
Ata nº 03 -  Reunião do Colegiado Delegado do Departamento de Direito, reali-1 

zada no cinco de abril do ano de 2016.  2 

Aos cinco  dias do mês de abril  do ano  dois mil e dezesseis  às 09:45 horas, 3 

nas dependências do Centro de Ciências Jurídicas – sala dos professores, reu-4 

niu-se o Colegiado Delegado do Departamento em reunião extraordinária  com 5 

a presença dos seguintes membros: Luiz Henrique U. Cademartori  -   Presiden-6 

te da sessão,   Prof. Caetano Dias Corrêa,  Prof. Francisco José Rodrigues de 7 

Oliveira Neto, Prof. Claudio Ladeira,     Prof. Guilherme Henrique Lima Reining, 8 

Prof. Orlando Celso da Silva Neto  e a representante discente, Ana Paula Ro-9 

berti Cristofoloni   (suplente).    Aberta a sessão e constatado quórum legal, 10 

passou-se a ordem do dia: Suspensão do concurso Público – Área de conheci-11 

mento: Direito Administrativo. O Presidente da sessão explicou aos representan-12 

tes que em razão da desistência do  Prof. Leonel Pires Ohlweiler, docente ex-13 

terno, na ultima sexta feira dia 01/04/2016, no período vespertino, e tendo o De-14 

partamento realizado contato com os suplentes, que por razão de agenda, tam-15 

bém não puderam assumir de ultima hora, não foi possível iniciar o concurso 16 

para a data estabelecida (05/04/2016). Assim não houve outra alternativa a não 17 

ser a suspensão até a composição de nova banca. O Presidente enfatizou que 18 

todos os candidatos foram avisados, via correio eletrônico, ação realizada pela 19 

Segesp. Ainda na sexta feira, dia 01/04/2016, o Prof. Luiz Henrique, informou 20 

que  iniciou os contatos com outros docentes externos, e em não havendo in-21 

compatibilidade de participação aceitaram o convite. Assim, a composição da 22 

nova banca será composta dos docentes:  Claudio Ladeira de Oliveira/UFSC; 23 

Flávio Pansieri/PUC/PR, Phillip Gil França/PUC/RS (titulares), Rodrigo Pironti 24 

Aguire de Castro/ Universidade Positivo/PR, Juliana Wulfing/UFSC, Orlando 25 

Celso da Silva Neto (suplentes).  Nada mais havendo a tratar eu,   Rosangela 26 

Alves, chefe de expediente do Departamento de Direito, lavrei  a presente ata 27 

que será assinada na forma regulamentar.      28 


