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Aos15 dias do mês fevereiro 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 ordinária o 
Conselho Acadêmico da Faculdade de Direito da FURG, presentes os Conselheiros 
que constam dos registros próprios. Abertos os trabalhos, o Professor Carlos André 
solicitou a inclusão da seguinte pauta: Projeto de Extensão intitulado “Acolhendo Idéias 
– Lutas pelos Direito”, proposto pelo Diretório Acadêmico Rui Barbosa e sob a 
coordenação de Prof. Dr. Carlos André Birnfeld, sendo que a solicitação foi aprovada 
por unanimidade. 1) PROJETO DE EXTENSÃO INTITULADO “ACOLHENDO IDÉIAS 
– LUTAS PELOS DIREITOS”, PROPOSTO PELO DIRETÓRIO ACADÊMICO RUI 
BARBOSA E SOB A COORDENAÇÃO DE PROF. DR. CARLOS ANDRÉ BIRNFELD: 
O acadêmico Arthur Votto proferiu a leitura dos principais tópicos do referido Projeto. 
Discutido e votado, o Projeto foi aprovado por unanimidade. 2) APROVAÇÃO DA ATA 
DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 13/2011: 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) APROVAÇÃO DA ATA 
DA REUNIÃO ORDINÁRIA 14/2011: 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) RELATÓRIOS DE 
AFASTAMENTO PARA PÓS-GRADUAÇÃO DA PROF. LIANE BIRNFELD: O Prof. 
Carlos André apresentou os relatórios de afastamento para pós-graduação da 
Professora supracitada, referentes ao 1º e 2° semestre de 2011. Discutidos e votados, 
os relatórios foram aprovados por unanimidade. 5) REDISTRIBUIÇÃO DO PROF. 
ANDERSON LOBATO PARA A FURG/FADIR: O Prof. Carlos André noticiou que 
obteve, após intensas negociações, a disponibilidade para atendimento, pelas 
instâncias superiores da Universidade, do pedido de  redistribuição do professor 
supracitado, tendo por base a decisão do próprio Conselho da Faculdade,   na Reunião 
Extraordinária, ocorrida em 08/12/2011, que elencou tal redistribuição como umas das 
estratégias internas para superar as fragilidades da Proposta de Mestrado em Direito. 
Esclareceu que a negociação com as instâncias superiores teve por base a 
disponibilização, imediata, da referida redistribuição para a Faculdade de Direito, tendo 
em contrapartida a devolução, futura, desta vaga adicional, quando da próxima 
aposentadoria de professor da Faculdade de Direito. O Prof. Carlos André, informou, 
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outrossim, que a redistribuição do referido professor da UFPEL (Universidade Federal 
de Pelotas) para a FURG (Universidade Federal do Rio Grande), foi, neste contexto, de 
imediato, encaminhada às instâncias competentes, através do Processo de n° 
23116.001094/2012-84. Assim,  preferiu a leitura do pedido formalizado pelo referido 
professor perante a Faculdade de Direito, colocando, após debate, em votação, a 
formalização da concordância da Faculdade de Direito com a referida redistribuição nos 
termos expostos. Assim, discutida e votada a redistribuição foi aprovada por 
unanimidade . 6) CALENDÁRIO GERAL DA UNIDADE PARA 2012 (INCLUSIVE 
REUNIÕES DO CONSELHO): Discutido e votado, o calendário geral da Faculdade de 
Direito para 2012 foi aprovado por unanimidade, conforme Anexo I. 7) 
REDISTRIBUIÇÃO DE ENCARGOS DOCENTES PARA 2012: O Prof. Carlos André 
proferiu a leitura da proposta de redistribuição de encargos docentes para 2012. Após 
debates, a redistribuição de encargos docentes foi aprovada por unanimidade, 
conforme Anexo II. 11)  Assuntos Gerais: o Professor Enio Fernandez solicitou que, 
em virtude de seu afastamento para pós- graduação, seja realizada a redistribuição dos 
acadêmicos dos cursos de Direito entre os Professores da Unidade, nos quais o 
mesmo atua na qualidade de Professor orientador de estágio não obrigatório. O Prof. 
Carlos André, informou que na última Reunião do COEPEA, a Pró-Reitoria de 
Graduação, salientou o trabalho desenvolvido pela equipe da Faculdade de Direito, nas 
semanas de acolhida aos calouros. 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 

 

 

 

 


