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Ata n. 16/2015 
Câmara de Pós-Graduação do Conselho da Faculdade de Direito 

Aos 13 dias do mês de abril de 2015, às 15:00 horas, na Sala 6101 da Faculdade de Direito da 

Universidade Federal do Rio Grande, estiveram reunidos os professores Anderson O. C. Lobato; 

Carlos André Birnfeld; Renato Duro Dias; Liane Hüning; Maria Claudia Brauner; Raquel 

Sparemberger; e o representante discente Júlio Madeira para a reunião da Câmara de Pós-

Graduação do Conselho da Faculdade de Direito para tratar dos seguintes pontos de pauta: 01. 

Aproveitamento e Trancamento de disciplinas. A profa. Brauner informou que a Coordenação 

recebeu vários pedidos de aproveitamento de disciplinas e um pedido de trancamento do Curso. 1.1 

Aproveitamento de disciplinas. Os pedidos de aproveitamento de disciplina foram despachados 

para os professores responsáveis pelas respectivas disciplinas para análise e parecer. Retornaram os 

seguintes processos: 1.1.1 Proc. 2534/2015-63 Dolores Braga de Oliveira, pedido de 

aproveitamento da disciplina de Justiça Socioambiental, Parecer favorável da profa. Liane Hüning; 

1.1.2 Proc. 2065/2015-82 Taiane da Cruz Rolim, pedido de aproveitamento da disciplina de 

Justiça Social e Sistema Penal, Parecer favorável do prof. Salah Khaled Jr.; 1.1.3 Proc. 1985/2015-

83 Otávio Pontes Corrêa, pedido de aproveitamento da disciplina de Justiça Social e Sistema 

Penal, Parecer favorável do prof. Salah Khaled Jr.; 1.1.4 Proc. 2364/2015-17 Nadja Karin 

Pellejero, pedido de aproveitamento da disciplina de Políticas Públicas e Justiça Social, com 

Parecer favorável do prof. José Ricardo Caetano Costa; 1.1.5 Proc. 2573/2015-61 Abel Gabriel 

Gonçalves Junior, com Parecer favorável da Profa. Maria de Fátima Gautério. Após discussão os 

pareceres favoráveis ao aproveitamento das respectivas disciplinas foram aprovados por 

unanimidade. 1.2 Trancamento Total do Curso de Mestrado em Direito e Justiça Social. A 

profa. Brauner informou que recebeu o pedido de Trancamento total do Curso da mestranda Lizarb 

Cilindro Cardoso, matrícula n. 104173, que solicita o seu afastamento do Curso por um semestre 

por razões profissionais. Alternativamente a mestranda solicita o cancelamento de sua matrícula e o 

seu desligamento do Curso. A Coordenação do Curso manifestou-se indeferindo o pedido de 

trancamento total do Curso, tendo em vista que no processo seletivo do Edital 04/2014 foram 

aprovados 03 (três) suplentes que estão aguardando a liberação de vagas para ingressar no Curso. 

Por fim, deferiu o cancelamento da matrícula e o desligamento do Curso da mestranda Lizarb 

Cilindro Cardoso, matrícula 104173. Após discussão e esclarecimento o pedido de trancamento 

total foi indeferido, aceitando-se o seu desligamento do Curso de Mestrado em Direito e Justiça 

Social. 02. Edital 02/2015 Bolsa de Pós-Doutorado PNPD/CAPES. A profa. Brauner informou 

que o Edital 02/2015 para a oferta de uma vaga de bolsa de Pós-Doutorado para o Curso de 

Mestrado em Direito e Justiça Social recebeu três candidaturas. A Comissão de Seleção esteve 

reunida na terça-feira, 07 de abril de 2015 às 15:00 para deliberação. O resultado do processo 

seletivo foi consolidado na Ata 01/2015 da Comissão de Seleção que passa a fazer parte integrante 

da presente Ata. Após a leitura, discussão e esclarecimentos, foi submetido à votação, tendo sido 

aprovado por unanimidade com o seguinte resultado final: 1º lugar, a candidata Fabiane Simioni, 

inscrição n. 03, sob a supervisão da Profa. Maria Claudia Brauner, nota final de 9,8; 2º lugar, a 

candidata Adélie Marie-Andrée Pomade, inscrição n. 01, sob a supervisão do prof. Anderson 

Lobato, nota final 9,5; e em 3º lugar, o candidato Cesar Augusto Soares da Costa, inscrição n. 02, 

sob a supervisão do Prof. José Ricardo Caetano Costa, nota final 9,0. 03. Coorientação. A profa. 

Brauner recebeu solicitação da profa. Maria de Fátima Gautério para autorização de uma 

coorientação da dissertação da mestranda Márcia Letícia Gomes, matrícula n. 102606. Esclarece 

que o trabalho vem avançando corretamente, mas que uma coorientação da profa. Raquel 

Sparemberger ajudaria no estágio atual da pesquisa. Após discussão, a Câmara de Pós-Graduação 

recomenda a formalização da solicitação da Profa. Maria de Fátima Gautério na forma de um 

processo administrativo, objetivando o registro da demanda de coorientação. 04. Outros assuntos. 

4.1 Plataforma Sucupira, Coleta CAPES 2014. A profa. Brauner informou que os dados da 

plataforma Sucupira foram inseridos corretamente, validados pela Propesp e encaminhados à 

CAPES dentro do prazo. Solicitou que trata-se da nossa primeira avaliação anual o que nos permitiu 
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identificar pontos fortes e fragilidades do Curso. Rapidamente, identificou-se que será necessário 

um acompanhamento mais direto quanto à produção científica e preenchimento do CV Lattes pelos 

professores e mestrandos, objetivando evitarmos sobrecarga de atividades com a proximidade dos 

prazos da CAPES. Em seguida, destacou-se que nos termos do Regimento interno do Curso de 

Mestrado a coordenação estará conversando com os professores, separadamente, para fortalecer o 

processo de institucionalização da pesquisa e valorização dos seus resultados. A coordenação 

promoverá reuniões com os mestrandos objetivando qualificar o preenchimento do CV Lattes. 4.2. 

Credenciamento de novos professores. A profa. Brauner informou que recebeu pedidos para 

ingresso de novos professores no Curso. Tendo em vistas as diretrizes da CAPES, solicitou aos 

professores Anderson Lobato e Raquel Sparemberger um Parecer sobre critérios de credenciamento 

e descredenciamento do Curso, bem como da passagem de professor colaborador para professor 

permanente. O Parecer será submetido à Câmara de Pós-Graduação e, uma vez aprovado, servirá de 

base para a análise e deliberação dos processos em curso. 4.3 Proposta de realização de evento 

científico. O prof. Renato Dias informou que está mantendo contato com as professoras Thais 

Luzia Colaço, do Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal de Santa 

Catarina (UFSC); e a Prof. Dra. Maria Cecília Lorea Leite, do Programa de Pós-Graduação em 

Educação da Universidade Federal de Pelotas (UFPel) para a realização do evento “Imagens da 

Justiça: pesquisa e práticas inovadoras no ensino jurídico contemporâneo” e solicita apoio para que 

seja considerado um evento do Curso de Mestrado em Direito e Justiça Social. Após discussão e 

esclarecimentos, a proposta foi aprovada por unanimidade. Nada mais havendo para ser discutido, 

foi encerrada a reunião às 16:30 horas, e lavrada e assinada por mim a presente Ata. 

Prof. Dr. Anderson O. C. Lobato 

 


