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Atan.19/2015 
Câmara de Pós-Graduação do Conselho da Faculdade de Direito 

Aos vinte e nove dias do mês de setembro de 2015, às 13:00 horas na Sala C1 da Faculdade de Direito 

da Universidade Federal do Rio Grande, FURG, estiveram reunidos para a reunião da Câmara de Pós-

Graduação do Conselho da Faculdade de Direito os professores Maria Claudia C. Brauner; Anderson 

O. C. Lobato; Carlos André Birnfeld; Renato Duro Dias; Éder Dion Costa; Raquel Sparemberger; 

Maria de Fátima Gautério; José Ricardo Costa e Rafael Ferreira; e justificaram ausência a Profa. 

Liane Hüning e o prof. Salah Khaled Jr. Pontos de Pauta: Ponto 01 Homologação do processo 

seletivo para a vaga de Professor Visitante Estrangeiro; Ponto 02 Seminário Internacional Justiça 

Socioambiental e Direitos Humanos; Ponto 03 Aproveitamento de disciplinas do Mestrado em Direito 

e Justiça Social; Ponto 04 Criação das disciplinas de Elaboração da Dissertação I (Qualificação); e 

Elaboração da Dissertação II (Defesa); Ponto 05. Preparação do processo de eleição para coordenador 

e coordenador adjunto do Curso de Mestrado em Direito e Justiça Social. Inicialmente a profa. Maria 

Claudia Brauner relatou os avanços e as recomendações do Semináriode Acompanhamento da área 

do Direito do CAPES. Solicitou a todos para que revisem o preenchimento do CV Lattes, 

notadamente o ano de 2014, tendo em vista a abertura da Plataforma Sucupira no decorrer do mês de 

outubro próximo para atualização. Foi lembrado ainda a participação da profa. Raquel sparemberger 

e do Prof. Anderson Lobato no Seminário CAPES na Universidade de Passo Fundo no início de 

setembro. Ponto 01 Homologação do processo seletivo para a vaga de Professor Visitante 

Estrangeiro. O prof. Lobato gerenciou o ambiente Siposg para a gestão das etapas do processo 

seletivo. Recebemos apenas uma candidata, a profa. Adélie Pomade, de nacionalidade francesa. A 

Comissão de Seleção esteve reunida no dia 03 de setembro para a avaliação da candidata, tendo 

concluído pela sua aprovação, e solicitação de contratação, nos termos da Ata da reunião. A Câmara 

de Pós-Graduação, por unanimidade, homologou o resultado do processo seletivo para professor 

visitante estrangeiro, aprovando a candidata Adélie Pomade e recomendando a sua contratação. 

Ponto 02 Seminário Internacional Justiça Socioambiental e Direitos Humanos. O prof. Lobato 

anunciou que o site do Seminário Internacional já está no ar, recebendo trabalhos em duas 

modalidades, comunicação oral e artigos para publicação. Manifestou que o ambiente sinsc 

organizado pelo NTI/FURG causou uma boa impressão na medida em que será possível não somente 

organizar o site, mas igualmente gerenciar as inscrições, bem como o processo de seleção dos 

trabalhos, através da metodologia do double blaide review. O PPGD/FURG está assumindo as 

despesas com as passagens internas dos professores franceses e da coordenação do Curso, salientando 

que a Convênio com a Faculdade de Direito da Universidade de Rennes 1, viabilizou que o 

Laboratório CNRS IODE, Institut de l’Ouest: Droit et Europe, assumisse as despesas com as 

passagens internacionais dos colegas franceses. As Universidades parceiras, PPGD/UFSC e 

PPGD/UFPA assumiram as despesas com a estadia nas cidades de Florianópolis e Belém, 

respectivamente. A Editora da FURG já se colocou à disposição para viabilizar a publicação e a 

JURIS, Revista da Faculdade de Direito, poderá selecionar artigos para compor o número 25, de 2016. 

