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Sessão ordinária realizada em 21/03/2011

           Aos 21 dias do mês março do ano de 2011, às 16 h, no Anfiteatro 06 do  
Pavilhão 06, Campus Carreiros, sob a presidência do Diretor, Prof. Dr. Carlos André 
Birnfeld, e secretariado pelo servidor Antônio 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 Sheila Stolz por estar ministrando aulas no Município de São José do Norte. 
Foram  tratados  os  seguintes  assuntos:  1)  APROVAÇÃO  DA  ATA  DA  REUNIÃO 
ORDINÁRIA  01/2011: 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  ). 
Sem nenhuma objeção, a Ata foi  aprovada por unanimidade. 2) HOMOLOGAÇÃO DA 
SELEÇÃO  PARA  PROFESSOR  SUBSTITUTO  –  EDITAL  04/2011  –  PROCESSO 
23116.000997/2011-67: O Professor  Carlos André Birnfeld,  presidente da comissão 
Examinadora, relatou os atos do processo de seleção de Professor Substituto para as 
disciplinas  de  Estágio  Supervisionado,  Direito  e  Legislação,  Noções  de  Direito, 
Legislação Comercial, Noções de Direito Tributário, Legislação Aplicada a Toxicologia 
Ambiental e Legislação Social desenvolvidos pela Comissão Examinadora composta 
pelo  mesmo e  também pelos  professores(as)  Rafael  Ferreira  e Simone Freire  que 
atenderam  ao  procedimento  regulado  na  Deliberação  n.°  087/2008-CODEP,  e 
apresentou  ata  circunstanciada  de  todas  as  ocorrências,  instruída  com os  anexos 
previstos naquela norma, apontando o seguinte resultado pela média das provas de 
Título  e  Didática:  Daiane  Londeiro,  6,52;  Claudia  Carneiro  Peixoto,  3,68;  Ademir  
Francisco  Rieger,  3,5  e  Elisete  Pires  Duarte,  2,1.  Os  candidatos  Sérgio  Lipinski  
Brandão Junior, Davi Lemos Ballester, Priscila da Silva Barbosa e Rafael de Castro 
Volkmer não compareceram a prova didática. Diante da exigência de nota mínima 6,0, 
foi aprovada a candidata Daiane Londeiro, 6,52. Assim, foi indicada para contratação a 
candidata Daiane Londero. Discutidos e votados, por unanimidade, foram homologados 
os  atos  e  o  resultado  da  seleção.  3)  PROJETOS  DE  EXTENSÃO,  PESQUISA E 
MONITORIA PARA PLEITO DE BOLSAS – EDITAIS  DA VIGENTES.  O Professor 
Carlos  André  explicitou  a  nova  sistemática  das  bolsas  remuneradas,  conforme 
informações obtidas com a PRAE e a PROPESP. Após debates, foram aprovados por 
unanimidade  os  Projetos  constantes  do  Anexo  I  desta  Ata,  tempestivamente 
apresentados .  4) SEMINÁRIO “DIREITO, DESENVOLVIMENTO PORTUÁRIO E DA 
CONSTRUÇÃO NAVAL EM RIO GRANDE”: O Professor Carlos André informou aos 
presentes  sobre  as  tratativas  para  a  realização  do  Evento,  desenvolvidas  entre  a 
Direção  da  Unidade,  a  organizadora  do  Evento  –  Daniela  Ohana  e  a  Reitoria  da 
Universidade Federal de Rio Grande, representada pelo prof. Ernesto Casares Pinto. 
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Após  debates  entre  os  presentes  foi  deliberado  por  unanimidade  o  interesse  da 
Faculdade de Direito na realização do Evento, condicionado aos termos do parecer da 
Procuradoria Jurídica e da Reitoria da FURG.  5)  ALTERAÇÃO DOS ENCARGOS 
DOCENTES 2011, EM FUNÇÃO DO DESLIGAMENTO EM CURSO DO PROFESSOR 
PAULO OPUSZKA E OUTRAS ALTERAÇÕES: O Professor Carlos André, informou 
aos presentes a necessidade de ser realizada alterações nos encargos docentes 2011, 
em  função  da  situação  do  Professor  Paulo  Opuszka  hoje  consolidada  em  três 
perspectivas complementares: a) embora não tenha chegado à Direção formalmente a 
ciência da exoneração do mesmo, o Diretor em 15/03/2011 foi recebido pela Reitoria 
da  Universidade  Federal  de  Rio  Grande,  representada  pelo  prof.  Ernesto  Casares 
Pinto, expondo a situação da falta de formalização à Unidade da exoneração e os 
prejuízos    dela  decorrentes  b)  de  fato,  desde  o  início  do  ano  letivo,  o  referido  
professor, que protocolou no meio do mês de fevereiro seu pedido de exoneração,  
efetivamente comporta-se como se já exonerado estivesse,  deixando de cumprir as 
correlatas  responsabilidades  acadêmicas;  c)  recebeu,  neste  sentido,  um  Abaixo 
assinado encaminhado pelos alunos no 6º ano, reclamando da ausência do referido 
professor.  Após  amplo  debate,  foi  aprovada  por  unanimidade,  a  destituição  do 
Professor Paulo Opuszka das orientações do Trabalho de Conclusão de Curso, bem 
como das disciplinas de Direito Processual do Trabalho e Estágio Supervisionado VII,  
sendo que a disciplina  Direito Processual do Trabalho, tendo em vista ausência de 
carga horária  disponível  em todo o  quadro  docente,  passará  a  ser  ministrada,  em 
regime de sacrifício,  precária e temporariamente, até no máximo durante o primeiro 
semestre de 2011, pelo Professor Enio Fernandez Junior, respeitando-se, no mister 
deste encargo,  seus compromissos internos e externos já agendados , ressalvando 
especialmente suas atividades docentes na graduação e na pós-graduação passando 
a disciplina Estágio Supervisionado VII à responsabilidade da professora selecionado 
no  Edital  para  seleção  de  Professor  Substituto  –  Edital  04/2011  e,  na  sua 
impossibilidade,  ao  selecionado  no  Edital  subsequente.  6)  INDICAÇÃO  DO 
PROFESSOR  RAFAEL  FERREIRA  PARA  EXERCER  TEMPORARIAMENTE  A 
SUPERVISÃO DAS MONOGRAFIAS: Discutida e votada, a indicação do Professor 
Rafael  Ferreira,  para  exercer  temporariamente  a  supervisão  dos  Trabalhos  de 
Conclusão de Curso foi aprovada por unanimidade. 7) ELEIÇÃO PARA O CARGO DE 
COORDENADOR ADJUNTO DOS CURSOS DE DIREITO: O Professor Carlos André, 
considerando a já relatada situação do Dr. Paulo Ricardo Opuszka ponderou que seria 
oportuno  que,  em  função  da  urgência  de  auxílio  à  Professora  Simone  Freire  na 
Coordenação de Curso, em paralelo ao deslinde da referida situação situação do Dr.  
