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Aos trinta dias do mês de junho de dois mil e vinte e dois, às onze horas, realizou-se, pela plataforma 1 
Google Meet, gravada e com acesso através do link: https://meet.google.com/spu-cvwg-fbe a Reunião 2 
Ordinária do Colegiado do Curso de Direito, contou com a presença dos professores Maria Cristina 3 
Gomes da Silva d’Ornellas, Joelíria Vey de Castro, José Fernando Lutz Coelho, Isabel Christine Silva De 4 
Gregori, Maria Ester Toaldo Bopp e dos acadêmicos Felipe Baldin Dalla Valle, Lucas Viegas Leviski, 5 
Luciano Ferreira Fróes e Renata Antunes Almeida,. A reunião contou com a seguinte Pauta: 1. 6 
Comunicação sobre a nova composição do Colegiado do Curso de Direito - Diurno e Noturno; 2. 7 
Aprovação ad referendum da solicitação de matrícula no Regime Especial de Avaliação - Res. 032/2015, 8 
na Disciplina de Direito Empresarial I (JUR 1035), feita pela aluna Júlia Oliveira. 3. Comunicação da 9 
implementação pelo Curso de Direito da IN 001/2022/UFSM/PROGRAD, que entre outros pontos, trata 10 
sobre os estágios obrigatórios e não obrigatórios de graduação; 4. Apreciação do pedido de 11 
reconsideração sobre o cômputo de ACG, apresentado pelo acadêmico do curso de Direito noturno Daniel 12 
Lopes Farias - matrícula n. 2015219014; 5. Edital de Ingresso/Reingresso do Curso de Direito Noturno 13 
2022/2; 6. Análise das solicitações enviadas pelo DLD para as coordenações dos Cursos de Direito. 7. 14 
Assuntos Gerais. Deliberações: Após as boas vindas dadas pela professora Maria Cristina de imediato 15 
passou-se para o primeiro assunto da pauta. 1. Foram apresentados todos os membros discentes do 16 
Colegiado que participaram da reunião. 2. Homologada a decisão tomada ad referendum da matricula na 17 
Disciplina de Direito Empresarial I (JUR 1035) pela aluna Júlia Oliveira segundo a Resolução 032/2015. 18 
3. Foram comunicados os novos procedimentos acerca dos estágios não obrigatórios a serem realizados 19 
pelos discentes dos Cursos de Direito Diurno e Noturno. Foi comunicado que os professores orientadores 20 
de estágios para acompanhamento dos alunos em estágio serão os professores Paulo Ricardo Inhaquite da 21 
Costa, Maria Ester Toaldo Bopp, Yuri Schneider, Bruno Seligman de Menezes e João Pedro Seefeldt 22 
Pessoa, visto que estes, no momento, são os professores que ministram as disciplinas de Estágio I, II, III, 23 
IV e V na Instituição. Assim, para atender ao previsto na IN 001/2022/UFSM/PROGRAD, serão estes os 24 
professores que irão acompanhar todos os passos necessários para regular a realização dos estágios não 25 
obrigatórios pelos alunos do curso. Também foi comunicado que o novo tramite a ser seguido pelos 26 
alunos será disponibilizado na página do curso e que, no caso de dúvidas, a subdivisão de estágios II do 27 
CCSH (sala 3300) poderá ser consultada. 4. Com relação aos pedidos de reconsideração do aluno Daniel 28 
Lopes Farias referente ao cômputo de horas como ACG, foi decidido por unanimidade, que as horas serão 29 
concedidas, obedecido o máximo previsto para cada uma das modalidades apresentadas pelo aluno e 30 
previsto para cada uma das modalidades apresentadas pelo aluno e previsto para cada uma das 31 
modalidades apresentadas pelo aluno e previstas no quadro de ACG do curso. 5. Sobre o Edital de 32 
Ingresso/Reingresso do Curso de Direito Noturno. Foi decidido por unanimidade que serão ofertadas 14 33 
vagas no edital de Ingresso/Reingresso para o segundo semestre de 2022, sendo a modalidade adotada a 34 
de transferência interna do Direito Diurno para o Direito Noturno, com o requisito de no mínimo de 300h. 35 
6. Com relação às solicitações enviadas pelo DLD, foi aprovado por unanimidade, o cômputo de 20h 36 
como ACG para os membros do Conselho Superior referente a um mandato dos representantes, visto que 37 
este pode ser considerado um órgão colegiado instituído no âmbito do curso. Ainda, houve a sugestão do 38 
seguinte Enunciado: “É autorizado a quebra de pré-requisito para aluno do curso que, em decorrência de 39 
transtorno mentais reconhecidos por meio de laudo médico até 6 meses anteriores a solicitação, 40 
necessitou de afastamento para realizar tratamento, limitado a 2 pedidos de quebra nos 2 semestres 41 
subsequentes ao retorno visando cursar as disciplinas de suas turmas sempre condicionado a oferta e a 42 
existência de vagas”. A professora Isabel sugeriu ampliar a autorização de quebra para alunos com 43 
problemas de saúde. Assim, foi acatado que na próxima reunião será apresentada a nova redação do 44 



 
 
 
 

  

enunciado, para que esta seja apreciada com votação; O DLD também solicitou o reconhecimento das 45 
horas de ACG e respectiva atribuição de horas de ACG para os membros da gestão “Os Lírios não 46 
nascem das Leis” dessa forma, requer 100h de certificação para os membros que ficarão somente em 47 
2020 e 200h de certificação para os membros que ficarão nos anos de 2020 e 2021, tendo este pedido 48 
aprovado pelo Colegiado do Curso; Por fim, o  Diretório apresentou o seu pedido de reestruturação do 49 
Núcleo de Extensão com a presença de um bolsista e, também comunicaram uma moção de repúdio do 50 
Diretório Livre de Direito com relação a Unificação das Secretarias Administrativas, as quais passarão a 51 
ser denominadas “Secretarias Integradas”. 7. Assuntos gerais. Solicitação da acadêmica Junia Foletto 52 
Pivetta de passagens para Porto Alegre (ida e volta) para participação na 26ª Jornada Internacional de 53 
Direito, que acontecerá em Gramado, em 08 e 09 de julho do corrente ano. Por unanimidade foi 54 
indeferido o pedido uma vez que a acadêmica não irá apresentar trabalho acadêmico no evento. Nada 55 
mais havendo a tratar, a Profª Maria Cristina encerrou a reunião, cuja ata foi lavrada pela servidora 56 
Vanderleia Leal Losekann e será disponibilizada para assinatura de todos os presentes.  57 
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