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1 

Aos vinte e um dias do mês de dezembro de dois mil e dezesseis, às onze horas, na sala da 1 

Coordenação, realizou-se a ducentésima sexagésima segunda Reunião do Colegiado do Curso 2 

de Direito a qual contou com presença dos professores: Angela Araujo da Silveira Espindola, 3 

Rafael Santos de Oliveira, Isabel Christine Silva de Gregori, José Fernando Lutz Coelho, Paulo 4 

Ricardo Inhaquite, dos representantes discentes: Camile Jardim Siqueira e da técnica 5 

administrativa Vanderleia Leal Losekann PAUTA: 1) Homologação do resultado final das eleições 6 

para as Coordenações dos Cursos de Direito Diurno e Noturno. Deliberações: A Comissão 7 

Eleitoral apresentou memorando solicitando a homologação do resultado da consulta à 8 

comunidade acadêmica, bem como seja a Direção do CCSH informada para os devidos tramites 9 

institucionais. Os resultados da apuração foram os seguintes: (a) para a coordenação do curso de 10 

direito diurno o Prof. Rafael Santos de Oliveira recebeu 39 votos do corpo discente (100% dos 11 

votos válidos) e 26 votos do corpo docente e técnicos administrativos (96,15% votos válidos), 12 

sendo 01 voto em branco; (b) para a coordenação do curso de direito noturno, a Profa. Valéria 13 

Ribas do Nascimento recebeu 45 votos do corpo discente (56,96% dos votos válidos) e 18 votos 14 

do corpo docente e técnicos administrativos (72% votos válidos) e a Profa. Giuliana Redin recebeu 15 

34 votos do corpo discente (43,03% dos votos válidos) e 7 votos do corpo docente e técnicos 16 

administrativos (28% votos válidos). Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião, cuja ata 17 

foi feita e lavrada pelo Coordenador do Curso de Direito Diurno e assinada por todos os 18 

presentes, sendo lida por todos e ao final e aprovada.  19 


