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Aos 06 dias do mês maio do ano de 2011, às 18h, 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 
extraordinária o Conselho Acadêmico da Faculdade de Direito da FURG, presentes os 
Conselheiros que constam dos registros próprios, justificadas as ausências dos 
Professores(as): Leila Costa Valle e Péricles Antonio Gonçalves. Foi tratado o seguinte 
assunto. 1)APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 03/2001: O Prof. Carlos 
André informou que a Ata foi disponibilizada previamente pela Secretaria aos membros 
do Conselho Acadêmico, bem como para os docentes lotados na Faculdade de Direito 
para a apreciação de todos na página na Unidade, através do endereço eletrônico 
(http://www.direito.furg.br). Sem nenhuma objeção, a Ata foi aprovada por 
unanimidade. 2)REGULAMENTAÇÃO DO PROCESSO DE ESCOLHA DA NOVA 
SUPLÊNCIA DOS ESTUDANTES DE GRADUAÇÃO: O Professor Carlos André 
informou a necessidade de realização de processo de escolha da representação 
suplente de estudantes de graduação, em virtude da vacância das vagas dos 
acadêmicos João Piazer e Daniela Pereira. Após debates, foi deliberado por 
unanimidade a realização do processo de escolha através de chapas com dois 
candidatos, sendo que as inscrições iniciam na próxima segunda-feira (09/05/2011) na 
secretaria da FADIR e que as eleições serão realizadas no site da Instituição destinado 
a realização de consultas, conforme as operacionalidades técnicas do Núcleo de 
Tecnologia da Informação.  3) REDISTRIBUIÇÃO DOS ENCARGOS DOCENTES. 
Após debates, foi aprovada por unanimidade a alteração dos encargos docentes 
2011conforme o seguinte: O Professor Rodrigo Paixão Pereira consolidou a 
responsabilidade das seguintes disciplinas: Estágio Supervisionado VIII – turmas A,C,D 
e G e Direito e Legislação M (Sistemas de Informação) – turma A. 4) PROCESSO 
23116.002820/2011-03 INTERESSADO: LUIZ FERNANDO ALMEIDA DOS SANTOS: 
Após debates, foi deliberado por unanimidade que o Processo supracitado fosse 
encaminhado em diligência para manifestação da Coordenação dos Cursos de Direito. 
5) PROCESSO 23116.002821/2011-40 INTERESSADO: HERMES MEDEIROS 
JÚNIOR. Após debates, foi deliberado por unanimidade que o Processo supracitado 
fosse encaminhado em diligência para manifestação da Coordenação dos Cursos de 
Direito 6) ASSUNTOS GERAIS: O Professor Rafael Ferreira lembrou aos presentes 
que hoje é a data final para os orientadores realizarem a avaliação dos Projetos de 
Trabalho de Conclusão de Curso. O Professor Carlos André fez um relato acerca das 
Bolsas Permanência, informando a ausência de candidaturas de bolsistas em grande 
parte dos Projetos que auxiliam na operacionalização da Faculdade de Direito, que 
concorreram no Edital Conjunto de Circulação Interna 003/2011, bem como solicitou 
aos Professores que foram e venham a ser contemplados com bolsistas em seus 
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Projetos de ensino, pesquisa e extensão que façam os mesmos cumprirem o horário. 
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 

 


