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ATA N.° 001/13 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DO 1 
CURSO DE DIREITO REALIZADA NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2 
2013. 3 
 4 

Às 16h30min (dezesseis horas e trinta minutos) do dia 31 (trinta e um) de janeiro de 2013, no auditório do 5 

Núcleo de Prática Jurídica (Escritório Modelo de Direito), mediante convocação expedida pela Presidente 6 

do Conselho do Curso de Direito, compareceram: 1 – Maydê Borges Beani Cardoso – Presidente; 7 

Jaqueline de Kássia Ribeiro de Paiva – Coordenadora de Estágio e os Conselheiros: Gabriela Moura 8 

F. de Souza, Gilson Ribeiro Filho, Ms. Gomercindo Tadeu Silveira, Luiz Tadeu Guardiero Azevedo, 9 

Rhoger Gomes Nunes, Ubiratã Silvestre Pereira e Verônica Silva do Prado Disconzi. Ausentes COM 10 

justificativa: Ms. Adriano Fernandes Moreira (licença para capacitação), Adilar Daltoé (impedimento – 11 

CONSUP), Cibele Maria Belezzia (fórum), José Augusto Bezerra Lopes (audiência), Kárita Carneiro 12 

Pereira (reunião – procuradoria), Ms. Manoel Bonfim Furtado Correia (audiência em Brasília) e Ms. Plínio 13 

Pinto Teixeira (licença médica) e Rodrigo Meneses Maciel (dengue). Ausentes SEM justificativa os 14 

seguintes conselheiros: Arlan de Araújo Xavier, Euzébio Araújo Silva e Pedro Henrique Nunes. Para 15 

tratarem da seguinte pauta: 1 – Aprovação da Ata n.° 016/2012 (17/12/2012); 2 – Processo 1323/2012: 16 

Ofício n.º 055/2012 da Academia Gurupiense de Letras; 3 – Eleição para membros do Conselho de Curso; 17 

4 – Carga horária dos professores André Henrique Oliveira Leite e Fernando Palma Pimenta Furlan e 5 – 18 

Informações Gerais. Às 16h30min a presidente iniciou a sessão falando sobre o calendário de reuniões do 19 

conselho e que será necessária uma reunião na próxima quinta-feira às 16:00 horas. Ato contínuo, a ata n.° 20 

016/2012 foi apreciada e APROVADA por unanimidade. 2 – Processo n.º 1323/2012: Ofício n.º 21 

055/2012 da Academia Gurupiense de Letras solicitando parceria com o curso de Direito. Referido ofício já 22 

foi encaminhado à Procuradoria Jurídica da IES e PGRAD - Pró-Reitoria de Graduação e Extensão; sendo 23 

que estes manifestaram de forma favorável a concretização da parceria, ressaltando que o Conselho de 24 

Curso deveria  deliberar sobre o assunto. O conselheiro MS. Gomercindo manifestou-se contrário a 25 

parceria, pois não vislumbra nenhuma finalidade específica para os acadêmicos do curso de Direito. O 26 

conselheiro Ubiratã afirmou que alguns alunos participaram da feira do livro e receberam certificados. A 27 

conselheira Jaqueline concordou com o conselheiro MS. Gomercindo, pois a mesma esteve no evento e 28 

afirmou que a participação dos alunos não acrescentou nenhum conhecimento jurídico aos acadêmicos do 29 

curso. A conselheira Verônica sugeriu que a parceria pudesse ser utilizada como um espaço para 30 

publicações de trabalhos acadêmicos. Mediante indagações dos membros, a conselheira presidente leu o 31 

requerimento solicitando parceria, cujo colocado em apreciação no conselho, foi indeferido pela maioria 32 

(05 votos) dos membros presentes; constando 03 (três) abstenções dos conselheiros: Gilson Ribeiro 33 

Carvalho Filho, Ubiratã Silvestre Pereira e Verônica Silva do Prado Disconzi. 3 – Eleição para membros do 34 

Conselho de Curso. A conselheira presidente falou sobre os membros do conselho que estão de licença, os 35 

faltosos e os conselheiros que precisam se ausentar do conselho por incompatibilidade de cargos. A 36 

conselheira presidente questionou se todos os presentes possuem interesse em permanecerem no conselho, 37 

o qual obteve resposta positiva dos presentes. A conselheira Jaqueline sugeriu a confirmação da 38 

participação dos membros que estão licença e colocar a vaga à disposição. A conselheira presidente 39 

colocou em votação a proposta da conselheira Jaqueline, cuja foi aprovada por unanimidade. A conselheira 40 

Jaqueline sugeriu ainda, notificar o Centro Acadêmico sobre a ausência dos membros deste conselho que 41 

são acadêmicos com objetivo de substituí-los. Colocado em apreciação, proposta aprovada por 42 

unanimidade. 4 – Carga horária dos professores André Henrique Oliveira Leite e Fernando Palma 43 

Pimenta Furlan. Mencionados docentes iniciaram no curso em 2012/2 com carga horária de 20 (vinte) 44 

horas. No início deste semestre, por necessidade do curso, referidos docentes tiveram a carga horária 45 

alterada para 40 (quarenta) horas, necessitando da aprovação do Conselho de curso para validar. A 46 

conselheira Gabriela questionou a disponibilidade de tempo do professor André Henrique Oliveira Leite, a 47 

qual fora esclarecida pela professora Maydê. Colocado em apreciação o aumento da carga horária dos 48 

professores acima citados, o conselho aprovou por unanimidade. 5- Informações Gerais. Nada mais 49 

havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 16h57min (dezesseis horas e cinquenta e sete minutos) e a 50 

presente ata lavrada por mim, Valdicleia Menezes Ferreira, que após lida, discutida, aprovada e assinada 51 

por todos os presentes conforme lista de presença anexa, que passa a fazer parte desta ata. 52 