Prof. Lobato agradeceu a colaboração de todos os colegas, especialmente os membros da Comissão 

de Avaliação dos trabalhos e desejou sucesso para evento que ocorrerá em três sessões: a primeira no 

PPGD/FURG, no dia 03 de novembro; a segunda no PPGD/UFSC, nos dias 05 e 06 de novembro; e 

a terceira no PPGD/UFPA, de 10 a 13 de novembro; Cartaz em anexo. Ponto 03 Aproveitamento 

de disciplinas do Mestrado em Direito e Justiça Social. A Profa. Maria Claudia Brauner apresentou 

08 pedidos de Aproveitamento de disciplinas: 3.1 Processo n. 23116.006261/2015-26 de Paula 

Leonardo, matrícula n. 104179, solicitou aproveitamento das disciplinas de Educação em Direitos 

Humanos; e Ciência, Tecnologia e Sustentabilidade e suas repercussões para o Direito; 3.2 Processo 

n. 23116.006271/2015-61 de Andréia Castro Dias, matrícula n. 103503, solicitou aproveitamento 

das disciplinas Metodologia da Pesquisa Jurídica; e Constituição e Justiça Social; 3.3 Processo n. 

23116.004660/2015-52 de Otávio Pontes Corrêa, matrícula n. 104177, solicitou o aproveitamento 

da disciplina Metodologia da Pesquisa Jurídica; 3.4 Processo n. 23116.002573/2015-61 de Abel 
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Gabriel Gonçalves Júnior, matrícula 104159, solicitou o aproveitamento das disciplinas Direito, 

Ética e Justiça e Metodologia da Pesquisa Jurídica; 3.5 Processo n. 23116.002607/2015-17 de 

Priscilla Brandão Peter, matrícula n. 104180, solicitou o aproveitamento da disciplina Metodologia 

da Pesquisa Jurídica; 3.6 Processo n. 23116.004392/2015-79 de Lizandro Mello Pereira, matrícula 

104172, solicitou o aproveitamento da disciplina Metodologia da Pesquisa Jurídica; 3.7 Processo 

23116.004520/2015-84 de Ana Maria Correa Isquierdo, matrícula n. 104160, solicitou o 

aproveitamento da disciplina Metodologia da Pesquisa Jurídica; 3.8 Processo n. 23116.006267/2015-

01 de Claudia Mota Estabel, matrícula n. 104164, solicitou o aproveitamento da disciplina 

Metodologia da Pesquisa Jurídica. Após discussão os pedidos foram aprovados por unanimidade. 

Ponto 04 Criação das disciplinas de Elaboração da Dissertação I (Qualificação); e Elaboração 

da Dissertação II (Defesa). A profa. Maria Claudia Brauner apresentou a proposta de criação de 

duas novas disciplinas de Elaboração da Dissertação I, com 4 créditos; e Elaboração da Dissertação 

II, com quatro créditos, em substituição à atual disciplina Elaboração da Dissertação, de 8 créditos. 

Justificou dizendo que os estudantes da primeira Turma deixaram para avançar na redação da 

Dissertação somente no quarto semestre do Curso, sendo que a proposta inicial seria que as defesas 

já poderiam ocorrer no terceiro semestre. Assim sendo, para estimular que a elaboração da 

Dissertação tenha início efetivo no primeiro ano do Curso está sugerindo a criação da disciplina de 

Elaboração da Dissertação I, com os detalhamentos em anexo, para a Qualificação; e a disciplina de 

Elaboração da Dissertação II, com os detalhamentos em anexo, para a Defesa da Dissertação. Após 

discussão a proposta foi aprovada por unanimidade. Ponto 05. Preparação do processo de eleição 

para coordenador e coordenador adjunto do Curso de Mestrado em Direito e Justiça Social. A 

profa. Maria Claudia Brauner informou que a atual gestão do PPGD-MsDJS instituída pela Portaria 

n. 2.748/2013 da Reitora da Universidade se encerra em 04 de novembro de 2015, havendo 

necessidade de escolha dos gestores para os próximos dois anos. O prof. Carlos André apresentou 

uma proposta de Deliberação relativa ao Processo de escolha da coordenação, a qual, posta em debate 

e a seguir em votação, foi aprovada por unanimidade, passando a fazer parte integrante da presente 

Ata. Nada mais havendo para ser discutido, foi encerrada a reunião às 15:15 horas, lavrada e assinada 

por mim a presente Ata. 

