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Aos vinte e oito dias do mês de novembro de dois mil e dezoito, às onze horas, na sala 404 1 

(Coordenação do Curso de Direito), realizou-se a ducentésima septuagésima nona Reunião do 2 

Colegiado do Curso de Direito – em caráter EXTRAORDINÁRIO, a qual contou com presença dos 3 

professores: Rafael Santos de Oliveira, Maria Ester Toaldo Bopp, Nina Tricia Rodrigues Disconzi,  4 

José Fernando Lutz Coelho. Ausente a representação discente. PAUTA: 1) Designação de 5 

Comissão para consulta aos discentes, docentes e técnicos-administrativos dos Cursos de Direito 6 

Diurno e Noturno para a Coordenação dos Cursos de Direito Diurno e Noturno. Deliberações: 7 

Considerando a urgência da deliberação, os presentes autorizaram que o assunto fosse aprovado 8 

ad referendum do colegiado, devendo ser pautada a aprovação do ad referendum na próxima 9 

reunião ordinária. Ao apreciar o assunto o Colegiado indica para compor a comissão a professora 10 

Angela Espindola e o professor Jerônimo Tybusch. A Secretaria deverá encaminhar cópia dessa 11 

ata, via email e memorando, para a Direção do CCSH, solicitando expedição de portaria aos 12 

membros da Comissão. A Comissão eleitoral deverá elaborar o edital para inscrição de 13 

interessados em concorrer à Coordenação, prevendo prazo de inscrição, data para consulta aos 14 

discentes, docentes e técnicos administrativos, dentre outros aspectos que julgar necessários. 15 

Como recomendação do Colegiado, sugere-se que o edital seja publicado o mais breve possível 16 

para que a consulta possa ocorrer antes do término do período letivo de 2018/2. O Colegiado se 17 

manifesta favorável que o mandato dos atuais coordenadores continue pro tempore até final do 18 

mês de janeiro, considerando a necessidade de realização da formatura solene e de gabinete pela 19 

atual coordenação no mês de janeiro de 2019. Com isso, as novas coordenações deverão tomar 20 

posse a partir do mês de fevereiro de 2019. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião, 21 

cuja ata foi feita e lavrada pelo Coordenador do Curso de Direito Diurno e assinada por todos os 22 

presentes, sendo lida por todos e ao final e aprovada.  23 


