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Aos 13 dias do mês de setembro de 2012, às 18h:30, 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,  justificada  a  ausência  da  servidora 
Karen Guimarães. Foram tratados os seguintes assuntos: 1) APROVAÇÃO DA ATA DA 

REUNIÃO ORDINÁRIA 10/2012: 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) APROVAÇÃO DO RELATÓRIO DE 
AFASTAMENTO PARA PÓS-GRADUAÇÃO DA PROF.ª. LIANE BIRNFELD: O 
Professor Carlos André proferiu a leitura do relatório de afastamento para pós-graduação 
da Professora supracitada, referente ao 1º semestre de 2012. Sem nenhuma objeção, o 
relatório foi aprovado por unanimidade. 3) APROVAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA, 
NA MODALIDADE PESQUISA-AÇÃO DENOMINADO “ATUALIDADE DO ACERVO DA 
BIBLIOTECA DA FURG PARA O CURSO DE DIREITO”, SOB A RESPONSABILIDADE 
DOS PROFESSORES CARLOS ANDRE BIRNFELD, AMANDA BRUM E CLAUDIA 
PEIXOTO: O Professores Carlos André explicitou os principais tópicos do Projeto, sob a 
sua Coordenação, juntamente com as Professoras supracitadas, sendo que o objetivo 
principal do Projeto, consiste na verificação da atualização do acervo bibliográfico de 
obras jurídicas, disponibilizadas na Biblioteca Central do Campus Carreiros, e que prevê 
que, após a conclusão das atividades, serão indicadas obras desatualizadas para 
descarte, o qual ainda será submetido ao crivo revisor de  um ou mais  membros do 
Conselho indicado pelo Coordenador do Projeto. 4) COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO 
ESPECIAL DE DESEMPENHO ACADÊMICO DE DOCENTE PARA PROGRESSÃO 
FUNCIONAL À CLASSE DE PROFESSOR ASSOCIADO, NO ÂMBITO DA 
FACULDADE DE DIREITO: O Professor Carlos André informou que o mandato dos 
membros da referida Comissão, encerrou-se no dia 09/06/2012, conforme Portaria 
1186/2011 da Pró- Reitoria da Graduação, informando ainda que, devido ao momento de 
exceção em que passa a Universidade, a designação da referida Comissão não foi 
realizada anteriormente. Após debates, foi aprovada por unanimidade a recondução dos 
membros da comissão, com a inclusão do Professor Anderson Lobato, como membro 
suplente, dessa forma sendo composta pelos seguintes membros: Prof. Me. Péricles 
Antonio Fernandes Gonçalves (Titular), Prof. Dr. Éder Dion de Paula Costa (Titular), Prof. 
Dr. Francisco Quintanilha Veras Neto (Titular), Prof.ª. Dr.ª. Leila Mara Barbosa Costa 
Valle (Suplente) e Prof. Dr. Anderson Orestes Cavalcante Lobato (Suplente). 5) 
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INCLUSÃO DO PROFESSOR MIGUEL RAMOS NO PLANO DE CAPACITAÇÃO 
DOCENTE E CONSOLIDAÇÃO PLANO DE CAPACITAÇÃO DOCENTE PARA 2013: O 
Prof. Carlos André informou a solicitação do Professor Miguel Ramos para inclusão no 
Plano de Capacitação Docente, para cursar Mestrado, com previsão de afastamento para 
o ano de 2013. O Prof. Carlos André informou ainda, a previsão de retorno dos atuais 
Professores que se encontram em afastamento para pós-graduação e a previsão de 
afastamento para os anos de 2013 e 2014, dos Professores já incluídos no Plano de 
Qualificação Docente. O Prof. Rafael Ferreira, solicitou a sua inclusão do PCD, para 
cursar Pós-Doutorado, com previsão de afastamento para 2014. Após debates, a inclusão 
dos Professores Miguel Ramos e Rafael Ferreira no PCD foi aprovada por unaninidade, 
bem como foi consolidado os afastamentos para os anos de 2013 e 2014, conforme 
Anexo I, sendo que, ficou estipulado que a prorrogação do afastamento dos Professores 
que já se encontram em tal situação, será avaliado conforme a conveniência para a 
Unidade. 6) REGULAMENTAÇÃO DO PROCESSO DE ESCOLHA DAS 
REPRESENTAÇÕES QUE INTEGRAM O CONSELHO ACADÊMICO DA FADIR: O Prof. 
