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Aos trinta dias do mês de março do ano de dois mil e doze, às onze horas, na sala da 

Coordenação, realizou-se a ducentésima vigésima segunda reunião do Colegiado do Curso de 

Direito, em caráter ordinário, com a seguinte pauta: 1) Ingresso/Reingresso; 2) Regimento 

Interno; 3) Convênios de Estágio; 4) Recurso de Dispensa de Disciplina; 5) Relatório de 

Monitoria e 6) Assuntos Gerais. Verificado o quorum legal com a presença dos professores José 

Luiz de Moura Filho (presidente) e Maria Ester Toaldo Bopp, Igor Mendes Bueno (acadêmico) e 

Rafael dos Santos Oliveira, que chegou já vencido o ponto 1. O representante discente solicitou 

a inclusão de três assuntos na Pauta, tendo-se entendido que poderiam constar dos assuntos 

gerais, já que a pauta está sendo feita com uma semana de antecedência. 1) O Coordenador 

manifestou sua preocupação com o grande número de vagas para Ingresso/Reingresso, razão 

pela qual foi solicitada a presença, na próxima reunião do Conselho do CCSH, do Pró-Reitor de 

Graduação para esclarecer como se chega a estes números. Por sugestão do Pró-Reitor 

Adjunto, haveria a possibilidade de aumentar-se as vagas, somente no vestibular 2013, para 45 

(noturno e diurno), o que elevaria a relação professor/aluno, reduzindo assim as vagas ociosas. 

O Colegiado entendeu por esperar para ver o que dirá o Pró-Reitor, bem como os demais 

Coordenadores para, só então, deliberarmos sobre o assunto. 2) Regimento Interno: prorrogada 

a discussão para a próxima reunião. 3) Convênios de Estágio : o Coordenador comunicou que 

foram enviados ofícios a todas as conveniadas, reforçando o pedido de que os Termos de 

Estágio sejam entregues para assinatura, na Coordenação, com antecedência, bem como 

informando os nomes dos professores orientadores de Estágio, por turno (Prof.Carlos Norberto, 

diurno e Profa. Maria Ester, noturno) e, ainda, juntando minutas de atestados, de freqüência às 

avaliações e para fins de aquisição de passagens urbanas durante as férias. 4) Recurso de 

Dispensa de Disciplina (aluna Léia Liberalli): designada a professora Maria Ester para relatar o 

pedido na próxima reunião, quando então será votado seu parecer. 5) Relatório de Monitoria: foi 

aprovado o Relatório de Monitoria da aluna Thaís Camponogara Aires da Silva. 6) Assuntos 

Gerais:o representante discente fez entrega à Coordenação do pedido de bolsa para as alunas 

Mariana Hess Coracini e Camila Stefanello de David, que se encontram na Espanha, fazendo 

intercâmbio, pela UFSM. Ficou acertado que o professor Rafael irá elaborar uma minuta de 

Termo de Compromisso a ser firmado pelos alunos contemplados com tais bolsas, mediante 

uma série de condições (como fazer um relato público da experiência, quando do seu retorno, 



por exemplo) cuja proposta será discutida na próxima reunião. Se conforme, as alunas deverão  

firmá-lo e receberão o benefício retroativo à data do pedido, tudo condicionado às deliberações 

sobre o orçamento, em andamento na Comissão paritária própria. Manifestou, também, o 

acadêmico Igor, que o aluno Micael, que ingressou pela Cota B, não teve assistência de 

intérprete de libras, na última aula (da Profa.Jânia), fato que será comunicado ao Núcleo de 

Acessibilidade, pela Coordenação. Quanto a isso, demandou o aluno, por fim, que seja 

providenciada uma DCG em LIBRAS, o que também será demandado junto à PROGRAD.  

Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião, cuja ata vai foi por mim lavrada, sendo ao 

final assinada.    


