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Ata n. 53/2018 
Câmara do Programa de Pós-Graduação em Direito e Justiça Social do Conselho da Faculdade de Direito 

Aos 09 dias de julho de 2018, reuniu-se na Sala C1 do Bloco 4 do Campus Carreiros, às 16:00 horas, a 1 

Câmara do Programa de Pós-Graduação em Direito e Justiça Social do Conselho da Faculdade de Direito, 2 

com a presença dos professores Maria Claudia Brauner, Anderson Lobato; Felipe Wienke; Elizardo Costa; 3 

o representante discente Bruno Fonseca e demais estudantes que assinaram a Ata de presença, com os 4 

seguintes pontos de pauta: 1) Aproveitamento de Estudos; 2) Informes. A representação discente solicitação 5 

da inclusão na pauta a Interpretação da Tabela de pontuação das disciplinas Seminário de Pesquisa I, II e 6 

III, que após discussão foi aprovada por unanimidade. 01. Aproveitamento de Estudos. A profa. Maria 7 

Claudia Brauner informou que recebeu o processo n. 23116.005988/2018-39, de 02/07/2018 com pedido 8 

de Aproveitamento de Estudos do estudante Lucas Grischke, matrícula n. 122885, Turma 2018. Tratando-9 

se de disciplinas que cursos na qualidade de Aluno Especial no Curso de Mestrado em Sociologia do 10 

Instituto de Filosofia, Sociologia e Políticas da Universidade Federal de Pelotas, UFPel foi indicado para 11 

relatar o prof. Elizardo Costa que solicitou prazo para estudar o pedido. A proposta de indicação de Relator 12 

e prazo para análise e Parecer foi aprovada por unanimidade. 02. Informes. A profa. Maria Claudia Brauner 13 

comunicou a conclusão do processo de escolha do coordenador adjunto do Curso de Mestrado em Direito 14 

e Justiça Social com a publicação do resultado do eleito, prof. Dr. Eder Dion Costa, nos termos da 15 

Deliberação n. 07/2018. 03. Interpretação da Tabela de Pontuação das disciplinas de Seminário de 16 

Pesquisa I, II e III. A representação discente manifestou preocupação com a interpretação da nova Tabela 17 

de Pontuação aprovada na última reunião da Câmara do PPPGD, Ata n. 52/2018, de 08/06/2018. 3.1 18 

Participação em Banca examinadora de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) de outras 19 

Instituições e Cursos. O representante discente Bruno Bandeira manifestou preocupação com a 20 

interpretação restritiva quanto ao Ponto 13. Outras atividades científicas não referidas nos itens anteriores, 21 

declaradas formalmente relevantes pelo(a) orientador(a). Após discussão e colocada em votação, foi 22 

aprovada por unanimidade para assegurada a interpretação autêntica da Câmara do PPGD para assegurar 23 

que assistência de Banca examinadora de Trabalho de Conclusão Curso (TCC) em outras Instituições e 24 

Cursos de Ensino Superior, quando declaração relevante pelo professor(a) orientador(a), deverá ser 25 

reconhecida para pontuação para as disciplinas de Seminário de Pesquisa I, II e III, em conformidade com 26 

o ponto 13 da Tabela de Pontuação em vigor. 3.2 Proposta de alteração da pontuação máxima do ponto 27 

13 da Tabela de Pontuação. O representante discente Bruno Bandeira, esclareceu que na reunião anterior 28 

apresentou proposta para que a pontuação máxima do ponto 13 fosse de 15 pontos e não de 05 pontos, 29 

como ficou consignado na Tabela publicada em anexo à Ata 52/2018. Aberta a discussão o prof. Wienke 30 

informou que de fato foram apresentadas várias propostas para fixação da pontuação máxima do ponto 13, 31 

considerando razoável a proposta de correção apresentada pela representação discente. Colocada em 32 

votação a proposta da representação discente foi aprovada por unanimidade para que a pontuação máxima 33 

do ponto 13. Seja fixação em 15 pontos. 3.3 Publicação de artigo em coautoria com professor externo 34 

ao PPGD, em conformidade com ponto 7.10 da Tabela de Pontuação: de outras produções não 35 

compreendidas nos itens anteriores, incluídas publicações sem coautoria com professores do 36 

Programa. A profa. Brauner iniciou que insistiu para que fosse reconhecida e validada as publicações com 37 

professores externos ao Programa, tendo em vista as recomendações do Comitê da Área do Direito da 38 

CAPES. Após discussão a proposta foi colocada em votação e aprovada por unanimidade para assegurar 39 

interpretação autêntica do ponto 7.10 para seja reconhecida a publicação em coautoria com professor 40 

externo ao Programa. A reunião foi encerrada às 17:10 horas, a presente Ata foi lavrada e assinada por mim 41 

Profa. Brauner presidente da Câmara e será publicada na página da Faculdade de Direito: 42 

http://direito.furg.br. Rio Grande, 10 de julho de 2018. 43 
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Seminário de Pesquisa I, II e III  | Tabela de Pontuação  
Aprovada pela Câmara do Programa de Pós-Graduação em Direito e Justiça Social, Ata 53, de 09/07/2018 

1. Os(as) mestrandos(as) deverão realizar algumas das atividades abaixo relacionadas, lançar no seu Currículo Lattes, 

manter consigo os respectivos comprovantes, para apresentação quando solicitados pelo professor, e informar seu 

quantitativo para fins de avaliação, nos termos estabelecidos e na data de entrega fixada pelo(a) professor(a) da disciplina, 

tendo por referência a tabela abaixo. A avaliação terá por base os seguintes critérios: Conceito A, 45-50 pontos; conceito 

B, 35-40 pontos; conceito C 25-30 pontos; conceito D, abaixo de 25 pontos. 

