
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE 

CONSELHO DA FACULDADE DE DIREITO 

Câmara de Pós-Graduação  
Campus Carreiros  
96203-000 Rio Grande RS 

 

 

1 

 

Ata n. 09/2014  
Câmara de Pós-Graduação do Conselho da Faculdade de Direito 

Aos vinte dias do mês de agosto de 2014, às 18:00, na Sala de reuniões F16 da Faculdade de 

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

Claudia Brauner; Anderson Lobato; Éder Dion Costa; Renato Dias; Raquel Sparemberger; e 

Maria de Fátima Gautério, para a reunião da Câmara de Pós-Graduação do Conselho da 

Faculdade de Direito. Justificaram ausência o professores Carlos André Birnfeld e Liane 

Birnfeld. 01. Homologação do resultado do Edital 03/2014 Aluno Especial, Processo n. 

23116.005287/2014-76. A profa. Maria Claudia Brauner, em nome da Comissão de Seleção 

apresentou o processo seletivo para aluno Especial do Segundo Semestre, sendo 30 vagas para a 

disciplina de Metodologia da Pesquisa Jurídica; e 10 vagas para a disciplina de Educação em 

Direitos Humanos. Resumidamente, informou que recebemos 76 inscrições, sendo que 72 foram 

homologadas; o processo de avaliação do CV Lattes dos candidatos demonstrou ser uma 

excelente solução para a identificação de candidatos comprometidos com a produção científica 

na pós-graduação. Fica registrado o agradecimento aos professores Liane, José Ricardo e 

Anderson pela avaliação cuidadosa do CV lattes dos candidatos. Após a publicação do resultado 

final, recebemos uma demanda de revisão da nota por não termos considerado a experiência 

profissional de um candidato, sendo que a comissão de seleção se reuniu prontamente para 

reavaliar o CV Lattes do candidato de inscrição n. 60, quando constatou que de fato o candidato 

fazia jus aos 60 pontos pelo critério da experiência profissional em cargo público privativo de 

bacharel em Direito. Lavrada a Ata e publicado o novo resultado, restou apenas uma vaga para a 

disciplina de Metodologia da Pesquisa Jurídica para ser objeto de sorteio de desempate; 7 vagas 

de suplentes para a mesma disciplina; e 4 vagas de suplentes para a disciplina de Educação em 

Direitos Humanos. Realizado o sorteio, a Ata 02/2014 da Comissão de seleção foi Lavrada e 

após homologação do resultado final, será publicada no ambiente Siposg/FURG 

(http://www.siposg.furg.br). Após ampla discussão, o resultado foi homologado por 

unanimidade. 02. Regulamentação da Proficiência em língua estrangeira. A profa. Maria 

Claudia Brauner comunicou que em reunião do Comitê de Pós-Graduação recebeu a 

recomendação para regulamentar a avaliação dos Certificados de Proficiência em língua 

estrangeira a partir de dois critérios: (a) quais línguas seriam aceitas pelo Curso; (b) qual a 

porcentagem de aproveitamento no exame de proficiência. Após discussão, a Câmara de Pós-

Graduação aprovou por unanimidade que: (a) serão aceitas pelo Curso de Direito e Justiça 

Social, certificados de proficiência em Espanhol, Inglês, Francês, Italiano e Alemão; (b) que será 

aceito o Certificado com indicação de aprovação, bem como os que obtiverem uma porcentagem 

de aproveitamento igual ou superior a 50% do respectivo exame de proficiência. 03. 

Encerramento do primeiro semestre de 2014. A profa. Maria Claudia Brauner felicitou toda a 

equipe professores, alunos regulares e especiais pelo sucesso do primeiro semestre do Curso de 

Mestrado em Direito e Justiça Social. Destacou a importância da participação dos alunos 

especiais e o comprometimento dos alunos regulares com as atividades de investigação,  

produção científica e apresentação de trabalhos em eventos científicos bem como a submissão de 

trabalhos para publicação. Lembrou aos professores que a notas das disciplinas do primeiro 

semestre devem ser lançadas no ambiente Sistemas/FURG até terça-feira, 30 de setembro de 

2014, agradecendo desde logo o empenho de todos para o encerramento do primeiro semestre de 

2014. 04. Início do segundo semestre de 2014. A profa. Maria Claudia Brauner desejou a todos 

um excelente semestre letivo, destacando que logo na primeira semana de atividades teremos um 

evento internacional organizado pelo prof. Renato Dias, em parceria com a profa. Maria Cecília 

Leite do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Pelotas: o I 

Seminário Latino-americano de Educação Jurídica e Crítica Social: diálogos entre Brasil e Chile, 
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que ocorrerá na quinta-feira, 28 de agosto próximo com a participação de dois professores da 

Universidade do Chile. O prof. Renato Dias, destacou que no início da tarde do mesmo dia 28 de 

agosto, estará se reunindo com a Reitoria e sua Assessoria de Relações Internacionais, com a 

participação da diretoria da Faculdade de Direito e da coordenação do Mestrado em Direito e 

Justiça Social, com o objetivo de firmar Acordo de Cooperação científica com a Faculdade de 

Direito da Universidade do Chile e seu programa de pós-graduação. O prof. Anderson Lobato  

lembrou aos colegas a necessidade de preenchimento do Plano de Ensino de suas respectivas 

disciplinas recomendando a harmonização da indicação entre 10 a 20 referências bibliográficas, 

entre básicas e complementares. Salientou ainda que o ambiente moodle das disciplinas se 

constitui em um excelente espaço de acompanhamento da entrega dos trabalhos das disciplinas e 

se colocou à disposição para ajudar os colegas na gestão da plataforma moodle para o Curso de 

Mestrado em Direito e Justiça Social. 05. Assuntos Gerias. 5.1 Coorientação. O prof. Renato 

Dias e a profa. Maria de Fátima Gautério solicitaram o registro da colaboração da orientação da 

dissertação de mestrado da aluna Amanda Brum. A profa. Maria Claudia Brauner, felicitou a 

iniciativa e convidou os professores a formalizarem as colaborações de coorientação das 

dissertações de mestrado. 5.2 Participação em evento em Buenos Aires. A profa. Maria de 

Fátima Gautério informou que estará participando de um evento internacional sobre Filosofia do 

Direito em Buenos Aires, na primeira semana de setembro. Nada mais havendo para ser 

discutido, a profa. Maria Claudia deu por encerrada a reunião às 18:40 horas; e eu, Anderson O. 

C. Lobato, lavrei e assinei a presente. 

Anderson Lobato 


