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1 

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

do Curso de Direito), realizou-se a ducentésima septuagésima sétima 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, Joséli Fiorin Gomes, dos 4 

acadêmicos: Cassiane Fortes Bueno, Camila Cassiano Dias (Noturno) e da técnica administrativa 5 

Vanderleia Leal. PAUTA: 1) Apreciação do parecer do pedido de láurea acadêmica do aluno 6 

Henrique Missau Ruviaro; 2) Apreciação do relatório de monitoria não subsidiada de Giulia Vogt 7 

Maycá; 3) Requerimento para concessão de láurea acadêmica de Giulia Vogt Maycá; 4) 8 

Aprovação dos pedidos de cômputo de ACGs; 5) Assuntos gerais. Deliberações: 1) Apreciação 9 

do parecer do pedido de láurea acadêmica do aluno Henrique Missau Ruviaro: aprovado o 10 

parecer para concessão de láurea acadêmica. 2) Apreciação do relatório de monitoria não 11 

subsidiada de Giulia Vogt Maycá: aprovado o relatório de monitoria na disciplina de Direito 12 

Processual Penal III. A Secretaria do Curso deverá elaborar certificado nos ternos da Resolução 13 

007/2000. 3) Requerimento para concessão de láurea acadêmica de Giulia Vogt Maycá: 14 

aprovado o parecer para concessão de láurea acadêmica. 4) Aprovação dos pedidos de 15 

cômputo de ACGs: foram aprovados todos os pedidos, conforme lista apresentada aos membros 16 

do colegiado e disponibilizada no site do curso juntamente com a presente ata. 5) Assuntos 17 

gerais: fica consignado que a próxima reunião do colegiado será realizada no dia 7 de agosto de 18 

2018 (terça-feira – 11 horas) para análise prioritária dos pedidos de quebra de pré-requisitos que 19 

deverão ser protocolados na Secretaria do Curso até o dia 6 de agosto de 2018 (segunda-feira). 20 

Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião, cuja ata foi feita e lavrada pelo Coordenador 21 

do Curso de Direito Diurno e assinada por todos os presentes, sendo lida por todos e ao final e 22 

aprovada.  23 


