
CONVOCAÇÃO ATA N.° 002/12 DA REUNIÃO 1 

EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DO 2 

CURSO DE DIREITO REALIZADA NO DIA 09 3 

DE MARÇO DE 2012. 4 

 5 

Às 14hs 38min (quatorze horas e trinta e oito minutos) do dia 09 (nove) de março de 2012, no 6 

auditório do Núcleo de Prática Jurídica (Escritório Modelo de Direito), mediante convocação 7 

expedida pela Presidente do Conselho do Curso de Direito, compareceram: 1 – Maydê Borges 8 

Beani Cardoso – Presidente; 2 – Jaqueline de Kássia Ribeiro de Paiva – Coordenadora de 9 

Estágio e os Conselheiros: Ms. Adriano Fernandes Moreira, Ms. Gomercindo Tadeu 10 

Silveira, Jaqueline de Kássia Ribeiro de Paiva, Maydê Borges Beani Cardoso, Ubiratã 11 

Silvestre Pereira, Ms. Manoel Bonfim Furtado Correia, Kárita Carneiro Pereira, 12 

Verônica Silva do Prado Disconsi, Arlan de Araújo Xavier e Gabriela Moura F. de 13 

Souza.  Ausentes por licenças os professores Mestres: Celma Mendonça Milhomem e 14 

Plínio Pinto Teixeira. Ausentes COM justificativa: Euzébio Araújo Silva e Luiz Tadeu 15 

Guardiero Azevedo; ausentes SEM justificativa: Adilar Daltoé, Cibele Maria Belezzia, 16 

José Augusto Bezerra Lopes e Rodrigo Meneses Maciel. Trataram da seguinte pauta: 1º- 17 

Aprovação da ata n.° 001 (02.03.2012); 2°- Projeto Semana Jurídica (Arlan); 3°- Aprovação 18 

dos calendários de reuniões do Conselho de Curso e Câmaras; 4º- Informações Gerais. A 19 

presidente do Conselho abriu a sessão agradecendo a presença dos Conselheiros. Em seguida, 20 

passou-se aos itens da pauta. O Conselheiro Ms. Adriano Fernandes Moreira pediu para 21 

acrescentar na ata 001, linha 29, que o Conselheiro Arlan também faz parte do Conselho 22 

Curador da Fundação, sem mais objeções por parte do Conselho, APROVADA por 23 

unanimidade a ata n.° 001/12. Ato contínuo passou ao item 2º (Projeto Semana Jurídica). A 24 

professora Maydê falou da necessidade de articulação da Comissão de Eventos para Semana 25 

Jurídica e o Conselheiro Arlan se comprometeu em auxiliar a Comissão no que for possível. 26 

Passou-se a palavra ao Conselheiro Arlan para explanação do Projeto que o DCE tinha 27 

intenção de realizar paralelamente à Semana Jurídica. Foi proposto pelo Conselheiro Arlan 28 

uma parceria com a Comissão de Eventos do Curso para realização do evento; sugeriu um 29 

acontecimento glamoroso, para motivar e mobilizar toda a comunidade acadêmica; disse 30 

ainda que o DCE tem meios para conseguir patrocínio. Mencionou a possibilidade de parceria 31 

com Damásio de Jesus e, a Conselheira Jaqueline disse que o empresário a procurou para falar 32 

sobre uma possível parceria para Semana Jurídica. O Conselheiro Arlan acrescentou que os 33 

itens do kit congressista (pulseiras de identificação, blocos de anotação e palestra) seria por 34 



conta do empresário; afirmou que poderia agendar palestra com Fernando Capez e que a OAB 35 

contribuiria com outro palestrante. A Conselheira Kárita questionou se o evento seria da 36 

