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Ata n.26/2016 
Câmara de Pós-Graduação do Conselho da Faculdade de Direito 

Ao 1º dia do mês de agosto de 2016, às 14:30 horas, na Sala 6101 da Faculdade de Direito da 1 
Universidade Federal do Rio Grande, estiveram reunidos os professores Adélie Pomade, Anderson 2 
Lobato, Carlos André Birnfeld, Éder Dion Costa, Eduardo Corrêa, Liane Pazinato, Maria Claudia 3 
Brauner, Raquel Sparemberger, Sheila da Silveira, Rafael Ferreira, José Ricardo Costa e Francisco 4 
Quintanilha para a reunião da Câmara de Pós-Graduação do Conselho da Faculdade de Direito. 5 
Justificou ausência o prof. Renato Dias. Ponto 01. Homologação resultado Edital 01/2016 – 6 
Bolsa de Pós-Doutorado. A profa. Maria Claudia Brauner apresentou o resultado do processo 7 
seletivo, sendo que o candidato Felipe Franz Wienke foi classificado em primeiro lugar, tendo 8 
como supervisor do estágio de pós-doutoradoo Prof. Dr. Anderson Lobato. A Câmara de Pós-9 
Graduação aprovou por unanimidade a homologação do resultado do Edital 01/2016 Bolsa 10 
PNPD/CAPES.Ponto 02. Homologação do resultado Edital 02/2016 – Seleção aluno especial 11 
mestrado segundosemestre de 2016. O Prof. Anderson Lobato destacou a grande procura para 12 
ingresso no Curso de Mestrado com 117 candidatos, conversou sobre o processo de avaliação dos 13 
CV Lattes propondo a revisão dos critérios de pontuação para o Edital do processo seletivo do 14 
primeiro semestre de 2017.A título de exemplo, o prof. Rafael Ferreira indicou que nas próximas 15 
seleções deve constar uma limitação do tempo de experiência docente e de experiência profissional, 16 
bem como a exigência de recursos somente com abertura de processo específico junto à divisão de 17 
protocolo da Universidade. O Prof. Carlos André sugeriu a criação de um formulário de auto 18 
avaliação do CV Lattes a fim de evitar erros de pontuação na seleção e recursos sobre essa 19 
matéria.A Câmara de Pós-Graduação aprovou por unanimidade a homologação do resultado final 20 
do Edital 02/2016 de seleção de aluno especial para o segundo semestre de 2016.Ponto 03. Pedidos 21 
de ingresso e credenciamento de novos professores.A profa. Maria Claudia Brauner informou 22 
que recebeu dois pedidos de ingresso e credenciamento de para o Programa de Pós-Graduação em 23 
Direito (PPGD), os quais foram distribuídos para relatoria e parecer. 3.1 Processo n. 24 
23116.004801/2016-18 professor Elizardo Scarpati Costa, foi relatado pelo professor Éder Dion 25 
de Paula Costa. O professor Elizardo Costa é professor titular do Instituto de Ciências Humanas e 26 
da Informação - ICHI da Universidade e ministra a disciplina de Sociologia Geral no Curso de 27 
Graduação em Direito da Faculdade de Direito. O relator leu o parecer descrevendo a trajetória 28 
acadêmica do professor, suas linhas de pesquisa e manifestou-se pela aprovação do pedido na 29 
condição de professor permanente com dedicação exclusiva ao Mestrado em Direito e Justiça 30 
Social. Após discussão o parecer foi aprovado por unanimidade, devendo a Coordenação do Curso 31 
solicitar autorização ao Conselho do ICHI para que o professor integre a nossa equipe docente.3.2 32 
Processo nº 23116.004802/2016-62professor Felipe Franz Wienke foi relatado pelo professor 33 
Anderson Lobato, que leu seu parecer indicando que o solicitante atende às exigências da Portaria 34 
81/2016 da CAPES como bolsista de pós-doutorado, manifestando-se favoravelmente ao seu 35 
ingresso primeiramente na qualidade de professor colaborador para o ano de 2016, passando para 36 
equipe de professores permanente em 2017. Após discussão o parecer foi aprovado por 37 
unanimidade. Ponto 04. Pedidos de aproveitamento de disciplinas. Foram apresentados pelo 38 
professor Anderson Lobato quatro pedidos de aproveitamento de disciplina: 4.1Processo nº 39 
23116.005087/2016-85 de Marcia Sequeira Laurino, disciplinas Pluralismo Jurídico e Justiça 40 
Social, e Constituição e Justiça Social, cursadas na qualidade de aluna especial no primeiro e 41 
segundo semestres de 2015, respectivamente, tendo sido aprovada com conceito “A” em ambas; 42 
4.2Processo nº 23116.001442/2016-47 de Carla Rosane Pereira Cruz, disciplina de Metodologia da 43 
Pesquisa Jurídica, cursada na qualidade de aluna especial no segundo semestre de 2014, tendo sido 44 
aprovada com conceito “A”; 4.3 Processo nº 23116.005510/2016-47 de Juliana Torales dos Santos 45 
Braga,disciplina Educação em Direitos Humanos, cursada na qualidade de aluna especial no 46 
segundo semestre de 2015, tendo sido aprovada com conceito “A”; 4.4Processo nº 47 
23116.006074/2016-23 de Renata Freitas Quintella Riggo, disciplinas Justiça Socioambiental, e 48 



