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1 

Aos quatro dias do mês de abril de dois mil e dezessete, às onze horas, na sala da Coordenação, 1 

realizou-se a ducentésima sexagésima quinta Reunião do Colegiado do Curso de Direito, a qual 2 

contou com presença dos professores: Rafael Santos de Oliveira, Nina Tricia Rodrigues Disconzi, 3 

José Fernando Lutz Coelho, Valéria Ribas do Nascimento, Isabel Christine Silva de Gregori, dos 4 

representantes discentes: Dábine Caroline Capitanio, Clara Rossato Bohrz, Camile Jardim 5 

Siqueira e da técnica administrativa Vanderleia Leal Losekann. PAUTA: 1) Apreciação do ad 6 

referendum relativo à avaliação de Convênios para realização de estágios; 2) Apreciação da Ata 7 

de Constituição e Estatuto da Associação Atlética Universitária do Direito Antonio Xavier. 3) 8 

Assuntos gerais. Deliberações: 1) Apreciação do ad referendum relativo à avaliação de 9 

Convênios para realização de estágios: aprovado o ad referendum para formalização de convênio 10 

com a Polícia Civil de Santa Maria e escritório de advocacia de Letícia Rolim; 2) Apreciação da 11 

Ata de Constituição e Estatuto da Associação Atlética Universitária do Direito Prof. Antonio Flávio 12 

Garcez Xavier: com base no parecer exarado pela acadêmica Camile Jardim Siqueira, em seu 13 

pedido de vistas, ficou esclarecido que a Associação não terá subordinação ao Curso de Direito, 14 

sendo que este também não terá nenhuma responsabilidade em decorrência dos atos praticados 15 

por seus associados. Todavia, considerando que se trata de uma associação que homenageia um 16 

ex-professor do curso e utiliza em sua denominação “do Direito da UFSM”, o Colegiado resolveu 17 

por se manifestar apenas no sentido de demonstrar o seu apoio à sua constituição enquanto 18 

associação, eis que não há previsão legal que sequer determine a apreciação obrigatória de tal 19 

demanda perante o Colegiado de Curso, frisando que qualquer responsabilidade pelos atos 20 

praticados pela associação é de inteira responsabilidade de seus membros. 3) Assuntos gerais: 21 

considerando a discussão realizada no final do ano de 2016 sobre a necessidade de revisão de 22 

alguns critérios para a concessão da Láurea Acadêmica foi formada uma Comissão que 23 

apresentará um estudo e parecer sobre eventuais alterações no Ato Normativo 01/2006. A 24 

comissão será formada pelos seguintes membros do colegiado: professores Nina Tricia Rodrigues 25 

Disconzi e José Fernando Lutz Coelho; acadêmicos: Gabriela Rousani Pinto e Dábine Caroline 26 

Capitanio. O parecer e minuta de novo ato normativo deverão ser apreciados na reunião do dia 02 27 

de maio de 2017. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião, cuja ata foi feita e lavrada 28 

pelo Coordenador do Curso de Direito Diurno e assinada por todos os presentes, sendo lida por 29 

todos e ao final e aprovada.  30 