Carlos André, informou que o mandato dos atuais membros do Conselho Acadêmico da 
FADIR, encerrar-se-á no dia 14/09/2012 e que, devido ao momento de exceção em que 
passa a Universidade, não foi possível realizar o processo eleitoral anteriormente. O Prof. 
Carlos André informou ainda que as vagas em disputa são as seguintes: 12 docentes, 2 
técnicos - administrativos e 3 discentes dos cursos de graduação (curso 51 e curso 52). O 
Prof. Carlos André informou ainda que, conforme o Regimento da FADIR (Art. 6º XXV), 
propunha delegar a homologação do processo eleitoral a um colegiado especial, que 
propôs ser composto por todos os atuais integrantes do Conselho. Após debates, a 
proposição supracitada foi aprovada por unanimidade. A seguir, o Prof. Carlos André fez a 
preposição de duas opções para o processo eleitoral: 1) candidaturas individuais e 
votação uninominal e 2) chapas com número de integrantes igual ao número de vagas, 
salvo no caso dos técnicos - administrativos, onde poderá ter número inferior. Após 
debates, foi aprovada por unanimidade a opção 2, sendo estipulado o seguinte 
cronograma para o processo eleitoral: Prazo para inscrições de candidaturas: 
14/09/2012 a 21/09/2012; Eleição: 26/09/2012, caso retomadas as aulas em 24/09/2012. 
Não ocorrendo a retomada das aulas nesta data, no terceiro dia subseqüente à retomada 
das aulas. Homologação do processo eleitoral e Posse: na mesma data da próxima 
reunião do Conselho. 7) REGULAMENTAÇÃO DO PROCESSO DE ESCOLHA DA 
SUPLÊNCIA DAS REPRESENTAÇÕES QUE INTEGRAM O CONSELHO ACADÊMICO 
DA FADIR: Após debates, foi aprovada por unanimidade o processo eleitoral para 
representação suplente, nos moldes na opção 1 , da pauta anterior, : (candidaturas 
individuais e votação uninominal) para os três segmentos que integram o Conselho, 
sendo que o cronograma será o mesmo do processo de escolha para representação 
titular. 8) Assuntos Gerais: O acadêmico Eduardo Machado, informou a decisão do 
pleno do COEPEA, referente a acadêmica Raiza J. Carneiro. O Prof. Carlos André, que 
estava presente na Reunião do COEPEA que apreciou o recurso da referida acadêmica, 
relatou de maneira sucinta o ocorrido na Reunião, bem como a decisão do referido 
Conselho Superior acerca da pauta supracitada, destacando que, mais do que o caso em 
si, o COEPEA aprovou o “entendimento de que o período de matrícula compreende o 
período de ajustes”,devendo serem deferidos pelos Coordenadores quaisquer pleitos de 
matrícula neste período ampliado, salvo no caso de disciplinas com vagas limitadas, nas 
quais é considerado ônus do aluno retardatário a eventual impossibilidade de matrícula 
por ausência de vagas. O acadêmico Arthur Votto, informou que o Diretório Acadêmico 
dos Cursos de Direito, em Reunião ocorrida em 12/09/2012, acompanhou a decisão do 
Diretório Central dos estudantes e encerrou a greve discente. O Prof. Carlos André, 
informou que no dia 18/09/2012, as 18h, na sala 6101 - Pavilhão 6, está agendada 
Reunião entre a chapa 1 – Diálogo com os Professores técnicos e estagiários da Unidade, 
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bem como estendeu o convite aos representantes  discentes dos cursos de Direito. 
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 