 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE 

CONSELHO DA FACULDADE DE DIREITO 
Câmara de Pós-Graduação  

 

2 
 

Políticas Públicas e Justiça Social, cursadas na qualidade de aluna especial no segundo semestre de 49 
2014 e no primeiro semestre de 2016, respectivamente, tendo sido aprovada com conceito “A” na 50 
primeira e “B” na segunda. A Câmara de Pós-Graduação aprovou por unanimidade o 51 
aproveitamento de disciplinas. Ponto 05. Homologação de Defesa de Dissertação de 52 
Mestrado.Foram apresentadas para homologação as seguintes defesas de dissertação dos 53 
mestrandos: Miguel Antônio Silveira Ramos, dia 16 de março de 2016; Bruna Moraes da Costa 54 
Weis, dia 18 de março de 2016; Bianca Pazzini, dia 21 de março de 2016 e David Silva de Souza, 55 
08 de abril de 2016. A Coordenação procedeu à verificação do cumprimento dos créditos, da 56 
apresentação do Certificado de Proficiência, bem como a entrega da versão definitiva da 57 
Dissertação que foi disponibilizada no Banco de Dissertações e Teses no ambiente ARGO/FURG. 58 
Após discussão as Defesas forma homologadas por unanimidade. Ponto 06. Segundo Semestre 59 
2016.O professor Anderson Lobato destacou a importância da conclusão dos Planos de Ensino das 60 
disciplinas do segundo semestre diretamente no ambiente Sistemas/FURG. Lembrou ainda que o 61 
segundo semestre encerrará em 03 de dezembro de 2016, propondo que o período de solicitação de 62 
matrículas para o primeiro semestre de 2017 seja fixado para a semana da segunda-feira, 08 de 63 
dezembro 2016. Após discussão, foi aprovado por unanimidade. Destacou ainda que a Turma 2015 64 
deverá depositar a Dissertação para organização da Banca examinadora até o dia 30 de outubro de 65 
2016. Esclareceu que os alunos que reprovaram no primeiro semestre de 2016 na disciplina de 66 
Elaboração de Dissertação I deverão qualificar a sua Dissertação até 30 de setembro para que o 67 
professor orientador possa solicitar à coordenação a matrícula na disciplina de Elaboração de 68 
Dissertação II, com vistas a viabilizar a sua defesa ainda no segundo semestre de 2016. O professor 69 
Anderson Lobato esclareceu aos professores presentes que poderá haver o chamamento de 70 
candidatos suplentes do Edital de aluno especial Segundo semestre 2016 até a terceira semana de 71 
aula. Recomendou aos professores que no primeiro dia de aula informem que aqueles alunos que 72 
possam não ter a possibilidade de cumprir as exigências da disciplina que evitem o abandono, mas 73 
sim, que peçam o desligamento imediato do curso para que possa haver o chamamento de suplentes. 74 
Ponto 07. Informes gerais. 7.1 Edital Reingresso. Foi levado ao conhecimento dos demais 75 
membros da Câmara pelos professores Carlos André, Maria Claudia e Anderson Lobato da 76 
possibilidade de lançamento do Edital de reingresso aos alunos do mestrado que não conseguiram 77 
concluir a Defesa da Dissertação prazo regulamentar e que foram desligados do programa. 7.2 78 
CONPEDI Uruguai. O professor Carlos André informou que a Faculdade de Direito em parceria 79 
com o Programa de Pós-Graduação em Direito da FURG está participando da organização do 80 
evento, inclusive com apoio financeiro no valor de R$ 5.000,00. A Faculdade possui a coordenação 81 
de 5 Grupos de Trabalho, mas que todos os professores que tiverem interesse podem contribuir na 82 
avaliação de trabalhos cadastrando-se como avaliadores na área do associado do CONPEDI. 7.3 83 
Preenchimento Plataforma Sucupira. A professora Maria Claudia lembrou que todos os professores 84 
do PPGD devem atualizar seus currículos Lattes e preencher a Plataforma Sucupira para o ano base 85 
2016 com agendamento junto à Secretaria do Curso até o dia 20 de novembro de 2016. Nada mais 86 
havendo para ser discutido, foi encerrada a reunião às 17:10 horas, e lavrada e assinada por mim a 87 
presente Ata. 88 

 
Prof. Dr. Anderson O. C. Lobato 