2. A comprovação das atividades terá por base o CV Lattes do mestrando, o qual deverá estar atualizado com as 

informações na data fixada pelo(a) professor(a) para entrega. A inserção de informações no CV Lattes que sejam falsas 

ou que não estejam respaldadas por documentos comprobatórios, em poder do(a) Mestrando(a) ou apresentados a(o) 

professor(a), conforme estabelecido, além de ensejar a responsabilidade disciplinar, nos termos do Regimento da FURG, 

implicará na desconsideração do requerimento enviado e reprovação na disciplina respectiva. Para fins da verificação da 

regularidade da comprovação apresentada pelo estudante poderá ser solicitado pelo(a) professor(a) responsável que o(a) 

mestrando(a) apresente ou encaminhe cópia digital (PDF) das comprovações para a Plataforma Moodle da disciplina. 

ATIVIDADES CIENTÍFICAS PONTUAÇÃO  | TETO MÁXIMO 
1. Participação em Grupo de Pesquisa liderado por professor(a) do 

Programa, comprovada pela Declaração do responsável pelo Grupo. 05 pontos por semestre 

2. Participação em Palestras ou Seminários (comprovada pelo 

Certificado ou equivalente indicados pela Coordenação do Curso ou 

pelo professor orientador (comprovada por Declaração) 
05 pontos | 10 pontos por semestre 

3. Participação na organização ou execução de Projetos Acadêmicos 

de Pesquisa ou Extensão relacionados ao Curso de Mestrado 

(comprovados por Declaração do Responsável) 
10 pontos | 20 pontos por semestre 

4. Participação em Bancas de Trabalho de Conclusão de Curso da 

Faculdade de Direito e da Mostra da Produção Científica (MPU) da 

FURG (comprovadas por Declaração) 
05 pontos | 20 pontos por semestre 

5. Atuação semestral como professor em instituição de Ensino 

Superior, inclusive como voluntário (comprovado por Declaração), 

computado Estágio ou Prática Docente no Curso. 
05 pontos | 10 pontos por semestre 

6. Submissão, em conjunto com professor(a) do programa, 

preferencialmente orientador(a), de artigo científico, na íntegra, a 

revista ou evento científico qualificado pela área. 
10 pontos | 30 pontos por semestre 

7.Publicação, em co-autoria com professores(as) do programa, preferencialmente orientador(a): 

7.1 de Artigo Científico em Revista Qualis A1, A2, B1, B2 40 pontos | 50 pontos por semestre 

7.2 de Artigo Científico em Revista Qualis B3, B4 e B5 30 pontos | 50 pontos por semestre 
7.3 de Artigo Científico em Revista Qualis C 20 pontos | 30 pontos por semestre 
7.4 de Artigo Científico em Revista ainda não qualificada pela área 10 pontos | 20 pontos por semestre 
7.5 de Trabalho completo publicado em Anais de eventos da área 20 pontos | 40 pontos por semestre 
7.6 de resumo expandido em evento científico da área 10 pontos | 20 pontos por semestre 
7.7 de Livro, na íntegra, na Linha de Pesquisa ou Área de 

Concentração do Curso de Mestrado em Direito e Justiça Social 40 pontos | 50 pontos por semestre 

7.8 de Livro, na íntegra, na área jurídica 20 pontos | 40 pontos por semestre 
7.9 de Capítulo de livro na área jurídica 10 pontos | 20 pontos por semestre 
7.10 de outras produções não compreendidas nos itens anteriores, 

incluídas publicações sem co-autoria com professores do Programa. 05 pontos | 15 pontos por semestre 

8. Aceite para publicação em co-autoria com professores(as) do 

programa, de artigos em revistas (somente itens 7.1 a 7.6 acima): 
Metade da pontuação (itens 7.1 a 7.6 acima)  

40 pontos por semestre  
9. Apresentação de trabalho em evento científico, individual ou em 

conjunto com professores(as) do Programa 05 pontos | 10 pontos por semestre 

10. Participação em Banca examinadora de Trabalho de Conclusão 

de Curso (TCC) 
05 pontos | 10 pontos por semestre 

11. Publicação isolada (sem coautoria) 10 pontos por semestre 

12. Participação como representante discente titular ou suplente em 

comissões e representação no Conselho da Faculdade de Direito 
05 pontos por semestre 

13. Outras atividades científicas não referidas nos itens anteriores, 

declaradas formalmente relevantes pelo(a) orientador(a). 05 pontos | 15 pontos por semestre 

 


