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Ata n.24/2016 
Câmara de Pós-Graduação do Conselho da Faculdade de Direito 

Aos 30 dias do mês de maio de 2016, às 14:00 horas, na Sala 6101 da Faculdade de Direito da 
Universidade Federal do Rio Grande, estiveram reunidos os professores Maria Claudia Brauner; 
Anderson Lobato; Maria de Fátima Gautério; Rafael Fonseca; Carlos André Birnfeld; Liane Hüning 
Pazinato; Eder Costa; Renato Dias; José Ricardo Costa para a reunião da Câmara de Pós-Graduação 
do Conselho da Faculdade de Direito. Ponto 01. Aproveitamento de disciplinas. A profa. Maria 
Claudia Brauner apresentou quatro pedidos de aproveitamento de disciplinas: Processo n. 
23116.04319/2016-88 de Thais Garcia Jeske, disciplina Direito, Saúde e Bioética, cursado na 
qualidade de aluna especial no 1º semestre de 2015 e tendo sido aprovada com conceito “A”; 
Processo n. 23116.004218/2016-15 de Pâmela Cristine Bolson, disciplinas Políticas Públicas e 
Justiça Social e Metodologia da Pesquisa Jurídica, cursadas na qualidade de aluna especial no 
primeiro e segundo semestre de 2014, respectivamente, tendo sido aprovada com conceito “A” em 
ambas; Processo n. 23116.002514/2016-73 de Maicon Varella Flores, disciplina Direito, 
Diversidade e Inclusão Social, cursada na qualidade de aluno especial no segundo semestre de 
2014, tendo sido aprovado com conceito “A”; Processo n. 23116.002157/2016-43 de Paulo Roberto 
Álvaro Grafulha Júnior, disciplina Constituição e Justiça Social, cursada na qualidade de aluno 
especial no segundo semestre de 2015, tendo sido aprovado 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 02. Homologação de Defesa de Dissertação de Mestrado. Foi 
realizada dia 23 de março de 2016 a defesa de dissertação do aluno Bryan Alves Devos. A profa. 
Maria Claudia Brauner exaltou a realização de mais uma defesa 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. Em seguida os membros da Câmara de 
Pós-Graduação do Conselho da Faculdade de Direito homologaram a Defesa realizada. Ponto 03. 
Pedidos de ingresso de novo professor. A profa. Maria Claudia Brauner informou que recebeu 
pedido de ingresso e credenciamento de professor para o Programa de Pós-Graduação em Direito 
(PPGD), o qual foi distribuído para relatoria e parecer. O Processo n. 23116.001823/2016-26 do 
professor Eduardo Pitrez de Aguiar Corrêa, foi relatado pelo professor Salah Hassan Khaled Júnior. 
O professor Eduardo Corrêa é professor titular da Faculdade Direito no curso de graduação em 
direito e finalizou seu doutoramento em Ciências Criminais na PUC/RS no ano de 2015. Sua 
produção científica é correlata ao programa, bem como sua carga horária é compatível com as 
novas atribuições. A Câmara de Pós-Graduação aprovou por unanimidade o parecer do relator para 
integrar o professor como docente permanente do Programa. Foi submetido ainda a aprovação do 
Conselho o Processo n. 23116.004031/2016-11 da professora Adélie Pomade, a qual foi selecionada 
através do edital para professor visitante estrangeiro para integrar professores da Faculdade de 
Direito. A relatoria do processo foi realizada pela professora Maria Claudia Brauner que destacou a 
sua produção científica e experiências em dois pós doutorados, bem como sua participação no 
Institut de l'Ouest: Droit et Europe, importante para fortalecer a proposta de internacionalização do 
Programa. A Câmara de Pós-Graduação aprovou por unanimidade o parecer da relatora para 
integrar a professora como docente permanente do Programa. Ponto 04 Matrículas as disciplinas 
2º semestre de 2016. A Professora Maria Claudia Brauner sugeriu como período de matrícula para 
o segundo semestre de 2016 a data de 18 a 22 de julho do presente ano. Submetida à votação, foi 
aprovada por unanimidade. Ponto 05. Atualização do Currículo Lattes e Plataforma Sucupira.O 
professor Anderson Lobato destacou a importância da constante atualização do currículo dos 
professores para o ano de 2016 a fim de que essas informações possam ser preenchidas na 
Plataforma Sucupira e posterior avaliação pelo Comitê da área do Direito da Capes. Foi 
sugestionado que os professores solicitem uma reunião com a Coordenação do Programa até o dia 
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30/11/2016 para que possamos assegurar o correto preenchimento da Plataforma Sucupira 
juntamente com a Secretaria do Programa. Os membros do conselho aprovaram por unanimidade a 
obrigação para cada docente de assumir a responsabilidade pelo preenchimento da Plataforma 
Sucupira com o apoio da Coordenação e Secretaria do Programa. Ponto 06. Edital 02/2016 Aluno 
Especial 2º Semestre 2016. Após discussão o Edital 03/2016 foi aprovado por unanimidade pelos 
membros do Conselho. Ponto 07.Edital 03/2016 Aluno Regular Turma 2017. Iniciada a 
discussão a votação do Edital ficou adiada para a próxima reunião da Câmara de Pós-Graduação 
agendada para Segunda-feira, 06 de junho de 2016, às 14:00 horas na Sala 6101. Ponto 08. III 
Seminário Internacional Direito e Justiça Social. A professora Maria Claudia Brauner apresentou 
a proposta de realização do Seminário Interaciona do Mestrado junto coma MPU 2016 nos dias que 
nos dias 19 e 20 de outubro de 2016, sob a responsabilidade do professor José Ricardo Costa. 
Destacou a parceria com o Institut de l'Ouest: Droit et Europe (IODE) que contribui para o 
fortalecimento do processo de internacionalização do Programa. O professor Anderson Lobato 
informou que a coordenação pretende realizar anualmente um Seminário Internacional e que 
aguarda propostas para a organização do IV Seminário Internacional de 2017. Ponto 09. Tabela de 
pontuação disciplina Seminário de Pesquisa I, II e III. O professor José Ricardo sugeriu que 
fosse alterada a pontuação referente à indicação de artigos para a Revista JURIS que passaria para 
20 pontos. Os membros da Câmara de Pós-Graduação aprovaram por unanimidade as alterações 
sugeridas. 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 


