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Aos 07 dias do mês de maio de 2012, às 17h, 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): 
Ayrton Sanches Garcia, José Carlos Barbosa e Regina Cecere Vianna.  Foram tratados 
os seguintes assuntos: 1) APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 04/2012: 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). Colocada em discussão e a seguir em votação, sem nenhuma 
objeção, a Ata foi aprovada por unanimidade. 2) APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO 
EXTRAORDINÁRIA 05/2012: 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). Colocada em 
discussão e a seguir em votação, sem nenhuma objeção, a Ata foi aprovada por 
unanimidade 3) APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 06/2012: 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). Colocada em discussão e a seguir em votação, sem nenhuma 
objeção, a Ata foi aprovada por unanimidade. 4) POSSE DO CONSELHEIRO: 
ACADÊMICO EVERSON ALVES DOS SANTOS: O Professor Carlos André informou que 
a acadêmica Danyelle Gautério solicitou o seu desligamento do Conselho Acadêmico da 
FADIR, explicitando alguns dos motivos trazidos pela referida acadêmica para realizar tal 
solicitação, conforme respectivo requerimento. O Professor Carlos André informou ainda 
que, conforme regimento interno da Unidade, o acadêmico Everson dos Santos, 
representante suplente discente, está apto a torna-se representante titular discente do 
Conselho Acadêmico da FADIR, em virtude da vacância supracitada. Sendo assim, 
conforme regimento interno da Unidade, foi dada posse ao acadêmico Everson Alves dos 
Santos. 5) HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO DA ELEIÇÃO PARA COORDENADOR 
E COORDENADOR ADJUNTO DOS CURSOSDE DIREITO: O Professor Carlos André 
explicitou todos os atos desenvolvidos pela comissão eleitoral designada para organizar e 
realizar o processo de eleição para os cargos de Coordenador e Coordenador Adjunto 
dos Cursos de Direito, informando que, no período estipulado para a inscrição de chapas 
para os referidos cargos, houve a inscrição de uma única chapa, composta pelo 
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Professores: Anderson Orestes Cavalcante Lobato (Coordenador) e Maria Claudia Crespo 
Brauner (Coordenadora Adjunta). Após serem colocados em discussão e votação, os atos 
do processo eleitoral foram homologados por unanimidade, sendo considerada assim 
eleita  a única chapa inscrita, em conformidade com o que foi deliberado na Reunião 
Extraordinária do Conselho Acadêmico da FADIR, ocorrida em 11/04/2012.  6) 
APROVAÇÃO DA BANCA EXAMINADORA RESPONSÁVEL AVALIAÇÃO DE 
DESEMPENHO ACADÊMICO, PARA FINS DE PROGRESSÃO DOCENTE, DO 
PROFESSOR AYRTON SANCHES GARCIA: O Professor Carlos André informou que foi 
designada “ad referendum”, banca examinadora responsável por realizar avaliação de 
desempenho acadêmico do Professor Ayrton Sanches Garcia para fins de Progressão 
Funcional, conforme Resolução n° 22/2006 do CONSUN, composta pelos Professores: 
Eder Dion de Paula Costa, Carlos André Huning Birnfeld e Péricles Antonio Fernandes 
Gonçalves, sendo o primeiro designado presidente da banca. Colocada em discussão e a 
seguir em votação, a designação da banca examinadora foi aprovada por unanimidade. 7) 
APROVAÇÃO DOS RELATÓRIOS DE ATIVIDADES DOS PROJETOS DE EXTENSÃO 
DA PROFESSORA MARIA DE FÁTIMA GAUTÉRIO: O Professor Carlos André 
apresentou os relatórios dos Projetos de Extensão coordenados pela Professora Maria de 
Fátima Prado Gautério, denominados: “Estudos do Direito Penal – Parte Especial” e 
“Grupo de Estudos de Filosofia do Direito”. Colocados em discussão e a seguir em 
votação, os relatórios dos Projetos de Extensão supracitados, foram aprovados por 
unanimidade. 8) APROVAÇÃO DO GRUPO DE PESQUISA INTITULADO “DIREITO E 
JUSTIÇA SOCIAL” SOB A COORDENAÇÃO DO PROFESSOR ANDERSON LOBATO: 
Discutido e votado, o Grupo de Pesquisa supracitado foi aprovado por unanimidade. 9) 
APROVAÇÃO DOS PROJETOS BOLSAS EPEM (ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO E 
MONITORIA) – EDITAL CONJUNTO DE CIRCULAÇÃO INTERNA 007/2012: O 
Professor Carlos André nominou todos os Projetos de Ensino, Pesquisa, Extensão e 
Monitoria, que foram  apresentados em tempo hábil, no prazo estipulado pelo referido 
Edital. Após debates, os Projetos foram aprovados por unanimidade, conforme Anexo I. 
