
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE 

CONSELHO DA FACULDADE DE DIREITO 

Câmara de Pós-Graduação  

Campus Carreiros – Av. Itália Km 8  
96203-000 Rio Grande RS 

 

 

1 

 

Ata n. 03/2014  
Câmara de Pós-Graduação 

Conselho da Faculdade de Direito 

Aos 22 dias do mês de janeiro de 2014, às 16:15 horas, na Sala de reuniões da Faculdade de 

Direito, estiveram reunidos os professores Carlos André Birnfeld, Éder Dion de Paula Costa; 

Maria Claudia Crespo Brauner; Anderson Orestes Cavalcante Lobato; Raquel Fabiana Lopes 

Sparemberger; Maria de Fátima Prado Gautério; Salah Hassan Khaled Junior, para a reunião 

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

professora Maíra Baumgarten Correia; e Francisco Quintanilha Veras Neto. A profa. Maria 

Claudia Crespo Brauner iniciou a reunião saudando a todos e informando sobre o andamento 

do primeiro processo seletivo de ingresso de aluno regular - Edital n. 01/2013 (Proc. n. 

23116.007225/2013-18). Informou que recebemos 95 inscrições, sendo que foram 

homologados 77 inscrições de candidatos para a prova que ocorrerá na próxima sexta-feira, 

entre 15:00 e 18:00 na Sala 3104, Bloco 3 do Campus Carreiros. No item da pauta n. 01. 

sobre o Edital 01/2014 Aluno Especial, foram apresentadas as modificações trazidas por 

sugestão da PROPESP ao processo seletivo para aluno especial (Proc. n. 23116.007922/2013-

79). Após leitura e discussão a proposta da nova versão do Edital foi aprovada por 

unanimidade. Passando ao item 02. Credenciamento de professor no Programa. A 

coordenação do Curso de Mestrado recebeu em dezembro de 2013 (Proc. n. 

23116.007956/2013-63) o pedido de credenciamento do prof. Dr. José Ricardo Caetano 

Costa; o processo foi encaminhado ao prof. Anderson Lobato para Parecer; após a leitura do 

Parecer, o prof. Lobato explicitou as exigências para ingresso de novos professores no Curso 

de Mestrado tendo em vista a Portaria CAPES 02/2012 que estabelece critérios de 

enquadramento dos docentes de pós-graduação; o Regimento Interno do Curso, e ainda o 

Documento CAPES da área de Direito para a Trienal 2013, recentemente divulgado. Em 

síntese deve-se considerar: o tempo de titulação e a área; a produtividade em pesquisa; as 

atividades no programa. Destacou ainda, a importante a participação do professor José 

Ricardo Caetano Costa nos Grupos de Pesquisa vinculados ao Mestrado em Direito e Justiça 

Social, bem como a sua integração na equipe por meio de publicações nas obras organizadas 

pelo corpo docente e publicação de trabalhos em coautoria. Após ampla discussão, o Parecer 

foi aprovado no sentido de admitir o credenciamento do Prof. Dr. José Ricardo Caetano Costa 

na qualidade de professor colaborador no curso de Mestrado. Ao manifestarem votos de 

sucesso ao prof. José Ricardo, a Câmara de Pós-Graduação ressaltou a importância do Parecer 

do Prof. Anderson Lobato por evidenciar, de modo fundamentado, os critérios para 

credenciamento de novos professores, recomendando que seja observado o mesmo 

procedimento para os pedidos futuros. 03. Assuntos gerais. 3.1 Proposta de Convênio com 

a Faculdade de Direito de Lisboa. O prof. Carlos André Birnfeld relatou que no final de 

dezembro esteve em missão internacional na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, 

tendo participado das manifestações de comemoração do seu centenário. Na ocasião foi 

possível discutir uma proposta de Acordo de Cooperação, cujo texto inicial proposto fora 

submetido às instâncias superiores para deliberação. Ocorre que, na semana passada, a direção 

da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Rio Grande recebeu correspondência dos 

colegas de Lisboa informando que a proposta foi aprovada e já teria sido assinada pelo 

Diretor, solicitando encaminhamento para submissão e aprovação do Acordo nas instâncias 

administrativas da Universidade. A Câmara de Pós-Graduação felicitou os resultados da 

missão internacional do professor Carlos André Birnfeld, manifestando os votos de 

reconhecimento à profa. Liane Birnfeld que tomou a iniciativa da proposta quando de seu 



 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE 

CONSELHO DA FACULDADE DE DIREITO 

Câmara de Pós-Graduação  

Campus Carreiros – Av. Itália Km 8  
96203-000 Rio Grande RS 

 

 

2 

 

estágio de doutorado junto à Faculdade de Direito de Lisboa. 3.2 Missão internacional em 

Rennes, França; e Bruxelas, Bélgica. A profa. Maria Claudia e o prof. Anderson Lobato 

relataram suas participações como palestrantes na Journée franco-brésilienne Droit, Santé et 

Environnement: la sécurité sanitaire, que ocorreu na Faculdade de Direito da Universidade de 

Rennes 1, em 11 de dezembro de 2013. Destacaram que o evento foi mais uma atividade 

decorrente do Acordo de Cooperação assinado em maio de 2013, sendo que a exemplo dos 

demais eventos que resultaram em publicações, os trabalhos lá apresentados serão publicados 

pela Editora da FURG. Foi feito convite para que outros colegas encaminhem suas 

colaborações para submissão de trabalhos de modo a fortalecer a cooperação científica em 

pleno andamento. O prof. Anderson Lobato informou que o professores de Rennes, Philippe 

Pierre e Cristina Corgas confirmaram sua vinda em missão à FURG no decorrer do mês de 

junho de 2014. Foi relatada a participação do professores, com apresentação de trabalho no 

evento internacional promovido pelo Reséau Universitaire International de Bioéthique -RUIB, 

na cidade de Bruxellas- Bélgica, e de publicações previstas para 2014. 3.3 Obra coletiva de 

2014. A profa. Maria Claudia Crespo Brauner lembrou a equipe da importância da 

organização de obra coletiva do Mestrado, fixando a data de segunda-feira, 30 de junho de 

2014 para encaminhamento, por e-mail das contribuições dos colegas e de trabalhos 

recomendados pela equipe. 3.4 Publicação internacional. O prof. Salah Khaled Junior 

relatou que o livro em homenagem ao prof. Zaffaroni, que conta com um artigo de sua 

autoria, foi objeto de lançamento, em Buenos Aires no decorrer de dezembro de 2013. 3.5 

Evento internacional em Buenos Aires. A profa. Maria de Fátima Gautério informou que 

está acompanhando a organização de evento em Buenos Aires e que informará a todos os 

detalhes para participação e encaminhamento de trabalhos. 3.6 Evento do CONPEDI em 

Florianópolis, no final de abril. A profa. Maria Claudia lembrou a importância da 

participação dos colegas no evento e para o encaminhamento de trabalhos para publicação.3.7 

Evento em Curitiba. O prof. Éder Dion Costa informou que recebeu convite para participar 

de evento sobre a Convenção 158 da OIT, que ocorrerá em Curitiba no final de março 

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

reunião às 17:45 horas; e eu, Anderson O. C. Lobato, lavrei e assinei a presente Ata que segue 

acompanhada da lista de presença. 

Anderson O. C. Lobato 


