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Aos 12 dias do mês abril 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, justificadas as ausências dos 
Professores(as): Simone Freire e Rafael Ferreira. Abertos os trabalhos, o Professor 
Carlos André solicitou a inclusão das seguintes pautas: Projeto “Responsabilidade Civil 
Ambiental” sob a Coordenação do Professor Enio Fernandez Junior e Relatório de 
Afastamento para Pós- Graduação da Professora Liane Francisca Hunning Birnfeld, 
sendo que a solicitação de inclusão de pauta foi aprovada por unanimidade. Foram 
tratados os seguintes assuntos: 1) PROJETO “RESPONSABILIDADE CIVIL 
AMBIENTAL” SOB A COORDENAÇÃO DO PROFESSOR ENIO FERNANDEZ 
JUNIOR: Discutido e votado, o Projeto foi aprovado por unanimidade. 2) RELATÓRIO 
DE AFASTAMENTO PARA PÓS-GRADUAÇÃO DA PROFESSORA LIANE 
FRANCISCA HUNNING BIRNFELD: O Professor Carlos André proferiu a leitura do 
Relatório nº 3 referente ao segundo semestre de 2010, do afastamento para pós-
graduação da Professora supracitada. Discutido e votado, o relatório foi aprovado por 
unanimidade. 3)APROVAÇÃO DAS ATAS DAS REUNIÕES EXTRAORDINÁRIAS 04 
E 05/2011: O Prof. Carlos André informou que a Ata foi enviada previamente pela 
secretaria aos membros do Conselho, bem como para os docentes lotados na 
Faculdade de Direito para a apreciação de todos, e também foram disponibilizadas na 
página na Unidade (http://www.direito.furg.br). Sem nenhuma objeção, as Atas foram 
aprovadas por unanimidade. 4) APOIO DA FACULDADE DE DIREITO AO III 
CONGRESSO DE DIREITO DE FAMÍLIA DO MERCOSUL DO INSTITUTO 
BRASILEIRO DE DIREITO E FAMÍLIA (IBDFAM): Discutido e votado, o apoio da 
Faculdade ao Evento supracitado foi aprovado por unanimidade. 5) APROVAÇÃO DE 
PROJETOS DE MONITORIA EDITAL PROGRAD E OUTROS 2011: Após debates, os 
Projetos foram aprovados por unanimidade todos os projetos constantes do Anexo I 
desta Ata.  6) SUPRIMENTO EMERGENCIAL DAS DISCIPLINAS COM CARÊNCIA 
DE PROFESSORES:  Após debates onde se ressaltou a imperiosidade do atendimento 
às disciplinas externas e internas sem professor tendo em vista a não nomeação de 
Professores Substitutos oriundos do Afastamento para pós-graduação da Professora 
Simone Biazzi e da Licença saúde da Professora Regina Vianna   foi aprovada a nova 
distribuição de disciplinas nos seguintes termos: a) a Professora Aline Khaled  
consolidou a responsabilidade pelas seguintes disciplinas: Estágio Supervisionado V 
(turmas A até F para o Direito);  Legislação Comercial (Ciências Contábeis); Legislação 
Social (Ciências Contábeis); Noções de Direito Tributário (Ciências Contábeis): Direito 
e Legislação M (Engenharia Mecânica e Sistemas de Informação), Direito e Legislação 
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EQA (Engenharia Química e Alimentos) , Noções de Direito para Administração I 
(Administração); Legislação Aplicada a Toxicologia Ambiental (Tecnólogo em 
Toxicologia), sendo que estas últimas quatro disciplinas referidas serão imediatamente 
repassadas ao próximo professor substituto que ingresse na unidade.  b) O professor 
Carlos Alexandre ficou designado para as disciplinas de Direito Civil I (Turmas A, B e 
C) e Estágio Supervisionado VIII (Turmas F,C,G)  c) A disciplina de Introdução ao 
Estudo de Direito, até a assunção do novo professor, ficou em regime de colegiado 
emergencial para os professores Carlos Andre, Airton, Pericles, Eder e Fátima, aberta 
ainda a outros professores, os quais ministrarão o ponto  “Especialidades do Direito”, 
cada um abordando a matéria de sua especialidade e deixando uma questão para a 
avaliação, que poderá ser fora do período especial, autorizando-se o uso deste, 
excepcionalmente, para a  recuperação da carga, respeitando-se as provas já 
agendadas aos alunos.   Discutido e votado, foram aprovadas por unanimidade as 
alocações nos termos acima. 7) Requerimentos de Autorização para os discentes 
cursarem disciplinas fora do seu período padrão: O Professor Carlos André trouxe 
ao debate vários recursos do indeferimento que a Coordenação de Curso manifestou 
quanto ao pleito de quatro alunos para cursarem disciplinas fora do período de 
funcionamento de seu curso. Após os debates, foi, por plena maioria, com duas 
abstenções, mantida a decisão da Coordenação, determinando-se a aplicação desta 
orientação para pleitos análogos. 8) Assuntos Gerais: O Professor Carlos André 
lembrou que a próxima reunião ordinária terá importantes pautas como o cronograma 
da reforma curricular e a alocação do orçamento da unidade. A professora Sheila 
externou sua preocupação com a elevada carga horária dos professores, excedente 
em muitos casos do respectivo regime de trabalho, ainda sem o cômputo de algumas 
atividades, solicitando outrossim que sejam devidamente computadas as atividades de 
extensão e pesquisa a fim de que se tenha um claro dimensionamento deste excesso. 
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 

 