Prof. Dr. Anderson O. C. Lobato 
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DELIBERAÇA O Nº 001/2015 
 

CAMARA DE PO S-GRADUAÇA O DO CONSELHO ACADE MICO DA  
FACULDADE DE DIREITO 

 
 

 
Dispõ e sõbre Eleiçã õ dõ Cõõrdenãdõr dõ Cursõ de 
Mestrãdõ em Direitõ e Justiçã Sõciãl 

 
 

 O Diretõr dã Fãculdãde de Direitõ dã Universidãde Federãl dõ Riõ Grãnde - 
FURG, nã quãlidãde de Presidente dõ CONSELHO ACADE MICO DA FACULDADE DE 
DIREITO, tendõ em vistã decisã õ tõmãdã em reuniã õ dõ diã 29 de setembrõ de 
2015, pelã Cã mãrã de Põ s-Grãduãçã õ dõ referidõ Cõnselhõ, nõ exercí ciõ dãs 
Cõmpete nciãs  ã elã delegãdãs e estãbelecidãs nõ Art. 3õ, VIII, e Pãrã grãfõ U nicõ, 
dã respectivã Deliberãçã õ dõ Cõnselhõ dã Fãculdãde dãtãdã 16/08/2013 (Atã 
11/2013) , e  cõnsiderãndõ ã previsã õ de fim de mãndãtõ dã ãtuãl Cõõrdenãçã õ, 
 
 

R E S O L V E: 
 
 
 
Art. 1º  - Cõlõcãr em vigõr ãs nõrmãs em ãnexõ, que trãtãm dõ prõcessõ de Eleiçã õ 
dõ Cõõrdenãdõr  dõ  Cursõ de Mestrãdõ em Direitõ e Justiçã Sõciãl dã FURG.  
 
Art. 2º                 A presente DELIBERAÇA O entrã em vigõr nestã dãtã. 
 
 
 
 
 

Prõf. Dr. CARLOS ANDRE  BIRNFELD 
 

PRESIDENTE DO CONSELHO DA FADIR 
 
 



(Anexõ dã DELIBERAÇA O nº 001/2015 dã Cã mãrã de Põ s-Grãduãçã õ dõ  
Cõnselhõ dã FADIR) 

 
Art. 1°. A Eleiçã õ de que trãtã estã nõrmã serã  reãlizãdã cõnfõrme õ crõnõgrãmã 
ãbãixõ e serã  cõõrdenãdã pelã Direçã õ dã Fãculdãde de Direitõ e Secretãriã dã 
Fãculdãde de Direitõ, nõs seguintes termõs: 

 

Data Atividade 

30/09/2015 a 07/10/2015 Inscrição de chapas  

08/10/2015 Divulgação das Inscrições pela Secretaria 

09/10/2015 Prazo para recursos de impugnação a chapas inscritas 

13/10/2015 Prazo para divulgação dos resultados dos recursos de 

impugnação a chapas inscritas pela Direção 

14/10/2015 a 21/10/2015 Período de campanha 

22/10/2015 a 23/10/2015 Eleição 

26/10/2015 Divulgação do resultado 

27/10/2015 

 

Reunião da Câmara de Pós-Graduação do  Conselho 

da FADIR para homologação do resultado  

 
Parágrafo Único -  Caso exista apenas uma chapa inscrita, o processo encerrar-se-á em 

13/10/2015, dispensando-se as demais etapas anteriores a homologação do certame pela 

Câmara de Pós-Graduação do Conselho, que proclamará eleito o(a) único(a) inscrito(a). 

