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Aos quatorze dias do mês de abril de dois mil e vinte e dois,  às onze horas, realizou-se, pela plataforma 
Google Meet, gravada e com acesso através do link : meet-recordings-noreply@google.com a Reunião 
Ordinária do Colegiado do Curso de Direito, a qual contou com a presença dos professores Maria 
Cristina Gomes da Silva d’Ornellas, Joelíria Vey de Castro, José Fernando Lutz Coelho, Isabel Christine 
Silva De Gregori e dos acadêmicos Artur Camejo Ricalde, Renata Antunes Almeida, Felipe Baldin Dalla 
Valle. A reunião contou com a seguinte PAUTA: 1. Apreciação dos pedidos de quebra de pré-requisitos 
aprovados “Ad referendum” da disciplina JUR1042 – T-12 DIREITO INTERNACIONAL PÚBLICO, para 
efetivar matrícula na disciplina JUR1026 – T-12 DIREITO COMUNITÁRIO DA INTEGRAÇÃO, dos seguintes 
alunos.- Maria Luiza Lima de Araújo – matr. 201820858;  Dora Hermann Cassel – matr. 201920522;  - 
Claudenir Ferreira dos Santos – matr. 201820844; - Thiago Bortolini Teixeira – matr. 201820315; - 
Gabriela Remedi Rocha – matr. 201820870; - Marina Dal Pizzol Siqueira – matr. 201820856; - Vitória Dei 
Ricaldi Weber – matr. 201820859; - Marcelle Piovesan de Quadros – matr. 201821463; - Samara 
Salvatierra Scaramussa – matr. 201820853; - Giovana Cristina Franceschi – matr. 201820861; Gabriel 
Barin Vogt – matr. 201820596; - João Vitor Manoel Souza Pereira – matr. 201820847; - Maria Carolina 
Serpa Fagundes de Oliveira – matr. 201820854; - Gustavo Bendin Martins – matr. 201820849; - João 
Vitor Tintilha Garbi – matr. 201821466; - Juliana Ruviaro – matr. 201820846. 2. Apreciação a solicitação 
de abertura de vaga na disciplina JUR1067 – T-10, do aluno Pedro Henrique Salau Simon – matr. 
201720663; 3. Apreciação dos pedidos de quebra de pré-requisitos da disciplina JUR1091 – T-10 
ESTÁGIO IV “A”, para efetivar matrícula na disciplina JUR1092 – T-12 ESTÁGIO V “A”, dos seguintes 
alunos, ambos prováveis formandos: - VINICIUS RODRIGUES SERAFIM – Matr. 201510165; - TIAGO 
SOARES AZEVEDO – Matr. 2011520428.  4. Apreciação do pedido de quebra de pré-requisitos da 
disciplina JUR1051 – T-12 DIREITO PROCESSUAL CIVIL IV, para efetivar matrícula na disciplina JUR1062 – 
T-10 ESTÁGIO I e, JUR1062 – T 10 ESTÁGIO I, para efetivar matrícula na disciplina JUR1091 – T-10 
ESTÁGIO IV “A” do aluno: - MARCOS VINICIUS DA SILVA DUARTE – Matr. 201421029 . 5. Apreciação da 
solicitação de matrícula no Regime Especial de Avaliação – RES. 032/2015, na disciplina JUR 1041 – 
DIREITO INTERNACIONAL PRIVADO, pelos alunos: - TÚLIO RENAN PINTO LISBOA DIAS - Matr. 
201712276; - LUIGI ALMEIDA ARAÚJO – Matr.   (aprovado “Ad referendum”) e BRUNA BEMBOM DE 
OLIVEIRA – matr.  6. Apreciação do pedido de quebra de pré-requisitos da disciplina JUR1061 – T-12 
TEORIA GERAL DOS CONTRATOS, para efetivar matrícula na disciplina JUR1062 – T-10 CONTRATOS CIVIS 
EM ESPÉCIE e, JUR1042 – T 10 DIREITO INTERNACIONAL PÚBLICO, para efetivar matrícula na disciplina  
JUR1026 – T-12 DIREITO COMUNITÁRIO E DA INTEGRAÇÃO” do aluno: - ALEXANDRE EDUARDO BINDER – 
Matr. 201910033 . 7 Apreciação do pedido de quebra de pré-requisitos da disciplina JUR1051 – T-12 
DIREITO PROCESSUAL CIVIL IV, para efetivar matrícula na disciplina JUR1062 – T-10 ESTÁGIO I, JUR1063 
– T 12 ESTÁGIO II, e JUR1064 – T-12 ESTÁGIO IV “A” do aluno: - ELISANDRO FERREIRA – Matr. 
201312866 . 8. Apreciação do pedido de quebra de pré-requisitos da disciplina JUR1027 – T-10 DIREITO 
CONSTITUCIONAL I, para efetivar matrícula na disciplina JUR1042 – T-12 DIREITO INTERNACIONAL 
PÚBLICO: - JÚNIA FOLETTO PIVETTA – Matr. 202110711 . 9  Assuntos Gerais. A Profª Maria Cristina abriu 
os trabalhos, cumprimentando a todos, desejando boas vindas à Profª Joelíria, que assumiu 
interinamente a Coordenação do Curso de Direito Noturno, em substituição à Profª. Daniela Richter. De 
imediato passou para o primeiro item da pauta. 1) Expondo a todos que, em função da situação atípica 
de pandemia, no primeiro semestre de 2020, a disciplina de Direito Internacional Público não havia sido 



