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Aos 04 dias do mês abril de 2012, às 17:15h, 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  dos(as)  Professores(as): Valdenir Aragão, José Carlos Barbosa e 
Regina Vianna.  Foram tratados os seguintes assuntos: 1) APROVAÇÃO DOS 
CRITÉRIOS PARA APROVEITAMENTO DE DISCIPLINAS NOS CURSOS DE 
DIREITO. Conforme acordado na Reunião Extraordinária do Conselho da FADIR, 
ocorrida em 28/03/2012, foram retomadas as discussões sobre a presente pauta. O 
Prof. Carlos André, proferiu a leitura da proposta de critérios para aproveitamento 
de disciplinas. O Prof. Jaime propôs que fosse realizada uma alteração no Art. 1°,      
§ 2°, passando de 85% para 75% no que se refere ao cumprimento mínimo do 
conteúdo da disciplina da Faculdade de Direito, na Instituição de origem, sendo 
que a proposição do referido Professor foi aprovada por unanimidade. Após 
debates, os critérios para aproveitamento de disciplinas nos cursos de Direito 
foram aprovados, conforme Anexo I. 2) APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO 
ORDINÁRIA 01/2012: 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) APROVAÇÃO DA ATA 
DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 02/2012: 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) APROVAÇÃO DOS PROJETOS BOLSA PERMANÊNCIA – 
EDITAL CONJUNTO DE CIRCULAÇÃO INTERNA 003/2012: O Professor Carlos 
André explicitou os procedimentos e os prazos para inscrições de Projetos para 
obtenção de Bolsas Permanência, conforme as regras do referido Edital. O Prof. 
Jaime John explicitou os principais pontos dos Projetos sob a sua Coordenação, 
denominados “Notas de Expressão” e “Tutoria Indígena”, os quais não estão 
inseridos no escopo do referido Edital. Após debates, foram aprovados por 
unanimidade os Projetos de Ensino, Pesquisa e Extensão, conforme Anexo II, 
inclusos os Projetos supracitados sob a Coordenação do Professor Jaime John. 5) 
Assuntos gerais: O Prof. Carlos André informou que foi concluída pelo NDE 
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(Núcleo Docente Estruturante) a proposta de reforma do Projeto Político 
Pedagógico do curso de Direito, e que a mesma está disponível na página da 
FADIR, através do endereço eletrônico: www.direito.furg.br. O Prof. Carlos André, 
informou ainda que as proposições e sugestões para a referida reforma, podem ser 
encaminhadas até o dia 09/04/2012 (próxima segunda-feira) aos e-mails dos 
membros no NDE ou da secretaria da FADIR. 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 

http://www.direito.furg.br/

