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Aos cinco dias do mês de março de dois mil e dezoito, às onze horas, na sala 404 (Coordenação 1 

do Curso de Direito), realizou-se a ducentésima septuagésima quinta Reunião Ordinária do 2 

Colegiado do Curso de Direito, a qual contou com presença dos professores: Rafael Santos de 3 

Oliveira, Maria Ester Toaldo Bopp, Nina Tricia Rodrigues Disconzi, José Fernando Lutz Coelho; 4 

Joséli Fiorin Gomes e dos acadêmicos: Cassiane Fortes Bueno, Renato Augusto Reis dos Santos, 5 

Leonardo Utzig da Silva, Camila Cassiano Dias e da técnica administrativa Vanderleia Leal.  6 

PAUTA: 1) Pedidos de quebra de pré-requisitos; 2) Aprovação de ad referendum de convênio de 7 

estágio com a Procuradoria da República no Rio Grande do Sul; 3) Aprovação do relatório de 8 

atividades na monitoria não subsidiada da acadêmica Natália Flores Dalla Pozza. 4) Aprovação de 9 

convênio de estágio com o escritório Rodrigo Biacchi Advogados Associados. 5) Assuntos gerais. 10 

Deliberações: 1) Pedidos de quebra de pré-requisitos: Felipe Ruan da Silva Bonilha: deferido 11 

tendo em vista que é provável formando. Anderson Barbosa Pavão Wyse: deferido tendo em vista 12 

que é provável formando. Markus Vinicius Biacchi: deferido tendo em vista que é provável 13 

formando. Jafé Emanuel Chaves Ribeiro: o acadêmico deverá apresentar um plano de 14 

integralização das disciplinas em 2018/2, tendo em vista que pela análise do histórico não é 15 

possível verificar a condição de provável formando. Miliane dos Santos Fantonelli: deferido. Tiago 16 

Bessa dos Santos: indeferido, tendo em vista que não se enquadra nas hipóteses de deferimento 17 

definido pelo colegiado. Vittória Ramos Streppel: indeferido, tendo em vista que não se enquadra 18 

nas hipóteses de deferimento definido pelo colegiado. Bruno Garcia Prado Torres: indeferido, 19 

tendo em vista que não se enquadra nas hipóteses de deferimento definido pelo colegiado. 20 

Mariane Ramos Peres: indeferido, tendo em vista que não se enquadra nas hipóteses de 21 

deferimento definido pelo colegiado. Andressa Silveira Viana Maurmann: indeferido, tendo em 22 

vista que não se enquadra nas hipóteses de deferimento definido pelo colegiado. Nathielli Cocco 23 

Pereira: indeferido, tendo em vista que não se enquadra nas hipóteses de deferimento definido 24 

pelo colegiado. Elisandro Ferreira: o acadêmico deverá emendar o seu pedido anexando a grande 25 

de integralização curricular com vistas a análise da viabilidade da quebra dentro dos enunciados 26 

do colegiado. Ricardo Fiorin e Alexandre Zarth: os pedidos de dispensa devem ser realizados pelo 27 

Portal do Aluno, não se trata de pedido de quebra de pré-requisitos. De qualquer forma, indefere-28 

se o pedido pois o Estágio V é disciplina obrigatória da matriz curricular e não pode ser substituída 29 

nos termos propostos. Os deferimentos ficam condicionados à existência de vagas nas 30 

disciplinas pleiteadas. 2) Aprovação de ad referendum de convênio de estágio com a 31 

Procuradoria da República no Rio Grande do Sul: aprovado. 3) Aprovação do relatório de 32 

atividades na monitoria não subsidiada da acadêmica Natália Flores Dalla Pozza: aprovado, a 33 

Secretaria do Curso deverá expedir o atestado. 4) Aprovação de convênio de estágio com o 34 

escritório Rodrigo Biacchi Advogados Associados: aprovado como estágio não obrigatório, tendo 35 
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em vista que nenhum dos membros do escritório é professor universitário. 5) Assuntos gerais. 36 

Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião, cuja ata foi feita e lavrada pelo Coordenador 37 

do Curso de Direito Diurno e assinada por todos os presentes, sendo lida por todos e ao final e 38 

aprovada.  39 


