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Ata n. 06/2014  
Câmara de Pós-Graduação do Conselho da Faculdade de Direito 

Em 1º de abril de 2014, às 17:00 horas, na Sala de reuniões F16 da Faculdade de Direito, estiveram 

reunidos os professores Carlos André Birnfeld, Éder Dion de Paula Costa; Maria Claudia Crespo 

Brauner; Anderson Orestes Cavalcante Lobato; Maria de Fátima Gautério; e Liane Birnfeld para 

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

ausência a professora Maíra Baumgarten Correia; Raquel Fabiana Lopes Sparemberger; Salah 

Hassan Khaled Junior; e Francisco Quintanilha Veras Neto. 01. Aluno Especial. A profa. Maria 

Claudia Brauner apresentou o resultado final do Edital 02/2014 Aluno Especial para a Turma de 

2014. Informou que recebemos 73 inscrições válidas, sendo que a comissão priorizou o 

atendimento para os pedidos de primeira opção. O resultado final permitiu atender a todos os 

pedidos na medida em que, após consulta aos professores das disciplinas, admitiu-se a matrícula 

para 10 alunos para três disciplinas. O prof. Lobato salientou a grande procura para aluno especial, 

o que sinaliza para o aumento da demanda para a Turma de 2015. Após discussão, a Câmara de 

Pós-graduação aprovou, por unanimidade, o resultado do processo seletivo conforme documento 

em anexo, e que passa a fazer parte integrante da presente Ata.  02 Bolsas CAPES e FAPERGS. 

A professora Maria Claudia Brauner apresentou o resultado do Edital de Bolsas, esclarecendo que 

o Programa recebeu quatro Bolsas CAPES-DS, duas do PPGD-DJS e outras duas da Propesp; e 

mais três bolsas do Edital FAPERGS. Esclareceu que as Bolsas CAPES-DS do PPGD-DJS foram 

concedidas para 24 meses, ao passo que as duas Bolsas CAPES-DS/Propesp foram concedidas por 

11 meses, renovável, a critério da Propesp, no início do ano letivo de 2015 por mais 12 meses. As 

bolsas FAPERGS foram concedidas por 24 meses. Os candidatos suplentes serão apenas para as 

Bolsas CAPES-DS, posto que o Edital FAPERGS não prevê a situação de suplentes ou de 

substituição de bolsistas. Após discussão o Resultado do processo seletivo dos bolsistas foi 

homologado por unanimidade. 03 Assuntos gerais. 3.1 Convênio com a Universidade de 

Rennes. O prof. Anderson Lobato, na qualidade de responsável pelo Acordo de Cooperação com 

a Universidade de Rennes 1, informou que os professores Philippe Pierre, diretor da Laboratório 

CNRS IODE, Institut de L’Ouest: Droit et Europe confirmou a sua visita ao Brasil de 13 a 20 de 

junho próximo, com a participação da prof. Cristina Corgas. Esclareceu que fez contato com a 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), na pessoa do prof. Alcebíades de Oliveira 

Junior, coordenador do PPGD, para a realização de um Seminário Internacional conjunto que terá 

início na Segunda-feira, 16 de junho em Porto Alegre; e se encerrará em Rio Grande, na quarta-

feira, 18 de junho. Informou ainda a publicação pela Editora da Universidade de Rennes, da obra 

coletiva organizada em parceria com a profa. Marion Bary, Diversités du patrimoine; approche 

comparée em droits brésiliens et français e que contou com a participação dos professores do 

PPGD, Maria Claudia Brauner, Carlos André Birnfeld, Liane Hüning Birnfeld, e Francisco 

Quintanilha Véras Neto. 3.2 Aula Magna. A profa. Maria Claudia Brauner confirmou a realização 

da Aula Magna da Faculdade de Direito, para os Cursos de Graduação em Direito, de 

Especialização em Educação para os Direitos Humanos e o Mestrado em Direito e Justiça Social, 

para a próxima quinta-feira, 10 de abril, com o prof. José Rubens Morato Leite, colaborar do 

PPGD. Informou ainda que atividade está incluída no Programa de Acolhida Cidadã da Faculdade 

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

reunião às 18:00 horas; e eu, Anderson O. C. Lobato, lavrei e assinei a presente. 

Anderson Lobato 


