
DELIBERAÇÃO Nº 04/2017 

 

CÂMARA DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM  

DIREITO E JUSTIÇA SOCIAL  

DO CONSELHO DA FACULDADE DE DIREITO 

 

 

 

Dispõe sobre a distribuição de vagas de orientação dos estudantes 

sem orientador do Curso de Mestrado em Direito e Justiça Social 

 

 

A Coordenação da Câmara de Pós-Graduação em Direito e Justiça Social do Conselho 

da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande - FURG, nos termos do 

parágrafo 2º, inciso IX, do artigo 3º, da Deliberação n. 05/2017 do Conselho da Faculdade de 

Direito, de 25 de abril de 2017,  

 

R E S O L V E: 

 

Artigo 1º. Colocar em vigor as normas em anexo, que tratam da distribuição das vagas de 

orientação dos estudantes sem orientador do Curso de Mestrado em Direito e Justiça Social.  

Artigo 2º. A presente DELIBERAÇÃO entra em vigor nesta data. 

Rio Grande, 09 de outubro de 2017 

Profa. Dra. Maria Claudia Crespo Brauner 

Coordenadora do Curso de Mestrado em Direito e Justiça Social 
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Artigo 1°. A designação de professor orientador em razão da renúncia da orientação atribuída 

pelo processo seletivo de ingresso será redistribuída pela Coordenação do Curso de Mestrado 

em Direito e Justiça Social a partir dos seguintes critérios: 

I.- A renúncia de orientação deverá ser formalizada e homologada pela Câmara do PPGD; 

II.- os professores interessados em assumir a orientação deverão oferecer disponibilidade para 

assumir a orientação do Projeto de Dissertação aprovado na disciplina de Metodologia da 

Pesquisa Jurídica. 

III.- Para atribuição do futuro orientador a coordenação do Curso deverá observar os seguintes 

critérios de disponibilidade, subsequentemente: 

a) menor número de orientações em andamentos no Curso de Mestrado; 

b) menor número de orientações concluídas no Curso de Mestrado; 

c) maior pontuação do CV Lattes em produtividade em pesquisa nos últimos 3 anos, 

considerando tão somente artigos em periódicos científicos; livros e capítulos de livros. 

Artigo 2º. Os professores interessados deverão previamente promover entrevista com os 

respectivos estudantes sem orientador para conhecer o Projeto de Dissertação e certificar-se da 

viabilizada do trabalho em equipe. 

Artigo 3º. Os professores interessados deverão formalizar sua disponibilidade junto à 

Coordenação do Curso de Mestrado em Direito e Justiça Social, no prazo de 15 dias a contar 

da publicação do Edital de abertura de vaga de orientação a ser publicado na página web da 

Faculdade de Direito. 

Artigo 4º. A Coordenação do Curso deverá propor nova designação de professor orientador que 

será homologado pela Câmara do programa de Pós-Graduação. 

Rio Grande, 09 de outubro de 2017. 