Universidade ou do DCE, sendo que o Conselheiro Arlan afirmou que o projeto aconteceria 37 

paralelamente à Semana Jurídica fazendo assim, parte integrante dela e que seria necessária 38 

uma adequação do projeto do DCE e Semana Jurídica para que acontecesse no mesmo 39 

período. O Centro Acadêmico de Direito e o DCE buscarão patrocínios para viabilizar os 40 

projetos de forma paralela. O Conselheiro Arlan acrescentou que falta espaço físico para a 41 

realização do evento. O Conselheiro Ubiratã sugeriu os meses de agosto e setembro por causa 42 

do período chuvoso, sendo que o Conselheiro Arlan recomendou o uso de tendas 43 

climatizadas, como a da FLIT de Palmas. A Conselheira Jaqueline falou da frustração da XIV 44 

Semana Jurídica, onde foram gastos muitos recursos e não teve participação em massa dos 45 

discentes; recomendou que fosse realizada somente uma palestra magna e mais mini cursos e 46 

palestras com professores da casa. O Conselheiro Ms. Gomercindo relatou problemas quanto 47 

ao controle de frequência nas edições anteriores e acrescentou que a Comissão de Eventos 48 

deva corrigir as falhas precedentes para que haja valorização e maior participação do público 49 

alvo no evento. O Conselheiro Arlan disse que DCE e CA irão mobilizar a academia. A Prof. 50 

Maydê afirmou que não pretende realizar o evento em ginásio, por não oferecer comodidade 51 

aos participantes; sugeriu que fosse cobrada taxa de inscrição para participação das palestras, 52 

pois só irão fazer inscrição quem realmente quiser participar; afirmou ainda que os mini 53 

cursos foram mais procurados que as palestras e sem custo, superando as expectativas; 54 

sugeriu participação de profissionais da região e professores da casa. O Conselheiro Ubiratã 55 

sugeriu o espaço da AGAB, o Conselheiro Arlan disse que o local é quente e que o Instituto 56 

Juarez Moreira seria mais adequado. O Conselheiro Arlan afirmou que Empresa A passou 57 

cotação da tenda climatizada (Flit). A Conselheira Kárita disse que esta empresa não honrou 58 

com os compromissos assumidos com a turma de formandos no semestre passado; sugeriu 59 

que fosse conferida a informação sobre a idoneidade da referida empresa. A Conselheira 60 

Jaqueline sugeriu que fossem adquiridos aparelhos de ar condicionado para o auditório do 61 

Campus I da I.E.S., pois ficaria menos oneroso para a realização do evento e, é um 62 

investimento para a Universidade. O Conselheiro Ms. Bonfim disse que se os acadêmicos 63 

querem realizar referido evento que o façam, a Universidade ajudará no que for possível; 64 

disse ainda que é um movimento acadêmico e não institucional; acrescentando que a UnirG 65 

nunca pagou palestrante, auxiliando somente com passagens, hospedagens e alimentação. O 66 

Conselheiro Ms. Bonfim relembrou que a Semana Jurídica sempre foi realizada no mês de 67 

agosto porque é quando se comemora a criação dos cursos jurídicos no país; defendeu que 68 



seja iniciativa dos acadêmicos e a Unirg participará no que for possível (pagamento de 69 

passagens, hotel, alimentação). O Conselheiro Ms. Bonfim acrescentou que os professores são 70 

tutores, auxiliares e, em concordância com a proposta do Conselheiro Ubiratã, sugeriu que o 71 

evento realmente aconteça em agosto ou setembro e que Damásio de Jesus participe. O 72 

Conselheiro Ms. Bonfim censurou remunerar conferencistas, afirmando que muitos 73 

conferencistas renomados já vieram proferir palestras nesta I.E.S. sem nenhuma remuneração. 74 

Os acadêmicos devem pensar em evento para ter lucro e não só custo. O Conselheiro Ms. 75 

Manuel Bonfim fez um protesto a cultura de que santo de casa não faz milagre, citando o 76 

evento realizado em Palmas, o qual ministros foram convidados e o plenário ficou vazio, 77 

enquanto que o Conselheiro Luiz Tadeu conseguiu encher o plenário. Que o evento deve 78 

valorizar os docentes da UnirG. Sugeriu ainda, que a coordenação do curso nomeie uma 79 

banca de professores para acompanhar a organização do evento e concordou com a cobrança 80 

de taxa de inscrição. A Conselheira Jaqueline sugeriu que o Conselheiro Arlan se reúna com a 81 

