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Aos 20 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; Éder Dion 

de Paula Costa; Francisco Quintanilha Véras Neto; Maria Claudia Crespo Brauner; Anderson 

Orestes Cavalcante Lobato; Raquel Fabiana Lopes Sparemberger; e Salah Hassan Khaled 

Junior para a reunião da Câmara de Pós-Graduação do Conselho da Faculdade de Direito. 

Justificaram ausência as professoras Maria de Fátima Prado Gautério; e Maíra Baumgarten 

Correia.  A profa. Maria Claudia Brauner deu início à reunião relatando a participação dos 

professores da FaDir no CONPEDI que ocorreu em São Paulo entre 13 e 16 de novembro 

próximo passado. 1. Edital n. 02/2013 Aluno Especial Turma 2014. Iniciando os trabalhos 

solicitou ao prof. Anderson Lobato a leitura do Edital n. 02/2013 relativo ao processo de 

ingresso do Aluno Especial para a Turma de 2014. Concluída a leitura, foi aberta a discussão 

com a apresentação de sugestões de melhoria da redação com o objetivo de tornar o texto 

mais claro. Incorporada as sugestões propostas o Edital foi aprovado por unanimidade. 2. 

Assuntos gerais. O prof. Salah Khaled Junior justificou a sua ausência no CONPEDI por 

estar comprometido na produção de dois trabalhos de serão publicados na Argentina e 

Espanha no decorrer de 2014. A profa. Raquel Sparemberger e o Prof. Quintanilha 

manifestaram o interesse em firmar convênios de cooperação científica com universidades 

latino-americanas, notadamente a Universidade Autônoma do México (UNAM); o prof. 

Anderson Lobato, propôs o agendamento de uma reunião específica com os colegas com o 

objetivo de lhes apresentar os diversos Editais de cooperação internacional das agências de 

fomento. Nada mais havendo para ser discutido, a profa. Maria Claudia deu por encerrada a 

reunião às 17:00 horas; e eu, Anderson O. C. Lobato, lavrei e assinei a presente Ata que segue 

acompanhada da lista de presença, bem como do texto final do Edital 02/2013 Aluno 

Especial. 

 

Anderson O. C. Lobato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


