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Aos três dias do mês de maio de dois mil e dezesseis, às 11 horas, na sala da Coordenação, 1 

realizou-se a ducentésima quinquagésima quinta Reunião do Colegiado do Curso de Direito, em 2 

caráter ordinário, a qual contou com presença dos professores: Rafael Santos de Oliveira, Paulo 3 

Ricardo Inhaquite, Isabel De Gregori, dos representantes discentes:  Fernando Pertile, Matheus 4 

Ramão de Oliveira, Fernanda Lenz,  José Edgar Silva da Luz Junior,  da técnica administrativa 5 

Vanderleia Losekan. Não compareceram e não justificaram a ausência e Fábio Porto e Maria 6 

Ester Toaldo Bopp. PAUTA: 1) Recomposição dos membros do colegiado (alteração dos 7 

membros do DLD, conforme email encaminhado à Coordenação em 25 de abril de 2016, e 8 

alteração do membro da OAB, tendo em vista que o professor Paulo Ricardo Inhaquite, atual 9 

membro representando a OAB, também ocupa assento no Colegiado como coordenador 10 

Substituto); 2) Aprovação do calendário de reuniões do Colegiado para o ano de 2016 (junho a 11 

dezembro); 3) Aprovação do Ad referendum relativo à criação de três disciplinas complementares 12 

de Graduação (DCGs): Direito Constitucional e Direito dos Animais, Direito e Cinema, Direitos 13 

humanos e mobilidade humana internacional; 4) Definição do número máximo de horas a serem 14 

computadas como ACG para o comparecimento de bancas de monografia e dissertação; 5) 15 

Aprovação do relatório de monitoria da acadêmica Mariana Fenalti Salla; 6) Alterações no 16 

regulamento da Monografia I e II, conforme recomendação do Núcleo Docente Estruturante; 7) 17 

Pedido de revisão, por parte do DLD, dos enunciados do Colegiado do Curso no que tange a 18 

quebra de pré-requisitos; 8) Assuntos gerais. Deliberações: 1) Recomposição dos membros do 19 

colegiado: indicação do professor José Fernando Lutz Coelho para ocupar a vaga na condição de 20 

membro representante da OAB; indicação dos alunos Camile Jardim Siqueira como representante 21 

do DLD – Diurno e Ricardo Teixeira Cunha como seu suplente. 2) Aprovação do calendário de 22 

reuniões do Colegiado para o ano de 2016 (junho a dezembro): as próximas reuniões ordinárias 23 

serão realizadas nas seguintes datas: 07 de junho, 12 de julho, 08 de agosto, 06 de setembro, 04 24 

de outubro, 01 de novembro, 13 de dezembro. 3) Aprovação do Ad referendum relativo à criação 25 

de três disciplinas complementares de Graduação (DCGs): Direito Constitucional e Direito dos 26 

Animais, Direito e Cinema, Direitos humanos e mobilidade humana internacional: aprovado. 4) 27 

Definição do número máximo de horas a serem computadas como ACG para o comparecimento 28 

de bancas de monografia e dissertação: aprovado o máximo de 100 horas para esse tipo de 29 

atividade. 5) Aprovação do relatório de monitoria da acadêmica Mariana Fenalti Salla: aprovado (a 30 

acadêmica apode solicitar a expedição de certificado junto à Secretaria do Curso). 6) Alterações 31 

no regulamento da Monografia I e II, conforme recomendação do Núcleo Docente Estruturante: 32 

deferida a alteração proposta pelo NDE no sentido de alterar o regulamento de Monografia de 33 

forma que a avaliação da disciplina de Monografia I seja realizada apenas pelo professor da 34 

disciplina, recaindo ao orientador tão somente concordar com o tema, delimitação do tema, 35 



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS 
CURSO DE DIREITO 

 
 

ATA 255 – Colegiado do Curso – 03.05.2016 

 

2 

problema, bibliografia e realizar dois encontros durante o semestre. 7) Pedido de revisão, por 36 

parte do DLD, dos enunciados do Colegiado do Curso no que tange a quebra de pré-requisitos: a 37 

solicitação será encaminhada ao Núcleo Docente Estruturante para manifestação, posteriormente 38 

retorna ao Colegiado para deliberação final. 8) Assuntos gerais: memorando da Copa/Progad 39 

solicitando informações sobre os pesos do Sistema de Seleção Unificada (SiSU) – foi deliberado 40 

que os pesos deverão ser os seguintes: Matemática 1; Naturais 1; Redação 2; Português 3; 41 

Humanas 3. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião, cuja ata foi feita e lavrada pelo 42 

Coordenador do Curso de Direito Diurno e assinada por todos os presentes, sendo lida por todos 43 

e ao final e aprovada.  44 


