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Aos doze dias do mês de fevereiro de dois mil quatorze, às 11:15 horas, na Sala F16 da 

Faculdade de Direito, estiveram reunidos os professores Anderson O. C. Lobato; Carlos 

André Birnfeld; Jaime John; Éder Dion de Paula Costa; prof. Rafael Ferreira e  

Valdenir Aragão; justificaram ausência as professores Maria Claudia Crespo Brauner; Elisa 

Celmer; e Raquel Fabiana Lopes Sparemberger; para a reunião da Câmara de Graduação do 

Conselho da Faculdade de Direito. 1. Planos de Ensino. O prof. Anderson Lobato na 

qualidade de coordenador do Curso de Direito, destacou a importância de que na primeira 

semana os professores disponibilizem o Plano de Ensino de suas disciplinas devidamente 

validado pela Coordenação. Contudo, para esse procedimento seja possível, necessário que os 

professores atualizem seus Plano de Ensino com no mínimo uma semana de antecedência do 

início das aulas. A Câmara de Graduação considerou importante que os Planos de Ensino 

estejam devidamente atualizados, notadamente suas referências bibliográficas e recomendou 

para que seja desde logo encaminhado um Memorando Circular ao corpo docente para que 

cumpram o prazo indicado pela Coordenação. 2. Calendário FaDir 2014/2015. O prof. 

Carlos André Birnfeld destacou a importância da aprovação do calendário 2014/2015 pelo 

Conselho da Faculdade de Direito. Após discussão das principais datas para o bom andamento 

do Curso de Direito, a Câmara de Graduação recomendou que a Coordenação do Curso 

encaminhe à Direção uma proposta de Calendário para que seja submetido ao Conselho da 

FaDir. 3. Alteração do Projeto Pedagógico dos Cursos de Direito. O prof. Anderson 

Lobato apresentou a discussão e aprovação pelo Núcleo Docente Estruturante da proposta de 

alteração das disciplinas de Estágio Supervisionado para o ano letivo de 2015. A Câmara 

destacou a importância alterações propostas tendo em vista o perfil do novo Projeto 

Pedagógico e, sobretudo, a estrutura para as atividades de Prática Jurídica que será entregue 

no decorrer dos anos de 2014 e 2015. Após discussão a Câmara aprovou as alterações 

apresentadas por unanimidade. Outros assuntos. O prof. Anderson Lobato destacou a 

importância do processo seletivo para ingresso da primeira Turma do Curso de Mestrado em 

Direito e Justiça Social, que contou com a participação de setenta e três candidatos para a 

prova, tendo sido ofertada apenas 20 vagas; salientou que o Edital para aluno especial já está 

aberto disponível no ambiente Siposg dos processos seletivos da FURG e desejou sucesso 

para o Curso. Nada mais havendo para ser discutido, declarei encerrada a reunião às 12:20 e 

lavrei e assinei a presente Ata que segue acompanhada da lista de presença. 
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