10) REDISTRIBUIÇÃO DE ENCARGOS DOCENTES: O Professor Carlos André informou 
que ingressaram recentemente na Universidade os seguintes Professores: Prof. Dr. 
Anderson Orestes Cavalcante Lobato, através de redistribuição da UFPEL para a FURG e 
o Prof. Me. Alexandre Sapper, aprovado em processo seletivo para Professor Substituto. 
Em virtude disso, elaborou proposta de redistribuição de encargos docentes. Após 
debates, a redistribuição de encargos docentes foi aprovada por unanimidade, conforme 
Anexo II, sendo que as disciplinas 08152 – Direito e Legislação M (Turma B), 04138 – 
Introdução à Engenharia Civil Empresarial (Turma U), 04179 – Empreendedorismo e 
Desenvolvimento de Empreendimentos Tecnológicos (Turma B), 08245 - Legislação 
Aplicada a Toxicologia Ambiental (Turma A) e 04139 - Introdução à Engenharia Mecânica 
Empresarial (Turma U), serão ministradas em caráter supletivo e emergencial pelos 
respectivos professores designados, como medida de cautela, em suplência à Professora 
Regina Cecere Vianna, que vem apresentando problemas de saúde pessoais. 11) 
RECURSO DO ACADÊMICO TABAQUARA CRUZ FILHO: O Prof. Salah Khaled, relator 
do recurso do referido acadêmico, proferiu a leitura do relatório, votando pela manutenção 
da decisão da Coordenação dos Cursos de Direito, em não autorizar a mudança de turno 
do acadêmico supracitado. Após debates, o relatório elaborado pelo Professor Salah 
Khaled, foi aprovado por 14 votos favoráveis e 1 abstenção, sendo mantida a decisão da 
Coordenação dos Cursos de Direito. 12) NORMATIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO DO 
TRABALHO DOCENTE NA FADIR: O Professor Carlos André relatou que tem observado 
nas diligências de avaliação do Ministério da Educação, a exigência de que as Instituições 
de Ensino Superior apresentem o adequado e detalhado do Planejamento do Trabalho 
Docente. Outrossim, aduziu que tem observado várias lacunas no contexto administrativo  
interno que requerem normatização específica para direcionar adequada e detalhamente 
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o planejamento e a execução das atividades docentes. A partir destas perspectivas, 
houve por bem trazer ao Conselho estas preocupações, requerendo do mesmo avaliação 
sobre a pertinência de trazer à luz estas normas, dispondo-se a receber sugestões para 
elaboração do projeto da referida norma. Colocada a questão em discussão, os 
conselheiros se manifestaram favoravelmente, tendo a professora Leila pertinentemente 
aduzido sobre a importância da publicização das atividades docentes externas, 
notadamente a participação em congressos. A seguir a professora Vanessa também 
pertinentemente se manifestou sobre a importância da otimização dos procedimentos, 
evitando-se, tanto quanto possível, que recaia maior sobrecarga burocrática sobre os 
docentes pesquisadores que tem apresentado trabalhos em eventos.   Após debates o 
Professor Carlos André agradeceu as contribuições, informando estar aberto a outras 
contribuições ao longo da semana, quando pretende ultimar a proposta normativa, a qual 
será disponibilizada previamente a todos os conselheiros para prévia leitura, antes de ser 
submetida a votação, na pauta da próxima Reunião do Conselho Acadêmico da FADIR. 
13) Assuntos Gerais: O Professor Carlos André, informou que a Pró-Reitora de 
Graduação, Prof.ª. Dr.ª. Cleuza Maria Sobral Dias, esteve na sede do Conselho Federal 
da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), em Brasília, para receber o selo de Qualidade 
do Programa OAB Recomenda, pelo Curso de Direito da FURG, e que em breve, a Pró-
Reitora de Graduação fará a entrega do referido selo à da Faculdade de Direito, em 
cerimônia a ser agendada. O Prof. Carlos André informou que o Professor Anderson 
Lobato, conforme plano de trabalho aprovado, está assumindo a incumbência pela Edição 
da Revista JURIS, já tendo se reunido com as instâncias internas pertinentes, colocando-
se à disposição para organizar os números atrasados, para o qual a contribuição dos 
docentes é bem-vinda, bem como dos artigos de profissionais de outras instituições. Em 
paralelo, já para a edição de 2012, estão sendo arregimentados todos os demais trâmites 
formais das revistas dentro dos padrões da CAPES para certificação qualis.   O Professor 
Carlos André informou que encaminhou a Diretoria do NID, Pró-Reitoria de Planejamento 
e Administração, Pró-Reitoria de Graduação e Pró-Reitoria de Infraestrutura, Memo. 
49/2012 referente a insuficiência de livros no curso de Direito, nos termos dos 
instrumentais de avaliação MEC/INEP, conforme auditoria interna que realizou ao longo 
do ano de 2011.  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 


