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Aos 29 dias do mês de outubro de 2013, às 16:00 horas, na Sala de reuniões dos professores 

da Faculdade de Direito, estiveram reunidos os professores Carlos André Birnfeld, Diretor da 

Faculdade de Direito e presente do Conselho; Éder Dion de Paula Costa; Francisco 

Quintanilha Véras Neto; Maria Claudia Crespo Brauner; Anderson Orestes Cavalcante Lobato 

Raquel Fabiana Lopes Sparemberger; Maria de Fátima Prado Gautério; Salah Hassan Khaled 

Junior, para a primeira reunião da Câmara da Pós-Graduação do Conselho da Faculdade de 

Direito. Justificou a ausência a professora Maíra Baumgarten Correia por estar participando 

de uma reunião da SBPC.  Inicialmente o professor Carlos André Birnfeld deu posse aos 

membros da Câmara nos termos da Ordem de Serviço FaDir n. 03, de 24 de outubro de 2013. 

Em seguida, nos termos da regulamentação da Câmara de Pós-Graduação e das delegações a 

ela conferidas pelo Conselho da Unidade, foi posta em discussão a homologação do resultado 

do processo eleitoral para Coordenação e Coordenação adjunta do Curso de Mestrado em 

Direito e Justiça Social, para um mandato de 2 (dois) anos, o qual apontou como 

Coordenadora a professora Maria Claudia Crespo Brauner e como coordenador adjunto o 

professor Anderson Orestes Cavalcante Lobato. Discutido e votado, o mesmo foi aprovado 

por todos os presentes, com a abstenção dos eleitos. O professor Carlos André passou então a 

condução dos trabalhos para a professora Maria Claudia, a qual deu prosseguimento às 

atividades da Câmara de Pós-Graduação, nomeando para lavrar a presente ata o professor 

Anderson Lobato. A professora Maria Claudia agradeceu a confiança do Conselho da 

Faculdade de Direito e dos membros da Câmara de Pós-Graduação para assumir a 

coordenação do Curso de Mestrado em Direito e Justiça Social, destacando a importância para 

despertar nos estudantes do Curso de Graduação em Direito o interesse pela pesquisa e a 

produção científica. Dando andamento a reunião da Câmara de Pós-Graduação, a profa. Maria 

Claudia pediu para que o prof. Anderson apresentasse aos conselheiros o perfil do Curso 

através de uma sequência de slides. Concluída a apresentação, a profa. Maria Claudia 

submeteu a proposta de Edital para o processo seletivo de ingresso para a primeira Turma de 

2014 do Curso de Mestrado em Direito e Justiça Social. A proposta foi lida pelo prof. 

Anderson, exaustivamente discutida e, ao final, votada e aprovada por unanimidade, nos 

termos do Anexo I da presente ata. Abrindo espaço para outros assuntos, o professora Éder 

Dion relatou a sua participação em reunião realizada em Brasília na Secretaria de Direitos 

Humanos da Presidência da República sobre o início das atividades dos Cursos de Pós-

Graduação lato sensu em Educação para os Direitos Humanos na modalidade de Ensino à 

Distância em parceria com a Universidade Aberta do Brasil, destacando que assim como as 

demais universidades federais brasileiras as atividades da segunda Turma do Curso terão 

início no primeiro semestre de 2014. Nada mais havendo para ser discutido, a profa. Maria 

Claudia deu por encerrada a reunião às 18:30 horas; e eu, Anderson O. C. Lobato, lavrei e 

assinei a presente Ata que segue acompanhada da lista de presença. 
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