDADE DE DIREITO

Ata da Reunião Extraordinária nº 005/2011

Sessão extraordinária realizada em 29/03/2011

Aos 29 dias do mês março do ano de 2011, às 17:30h, no Anfiteatro 06 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 
extraordinária o Conselho Acadêmico da Faculdade de Direito da FURG, presentes os 
Conselheiros que constam dos registros próprios, justificada a ausência do Professor 
Enio Fernandez por estar participando da semana jurídica da UNIJUI. Antes do início 
das deliberações o Professor Carlos André repartiu com o Conselho questão de ordem 
manifestada  por  alguns  conselheiros,  que  consistia  no  questionamento  sobre  a 
permissão de presença e permissão do uso da palavra nas reuniões do Conselho por 
estudantes que não detinham a condição de conselheiros. Após debate, que teve por 
tônica o fato de que a permissão de uso da palavra a não conselheiros contribuía para  
que as reuniões ultrapassassem o tempo previsto, prejudicando o desenvolvimento da 
pauta, tal como houvera ocorrido na última, associado à perspectiva de que todos os 
segmentos tem espaço pelas suas representações, ficou estabelecido que não poderá 
doravante ser concedida  a palavra pela mesa a quem esteja no exercício da função de 
conselheiro, admitindo-se, todavia, o acesso, na condição de assistentes, aos demais 
integrantes  da  comunidade  universitária  da  Faculdade,  no  limite  dos  lugares 
disponíveis e na medida em que seja observado o silêncio e a compostura condizente 
com a garantia de um ambiente sereno para  a realização da reunião. Nestes termos 
submetida ao plenário a questão de ordem, sendo aprovada assim por unanimidade 
entre os presentes. Foram a seguir tratados os seguintes assuntos: 1) APROVAÇÃO 
DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 02/2011: O Prof. Carlos André informou que a Ata 
foi disponibilizada previamente pela secretaria aos membros do Conselho, bem como 
para os docentes lotados na Faculdade de Direito para a apreciação de todos. Sem 
nenhuma objeção, a Ata foi aprovada por unanimidade.  2) APOIO DE FACULDADE 
AO CONGRESSO DE DIREITO TRIBUTÁRIO DA FUNDAÇÃO ESCOLA SUPERIOR 
DE DIREITO TRIBUTÁRIO: O Professor Carlos André proferiu a leitura do parecer da 
Procuradoria Jurídica da FURG, sobre o apoio à eventos e avenças da Faculdade de 
Direito com outras instituições, explicitando os pontos pertinentes ao tema em questão. 
Após  debates,  foi  aprovado  por  unanimidade  o  apoio  da  FADIR ao  “X  Congresso 
Direito Tributário em Questão” , promovido pela Fundação Escola Superior de Direito 
Tributário,  sem qualquer  ônus  financeiro  à  FURG.  3)  REFORMAS  PONTUAIS  NA 
ESTRUTURA CURRICULAR DOS CURSOS DE DIREITO: O Professor Carlos André 
informou que, a partir da reunião com a Coordenadora de Curso, Professora Simone 
Freire,  compilou,  de  acordo  com  o  estipulado  em  Reunião  Ordinária  02/2011,  as 
seguintes proposições para reformas pontuais na estrutura curricular dos Cursos de 
Direito: A) transformação das disciplinas 08216 – Prática Jurídica I, 08233 – Prática 
Jurídica  II  e  08222  –  Direito  da  Navegação  Portuária  e  da  Pesca  em  disciplinas 
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optativas nos termos do ementário e demais dados constantes dos Anexo I,II e III desta 
Ata;  B)   Co-respectiva  Diminuição da carga horária  dos Cursos de Direito  em 180 
horas, passando das atuais 4.440 horas obrigatórias mínimas para 4.260 horas horas 
obrigatórias mínimas. Após os debates, que tiveram por consenso o fato das disciplinas 
de Prática Jurídica apresentarem-se redundantes em relação às disciplinas de Estágio 
Supervisionado, além da percepção de que as finalidades formativas da disciplina de 
Direito da Navegação Portuária não estavam nem poderiam ser atingidas na forma em 
que ela se encontrava, as alterações foram aprovadas por unanimidade. Logo a seguir,  
passou-se  a  debater  a  vigência  e  aplicabilidade  dessas  alterações  curriculares, 
considerando especialmente  o fato  de  que,  pela  suas peculiaridades,  esta  reforma 
pontual  nenhum prejuízo causaria  a qualquer  aluno,  possibilitando,  outrossim, mais 
espaço para o desenvolvimento qualificado dos demais componentes curriculares. A 
seguir foi aprovada por unanimidade a imediata aplicação a todos os alunos do curso 
dessas alterações,  após aprovação nas instâncias competentes,  respeitando-se,  de 
qualquer  forma,  os  prazos  do  calendário  universitário  de  2011.  4)  PROCESSO 
23116.001458/2011-45  (REQUERENTE  ALUNO  LEONARDO  PERAÇA):   A 
Professora Simone Freire, relatora do referido Processo, proferiu a leitura do parecer, 
votando pelo  indeferimento  do pedido administrativo  do acadêmico supracitado,  no 
âmbito parecer contido no Anexo IV. Após debates, o parecer da relatora foi aprovado 
por 7 votos favoráveis,  3 votos contrários e 4 abstenções.  5) Assuntos Gerais: O 
Professor Carlos André externou aos presentes sua preocupação com a ocorrência  de 
alguns  entraves  referentes  a  nomeação  de  Professores  Efetivos  e  Contratação  de 
Professores  Substitutos  pela  Instituição,  expondo  a  carência  de  Professores  para 
ministrar  algumas  disciplinas  dos  Cursos  de  Direito,  bem  como  em  disciplinas 
oferecidas  a  outros  cursos  da  FURG,  tendo  sido  externadas,  em  caráter  não 
deliberatório, diferentes sugestões de soluções a serem estudadas, entre as quais o 
regime colegiado emergencial e a contratação de professor voluntário, nos termos da 
legislação pertinente.  Encerramento: Cumprida a pauta extraordinária, 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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