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Ata n. 04/2014  
Câmara de Pós-Graduação 

Conselho da Faculdade de Direito 

Aos 25 dias do mês de fevereiro de 2014, às 15:00 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; 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 Brauner iniciou a reunião informando a conclusão do Processo Seletivo de ingresso de 

Aluno Regular Edital n. 01/2013 (Proc. n. 23116.007225/2013-18), bem como o início das 

inscrições para o Edital n. 01/2014 Aluno Especial. 01. Homologação do Resultado Final do 

Edital 01/2013 Aluno Regular. A profa. Maria Claudia Brauner solicitou Relatório do 

processo seletivo ao prof. Anderson Lobato, que sinteticamente explicou os procedimentos que 

asseguraram o anonimato para a correção das provas, com a abertura pública do envelope de 

identificação das mesmas no dia 10 de fevereiro próximo passado. Em seguida a Comissão 

promoveu a avaliação e divulgação do resultado do CV Lattes, sendo que vários recursos por 

e-mail foram interpostos, bem como dois outros diretamente protocolados na Universidade. Na 

sua maioria os recursos relatavam a dificuldade para fazer valer os pontos do Certificado de 

Proficiência em língua estrangeira diante na ausência de espaço para postar o referido 

certificado no ambiente Siposg. Diante da impossibilidade de verificação virtual do 

Certificação; e considerando igualmente os argumentos dos candidatos sobre a importância de 

lhes oferecer uma oportunidade para defender e apresentar os devidos esclarecimentos sobre 

sua produção científica, a Comissão ofereceu a todos os candidatos aprovados na prova a 

oportunidade de, perante a Comissão examinadora do Projeto de Dissertação, apresentar 

pessoalmente os documentos comprobatórios das informações constantes no seu CV Lattes. A 

comissão ofereceu a todos 10 minutos para a defesa do projeto, sendo que após a discussão e 

esclarecimentos solicitados pelos professores membros da comissão, cada candidato foi 

consultado sobre a sua nota do CV Lattes. A solução foi de fato satisfatória, posto que os 

candidatos puderam obter todos os esclarecimentos sobre os critérios de pontuação do CV 

Lattes. A comissão considerou as afinidades temáticas entre pesquisas dos professores 

orientadores com os projetos de dissertação para apresentar o resultado final em anexo, com 

vinte e três candidatos aprovados; sendo 20 habilitados para matrícula; e outros três suplentes. 

Esclarecemos que não houve candidato para as vagas do programa de ação afirmativa, fato pelo 

qual as três vagas foram imediatamente integradas ao processo seletivo da ampla concorrência. 

Concluída a apresentação do Relatório pelo prof. Anderson Lobato foi aberta a discussão. 

Concluída a discussão, o Resultado final, em anexo e que passa a fazer parte integrante da 

presente Ata, foi submetido à votação e aprovado por unanimidade.  03. Pedido de 

credenciamento da profa. Dra. Liane Birnfeld. A profa. Maria Claudia informou que recebeu 

o pedido de credenciamento da profa. Liane Birnfeld (proc. n. 23116.00/2014-) e que solicitou 

Parecer da profa. Raquel Sparemberger. Lido o Parecer que, ao final, recomenda o ingresso da 

professora no corpo docente permanente do Curso de Mestrado em Direito e Justiça Social, 

considerando a experiência docente e a regularidade da sua produção científica, bem como sua 

a pertinência temática com as linhas e área de concentração do Curso, foi aberta a discussão 

com o grupo de professores. Concluída a discussão a profa. Maria Claudia Brauner submeteu o 

Parecer à votação; tendo sido aprovado por unanimidade. 03. Criação da Comissão de Bolsas. 

A profa. Maria Claudia Brauner informou que a Propesp sinalizou com a oferta de 3 Bolsas 



 

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 

 

DS/CAPES; e outras 3 (três) Bolsas DS/FAPERGS para início do ano letivo de 2014. Pelo 

regulamento de concessão das Bolsas o Curso deverá criar uma Comissão de Bolsas para 

atribuição e acompanhamento dos bolsistas. Foi sugerido a participação de três professores: A 

Coordenação do Curso, o coordenador adjunto e a profa. Raquel Sparemberger, que conta com 

experiência no acompanhamento de bolsistas. Submetida à votação, a comissão composta pela 

profa. Maria Claudia Brauner (presidente), profa. Raquel Sparemberger; e prof. Anderson 

Lobato, foi aprovada por unanimidade. 04. Outros assuntos. 4.1 Informações sobre 

Matrícula e início do ano letivo. A profa. Maria Claudia Brauner informou que as matrículas 

ocorrerão de 20 a 24 de março, através do preenchimento de uma Ficha de Matrícula que deverá 

ser assinada e entregue na Secretaria da FaDir. Para facilitar a coordenação receberá a Ficha de 

Matrícula em formato digital, sendo que a via original deverá ser entregue na Secretaria do 

início do ano letivo para arquivamento na pasta do estudante. Informou ainda que na primeira 

semana a FaDir estará organizando a Semana de acolhida cidadã, sendo que os estudantes do 

Mestrado estão convidados a participar das atividades; razão pela qual na primeira semana 

ocorrerá apenas a primeira aula da disciplina de Metodologia da Pesquisa Jurídica, momento 

em que a Coordenação estará apresentando o Curso e, sobretudo o ambientem moodle/SEaD 

espaço de comunicação direta com as disciplinas do Curso. Nada mais havendo para ser 

discutido, a profa. Maria Claudia deu por encerrada a reunião às 17:30 horas; e eu, Anderson 

O. C. Lobato, lavrei e assinei a presente Ata com o Resultado Final do Edital n. 01/2013 Aluno 

Regular. 

Anderson O. C. Lobato 


