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Aos 08 dias do mês de outubro de 2012, às 17:30h, 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 
Conselho Acadêmico da FADIR, presentes os membros que constam dos registros 
próprios, justificadas as ausências das Professoras Leila Mara Costa Valle e Maria de 
Fátima Gautério. Foram tratados os seguintes assuntos: 1) POSSE DOS NOVOS 
MEMBROS DO CONSELHO ACADÊMICO DA FADIR: Foram empossados como 
integrantes do Conselho Acadêmico da FADIR para os próximos dois anos, a partir da 
presente data, os seguintes membros: representação docente titular (Elisa Celmer, 
Francisco Quintanilha, Jaime John, José Carlos Barbosa, Leila Mara Costa Valle, Maria 
Claudia Costa Brauner, Maria de Fátima Gautério, Mario Fernando Ribeiro, Péricles 
Gonçalves, Rafael Ferreira, Vanessa Caporlingua e Valdenir Aragão); representação 
suplente docente (Regina Cecere Vianna); representação técnico-administrativo 
(Antonio Marcos Jardim Centeno e Karen Ribeiro Guimarães); representação discente 
titular (Maurício Conferai, Everson dos Santos e Luciano Araújo) e representação 
discente suplente (Camila Ribeiro da Silva Jorge). 2) APROVAÇÃO DA ATA DA 
REUNIÃO ORDINÁRIA 11/2012: 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. 3) RELATÓRIO DE 
AFASTAMENTO PARA PÓS-GRADUAÇÃO DO PROF. EDUARDO PITREZ DE 
AGUIAR CORRÊA: O Prof. Carlos André proferiu a leitura do relatório de afastamento 
para pós-graduação do Prof. Supracitado, referente ao 1° semestre de 2012. Sem 
objeção, o relatório foi aprovado por unanimidade. 4) INCLUSÃO DO PROFESSOR 
VALDENIR ARAGÃO NO PLANO DE CAPACITAÇÃO DOCENTE: O Prof. Carlos André 
proferiu a leitura da solicitação do Prof. Supracitado, referente a sua inclusão no Plano de 
Capacitação Docente, para cursar Doutorado em Direito, com previsão de afastamento 
para 2014. Após debates, a inclusão do referido Professor no PCD, foi aprovada por 
unanimidade. 5) COMISSÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS 
PEDAGÓGICOS PARA NOVOS CURSOS NA FACULDADE DE DIREITO:  O Professor 
Carlos André informou que no Plano de Desenvolvimento Institucional da FADIR, de 
2010, foram previstas entre as metas da Unidade a criação de novos cursos de 
graduação, inicialmente de Ciências Sociais e Relações Internacionais. Nesse período 
verificou-se a carência da região de profissionais na área de serviços sociais, assim como 
ausência de curso público com esta perspectiva (existe apenas um curso público em 
Universidade Federal no Rio Grande do Sul) de forma que o curso de “Serviço Social” 
haveria de se configurar em importante incremento à região, além de integrar-se 
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estrategicamente com as políticas da unidade e da Universidade como um todo. Em 
virtude desses fatos, e considerando a perspectiva de um “REUNI II” para o início do ano 
vindouro, considerava oportuno a movimentação antecipatória da unidade, com a 
indicação da constituição, pelos órgãos responsáveis, de duas comissões para a 
elaboração dos projetos pedagógicos para os cursos de “Serviços Sociais” e “Relações 
Internacionais”. O Professor Carlos André, propôs, assim, o início de movimentação para 
fins de criação dos referidos cursos, num contexto específico onde as vagas dos 
respectivos professores possam ser garantidas pelo governo federal, em face de eventual 
retomada do Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das 
Universidades Federais (Reuni). Após debates, foi aprovado por unanimidade o interesse 
da criação, na unidade, dos referidos cursos, aprovando-se igualmente a sugestão, pela 
unidade, e para deliberação dos órgãos competentes, dos seguintes membros para 
comporem as comissões para o desenvolvimento dos projetos pedagógicos dos referidos 
cursos: Curso de Relações Internacionais : Prof. Dr. Anderson Lobato, Prof. Dr. Eder 
Dion Costa e Prof. Dr. Francisco Quintanilha e Curso de Serviço Social: Prof. Dr. José 
Ricardo Costa, Prof. Dr. Carlos André H. Birnfeld e Técnica Msc. Darlene Torrada Pereira. 
6) APROVAÇÃO DE PROPOSTAS DE TRABALHO VOLUNTÁRIO: O Prof. Carlos 
André informou que em virtude da eminência de aposentadoria do Prof. Ayrton Sanches 
Garcia, o mesmo se dispôs a atuar, por pelo menos um ano, em regime de serviço público 
voluntário, nos termos do Plano de Trabalho ajustado com a unidade. Após debates, o 
Plano de trabalho do referido Professor foi aprovado por unanimidade, conforme Anexo I. 
7) APROVAÇÃO DA REFORMULAÇÃO DO CALENDÁRIO ACADÊMICO DA FADIR:  
O Professor Carlos André informou que os Diretores da Unidades Acadêmicas da 
Universidade, solicitaram Reunião com as instâncias superiores da instituição, a qual 
ocorreu no dia 26/09/2012, com intuito de discutir os parâmetros  da reformulação do 
calendário acadêmico. O Professor Carlos André, informou que com base no acordado na 
referida Reunião, e de acordo com as premissas do Calendário Acadêmico da 
Universidade, aprovado na Reunião do COEPEA do dia 28/09/2012, foi elaborada pela 
Direção e pela Coordenação de Curso, a proposta de reformulação do Calendário da 
Unidade. O Professor Carlos André informou ainda que a referida proposta, foi elaborada 
levando em consideração algumas das sugestões dos acadêmicos dos Cursos de Direito, 
em especial os do 6° ano. A seguir, o Professor Carlos André, expôs a proposta 
supracitada, em formato power point, destacando os pontos mais importantes do 
calendário. Após dabates, a reformulação do Calendário Acadêmico da FADIR, foi 
aprovada por unanimidade, conforme Anexo II. 8) ASSUNTOS GERAIS: O Professor 
Carlos André lembrou que no dia 10/10/2012, ocorrerá a pesquisa de opinião sobre a 
escolha de Reitor. O Professor Carlos André, informou que entre os dias 17 e 24 de 
outubro, ocorrerá a escolha de representantes de estudantes, docentes e técnicos - 
administrativos para os Conselhos Superiores da Instituição, CONSUN E COEPEA, para 
um mandato de dois anos, bem com informou que as inscrições estão abertas de 
04/10/2012 a 15/10/2012, ressaltando a importância de que integrantes da unidade 
concorram. 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 


