
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS 
CURSO DE DIREITO 

 
 

ATA 256 – Colegiado do Curso – 14.06.2016 

 

1 

Aos quatorze dias do mês de junho de dois mil e dezesseis, às 11 horas, na sala da Coordenação, 1 

realizou-se a ducentésima quinquagésima sexta Reunião do Colegiado do Curso de Direito, em 2 

caráter ordinário, a qual contou com presença dos professores: Rafael Santos de Oliveira, Maria 3 

Ester Toaldo Bopp, José Fernando Lutz Coelho, Paulo Ricardo Inhaquite da Costa, Angela Araujo 4 

da Silveira Espindola, Isabel Christine Silva de Gregori, dos representantes discentes: Camile 5 

Jardim Siqueira, Matheus Ramão de Oliveira, Fernanda Schirmer Lenz, Luiz Guilherme Nichetti; 6 

da técnica administrativa Vanderleia Losekan. Não compareceu e não justificou a ausência Fábio 7 

Porto. PAUTA: 1) Solicitações de quebra de pré-requisito: Taiane Chermont da Silva e Camila 8 

Kluge; 2) Solicitação do acadêmico Rômulo Torres; 3) Manifestação do NDE quanto a alterações 9 

nos enunciados do colegiado; 4) Apreciação dos pedidos de cômputo de ACGs – 1º 10 

semestre/2016 (diurno e noturno); 5) Assuntos gerais.  Deliberações: 1) Solicitações de quebra 11 

de pré-requisito: Taiane Chermont da Silva e Camila Kluge: deferida a quebra tendo em vista que 12 

são acadêmicas formandas em 2016/2. 2) Solicitação do acadêmico Rômulo Torres: o colegiado 13 

deixa de se manifestar por inexistência de previsão legal. 3) Manifestação do NDE quanto a 14 

alterações nos enunciados do colegiado: o colegiado aguardará as proposições do NDE e 15 

analisará na próxima reunião em julho. Considerando as manifestações do NDE, o colegiado 16 

recomenda a criação de um grupo de apoio aos alunos com dificuldades no aproveitamento nas 17 

disciplinas. 4) Apreciação dos pedidos de cômputo de ACGs – 1º semestre/2016 (diurno e 18 

noturno):  aprovados todos os pedidos, nos termos constantes no anexo da presente ata. 5) 19 

Assuntos gerais: foi discutida a possibilidade de criação uma DCG para discutir assuntos 20 

relacionados às recentes alterações do Direito (encaminhe-se ao NDE). Também ficou acertada a 21 

possibilidade de criação de um workshop, relacionado às mudanças do processo civil, a ser 22 

ofertado durante o próximo semestre (2016/2), ficando sob a responsabilidade de algum docente 23 

do Departamento e que deverá encaminhar via projeto de ensino/extensão. Quanto à reforma 24 

curricular, considerando que o atual currículo ainda está em implementação até 2017/1 e, 25 

considerando o atual momento de discussão da Estatuinte e PDI da UFSM e, especialmente, de 26 

que se trata de atribuição do NDE realizar uma reforma, a discussão será norteada mediante 27 

realização de palestras e debates sobre o ensino jurídico. Nada mais havendo a tratar, encerrou-28 

se a reunião, cuja ata foi feita e lavrada pelo Coordenador do Curso de Direito Diurno e assinada 29 

por todos os presentes, sendo lida por todos e ao final e aprovada.  30 


