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Aos 12 dias do mês de junho de 2012, às 18h, 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): 
Vanessa Caporlingua, Maria de Fátima Prado Gautério, Francisco Quintanilha,  Anderson 
Lobato e Regina Vianna.  Foram tratados os seguintes assuntos: 1) APROVAÇÃO DA 
ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 08/2012: 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 ORÇAMENTO FADIR 2012: O Professor Carlos André proferiu a 
leitura da proposta de orçamento da FADIR para 2012, elaborado pelo mesmo e pela 
Administradora da Unidade, Karen Guimarães. Após debates, o orçamento FADIR 2012 
foi aprovado por unanimidade, conforme Anexo I. 3) PROCESSO 23116.003678/2012-94 
– ALTERAÇÃO NO REGIME DE TRABALHO DA PROFESSORA MARIA CLAUDIA 
CRESPO BRAUNER: O Professor Carlos André, após pedir licença para explanar 
conjuntamente sobre o presente item de pauta e o seguinte, explicitou os procedimentos 
para a alteração de regime de trabalho na FURG, conforme as normas regimentais da 
Instituição, tendo por foco os dois processos em pauta ( 23116.003678/2012-94   e 
23116.003245/2012-39), esclarecendo que a alteração para o regime de Dedicação 
Exclusiva pressupõe a disponibilidade, na unidade, de coeficiente de professor-
equivalente, de sorte que, no contexto atual, segundo as regras da FURG e do governo 
federal, a aprovação de alteração para o regime de dedicação exclusiva pressupõe uma 
correlata alteração inversa: saída de um professor do regime de dedicação exclusiva para 
o regime de 40 horas. Esclareceu, outrossim, que a mudança de regime da referida 
professora, nos termos propostos, em muito ajudaria a instituição, especialmente no que 
tange à superação dos limites na Proposta de Curso de Mestrado, que foi recusada 
principalmente tendo em vista o excessivo número de professores duplicados.  Caso a 
professora requerente, que é preconizada para a Coordenação do Programa, viesse a 
ingressar no regime de Dedicação Exclusiva tal alteração certamente contribuiria para a  
aprovação da proposta, que constitui meta institucional da própria unidade desde sua 
criação.  Esclareceu também  que o professor Rafael Fonseca Ferreira, também diante 
destas circunstâncias, além das suas próprias perspectivas profissionais, manifestou 
perante a Direção da Unidade sua disposição para transformar seu regime de 40 horas 
com dedicação exclusiva para 40 horas, tal como  consta no processo integrante desta 
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mesma pauta. Nesta perspectiva, além da conveniência institucional, com o incremento 
para o Mestrado, oportuniza-se a efetiva factibilidade de  alteração do regime da 
professora requerente.  Após debates, considerada a conveniência institucional, a 
alteração no regime de trabalho da Professora supracitada foi aprovada com 13 votos 
favoráveis e uma abstenção, da própria, consolidando adequadamente a posição 
favorável do Conselho da Unidade para que a dita professora possa alterar seu regime de 
40 horas semanais sem dedicação exclusiva para o regime de 40 horas semanais com 
dedicação exclusiva tão logo se ultime o processo de alteração de regime do professor 
Rafael Fonseca Ferreira. 4) PROCESSO 23116.003245/2012-39 – ALTERAÇÃO NO 
REGIME DE TRABALHO DO PROFESSOR RAFAEL FONSECA FERRREIRA:  
Prosseguindo-se o debate já iniciado no item de pauta anterior, o professor Rafael 
Ferreira explicitou alguns dos motivos que o levaram a solicitar a alteração no regime de 
trabalho, informando que os seus compromissos perante a Instituição serão mantidos, 
caso ocorra à aprovação na sua mudança de regime. Nesta perspectiva, o professor 
Carlos André manifestou-se  sobre a pertinência da alteração e de sua conveniência para 
a instituição tendo em conta os motivos supra expostos.  Após os debates, considerada a 
conveniência institucional, a alteração no regime de trabalho do professor supracitado foi 
aprovada com 13 votos favoráveis e uma abstenção, do próprio, consolidando 
adequadamente a posição favorável do Conselho da Unidade para que o dito professor 
possa alterar seu regime de 40 horas semanais com dedicação exclusiva para o regime 
de 40 horas semanais sem dedicação exclusiva.  5) Assuntos Gerais: O Professor 
Carlos André informou que foi ultimada na presente data na 4ª câmara do COEPEA, a 
proposta de Reforma do Projeto Político Pedagógico do Curso de Direito, e que o próximo 
passo envolve o envio da proposta para apreciação do pleno do COEPEA, que deve 
ocorrer na presente semana. A Professora Leila Costa Valle informou que na Reunião do 
CONSUN, ocorrida em 11/06/2012, foi mantida a decisão do CONSUN tomada em 
25/05/2012 (Resolução N° 02/2012), sem a suspensão do Calendário Universitário, bem 
como informou que reestruturação do Calendário Universitário, por atribuição regimental, 
será realizada pelo COEPEA ao final da greve. 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 


