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Aos 11 dias do mês abril de 2012, às 18:30h, 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  o Conselho  Acadêmico  da  Faculdade  de  Direito  da  
FURG,  presentes  os  Conselheiros que  constam  dos  registros  próprios,  
justificadas  as  ausências  das  Professoras: Maria de Fátima Prado Gautério e 
Regina Cecere Vianna.  Foram tratados os seguintes assuntos: 1) APROVAÇÃO 
DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 03/2012: 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. 2) ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DO PROCESSO DE ELEIÇÃO 
PARA A COORDENAÇÃO DOS CURSOS DE DIREITO: O Prof. Carlos André 
informou que a Professora Simone Freire solicitou exoneração do cargo de 
Coordenadora dos cursos de Direito, fazendo um breve relato dos motivos que a 
levaram a realizar tal solicitação. O Prof. Carlos André informou ainda que, 
conforme o Regimento Interno da Unidade, é de competência do Conselho 
Acadêmico da FADIR organizar e realizar o processo eleitoral para Coordenação 
dos cursos de Direito. Após debates, foram indicados os seguintes membros para 
compor uma comissão eleitoral para organizar e realizar a eleição: Prof. Dr. Eder 
Dion Costa, Prof. Dr. Carlos André Birnfeld, Prof. Me. Rafael Ferreira, Prof. Me. 
Péricles Antonio Gonçalves e Acadêmico Everson A. dos Santos. Foi deliberado 
pelo Conselho que, a eleição será através de chapas (Coordenador e Coordenador 
Adjunto) e se porventura houver a inscrição de uma única chapa, será considerada 
eleita, por aclamação, a chapa inscrita. Outrossim, foi deliberado que, caso houver 
a inscrição de mais de uma chapa, a votação será paritária (50% alunos e 50% 
professores). 3) Assuntos Gerais: O Prof. Carlos André informou a doação de 
livros à FADIR, a ser realizada pela Refinaria de Petróleo Ipiranga. O Prof. Eder 
Dion, informou que no dia 12/04/2012, estará participando de Banca de Concurso 
para Docente na Universidade Federal de Pelotas, e que a sua ausência será 
suprida com atividades acadêmicas, já acordadas com os alunos. 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.  
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