Comissão de Eventos e elaborem as diretrizes deste novo projeto e traga para as próximas 82 

reuniões. O Conselheiro Adriano sugeriu que o evento não comece no sábado, pois os 83 

acadêmicos de outros municípios não viriam; seria melhor acontecer na quarta, quinta e sexta-84 

feira e que os mini cursos acontecessem somente em um dia, assim o evento fica mais 85 

produtivo; disse ainda que a UnirG deva brigar pelo próprio espaço, mencionou o prédio 86 

central, térreo, onde suportaria 1000 participantes. O Conselheiro Ms. Adriano aconselhou 87 

que o CA e DCE se esforçassem para a realização do CONEJUR, que poderia acontecer 88 

paralelamente com a Semana Jurídica e feira do livro; sugeriu que repasse a Comissão de 89 

Eventos o projeto para analise; recomendou que a presença fosse controlada eletronicamente, 90 

acredita que não fique muito oneroso, pois as empresas teriam interesse para divulgar tal 91 

procedimento; e que sejam abordados temas sobre o Direito Privado. A Conselheira Verônica 92 

disse que o controle eletrônico já foi utilizado uma vez e apontou os pontos negativos. O 93 

Conselheiro Ms. Gomercindo disse que devemos aprender com os erros do passado e que 94 

concorda com a sugestão do Conselheiro Ms. Adriano em abordar temas que envolvam o 95 

Direito Privado. A Conselheira Jaqueline disse que em outra situação tentou cobrar uma 96 

determinada quantia dos acadêmicos para poderem participar de eventos (como por exemplo, 97 

a Semana Jurídica) e a professora Celma, enquanto presidente da FEG na época, disse que a 98 

Fundação não poderia cobrar nenhuma quantia dos acadêmicos para participarem em eventos. 99 

Na época sugeriram criação de site para realização de inscrição, mas não foi possível em 100 

função do tempo. O Conselheiro Ms. Bonfim disse que a reitoria para cortar gastos criou o 101 

Congresso Científico para unificar os custos e reduzir os gastos com eventos de cada curso. 102 



acrescentou que pretende desenvolver a capacidade dos acadêmicos para promoverem 103 

eventos. O Conselheiro Ms. Adriano disse que o prof. Rogério Ferreira Marquezan afirmou 104 

que o importante é o CNPJ de quem está realizando o evento, que no caso não é o da 105 

instituição e sim do DCE, neste caso pode haver a cobrança. No que se refere à participação 106 

em massa dos universitários, o Conselheiro Arlan disse que a participação acadêmica no 107 

evento vai depender da mobilização por parte do CA, que pretende ser acalorada e sugeriu 108 

que a Semana Jurídica fosse realizada em agosto, primeiro porque não tem conferencista e 109 

acontecem outros eventos na cidade durante este semestre que chamariam mais atenção do 110 

que um evento acadêmico, como a exposição agropecuária. O Conselheiro Ms. Bonfim 111 

sugeriu que os eventos fossem realizados em outros locais, como salão da Igreja Assembléia 112 

de Deus entre outras igrejas; sugeriu ainda que fosse feita uma aula magna de encerramento 113 

de semestre. A prof. Maydê concordou com a mudança da data, mas não vê nenhum problema 114 

que reuniões para andamento do projeto aconteçam ainda este semestre. O Conselheiro Arlan 115 

disse que pretende, assim que ficar pronto o projeto com as adequações necessárias trazer para 116 

apreciação do Conselho. O Conselheiro Ubiratã sugeriu que fosse utilizada a estrutura da 117 

instituição como a Ascom, Ajope, NTI para divulgação e elaboração de site para inscrição dos 118 

interessados. A seguir foi abordado o tema 3º - Aprovação dos calendários de reuniões do 119 

