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1 

Aos quatorze dias do mês de março de dois mil e dezessete, às dez horas e trinta minutos, na 1 

sala da Coordenação, realizou-se a ducentésima sexagésima quarta Reunião do Colegiado do 2 

Curso de Direito, em caráter extraordinário, a qual contou com presença dos professores: Rafael 3 

Santos de Oliveira, José Fernando Lutz Coelho, Maria Ester Toaldo Bopp, Nina Tricia Rodrigues 4 

Disconzi, dos representantes discentes: Camile Jardim, Carolline Moreira, Giulia Melo de Mello e 5 

da técnica administrativa Vanderleia Leal Losekann. PAUTA: 1) Aprovação do edital de seleção 6 

para monitoria não subsidiada; 2) Aprovação do Estatuto da Associação Atlética Universitária do 7 

Direito; 3) Aprovação da agenda de reuniões do Colegiado do Curso em 2017; 4) Envio dos 8 

planos de ensino apenas no Moodle e/ou email para as turmas;5) Prestação de contas da gestão 9 

anterior da Coordenação. Deliberações: 1) Aprovação do edital de seleção para monitoria não 10 

subsidiada: aprovado o edital que deverá ser publicado na presente data. 2) Aprovação do 11 

Estatuto da Associação Atlética Universitária do Direito: houve pedido de vistas pela representante 12 

do DLD Camile Jardim, devendo ser apreciado o pedido na próxima reunião ordinária. 3) 13 

Aprovação da agenda de reuniões do Colegiado do Curso em 2017: foram aprovadas as 14 

seguintes datas:04 de abril; 02 de maio; 06 de junho; 04 de julho; 08 de agosto; 05 de setembro; 15 

03 de outubro; 07 de novembro; 05 de dezembro. Não havendo pauta, a reunião será cancelada. 16 

4) Envio dos planos de ensino apenas no Moodle e/ou email para as turmas: aprovada a 17 

disponibilização apenas via Moodle ou email da turma, sempre com envio de cópia para o email 18 

da Coordenação até a primeira semana de aula, não havendo mais a disponibilização no site do 19 

Curso. 5) Prestação de contas da gestão anterior da Coordenação: as contas foram devidamente 20 

aprovadas.Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião, cuja ata foi feita e lavrada pelo 21 

Coordenador do Curso de Direito Diurno e assinada por todos os presentes, sendo lida por todos 22 

e ao final e aprovada.  23 


