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Aos 14 dias do mês de novembro de 2012, 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 ordinária o Conselho 
Acadêmico da Faculdade de Direito da FURG, presentes os Conselheiros que constam 
dos registros próprios, justificadas as ausências das Professoras: Elisa Celmer e Regina 
Vianna. Abertos os trabalhos, o Prof. Carlos André solicitou a inclusão das seguintes 
pautas: Autorização para a Professora Simone Grohs Freire integrar o corpo docente do 
curso de Pós-Graduação Latu Sensu, Especialização em Educação Ambiental – 
modalidade a distância da Universidade Federal do Rio Grande, a partir de 2013; e 
Autorização para a Professora Vanessa Hernandes Caporlingua integrar o corpo docente 
do curso de Pós-Graduação Latu Sensu, Especialização em Educação Ambiental – 
modalidade a distância da Universidade Federal do Rio Grande, a partir de 2013, sendo 
que as solicitações de inclusão de pauta foram aprovadas por unanimidade. 1) 
AUTORIZAÇÃO PARA A PROFESSORA SIMONE GROHS FREIRE INTEGRAR O 
CORPO DOCENTE DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATU SENSU, 
ESPECIALIZAÇÃO EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL – MODALIDADE A DISTÂNCIA DA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE, A PARTIR DE 2013: Discutida e votada, 
a autorização para a Prof.ª. Simone G. Freire integrar o corpo docente do curso 
supracitado, foi aprovada por unanimidade. 2) AUTORIZAÇÃO PARA A PROFESSORA 
VANESSA HERNANDES CAPORLINGUA INTEGRAR O CORPO DOCENTE DO 
CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATU SENSU, ESPECIALIZAÇÃO EM EDUCAÇÃO 
AMBIENTAL – MODALIDADE A DISTÂNCIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO 
GRANDE, A PARTIR DE 2013:  Discutida e votada, a autorização para a Prof.ª. Vanessa 
H. Caporlingua integrar o corpo docente do curso supracitado, foi aprovada por 
unanimidade. 3) APROVAÇÃO DA ATA EXTRAORDINÁRIA 12/2012: 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. 
4) REDISTRIBUIÇÃO DE ENCARGOS DOCENTES: O Professor Carlos André, fez a 
leitura da proposição de redistribuição de encargos Docentes, sendo aprovada por 
unanimidade, conforme Anexo I. 5) PRORROGAÇÃO NO AFASTAMENTO PARA PÓS-
GRADUAÇÃO DA PROFA. SIMONE DE BIAZZI ÁVILA BATISTA DA SILVEIRA: O Prof. 
Carlos André informou que a Professora Simone solicitou a prorrogação no seu 
afastamento para pós-graduação, nos termos do Processo 23116.006099/2012-01, no 
período de 31/12/2012 a 01/03/2013, informando ainda que a prorrogação no afastamento 
não irá prejudicar o desenvolvimento das atividades acadêmicas da FADIR, visto que 
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existe Professor aprovado em processo seletivo para suprir a vaga da referida Professora, 
o Professor Eduardo Caldeira Estrela. Discutida e votada, a prorrogação no afastamento 
para pós-graduação da Professora Simone de Biazzi A. B. da Silveira, foi aprovada por 
unanimidade. 6) INDICAÇÃO DOS MEMBROS PARA O NOVO MANDATO DA CPA: 
Após debates, foram indicados os seguintes Professores para concorrer a vagas de 
representação docente na composição da CPA, biênio 2013/2014: Professor Valdenir 
Cardoso Aragão (membro titular) e Professor Péricles Antonio Fernandes Gonçalves 
(membro suplente). Colocadas em votação, as indicações foram aprovadas por 
unanimidade. 7) Assuntos Gerais: O Professor Carlos André informou que a Revista 
Juris encontra-se atualizada em sua periodicidade, com a impressão das últimas 5 
edições (2008,2009,2010,2011 e 2012), aproveitando a oportunidade para entregar a 
cada um dos conselheiros um exemplar de cada uma das publicações, parabenizando o 
empenho do Prof. Anderson Lobato, editor atual, bem como da equipe que colaborou, ao 
longo desses anos, no procedimento de resgate da revista, parada desde 2007 e sem 
periodicidade anual desde 2005. O Prof. Anderson informou que os Professores que 
tenham interesse na publicação de artigos, que podem realizar o envio dos mesmos, 
informando que a FADIR, possui projetos em conjunto com outras Universidades, dentre 
elas a Universidade de Rennes na França e a Universidade Federal do Mato Grosso 
(UFMT), para a publicação de artigos em conjunto. O Prof. Mario Ribeiro, Supervisor do 
SAJ, informou que as obras do SAJ, com estimativa de término de 11 meses, encontram-
se paradas, e solicitou que a Direção entrasse em contato com as instâncias competentes 
para verificar o ocorrido. O Prof. Carlos André, informou que vai encaminhar Memo. para 
as Pró-Reitorias relacionas ao tema, para informar o acontecido e verificar os problemas 
que estão impedindo a conclusão das obras. O Professor Mario informou ainda que 
existem alguns Grupos de Extensão que estão ocupando salas no prédio onde está 
localizado o SAJ, em possível desajuste com o acordado com as instâncias superiores da 
Instituição, que previa o uso do SAJ exclusivamente para o Curso de Direito e para a 
livraria. O Prof. Carlos André, informou que vai enviar memorando às Pró-Reitorias 
relacionadas ao tema, relatando as preocupações externadas na reunião. A Prof.ª. 
Vanessa externou a sua preocupação em relação ao tamanho das salas de trabalho dos 
professores, dizendo ser ideal que as mesmas tenham pelo menos 15 m2. O Prof. Carlos 
André solicitou que constasse em ata este pleito para seu diligenciamento quando de um 
eventual novo projeto de “REUNI”, posto que, como a Faculdade de Direito não se 
movimentou no processo anterior, teve seus espaços cingidos às “sobras” dos prédios 
das Unidades que ganharam novos espaços, o que implicou em escasso espaço para as 
salas, entre outros prejuízos, como a contratação de professores que pudessem atuar no 
Mestrado. Por derradeiro, o Prof. Carlos André informou que a Coordenação de Curso, 
conta com um novo secretário, o técnico-administrativo Jean Corrales e que o SAJ 
(Serviço de Assistência Jurídica) contará com uma nova secretária, a partir do dia 
27/11/2012, a técnica-administrativa Helen Monteiro, restaurando assim a equipe de 
trabalho desmantelada há quase 10 anos. 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.  
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