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ATA N.° 004/13 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO 1 

CONSELHO DO CURSO DE DIREITO REALIZADA 2 

NO DIA 25 DE MARÇO DE 2013. 3 

 4 

Às 14h45min (quatorze horas e quarenta e cinco minutos) do dia 25 (vinte e cinco) de março de 2013, na sala da 5 

coordenação de estágio do Núcleo de Prática Jurídica (Escritório Modelo de Direito), mediante convocação 6 

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

Presidente; Jaqueline de Kássia Ribeiro de Paiva – Coordenadora de Estágio e os Conselheiros: Ms. 8 

Gomercindo Tadeu Silveira, Leonardo Navarro Aquilino, Verbena Medeiros Brito, Verônica Silva do 9 

Prado Disconzi, Vanderleia Ramos Carvalho e Maura de Abreu Silva. Ausentes COM justificativa: Gilson 10 

Ribeiro Filho (atestado médico), José Alves Maciel (viagem), José Augusto Bezerra Lopes (audiência Formoso), 11 

Kárita Carneiro Pereira Scotta (audiência), Luiz Tadeu Guardiero Azevedo (viagem), Ms. Manoel Bonfim 12 

Furtado Correia (coordenador Católica – Palmas), Ubiratã Silvestre Pereira, Camila Lopes Fernandes (consulta 13 

médica), Euzébio Araújo Silva (viagem) e Rodrigo Meneses Maciel (viagem). Ausentes SEM justificativa os 14 

seguintes conselheiros: Jorge Barros Filho e Ermes Macedo Duarte Junior. Para tratarem da seguinte pauta: 1 15 

– Aprovação da Ata n.° 003/2013 (15/03/2013); 2 – Eleição para Membros das Câmaras (Ética e Disciplina; 16 

Recursos Administrativos e Projetos); 3 – Linha de Pesquisa do Curso; 4 – Informações Gerais. Às 14h45min a 17 

conselheira presidente iniciou a reunião agradecendo a presença de todos. Ato contínuo passou-se para o item 18 

primeiro da pauta: 1 – Aprovação da Ata n.° 003/2013 (15/03/2013). Após leitura da ata n.° 003/2013, a mesma 19 

foi apreciada e aprovada por UNANIMIDADE. 2 – Eleição para Membros das Câmaras (Ética e Disciplina; 20 

Recursos Administrativos e Projetos). A conselheira presidente falou sobre a necessidade de nova composição 21 

das câmaras do curso tendo em vista que vários membros que compõem as câmaras estão de licença e outros 22 

(alunos) concluíram o curso. A conselheira Jaqueline propôs a redução da carga horária dos membros do conselho 23 

para 02 (duas) horas diversificada, a qual colocada em apreciação foi aprovada por UNANIMIDADE. A 24 

coordenação irá fazer o convite a todos os conselheiros para comporem referidas câmaras, ficando o assunto para 25 

próxima reunião do conselho. 3 – Linha de Pesquisa do Curso. Para uma completa formação acadêmica, a 26 

Universidade deve oferecer Ensino, Pesquisa e Extensão.  O NDE tem em mente uma preocupação diária por 27 

oportunidade e qualidade acadêmica. E com este intuito, foram criadas as linhas de pesquisas no curso de Direito. 28 

São elas: 1) CIDADANIA. O sentido conceitual que fundamentará a respectiva linha de pesquisa, parte do 29 

pressuposto da cidadania como desdobramento do Estado democrático de Direito, composto por cidadãos livres, 30 

independentes, vivendo em ambientes econômicos e sociais, que oferecem democraticamente possibilidades de 31 

desenvolvimento de suas capacidades individuais e sociais, amparados pelas garantias jurídicas fundamentais 32 

(Constituição Federal/88, Art. 5º). A liberdade envolve, portanto uma concepção de homem sob uma visão 33 

holística, envolto em suas múltiplas dimensões, razões pelas quais se tem a perspectiva de desenvolvimento 34 

regional como norte dessa política educacional. 2) RESPONSABILIDADE SOCIAL: No cenário mundial 35 

contemporâneo percebe-se o desenvolvimento de inúmeras transformações de ordem econômica, política, social e 36 

cultural que, por sua vez, se adaptam aos novos modelos de relações entre instituições e mercados, organizações e 37 

sociedade. 3) ESTADO, ATIVIDADE ECONÔMICA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: O 38 

objetivo desta linha de pesquisa se assenta no estudo do Direito como instrumento regulador da convivência e da 39 

atividade humana frente o princípio constitucional da livre iniciativa e da garantia do meio ambiente 40 

ecologicamente equilibrado. Após discussões e correções, as linhas de pesquisa acima mencionadas, foram 41 

APROVADAS por UNANIMIDADE. 4 – Informações Gerais. Foi aprovado por UNANIMIDADE pelo 42 

conselho, a possibilidade de se cobrar uma quantia simbólica de cada aluno para participar da semana jurídica. As 43 

conselheiras Verônica Silva do Prado Disconzi e Vanderléia Ramos Carvalho sugeriram que a frequência dos 44 

alunos na semana jurídica fosse feita através de assinatura no início e final do evento, caso não seja possível o 45 

controle dos acadêmicos por código de barra, podendo inclusive verificar com os alunos a disponibilidade para 46 

ajudarem na organização do evento. A conselheira Jaqueline colocou em apreciação e votação o Edital de Seleção 47 

para ministrar Oficinas Temáticas na Semana Jurídica com o objetivo dos egressos do curso de Direito 48 

apresentarem seus TCCs para os acadêmicos, o qual fora aprovado por UNANIMIDADE. Nada mais havendo a 49 

tratar, a reunião foi encerrada às 16h10min (dezesseis horas e dez minutos) e a presente ata lavrada por mim, 50 

Maydê Borges Beani Cardoso, que após lida, discutida, aprovada e assinada por todos os presentes conforme lista 51 

de presença anexa, que passa a fazer parte desta ata. 52 


