
 

RELATÓRIO FINAL 

LACC - GESTÃO 2014 

 

Atendendo ao disposto no artigo 7º da Portaria nº 087/2013, 

denominada Regulamento para a Criação e Funcionamento das 

Ligas Acadêmicas, a gestão 2014 da Liga Acadêmica de Ciências 

Criminais (LACC), que finalizou seus trabalhos no dia 14 de 

novembro de 2014, apresenta seu RELATÓRIO FINAL. 

Cabe ressaltar, de início, que a gestão 2014 da Liga 

Acadêmica de Ciências Criminais buscou, em seu primeiro ano de 

vida, alicerçar o tripé básico requerido para a sua criação: ensino, 

extensão e pesquisa. Ainda, tratou de expandir o nome da LACC 

dentro da Universidade Católica de Pelotas.  

Neste sentido, lista-se, abaixo, os seguintes itens, de acordo 

com o § 2º do artigo 7º do Regulamento para a Criação e 

Funcionamento das Ligas Acadêmicas da Universidade Católica de 

Pelotas: (1) objetivos alcançados; (2) síntese das ações realizadas; 

(3) apresentação da coordenação e demais integrantes; (4) 

autoavaliação da equipe executora; (5) avaliação do público acerca 

de atividades realizadas pela Liga e (6) prestação de contas.  

1 OBJETIVOS ALCANÇADOS 

Num primeiro momento, vale destacar que a Liga Acadêmica 

de Ciências Criminais passou pelo seu primeiro ano de 

funcionamento. Considerando essa informação, pode-se dizer que 

os objetivos alcançados foram diversos.  

Entre eles, a expansão do nome da LACC para os alunos do 

Curso de Direito da Universidade Católica de Pelotas; a 

aproximação da LACC com os professores ministrantes das 

disciplinas de Criminologia, Direito Penal e Processo Penal; a 

busca incessante em manter relações estreitas com o Diretório 

Acadêmico, bem assim com grupos de extensão de outras 



 
universidades, como, por exemplo, o Grupo Libertas da 

Universidade Federal de Pelotas.  

Enfim, a Liga passou a ter funcionamento próprio, sendo 

referência dentro da Universidade Católica de Pelotas no que 

tange aos estudos e às atividades relacionadas com as ciências 

criminais. Por outro lado, novos membros integraram a Liga.  

Nesta via, conseguiu-se, a partir da entrada de novos alunos 

do Curso de Direito da UCPel, criar-se um ambiente propício à 

discussão crítica das ciências criminais, aprofundando-se em 

livros, artigos e debates, bem como com a colaboração de 

professores nas reuniões. 

Porém, dentre tudo isso, o maior objetivo alcançado foi a 

formação de um grupo capaz de prover o debate crítico das 

ciências criminais dentro da Universidade Católica de Pelotas, 

mantendo a Liga dentro da corrente que fomenta a pesquisa 

criminológica, penalógica e processual penal que vem crescendo 

na cidade de Pelotas. 

 

2 SÍNTESE DAS AÇÕES REALIZADAS: 

Em uma breve síntese, foram realizadas as seguintes ações 

pela gestão 2014 da Liga Acadêmica de Ciências Criminais da 

UCPel: 

I – colaboração na organização da Aula Inaugural do ano de 

2014 do Curso de Direito juntamente com a Coordenação, vindo a 

receber o Prof. Dr. Aury Lopes Jr. (PUCRS); 

II – organização do painel “Políticas de Segurança Pública e 

criminologia da repressão: um debate sobre a criminalização dos 

movimentos sociais e da pobreza no Brasil”, em que houve a 

participação do Prof. Me. Marcelo Oliveira de Moura (UCPel), Prof. 

Me. Tiago Nunes (UCPel) e da Me. Mariana Chies Santiago dos 

Santos (PUCRS); 



 
III – realização de convênio juntamente ao CREAS (Centro de 

Referência Especializado em Assistência Social) de Pelotas, a fim 

de iniciar atividade de extensão com mulheres vítimas de violência 

doméstica atendidas por essa instituição, de modo que constituiu-

se reuniões semanais a fim de esclarecer pontos referentes à Lei 

nº 11.340/06, bem como o exercício de atendimentos individuais 

com as mulheres para tirar dúvidas particulares; 

IV – primeira seleção da Liga Acadêmica de Ciências 

Criminais; 

V – organização do “Minicurso de Política Criminal: Medo, 

Expansão e Punição no Direito Penal Contemporâneo”, do qual 

participaram como ministrantes o Prof. Dr. Maiquel Ângelo 

Dezordi Wermuth (UNIJUÍ), o Prof. Dr. Marcelo Nunes Apolinário 

(UFPel) e o Me. Guilherme Augusto Dornelles (PUCRS); 

VI – participação na organização da palestra de 

encerramento da Semana Acadêmica do Curso de Direito da 

UCPel, organizada pelo Diretório Acadêmico; 

VII – organização do “I Congresso Pelotense de Ciências 

Criminais”, no qual participaram palestrantes renomados de 

Pelotas, do Estado do Rio Grande do Sul e da cidade de 

Vitória/ES. Link do Congresso: 

https://congressopelotensedecienciascriminais.wordpress.co

m/; 

VIII – por fim, a segunda seleção da Liga Acadêmica de 

Ciências Criminais. 