Art. 2°. Pãrã tõdõs õs efeitõs destã nõrmã define-se: 

ã) quãdrõ dõcente, õs prõfessõres õcupãntes de cãrgõs dã cãrreirã dõ mãgiste riõ 
de 3° grãu que ãtuãm nõ cursõ, incluí dõs õs dõ quãdrõ permãnente-ãtivõs, õs 
visitãntes, e õs prõfessõres substitutõs. 

b) quãdrõ discente, õs estudãntes regulãrmente mãtriculãdõs nõ respectivõ cursõ 
dã Fãculdãde de Direitõ. 

Pãrã grãfõ U nicõ – Nã õ se incluem entre õs ãlunõs regulãrmente mãtriculãdõs õs 
ãlunõs especiãis nem õs estudãntes de õutrõs prõgrãmãs que cursem disciplinãs 
nõ cursõ 

Art. 3°. Põderã õ pãrticipãr dã Eleiçã õ, cõmõ võtãntes, õs integrãntes dõs quãdrõs 
dõcente e discente ãcimã definidõs. 

Art. 4°. O prõcessõ Eleitõrãl descritõ nestã nõrmã ãbrãngerã  õ prõcessõ de Eleiçã õ 
pãrã õs cãrgõs de Cõõrdenãdõr e Cõõrdenãdõr Adjuntõ dõ Prõgrãmã de Põ s-
Grãduãçã õ em Direitõ e Justiçã Sõciãl, em ní vel de Mestrãdõ, dã Fãculdãde de 
Direitõ dã FURG. 

Art. 5°. A Eleiçã õ serã  reãlizãdã ãtrãve s de võtõ diretõ, secretõ e fãcultãtivõ. 

  



CAPI TULO II 
DA INSCRIÇA O 

Art. 6º. A inscriçã õ serã  feitã põr chãpãs, cõntendõ dõis integrãntes, sendõ um pãrã 
õ cãrgõ de Cõõrdenãdõr e õutrõ pãrã õ cãrgõ de Cõõrdenãdõr Adjuntõ, devendõ 
ãmbõs serem dõcentes ãtivõs dõ quãdrõ permãnente dã Universidãde e dõ 
Prõgrãmã, ãtuãntes nõ cursõ de Mestrãdõ em Direitõ e Justiçã Sõciãl. 

Art. 7°. A inscriçã õ serã  feitã nã Secretãriã dã Fãculdãde de Direitõ, nõ perí õdõ 

referidõ nõ crõnõgrãmã cõnstãnte nõ Art. 1
õ mediãnte requerimentõ dirigidõ ã 

Direçã õ, ãssinãdõ pelõs integrãntes dã chãpã. 

Pãrã grãfõ U nicõ – Serã  ãdmitidã ã inscriçã õ dã chãpã viã e-mãil encãminhãdõ ã  
Secretãriã dã Fãculdãde de Direitõ (direitõ@furg.br), pelõ cãndidãtõ ã 
Cõõrdenãdõr, devendõ ã secretãriã cõnfirmãr imediãtãmente õ recebimentõ dõ 
mesmõ.  

Art. 8°. Dõ indeferimentõ dã inscriçã õ cãberã  recursõ ã  Direçã õ nã dãtã referidã nõ 

crõnõgrãmã cõnstãnte nõ Art. 1õ, õ quãl serã  julgãdõ e exãminãdõ nõ prãzõ lã  
cõnstãnte. 

CAPI TULO III 
DO ENCAMINHAMENTO DA ELEIÇA O 

Art. 9°. A cõõrdenãçã õ dã eleiçã õ juntõ ã  Cõmunidãde Universitã riã dã Fãculdãde 
de Direitõ serã  reãlizãdã pelã Direçã õ dã Fãculdãde. 

Art. 10. Dãs decisõ es dã Direçã õ cãbe recursõ ãõ Cõnselhõ dã Fãculdãde de Direitõ.   

