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Ata n. 07/2014  
Câmara de Pós-Graduação do Conselho da Faculdade de Direito 

Em 29 de abril 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 O. C. Lobato; Salah Khaled Junior; e Raquel Sparemberger 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; Maria de Fátima 

Gautério; e Francisco Quintanilha Veras Neto. 01. Requerimento de credenciamento do prof. 

Dr. Renato Duro Dias. A profa. Maria Claudia Brauner informou que recebeu o requerimento de 

credenciamento do Prof. Renato Dias, e assumiu a tarefa de elaboração de um Parecer para o seu 

pedido de credenciamento, seguindo a rotina já adotada pela Câmara de Pós-Graduação. 

Imediatamente passou à leitura do seu Parecer que ao final, recomenda o seu credenciamento na 

qualidade de professor permanente do programa, tendo em vista a sua produtividade em pesquisa, 

a pertinência temática de seus trabalhos com a área de concentração do Curso, a sua participação 

no Grupo Transdisciplinar de Pesquisa Jurídica para a Sustentabilidade (GTJus), bem como a 

possibilidade de assumir a disciplina de Educação em Direitos Humanos. Aberta a discussão, o 

prof. Carlos André Birnfeld felicitou à iniciativa da Universidade com o programa de apoio ao 

doutorado que permitiu a permanência e a qualificação dos professores da Faculdade de Direito. 

Outrossim, destacou que o Parecer evidencia que o CV Lattes do prof. Renato Dias atende aos 

critérios da CAPES para o credenciamento de professores, inclusive quanto ao equilíbrio entre 

professores recém doutores e professores confirmados; bem como entre professores com formação 

transdisciplinar e professores com doutorado em Direito. O prof. Anderson Lobato, salientou que 

esse critério deverá ser decisivo para o futuro próximo, tendo em vista a avaliação da trienal, 

acrescentando que devemos desde logo nos preparar para a submissão da Proposta de criação do 

Curso de Doutorado no final da avaliação da trienal, ou seja 2017. Após ampla discussão, a Câmara 

de Pós-Graduação aprovou, por unanimidade o credenciamento como professor permanente do 

Curso de Mestrado em Direito e Justiça Social do prof. Dr. Renato Duro Dias, inclusive com o 

destaque para que nos próximos pedidos de credenciamento seja considerada a preocupação com 

o equilíbrio da equipe docente. 02. Disciplina de Estágio de Docência. A profa. Maria Claudia 

Brauner apresentou a proposta de criação da disciplina de Estágio de Docência com o objetivo de 

valorização da atividade no Histórico Escolar do mestrando. O prof. Anderson Lobato esclareceu 

que a proposta da disciplina de Estágio de Docência já se encontrava na proposta inicial aprovada 

pela CAPES, mas quando de sua submissão ao COEPEA essa disciplina deixou de ser inserida, no 

rol de disciplinas do Curso. O prof. Carlos André Birnfeld manifestou a preocupação com a carga 

horária da disciplina, posto que poderia representar a eliminação de uma outra disciplina optativa. 

O prof. Anderson Lobato, esclareceu que de fato, a carga horária inicial seria de 3 créditos que 

permitiria a eliminação de fato, de uma disciplina optativa; a solução seria a aprovação da 

disciplina de Estágio de Docência com 2 créditos, havendo contudo necessidade de alteração do 

Regimento do Curso. Após ampla discussão a proposta foi aprovada, por unanimidade, a inclusão 

da disciplina de Estágio de Docência no rol das disciplina optativas, com 2 créditos. 03. 

Plataforma Sucupira. A profa. Maria Claudia Brauner esclareceu que o Curso de Mestrado em 

Direito e Justiça Social já se encontra cadastrado na Plataforma Sucupira, inicialmente com as 

informações sobre a equipe docente e discente, notadamente os estudantes bolsistas CAPES-DS e 

FAPERGS. Em seguida pediu para que o prof. Anderson Lobato relatasse os recomendações da 

Comissão de Pós-Graduação da Propesp; ao iniciar o seu Relatório, esclareceu que o Curso de 

Mestrado será avaliado a partir do ano de 2014, reforçando a importância do preenchimento correto 

do CV Lattes por toda equipe docente e discente; esclareceu ainda que com a Plataforma Sucupira 

haverá uma comunicação direta com o CV Lattes, apenas dos relatos de discrepância já 

identificadas; cabe destacar a disponibilidade da coordenação do Curso para orientar e ajudar no 
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preenchimento do CV Lattes dos professores e estudantes, com o objetivo de assegurar uma 

coerência das informações, notadamente quanto aos grupos de pesquisa vinculados ao Curso de 

Mestrado. Ao finalizar informou que a coordenação do Curso estará encaminhando e-mail visando 

dirimir dúvidas quando do preenchimento das informações da Plataforma Sucupira. O prof. Salah 

Khaled Junior manifestou que é líder do Grupo de Pesquisa Hermenêutica e Ciências Criminais 

(2008) e que gostaria de credenciá-lo junto ao Curso de Mestrado. A profa. Maria Claudia Brauner 

esclareceu que recebeu a recomendação da Propesp que fosse assegurado a regularidade da 

produção científica nos grupos e projetos de pesquisa indicados no APCN de 2013, posto que a 

CAPES já havia identificado que um dos problemas com os cursos novos seria justamente a 

pulverização da produção científica entre vários grupos e projetos de pesquisa, sem a devida 

consolidação, ou apresentação de resultados pelos grupos e projetos apresentados na proposta de 

credenciamento. Atentou ainda para o fato de que para o preenchimento da Plataforma Sucupira 

será necessário avaliarmos atentamente o CV Lattes da equipe para identificarmos as fraquezas 

porventura existentes na distribuição da produção científica dentre os grupos e projetos de pesquisa 

vinculados ao Curso de Mestrado. O prof. Anderson Lobato ressaltou que não há problema em 

que os professores e estudantes façam parte de grupo que ainda não esteja vinculado ao Curso, 

pelo contrário, seria essa a primeira etapa a ser atendida para que se possa, ao final da trienal, 

oferecer uma ampliação dos Grupos e projetos de pesquisa do Mestrado em Direito e Justiça 

Social. 04 Assuntos gerais. 4.1 Participação no CONPEDI em Florianópolis. A profa. Maria 

Claudia Brauner destacou a importância da participação da equipe do Mestrado no CONPEDI em 

Florianópolis, felicitando os professores e mestrandos que tiveram seus trabalhos aprovados para 

apresentação oral e publicação pelos Grupos de Trabalho. 4.2 Seminários dos Grupos de 

Pesquisa. O prof. Anderson Lobato, informou que esteve reunido com os líderes dos Grupos de 

Pesquisa para a organização de apresentação semanal de seminários de pesquisa com a finalidade 

de assegurar uma integração com os estudantes de iniciação científica dos Cursos de Graduação 

em Direito. Os Seminários ocorrerão toda terça-feira, no horário das 16h30 às 18h30 na Sala 6101, 

com a primeira sessão agendada para terça-feira, 6 de maio próximo. Nada mais havendo para ser 

discutido, a profa. Maria Claudia deu por encerrada a reunião às 16:20 horas; e eu, Anderson O. 

C. Lobato, lavrei e assinei a presente. 

Anderson Lobato 