Conselho de Curso e Câmaras – as reuniões do conselho foram marcadas uma vez a cada 30 120 

dias, sendo que a prof. Maydê sugeriu que as reuniões fossem realizadas quinzenalmente para 121 

agilizar os assuntos e resolução dos conflitos. O Conselheiro Ms. Adriano defendeu a 122 

realização de reuniões Periódicas (semanalmente) e que as convocações fossem negativas, ou 123 

seja, quando não houvesse reuniões, seria comunicado a todos os conselheiros. A Conselheira 124 

Jaqueline concordou com a opinião do Conselheiro Ms. Adriano, dizendo que o conselho não 125 

tem colaborado com o desenvolvimento do curso, uma vez que as reuniões tem acontecido 126 

somente “apagar incêndios”. A prof. Maydê falou sobre os calendários do NDE e das 127 

Câmaras. A Conselheira Jaqueline alertou para a questão da carga horária semanal dos 128 

professores. A prof. Maydê afirmou que a carga horária diversificada é de 04 (quatro) horas, 129 

caso as reuniões sejam quinzenais não afetará ou ultrapassará a carga horária informada à Pró 130 

Reitoria. As reuniões quinzenais não seriam tão cansativas e renderia mais, concluem os 131 

Conselheiros presentes. O Conselheiro Ms. Gomercindo disse que a participação discente é 132 

muito importante nas reuniões das Câmaras, NDE e Conselho de Curso; sugerindo que fosse 133 

feito rodízio de dias, e não somente na sexta feira. A Conselheira Verônica disse que nas 134 

reuniões de sexta feira sempre chegará atrasada, pois também é membro do Cômite de Ética 135 

da I.E.S. e as reuniões do referido Cômite ocorrem toda semana na sexta feira no mesmo 136 



horário. O Conselheiro Ms. Gomercindo sugeriu a quinta feira. A Professora Maydê sugeriu 137 

que as reuniões do conselho fossem realizadas nas segundas e sextas feiras quinzenalmente, a 138 

qual colocada em votação foi APROVADA por unanimidade. O Conselheiro Ms. Bonfim 139 

justificou sua ausência nas reuniões realizadas às segundas feiras em decorrência de 140 

compromissos assumidos em Palmas-TO. A próxima reunião do Conselho ficou marcada para 141 

o dia 19 de março, às 14:00 horas no auditório do Núcleo de Prática Jurídica (Escritório 142 

Modelo de Direito). O Conselheiro Ms. Adriano disse que a Câmara de Ética e Disciplina e a 143 

Câmara de Recursos Administrativos têm necessidade de se reunirem somente se houver 144 

processos. A Conselheira Jaqueline sugeriu que as reuniões das câmaras fossem de acordo 145 

com as necessidades do curso, cuja colocada em votação, APROVADA por unanimidade. 4º - 146 

Informações Gerais – A professora Maydê leu a Comunicação Interna da Pgrad que trata da 147 

ausência de professores e atestado de cumprimento de carga horária (comum); comentou que 148 

alunos dos 1º, 5º e 9º períodos faltaram dia 8/3/12 para participarem de Assembléia da 149 

Câmara Municipal. A prof. Maydê pediu para que os professores ficassem em alerta quanto à 150 

dispensa de alunos para eventos. O Conselheiro Ms. Manoel disse que os professores 151 

precisam se posicionar, a carta do professor não pode ser questionada e que mesmo 152 

dispensando a turma ele vai à sala de aula para justificar aos alunos desavisados. O 153 

Conselheiro Ms. Gomercindo sugeriu que evitem os extremos e reclamou da nova posição dos 154 

quadros das salas de aula, pois ficaram altos demais. O Conselheiro Ms. Adriano disse que 155 

concorda com o Conselheiro Ubiratã, pois competência originária do professor. Os alunos 156 

devem fazer requerimento por escrito para o professor e não para a coordenação e/ou Pró 157 

