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Ata n. 23/2016 
Câmara de Pós-Graduação do Conselho da Faculdade de Direito 

Aos 14 dias do mês de março de 2016, às 14:30 horas, na Sala C1 da Faculdade de Direito da 

Universidade Federal do Rio Grande, estiveram reunidos os professores Maria Claudia Brauner; 

Anderson Lobato; Raquel Sparemberger; Maria de Fátima Gautério; Rafael Fonseca; Salah Khaled 

Jr.; para a reunião da Câmara de Pós-Graduação do Conselho da Faculdade de Direito. Justificaram 

ausência os professores Carlos André Birnfeld; Renato Duro Dias; Liane Hüning; Éder Dion Costa; 

José Ricardo Costa; e Francisco Quintanilha. Ponto 01. Homologação das Defesas das Dissertações 

de Mestrado de 2015 e início de 2016. A profa. Maria Claudia Brauner cumprimentou a todos pelas 

Defesas realizadas e informou que a Coordenação procedeu à verificação do cumprimento dos 

créditos, da apresentação do Certificado de Proficiência, bem como a entrega da versão definitiva da 

Dissertação que foi disponibilizada no Banco de Dissertações e Teses no ambiente ARGO/FURG. 

Assim sendo, submete à homologação as seguintes Atas de Defesa de Dissertação: Cristiano Weber, 

defesa realizada em 23 de outubro de 2015; Paola Aquino Lazarini, defesa realizada em 14 de 

dezembro de 2015; Fernando Amaral, defesa realizada em 15 de dezembro de 2015; Clarice 

Gonçalves Pires Marques, defesa realizada em 15 de dezembro de 2015; Márcia Letícia Gomes, 

defesa realizada em 15 de dezembro de 2015; Giselda Siqueira da Silva Schneider, defesa realizada 

em 16 de dezembro de 2015; Celine Barreto Anadon, defesa realizada em 16 de dezembro de 2015; 

Lucas Gonçalves Conceição, defesa realizada em 23 de fevereiro de 2016 e Amanda Netto Brum, 

defesa realizada em 04 de março de 2016. Após felicitar os mestrandos e os respectivos professores 

orientadores pelo bom trabalho realizado, a Câmara de Pós-Graduação do Conselho da Faculdade de 

Direito homologou as Defesas realizadas em 2015 e início de 2016 por unanimidade. Ponto 02. 

Aproveitamento de disciplinas. A profa. Maria Claudia Brauner apresentou 3 pedidos de 

aproveitamento de disciplinas: Processo n. 23116.007722/2015-88 de Claudia Soccowski de Anello 

e Silva, disciplina de Direito, Diversidade e inclusão social, cursado na qualidade de aluna especial 

e tendo sido aprovada com conceito “A”; Processo n. 23116.001329/2016-61 de Carolina Mota de 

Freitas, disciplina de Economia solidária, cursada na qualidade de aluna especial, tendo sido 

aprovada com conceito “A”; Processo n. 23116.000113/2016-89 de Bruna Bottero Corrêa, disciplinas 

Pluralismo Jurídico e Justiça Social; e Constituição e Justiça Social, cursadas na qualidade de aluna 

especial, tendo sido aprovada em ambas disciplinas com conceito “A”. Após destacar o sucesso do 

Programa de aluno especial do Curso de Mestrado em Direito e Justiça Social a Câmara de Pós-

Graduação do Conselho da Faculdade de Direito homologou o aproveitamento das disciplinas por 

unanimidade. Ponto 03. Pedidos de ingresso de novos professores. A profa. Maria Claudia Brauner 

informou que recebemos três pedidos de ingresso e credenciamento de novos professores para o 

Programa de Pós-Graduação em Direito (PPGD) que foram distribuídos para relatoria e parecer. 

Processo n. 23116.007680/2015-85 do professor César Augusto Soares da Costa, relatoria do prof. 

Anderson Lobato. O professor César Augusto Costa solicitou o seu ingresso no PPGD na qualidade 

de bolsista de Pós-Doutorado do Programa CAPES/PNPD. Ocorre que em janeiro de 2016 solicitou 

o cancelamento da sua bolsa tendo em vista a sua aprovação no concurso para professor da 

Universidade Católica de Pelotas. Assim sendo, o relator considera o pedido prejudicado, ressaltando 

que o prof. César Augusto poderá solicitar posteriormente a sua colaboração com o PPGD na medida 

em que seja possível formalizar um Acordo de Cooperação que viabilize a cedência do professor pela 

instituição em que está ingressando, por no mínimo 10 horas de atividade. A Câmara de Pós-

Graduação aprova por unanimidade o parecer que considera o pedido prejudicado, cumprimentando 

o bolsista pelas atividades realizadas junto à Faculdade de Direito no período em que estava 

desenvolvendo seu estágio pós-doutoral. Processo n. 23116.007162/2015-61 da professora Sheila 

