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Ata n. 08/2014  
Câmara de Pós-Graduação do Conselho da Faculdade de Direito 

Aos quinze dias do mês de julho de 2014, às 16:00 horas, na Sala de reuniões F16 da Faculdade 

de Direito da Universidade Federal do Rio Grande, estiveram reunidos os professores Maria 

Claudia Brauner; Anderson Lobato; Carlos André Birnfeld; Renato Dias; Salah Khaled Jr.; Liane 

Hüning Birnfeld; José Ricardo Costa; Éder Dion Costa; Raquel Sparemberger; e Maria de 

Fátima Gautério; bem como a mestranda Bianca Pazzini, para a reunião da Câmara de Pós-

Graduação do Conselho da Faculdade de Direito. 01. Oferta das disciplinas do Segundo 

Semestre. A profa. Maria Claudia Brauner, coordenadora do Curso de Mestrado em Direito e 

justiça Social, comunicou que já está lançada no ambiente Sistemas a oferta das disciplinas para 

o segundo Semestre de 2014, conforme lista que segue: Direito, Ética e Justiça, com a profa. 

Maria de Fátima Gautério; Direito, Diversidade e Inclusão Social, com a profa. Raquel 

Sparemberger; Constituição e Justiça Social, com o prof. Anderson Lobato; Economia Solidária, 

com o prof. Éder Dion Costa; Educação em Direitos Humanos, com o prof. Renato Dias; 

Ciência, Tecnologia e Sustentabilidade, com a profa. Maíra Baumgarten; Justiça Socioambiental, 

com a profa. Liane Hüning Birnfeld, com a participação do prof. José Rubens Morato Leite e; 

Seminários de Pesquisa II, com uma Turma para cada professor orientador do Mestrado. 

Manifestou que dois estudantes regulares não se matricularam na disciplina de Metodologia da 

Pesquisa Jurídica oferta no primeiro semestre de 2014, havendo portanto necessidade de oferta-la 

novamente no segundo semestre. Manifestou ainda o interesse dos alunos especiais em cursar a 

disciplina de Metodologia. Assim sendo, propõe a oferta para o segundo semestre da disciplina 

de Metodologia da Pesquisa Jurídica, com a participação dos  professores do Mestrado que 

manifestarem sua disponibilidade, bem como a oferta de 30 vagas para Alunos Especiais 

mediante o lançamento de novo Edital. Após ampla discussão, a proposta foi aprovada por 

unanimidade. 02. Edital Aluno Especial para o segundo semestre de 2014. A profa. Maria 

Claudia Brauner manifestou que para além da disciplina de Metodologia, os alunos especiais 

manifestaram interesse em cursar a disciplina de Educação em Direitos Humanos, cujo edital 

lançado no primeiro semestre aprovou o ingresso de apenas 3 estudantes; sendo que para as 

demais disciplinas foram aceitos até 10 estudantes. O prof. Renato Dias, que assumirá a 

disciplina, manifestou a sua concordância com a oferta de 10 vagas para o Edital de aluno 

especial do segundo semestre. O prof. Anderson Lobato leu a proposta de Edital Aluno Especial 

para o segundo semestre solicitando a indicação de destaques para os artigos objeto de discussão. 

Após a leitura e concluída a discussão, com a incorporação das alterações sugeridas o Edital foi 

aprovado por unanimidade. 03 Outros assuntos. 3.1 Material de divulgação do Curso. A 

profa. Maria Claudia Brauner apresentou a proposta de arte para o material de divulgação do 

Curso de Mestrado, folder e cartaz. Após discussão a arte foi aprovada por unanimidade. 3.2 

Obra coletiva para o processo seletivo 2015. A profa. Maria Claudia Brauner informou que 

recebeu cinco artigos para compor a obra coletiva do Curso. O prof. Anderson Lobato esclareceu 

que a Editora da FURG está solicitando o prazo de 15 dias, no mínimo, para avaliação da 

proposta da obra, sendo que o texto de apresentação dos organizadores somente poderá ser 

concluído quando todos os textos forem recebidos para a composição final do sumário. 

Esclareceu ainda que o trabalho de diagramação de composição da obra poderá ser concluído 

pela Editora até o prazo de setembro de 2014, mas a distribuição do livro não poderá ser 

assegurada pois depende de prioridade da gráfica. Informou que será contudo possível assegurar 

a divulgação da obra em formato .pdf no site da Faculdade de Direito para que os candidatos 

possam se preparar para a prova do processo seletivo. Após discussão ficou fixado o prazo final 

de sexta-feira, 25 de julho próximo para que a coordenação receba demais artigos dos 

colaboradores. 3.3 Evento do Mestrado de quarta-feira, 28 de agosto de agosto, primeira 

semana do segundo semestre. O prof. Renato Dias confirmou a realização do evento para o 
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início do segundo semestre com a participação de professores da Universidade do Chile.  Todos 

os professores e mestrandos estão convidados a participar, esperando-se que haja uma boa 

integração com o Curso de Graduação em Direito. 3.4 Solicitações de apoio a participação em 

evento. A mestranda Bianca Pazzini perguntou se haverá possibilidade de apoio a participação 

em eventos para o segundo semestre de 2014. O prof. Anderson Lobato informou que a verba do 

PROAP-CAPES inicialmente anunciada pela Propesp não foi liberada para os cursos que 

tiveram início em 2014. Assim sendo, o Mestrado não dispõe de recursos para apoiar a 

participação de professores ou de mestrandos em eventos. A profa. Maria Claudia Brauner 

informou ainda que os recursos recebidos pela taxa de inscrição no processo seletivo foram 

utilizados na organização de evento internacional, ocorrido do mês de junho, em parceira com o 

Mestrado e Doutorado da Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS, com a 

participação dos professores do Mestrado em Direito Agroambiental da Universidade Federal do 

Mato Grasso - UFMT e os professores da Universidade de Rennes, com apoio do Laboratório 

CNRS Institut de l’Ouest: Droit et Europe (IODE) em razão do nosso Acordo de Cooperação 

Científica assinado em 2013. Nada mais havendo para ser discutido, a profa. Maria Claudia deu 

por encerrada a reunião às 17:25 horas; e eu, Anderson O. C. Lobato, lavrei e assinei a presente. 

 

Anderson Lobato 