Paulo Ricardo Opuszka, o desencadeamento de  processo eleitoral para escolha do 
cargo de Coordenador Adjunto dos cursos de Direito, . Após debates, foi deliberado dar 
início ao referido processo eleitoral,  indicando-se  para compor a referida comissão 
Eleitoral os seguintes membros: Prof. Péricles Gonçalves, Prof.ª Simone Freire, Prof. 
Enio  Fernandez Junior  e  discente  Arthur  Votto  Cruz.  8)  REFORMA CURRICULAR 
DOS  CURSOS  DE  DIREITO:  INTERESSE  E  EVENTUAL  CRONOGRAMA:  O 
Professor  Carlos  André  informou que  no  seminário  da  avaliação  da  Faculdade  de 
Direito, ocorrido no ano anterior, foram apontados vários pontos a serem aperfeiçoados 
na estrutura curricular dos Cursos de Direito.  Após debates entre os presentes,  foi  
deliberado por unanimidade a realização de um amplo processo de reforma curricular,  
nos seguintes termos: a) as questões pontuais da reforma devem ser encaminhadas 
para deliberação na próxima Reunião Extraordinária do Conselho, com data provável 
para a próxima semana (em função da seleção a ser homologada) b)  As questões que 
abranjam alteração curricular mais significativa e maturada, envolvendo temas como 
duração  do  curso,  carga  horária,  regime  de  créditos  ou  seriado,  vocação,  perfil,  
objetivos,  assim  como a  redefinição  generalizada  das  disciplinas  pertinentes  serão 
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objeto  de  um  calendário  específico,  o  qual  será  deliberado  na  próxima  Reunião 
Ordinária do Conselho(19/04/2011),  devendo até a referida data, mobilizarem-se os 
interessados para trazer as respectivas proposições de calendário para deliberação 
pelo  Conselho.  9)  PROCESSO  23116.001458/2011-45  (REQUERENTE  ALUNO 
LEONARDO PERAÇÃ): O Professor Ênio propôs que em virtude do adiantado da hora 
e da complexidade e importância que envolvem o tema, este assunto retornasse como 
pauta na próxima Reunião Extraordinária do Conselho, sendo que a proposição do 
referido  Professor  foi  aprovada  por  unanimidade.  10)  Assuntos  Gerais: A 
Coordenadora  dos  Cursos  de  Direito,  Professora  Simone  Freire  solicitou  que  os 
Professores  que  não  puderem  ministrar  as  aulas  no  dia  destinado  para  tal,  que 
informem com antecedência este fato à Coordenação dos Cursos de Direito, bem como 
que supram adequadamente a inevitável  ausência. A Prof.ª  Simone informou que o 
Prof. Rafael Ferreira irá postar nos próximos dias o Edital de vagas para orientações de 
Trabalho de Conclusão de Curso, ressaltando que atualmente, no que tange as vagas, 
dispõe das seguintes informações: Prof. Francisco Mattos: 3 vagas; Prof. Jaime Jonh: 1 
vaga; Prof.ª  Maria de Fátima Gautério: 1 vaga; Prof. Rafael Ferreira: 2 vagas; Prof.ª  
Regina  Vianna:  5  vagas;  Prof.ª  Rita  Neves:  1  vaga;  Prof.  Salah  Khaled:  1  vaga  -  
requisito ter cursado a disciplina de Criminologia; Prof. Valdenir Aragão; 6 vagas. O 
Professor Enio informou que nos próximos dias 28, 29 e 30 de março participará da 
semana Jurídica da UNIJUI, a Professora Vanessa informou que nos dias 24, 25 e 26 
de março participará do Encontro dos Coordenadores dos Cursos de Pós Graduação 
da cidade de Curitiba/PR. O discente Eduardo Machado solicitou que o DARB fosse 
notificado dos requerimentos encaminhados pelos mesmos. 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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