Stolz da Silveira, relatoria da profa. Maria Claudia Brauner. Após a leitura do seu Parecer a relatora 

conclui pela aprovação do ingresso e credenciamento da profa. Sheila Stolz na qualidade de 

professora permanente do PPGD, ressaltando a sua longa experiência docente na instituição, sua 

atuação em pesquisa e extensão e pela regularidade, qualidade e pertinência da produção científica 
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em sintonia com a Área de concentração e Linhas de pesquisa do Curso de Mestrado. A Câmara de 

Pós-Graduação aprovou por unanimidade o parecer da relatora e cumprimenta a profa. Sheila pela 

sua disponibilidade em colaborar com o PPGD. Processo n. 23116.007163/2015-14 do professor 

Felipe Kern Moreira de relatoria da profa. Raquel Sparemberger. Após a leitura do seu parecer a 

relatora conclui pela negativa do ingresso do professor no Programa de Pós-Graduação tendo em vista 

a pouca aderência da sua produção científica e área de atuação com a Área de concentração e Linhas 

de pesquisa do Curso de Mestrado em Direito e Justiça Social. A Câmara de Pós-Graduação aprova 

o parecer da relatora, ressaltando que o prof. Kern poderá apresentar nova solicitação de ingresso na 

medida em que possa direcionar a sua produção científica para Área de concentração e Linhas de 

pesquisa do PPGD. Processo n. 23116.001869/2016-45 do prof. Antonio José Guimarães Brito de 

relatoria do prof. Anderson Lobato. Após a leitura do seu parecer o relator conclui pela aprovação do 

ingresso do prof. Antônio Brito justificado pela regularidade e qualidade da sua produção científica 

que possui aderência à Área de Concentração e Linhas de pesquisa do curso, na qualidade de professor 

permanente do PPGD e, desde que possa cumprir as seguintes condições: (a) formalização de um 

Acordo de cedência com a Universidade Federal do Pampa (UniPampa) com dedicação de no mínimo 

10 horas semanais e; (b) de assegurar a dedicação exclusiva ao PPGD/FaDir/FURG. A Câmara de 

Pós-graduação aprova por unanimidade o ingresso do prof. Antônio Brito na qualidade de professor 

permanente do PPGD na medida em sejam cumpridas as condições acima referidas. Ponto 04. 

Criação de disciplinas. O prof. Anderson Lobato apresenta a proposta de criação das disciplinas de 

Estágio de Docência II; Estágio de Docência III; e Estágio de Docência IV, com o cumprimento de 

zero créditos com o objetivo de atender à solicitação dos mestrandos para seguir com a experiência 

exitosa do estágio de docência junto ao Curso de Graduação em Direito da Faculdade de Direito. As 

disciplinas contariam com a seguinte Ementa: Estágio de docência no Curso de Graduação em 

Direito. Técnicas de ensino jurídico, recursos audiovisuais no ensino e aprendizagem; apresentação 

de seminários; elaboração de cronograma de atividades e planejamento de aulas. Sistemas de 

avaliação do processo de ensino/aprendizagem. A Câmara de Pós-Graduação aprova a criação das 

disciplinas de Estágio de Docência II, III e IV, cumprimentando os mestrandos pela dedicação ao 

programa de formação de professores na área do Direito. Ponto 05. Edital do Programa PNPD-

CAPES de Pós-Doutorado. O prof. Anderson Lobato informou a necessidade de lançamento de 

novo Edital de seleção de um bolsista de pós-doutorado do Programa PNPD-CAPES em virtude do 

desligamento do prof. César Augusto Costa. Após leitura e discussão da proposta de Edital a Câmara 

de Pós-Graduação aprovou o Edital 01/2016 que passa a fazer parte integrante da presente Ata. Ponto 

06. Informações sobre a Proposta de criação do Doutorado. A Comissão designada para avaliar a 

viabilidade de submissão de uma proposta de criação do Curso de Doutorado, professores Maria 

Claudia Brauner; Raquel Sparemberger e Anderson Lobato, relataram que apesar dos avanços 

realizados pela equipe do PPGD nos anos de 2014 e 2015, em virtude de alterações no corpo docente 

e distribuição da produção docente, seria necessário mais tempo para estruturar uma proposta de 

doutorado no ano de 2016, sendo mais prudente deixá-lo para o ano de 2017. Após discussão a 

Câmara de Pós-Graduação recomendou que a Comissão continue os estudos de viabilidade de criação 

do Doutorado e apresente nova avaliação para o início de 2017. Ponto 06. Assuntos Gerais. A profa. 

Maria Claudia Brauner informou que o prazo para conclusão do preenchimento Coleta CAPES 2015 

na Plataforma Sucupira encerra na sexta-feira, 23 de março próximo. Solicita um esforço de toda a 

equipe para que encaminhe por e-mail as mais recentes publicações de 2015 para que possamos 

incluir na plataforma Sucupira dentro do prazo que nos resta. Nada mais havendo para ser discutido, 

foi encerrada a reunião às 16:20 horas, e lavrada e assinada por mim a presente Ata. 

Prof. Dr. Anderson O. C. Lobato 

 


