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FACULDADE DE DIREITO – FADIR/FURG 

 

CONSELHO DA FACULDADE DE DIREITO 

Ata nº 14/2012 

Sessão ordinária realizada em 13/12/2012 

Aos treze dias do mês de dezembro de 2012, às 17h, na sala 6201 do Pavilhão 06, 
Campus Carreiros, sob a presidência do Diretor, Prof. Dr. Carlos André Birnfeld, e 
secretariado ad hoc pelo servidor Jean Corrales, 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 do(as) Professores(as)  
Elisa Celmer, Jaime John, Leila Costa Valle e do secretário Antonio Centeno. Foram 
tratados os seguintes assuntos: 1) APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 
13/2012: 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 PROGRAMA DE 
PESQUISA/EXTENSÃO “CIÊNCIA E DIREITO” E DOS CURSOS DE EXTENSÃO 
INTITULADOS “COMO FAZER PROJETO DE TRABALHO ACADÊMICO – CURSO 
MATUTINO” E “COMO FAZER PROJETO DE TRABALHO ACADÊMICO – CURSO 
NOTURNO”, SOB A COORDENAÇÃO DO PROF. CARLOS ANDRÉ BIRNFELD:. 
Após explanação do proponente, discutidas e votadas, as propostas foram aprovados 
por unanimidade. 3) REDISTRIBUIÇÃO DE ENCARGOS DOCENTES: Prof. Carlos 
André informou que com a aposentadoria do Prof. Ayrton, seus respectivos encargos 
acadêmicos haveriam de ser redistribuídos propondo então ao Conselho, a partir de 
entabulação com os professores, a seguinte redistribuição das disciplinas: a disciplina 
de Direito Empresarial I para o Prof. Fernando Amaral, a de Direito Empresarial II para 
a Profª Claudia Carneiro e a de Direito Falimentar para o Prof. Alexandre Sapper. 
Discutida e votada, a redistribuição nestes termos foi aprovada por unanimidade. 4) 
RELATÓRIOS DE AFASTAMENTO PARA PÓS-GRADUAÇÃO DA PROFª. SIMONE 
DE BIAZZI AVILA BATISTA DA SILVEIRA: O Prof. Carlos André apresentou os 
relatórios de afastamento para pós-graduação da Professora supracitada, referentes ao 
2º semestre de 2011 e ao 1º semestre de 2012. Discutidos e votados, os relatórios 
foram aprovados por unanimidade. 5) ALTERAÇÕES CURRICULARES PARA O PPP 
ATUAL(em curso): O Prof. Lobato apresentou proposta em anexo, solicitando a 
alteração das disciplinas Direito do Mar e Comunicação Jurídica para que estas 
passem a ter caráter optativo, justificando que o objetivo desta alteração é harmonizar 
as ofertas de disciplina com o PPP novo. Ressaltou ainda que isto não compromete a 
estrutura do curso no que tange à carga horária mínima necessária de disciplinas do 
currículo obrigatório. Discutidas e votadas, as alterações foram aprovadas por 
unanimidade, tal como consta no Anexo I desta ata. 6) ALTERAÇÕES 
CURRICULARES PARA O PPP NOVO: O Prof. Lobato tratou da migração dos alunos 
do primeiro ano do QSL atual para o segundo ano do QSL novo em 2013. Discorreu 
ainda sobre a demanda apresentada por estes alunos no início do semestre, a qual foi 
submetida ao Núcleo Docente Estruturante, o qual concordou com o seu atendimento 
obedecidos dois critérios: primeiramente a migração universal, ou seja, todos os alunos 
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do atual primeiro ano aptos a ingressar no novo QSL no segundo ano deveriam solicitar 
m a migração e assinar requerimento na Secretaria, sendo que os referidos discentes 
já assinaram fazendo esta opção. O segundo envolve o oferecimento, aos sábados, da 
disciplina  “Dogmática Jurídica”. Foi também definido que o docente a assumir esta 
disciplina da mesma forma assumirá a de Direito das Obrigações, a fim de manter os 
conteúdos devidamente harmonizados nessa transição. Nesta perspectiva, a fim de 
harmonizar o cronograma de oferecimento com este contexto, e também com vistas ao 
enquadramento dos demais alunos, apresentou a proposta para as alterações 
correlatas, em anexo, a qual, discutida e votada, foi aprovada por unanimidade, tal 
como consta no Anexo II desta ata. 7) AFASTAMENTO PARA PÓS-GRADUAÇÃO 
DA PROF.ª. SIMONE GROHS FREIRE:  A professora Simone requereu afastamento 
para cursar Doutorado em Educação Ambiental no PPGEA da FURG, considerando a 
notícia de sua aprovação no respectivo processo seletivo, destacando-se sua 
classificação em segundo lugar n referido certame. O Prof. Péricles sugeriu que a 
docente recebesse as congratulações do Conselho pela aprovação e pelo excelente 
desempenho obtido, no que foi apoiado pelos demais conselheiros. A seguir, a 
proposta de afastamento, discutida e votada, foi aprovada por unanimidade, 
concedendo-se, nestes termos, afastamento de três anos para a referida professora, a 
contar de 01/03/2013, sendo que para sua substituição foi também deliberada a 
necessidade de realização de seleção para  contratação de professor substituto, em 
certame a ser realizado oportunamente. 8) REGULAMENTAÇÃO DO PROCESSO DE 
ESCOLHA DAS REPRESENTAÇÕES DOCENTE, DISCENTE E TÉCNICA-
ADMINISTRATIVA QUE INTEGRAM O CONSELHO DA FADIR (SUPLENTES): O 
Prof. Carlos André explanou sobre a necessidade de completar a lista de conselheiros 
suplentes dos membros do Conselho dos professores (cinco vagas), dos técnico-
administrativos (três vagas) e estudantes (duas vagas), propondo, para tanto a 
realização dos correlatos processos eleitorais, com inscrições individuais, as quais 
iniciariam sexta feira dia 14 e encerrar-se-iam segunda feira dia 17, realizando-se o 
pleito na quarta feira dia 19 e quinta feira dia 20, todos do corrente mês . Discutida e 
votada, a regulamentação e o cronograma proposto foi aprovada por unanimidade. 9) 
ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DO PROCESSO DE ELEIÇÃO PARA 
COORDENAÇÃO DOS CURSOS DE DIREITO: O Prof. Carlos André explicou aos 
conselheiros que o mandato de Coordenador do Prof. Lobato encerra-se no dia 31 de 
dezembro e que se torna necessário realizar eleição, propondo, para tanto a realização 
do correlato processo eleitoral, com inscrições para chapas de dois integrantes 
(Coordenador e Coordenador Adjunto), iniciando o prazo de inscrição na sexta feira dia 
14 e encerrando o mesmo segunda feira dia 17, realizando-se o pleito na quarta feira 
dia 19 e quinta feira dia 20, todos do corrente mês. Discutida e votada a proposta foi 
aprovada por unanimidade. 10)  Assuntos Gerais: O Prof. Carlos André lembrou os 
conselheiros da solenidade de entrega do selo “OAB Recomenda”, a realizar-se no dia 
17 às 19 horas, bem como do jantar de confraternização, no mesmo dia 17 a partir das 
21:30h. O Prof. Carlos André informou aos presentes que os representantes da FADIR 
na eleição para a composição da CPA foram ambos eleitos, sendo o Prof. Valdenir 
titular e o Prof. Péricles suplente. 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. 
 
 
_______________________                                   _______________________ 
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