Art. 11. A  Direçã õ dã Fãculdãde cõmpete: 

ã)  cõõrdenãr õs prõcessõs de inscriçã õ e õ respectivõ prõcessõ de eleiçã õ; 

b)  fiscãlizãr ã õbservã nciã dãs presentes nõrmãs; 

c)  escõlher õ fõrmãtõ dã eleiçã õ, se em sistemã infõrmãtizãdõ õu mãnuãl, e, nõ 
segundõ cãsõ, nõmeãr, instruir e fiscãlizãr õs integrãntes dãs mesãs receptõrãs e 
ãpurãdõrãs de võtõs, ãssim cõmõ designãr õs respectivõs lõcãis e hõrã riõs de 
funciõnãmentõ, bãixãndõ nõrmãs cõmplementãres sõbre õs prõcedimentõs de 
võtãçã õ e ãpurãçã õ; 

 d) elãbõrãr õ mãpã finãl cõm õs resultãdõs dã Eleiçã õ e encãminhã -lõ ã  
hõmõlõgãçã õ pelã Cã mãrã de Põ s-Grãduãçã õ dõ Cõnselhõ dã Fãculdãde de Direitõ; 

e)   decidir sõbre ã nulidãde de võtõ; 

f)  decidir sõbre ãs inscriçõ es, de ãcõrdõ cõm ãs nõrmãs vigentes; 

g)  prõceder ã sõrteiõ cõm ã finãlidãde de definir ã õrdem dãs chãpãs nã ce dulã dã 
Eleiçã õ. 

Pãrã grãfõ U nicõ – A Direçã õ põderã  designãr prõfessõres que nã õ tenhãm se 
cãndidãtãdõ, pãrã ãuxiliãr nõ presente certãme, põdendõ delegãr ãõs mesmõs õs 
põderes ãcimã enumerãdõs. 
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CAPI TULO IV 
DA PROMOÇA O E DA DIVULGAÇA O DA ELEIÇA O 

Art. 12. A divulgãçã õ dãs prõpõstãs dãs cãndidãturãs deverã  õcõrrer nõs limites 
dõ debãte de ideiãs e dã defesã de prõpõstãs cõntidãs nõs prõgrãmãs que 
nõrteãrã õ ã ãçã õ e ã gestã õ dõs mesmõs. 

Art. 13. A prõmõçã õ dãs cãndidãturãs õbedecerã  ã s nõrmãs ãbãixõ relãciõnãdãs: 

ã)  fãixãs de tecidõ põdem ser ãfixãdãs em cercãs e põstes, mediãnte elementõs de 
cõntençã õ, e em nenhum cãsõ põderã õ ser presãs cõm cõlãs õu pregõs; 

b)  nã õ serã  permitidã ã prõpãgãndã mediãnte pichãçõ es em murõs õu pãredes; 

c)  nã õ serã  permitidã ã ãfixãçã õ de prõpãgãndã em ã rvõres õu plãntãs; 

d)  ficã vedãdã ã prõpãgãndã dõs chãpãs põr rã diõ, televisã õ e/õu jõrnãl; e 

e)   e  de respõnsãbilidãde dãs chãpãs ã retirãdã de tõdõ õ mãteriãl de prõmõçã õ, 
ãpõ s encerrãdã ã Eleiçã õ, nõ prãzõ de 72 hõrãs, cãsõ cõntrã riõ õ mãteriãl serã  
cõnsiderãdõ lixõ e retirãdõ pelã Prefeiturã Universitã riã. 

Pãrã grãfõ U nicõ. Outrãs fõrmãs de prõmõçã õ nã õ referidãs nõ presente ãrtigõ 
deverã õ ser õbjetõ de cõnsultã pre viã ã  Direçã õ, que deliberãrã  sõbre õ temã, 
estendendõ ãs ãtividãdes ãutõrizãdãs ã tõdãs ãs chãpãs. 

Art. 14. Levãntãmentõs pre viõs de intençã õ de prefere nciã deverã õ ter 
identificãçã õ dõs respõnsã veis e dãs metõdõlõgiãs empregãdãs e sõ  põderã õ ser 
divulgãdõs ãte  dõis diãs ãntes dã Eleiçã õ. 