 
 
 
 

  

concluída, no sistema REDE e, considerando que esta disciplina é pré-requisito para a disciplina de 
Direito Comunitário da Integração, disciplina esta regular para os alunos do oitavo semestre do noturno, 
havia, então, a necessidade de quebrar o pré-requisitos àqueles alunos. Colocado em votação, foi 
aprovado por unanimidade. A Profª Maria Cristina passou a segundo ponto da pauta: 2) Após dar ciência 
da solicitação aos presentes, colocado em votação, foi aprovado por unanimidade. Quanto ao terceiro 
ítem da pauta: 3) A prof. Maria Cristina colocou em votação o pedido de quebra de pré-reuisitos dos 
alunos prováveis formandos, que foi aprovado por unanimidade. Quarto ponto da pauta: 4) A Profª 
Maria Cristina, também em se tratando de aluno provável formando, colocou em votação a solicitação 
de quebra de pré-requisito, o que fora aprovada por unanimidade. Próximo ítem, 5) A Profª Maria 
Cristina informou que recebeu duas solicitações de matrícula no Regime Especial de Avaliação e, 
seguindo a Res 032/2015, os alunos solicitantes atendem aos requisitos legais. Colocado em votação, foi 
aprovado por unanimidade. Quanto ao ítem 6) Após dar ciência aos presentes, e considerando que 
tratava de aluno do quinto semestre, e que o requente apenas visava antecipar disciplinas, a solicitação 
foi indeferida. No ítem 7) A solicitação foi aprovada por unanimidade por se tratar de aluno provável 
formando.  Quanto ao ítem 8) Após dar ciência aos presentes, e considerando que tratava de aluno do 
quarto semestre, e que a requente apenas visava antecipar disciplinas, a solicitação foi indeferida 9) 
ASSUNTOS GERAIS: A Profª Maria Cristina expôs a todos os problemas que as Coordenações estão 
enfrentando com relação a limitação do número de vagas por turma. Seguindo orientações do COE, as 
vagas foram limitadas a quarenta por turma, com a utilização de máscara especial ou de trinta e cinco 
visando respeitar o distanciamento de um metro e meio entre os alunos, em sala de aula. As 
Coordenações optaram por oferecer trinta e cinco vagas por turma. Após a conclusão da oferta de 
disciplinas, no sistema, e por coincidência, na data de início das aulas, houve a flexibilização do uso das 
máscaras. Porém, não houve uma orientação do CCSH, ou de outro órgão, possibilitando uma 
reestruturação nas turmas. Como consequência disto, acredita a Profª. Maria Cristina, não haveria 
problemas em aumentar o número de vagas para quarenta, em situações excepcionais, por turma. 
Considerando que existem muitas solicitações de alunos por vagas adicionais, consulta a opinião deste 
Colegiado no sentido de aumentar ou não e, ainda, quais os critérios utilizar para atender a demanda. 
Após uma série de considerações e ponderações com intuito de chegar aos critérios mais justos, ficou 
definido, por este Colegiado, que o número de vagas não poderá extrapolar a quarenta por turma. Serão 
atendidas as solicitações, por ordem de chegada. Estas devem ser enviadas até às dezenove horas de 
hoje e, ainda, exclusivamente, para os e-mails institucionais das coordenações de curso, vedados os 
envios de solicitações para os e-mails e whatsapp particulares das Coordenadoras. Serão atendidas as 
solicitações apenas para alunos Formandos e Pré-Formandos, que estejam com disciplinas atrasadas, e 
estas impliquem em atraso nas suas formaturas. Como critério desempate, também serão priorizadas as 
solicitações de alunos que solicitarem vagas em disciplinas de seu próprio turno, deixando para um 
segundo momento, as solicitações de disciplinas em turno inverso. Nada mais havendo a tratar, a Profª 
Maria Cristina encerrou a reunião, cuja ata foi lavrada pelo Secretário do Curso de Direito Noturno 
Everton Miralha Massia e será disponibilizada para assinatura de todos os presentes. 
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