 

3 APRESENTAÇÃO DA COORDENAÇÃO E DEMAIS 

INTEGRANTES 

 

A coordenação da Liga Acadêmica de Ciências Criminais 

esteve e continuará a cargo da Profª. Me. Ana Cláudia Vinholes 

Siqueira Lucas, a qual apoiou todas as atividades propostas pelos 

https://congressopelotensedecienciascriminais.wordpress.com/
https://congressopelotensedecienciascriminais.wordpress.com/


 
membros da LACC e fomentou outras, vindo a exercer papel 

essencial na constituição e funcionamento da Liga. 

Ademais, cabe referir que a Profª Ana possui destaque 

histórico dentro da LACC, tendo em vista que foi a partir de sua 

iniciativa que um grupo de alunos da UCPel interessados em 

discutir ciências criminais a formaram e a fundaram.  

Portanto, sua importância é indiscutível.  

Como professores colaboradores, a LACC teve a sorte de 

contar com o a Profª. Me. Marina Portella Ghiggi, a qual 

contribuiu de forma imensurável para a construção dos debates 

realizados, bem assim para a organização dos eventos, sempre 

utilizando de sua boa vontade para intervir nas discussões e se 

colocando, na maioria das vezes, à disposição de todos os 

membros para qualquer atividade.  

A Profª Marina Ghiggi, foi, assim, peça-chave na constituição 

e formação da Liga, sem a qual tudo teria sido de forma diferente – 

e menos animada. 

Além disso, contou-se com a colaboração do Prof. Me. 

Marcelo Oliveira de Moura, o qual, ainda que não presente nas 

reuniões em em prol das atividades de seu doutoramento, sempre 

esteve a par de todas as atividades, vindo a opinar, ainda que 

longe, para o melhor funcionamento da LACC. 

Por último, contou-se com a colaboração do Prof. Me. Bruno 

Rotta Almeida, o qual tomou o lugar de professor-colaborador de 

Instituição de Ensino Superior externa. 

A direção da gestão 2014 contou com os seguintes alunos e 

seus respectivos cargos: Presidente: Lucas e Silva Batista Pilau; 

Vice-presidente: Raíssa Ferreira Miranda; Secretária: Victória 

Vianna Bachettini; Tesoureiro: Atauan Lopes Krüger; 

Coordenadora de comunicação e extensão: Isadhora Bolônia Horta 

de Oliveira; Coordenadora de ensino: Raquel Soares dos Santos; 

Coordenadora de pesquisa: Paula Garcia Gonçalves. 



 
Como membros advindos da primeira seleção: Yasmin 

Pereira, Leonardo Ribeiro, Luiza Nunes, Fernando Sampaio, 

Roberta Fortunato, Vera Miranda e Henrique Passos. 

A partir da transição de velhos e novos, alguns membros, 

devido à formatura, saem da Liga ao fim da gestão 2014, vindo os 

novos membros, legitimados por uma eleição, a assumir cargos na 

Diretoria da próxima gestão. 

 

4 AUTOAVALIAÇÃO DA EQUIPE EXECUTORA: 

 

A equipe que trabalhou durante o ano de 2014 na Liga 

Acadêmica de Ciências Criminais acredita ter feito um bom 

trabalho, dentro das limitações inicias que se apresentaram, 

principalmente aquelas ligadas às funções de uma Liga Acadêmica 

dentro da UCPel.  

Além disso, considera-se próxima dos alunos do Curso de 

Direito e de seus professores ligados à Criminologia, ao Direito 

Penal e ao Processo Penal.  

Contudo, acreditam que poderiam ter feito mais, bem assim 

que todos os erros perpetrados durante a gestão serviram de 

aprendizado para a vida acadêmica e a vivência com grupos de 

alunos. 

 

5 AVALIAÇÃO DO PÚBLICO ACERCA DAS ATIVIDADES 

REALIZADAS PELA LIGA 

 

Inobstante a impossibilidade de saber ao certo acerca da 

satisfação dos alunos do Curso de Direito da UCPel sobre as 

atividades realizadas pela LACC, acredita-se ter sido 

correspondidos alguns aspectos, como a realização de eventos, a 

demonstração de debates aprofundados, etc. 



 
 

6 PRESTAÇÃO DE CONTAS 

A prestação de contas detalhada, realizada pelo tesoureiro 

da LACC Atauan Lopes Krüger, segue em anexo. 

 

Dito isso, encerra-se o presente relatório final, na certeza de 

que o que foi feito pela gestão 2014 foi com o objetivo de 

acrescentar ao Curso de Direito da UCPel e de desenvolver o 

debate crítico no que tange às ciências criminais, tão raro no meio 

acadêmico permeado, infelizmente, pelo discurso repressivista do 

senso comum. 

 

Pelotas, 21 de novembro de 2014. 

 

Lucas e Silva Batista Pilau 

Ex-presidente da Liga Acadêmica de Ciências Criminais 

Gestão 2014 

 