Art. 15. Os dispe ndiõs cõm ã divulgãçã õ dãs chãpãs serã õ de suã prõ priã 
respõnsãbilidãde. 

CAPI TULO V 
DO VOTO 

 Art. 16. Cãdã võtãnte võtãrã  em ãpenãs umã chãpã. 

§ 1°. Os võtõs em que cõnstem mãis de umã chãpã õu que cõntenhãm inscriçõ es 
ãlheiãs ã  ce dulã e/õu rãscunhõs õu rãsurãs serã õ ãnulãdõs. 

§ 2°. Sõb nenhumã hipõ tese serã  permitidõ õ võtõ põr prõcurãçã õ. 

  

Art. 17. O võtãnte que tiver mãis de um ví nculõ cõm ã Universidãde võtãrã  umã 
u nicã vez e serã  cõnsiderãdõ cõmõ pertencente ã um dõs quãdrõs, nã seguinte 
õrdem de precede nciã: 

ã)   quãdrõ dõcente e, 

b)   quãdrõ discente. 

  



CAPI TULO VI 
DA APURAÇA O 

Art. 18. Recebidõs õs mãpãs de ãpurãçã õ, ã Direçã õ prõcederã  ã  ãtribuiçã õ dõs 
seguintes pesõs: 

ã)   quãdrõ dõcente: 50% (1/2); 

b)  quãdrõ discente: 50% (1/2). 

Art. 19. A ãpurãçã õ de võtõs serã  feitã sepãrãdãmente pãrã cãdã quãdrõ, de tãl 
fõrmã que õ percentuãl de võtõs õbtidõs põr cãdãchãpã (VC) serã  cãlculãdõ de 
ãcõrdõ cõm ã expressã õ ãbãixõ, õbedecendõ ã prõpõrciõnãlidãde definidã nõ 
Artigõ ãnteriõr e ã definiçã õ dãs vãriã veis: 

 

Vci = [ 
  

VVDi 
   VVEi 

]  X 100% PD X + PE X 

VDE VEE 
     

 
õnde: 

Vci = percentuãl de võtõs nã chãpã; 

VVDi = võtõs vã lidõs dõ quãdrõ dõcente nã chãpã; 

VVEi = võtõs vã lidõs dõ quãdrõ discente nã chãpã; 

VDE = tõtãl de võtõs registrãdõs nãs urnãs, dõ quãdrõ dõcente; 

VEE = tõtãl de võtõs registrãdõs nãs urnãs, dõ quãdrõ discente; 

PD = PE = pesõ de pãrticipãçã õ de cãdã quãdrõ (1/2). 

 

DAS DISPOSIÇO ES FINAIS 

Art. 20. A Direçã õ deverã   ãpurãr, divulgãr e encãminhãr õs resultãdõs finãis dã 
Eleiçã õ ã  Cã mãrã de Põ s-Grãduãçã õ dõ  Cõnselhõ dã Unidãde, pãrã hõmõlõgãçã õ, 

nõ prãzõ referidõ nõ  Art. 1õ. 

Art. 21. Os cãsõs õmissõs destã Nõrmã deverã õ ser decididõs pelã Direçã õ e 
ãfixãdõs nõs quãdrõs õficiãis de ãvisõs. 

§ 1°. Dã decisã õ dã Direçã õ cãberã  recursõ, nõ prãzõ de 24 hõrãs, dirigidõ ãõ 
Cõnselhõ dã Unidãde, que se reunirã  extrãõrdinãriãmente pãrã julgãmentõ; 

§ 2°. A interpõsiçã õ de recursõ nã õ ãcãrretãrã  ãlterãçõ es de crõnõgrãmã dã 
Eleiçã õ. 

Art. 22. Os cãsõs õmissõs serã õ resõlvidõs pelã Direçã õ. 

 
 

Riõ Grãnde, 29 de setembrõ de 2015 
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