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ATA N.° 003/13 DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 1 

DO CONSELHO DO CURSO DE DIREITO 2 

REALIZADA NO DIA 15 DE MARÇO DE 2013. 3 

 4 

Às 15h18min (quinze horas e dezoito minutos) do dia 15 (quinze) de março 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: Camila Lopes 8 

Fernandes, Ermes Macedo Duarte Junior, Ms. Gomercindo Tadeu Silveira, Jorge Barros Filho, Luiz 9 

Tadeu Guardiero Azevedo, Ubiratã Silvestre Pereira, Vanderleia Ramos Carvalho e Verônica Silva 10 

do Prado Disconzi. Ausentes COM justificativa: Gilson Ribeiro Filho (atestado médico), José Augusto 11 

Bezerra Lopes (audiência Formoso), Kárita Carneiro Pereira Scotta (audiência) e Ms. Manoel Bonfim 12 

Furtado Correia (audiência Goiânia). Ausentes SEM justificativa os seguintes conselheiros: Euzébio 13 

Araújo Silva e Rodrigo Meneses Maciel. Para tratarem da seguinte pauta: 1 – Aprovação da Ata n.° 14 

002/2013 (08/03/2013); 2 – Eleição para Membros das Câmaras (Ética e Disciplina; Recursos 15 

Administrativos e Projetos); 3 – Projeto Semana Jurídica; 4 – Linha de Pesquisa do Curso; 5 – 16 

Informações Gerais. Às 15h18min a conselheira presidente iniciou a reunião agradecendo a presença de 17 

todos e retirando da pauta o item “4 – linha de pesquisa”, em virtude da reunião do NDE (para finalizar o 18 

documento) não ter acontecido em decorrência do workshop que foi realizado dia 14/03/2013 por meio da 19 

Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I – órgão de apoio à Fundação), Pró-Reitoria de Graduação e 20 

Extensão (Pgrad) e a Pró-Reitoria de Pós Graduação e Extensão (Propesq). 1 – Aprovação da Ata n.° 21 

002/2013 (08/03/2013). Após leitura da ata n.° 002/2013, a mesma foi apreciada e aprovada por 22 

unanimidade. 2 – Eleição para Membros das Câmaras (Ética e Disciplina; Recursos Administrativos e 23 

Projetos). A conselheira presidente falou sobre a necessidade de nova composição das Câmaras do curso 24 

tendo em vista que vários membros que compõem as câmaras estão de licença, e outros já concluíram o 25 

curso. O conselheiro Ubiratã questionou se os membros das mencionadas câmaras poderiam ser professores 26 

contratados. A conselheira Jaqueline esclareceu que as câmaras devem ser compostas por membros do 27 

conselho de curso, ou seja, por professores concursados. A conselheira presidente esclareceu que a 28 

demanda de trabalho ainda é muito baixa em relação à carga horária informada no PIT, sugerindo que fosse 29 

reduzida para 02 (duas) horas semanais a carga horária dos membros do conselho. A conselheira Verônica 30 

Silva do Prado Disconzi comunicou ao conselho sua retirada da Câmara de Recursos Administrativos tendo 31 

em vista que sua carga horária diversificada já está totalmente preenchida, informando inclusive seu 32 

desligamento do CÔMITE DE ÉTICA E PESQUISA. O conselheiro Luiz Tadeu sugeriu que seja marcada 33 

reunião para tratar exclusivamente da nova composição dos membros das câmeras, uma vez que nem todos 34 

os membros do conselho estão presentes. A conselheira presidente informou que enviará e-mail para os 35 

membros do conselho, convidando-os para participar das câmaras, ficando este assunto para a próxima 36 

reunião. 3 – Projeto Semana Jurídica. Conforme reunião anterior do conselho de curso ficou acordado que 37 

a semana jurídica seria realizada na primeira semana após as provas intervalares no semestre de 2013/01. 38 

Desta forma o evento será realizado nos dias 10, 11 e 12 de abril no pátio do Centro Administrativo. 39 

Aconteceram reuniões com os representantes de turma dos últimos períodos (8.º, 9.º e 10.º matutino e 40 

noturno) para que os mesmos auxiliem na execução do evento. A conselheira presidente esclareceu as 41 

peculiaridades do projeto. A proposta para a reunião é discutir os temas e escolher os professores da 42 

instituição, sugerindo ainda que seja feito debates entre professores e convidados para que o evento não 43 

fique exaustivo. O conselheiro Luiz Tadeu sugeriu que as palestras fossem realizadas em forma de painéis. 44 

Em relação ao palestrante Dr. Ramiro Anzit Guerrero, que o mesmo não participe dos painéis, fazendo uma 45 

palestra magna de abertura ou fechamento do evento, acrescentando ainda que a comissão de eventos 46 

deverá elaborar o cronograma da semana jurídica, inclusive a forma de exposição dos temas. O conselheiro 47 

Ubiratã questionou sobre o controle de frequência dos alunos. A conselheira presidente afirmou que o NTI 48 

está elaborando um sistema de código de barras, a ser colocado no crachá, para controle. Nos mini cursos a 49 

frequência será realizada no final da exposição uma vez que a inscrição será realizada via IOW. Caso o 50 
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NTI não possa elaborar o sistema de “código de barras” para controle de presença dos alunos até a data da 51 

realização do evento, a frequência nas palestras a noite não será exigida para evitar constrangimentos 52 

ocorridos no último evento. 5 – Informações Gerais. A conselheira Vanderléia Ramos Carvalho saiu da 53 

reunião sem assinar a lista de presença. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 16h12min 54 

(dezesseis horas e doze minutos) e a presente ata lavrada por mim, Valdicleia Menezes Ferreira, que após 55 

lida, discutida, aprovada e assinada por todos os presentes conforme lista de presença anexa, que passa a 56 

fazer parte desta ata. 57 