Reitoria. O Conselheiro Ms. Manoel Bonfim não vê os professores como negligentes. O aluno 158 

é que deve saber abordar o professor, pois é mais fácil os alunos conhecerem o estilo do 159 

professor e se adequarem a ele que o inverso. O Conselheiro Ubiratã disse que a relação do 160 

professor e aluno deve ser estritamente profissional e que devem se respeitar. O Conselheiro 161 

Ms. Gomercindo disse que é interessante a heterogeneidade dos professores, pois enquanto 162 

um trata o discente como profissional, outros tratam como amigos, fazendo parte do perfil de 163 

cada professor. O Conselheiro Ms. Adriano disse que teve embate com acadêmico sobre 164 

comportamento de alunos em sala de aula, como afronta ao professor, falta de comportamento 165 

de jurista. Após, a prof. Maydê abordou o próximo tópico da reunião, “aumento de carga 166 

horária de professoras contratadas”, devido à necessidade do curso, as professoras Jeane 167 

Jaques e Paula Rochel precisaram ampliar a carga horária de 20 (vinte) horas para 40 168 

(quarenta) horas, a qual colocada em votação foi APROVADA por unanimidade pelo 169 

Conselho. A prof. Maydê informou ao Conselho que o Sr. Agnaldo Quintino (presidente da 170 



ATAD – Associação Tocantinense de Administração) a procurou para falar sobre JORNATO, 171 

que acontecerá em dois dias (sexta feira à noite e sábado), que coincidem com o período de 172 

provas previsto no calendário acadêmico. A prof. Maydê disse ao Sr. Agnaldo que iria 173 

consultar o Conselho de Curso e, caso o Conselho concordasse, conversaria com os 174 

professores dos dias mencionados para adiar os dias de prova. O Conselheiro Ms. 175 

Gomercindo disse que a UNIRG tem que honrar os compromissos assumidos primeiro; que 176 

recebeu como ofensa um pedido como este e que, atividade complementar não pode ser 177 

colocada acima da atividade principal. Colocado em votação, todos os Conselheiros presentes 178 

concordaram com o Conselheiro Ms. Gomercindo, sendo INDEFERIDO por unanimidade a 179 

alteração dos dias das provas. A Prof. Maydê passou a palavra para a Conselheira Jaqueline 180 

que falou sobre problemas com ausências de estagiários em audiências mesmo com o novo 181 

regulamento de estágio; a cultura e falta de cumprimento de compromissos tem afetado a 182 

imagem da instituição perante a comunidade; questionou se seria feita uma mediação com 183 

alunos sobre o assunto antes da abertura de processo ou não. A Conselheira Kárita disse que a 184 

intenção é louvável, mas a mediação não é legal, pois as penalizações já têm previsão 185 

regimental, a advertência só tem efeito quando há penalizações. O Conselheiro Ms. Adriano 186 

disse que a apuração dos fatos e abrir ou não processo fica a cargo da coordenação e a 187 

penalidade a cargo do regimento. Afirmou que a falta de responsabilidade do acadêmico é por 188 

falta de ética. O acadêmico deve ter conhecimento a respeito do regimento e regulamento. 189 

Caso não seja punido por atos de irresponsabilidades, os acadêmicos não estarão aptos para 190 

serem profissionais do Direito. A Conselheira Kárita afirmou que a disciplina de Ética 191 

Profissional deveria ser no 7º período e não no 10º período. A Conselheira Verônica relatou o 192 

caso ocorrido de substituição de estagiário em audiência, sendo que tal procedimento não fora 193 

aceito pela docente responsável pela realização da audiência. Passou-se a palavra ao 194 

Conselheiro Ms. Gomercindo que disse que é uma questão de responsabilidade do infortúnio. 195 

Propõe que seja tomada atitude pedagógica para que seja exemplo para os casos futuros. 196 

Concordou com o Conselheiro Ms. Adriano que sugeriu que fosse colocada em prática a 197 

prova oral de ética no estágio. Proposta do professor Adriano: que o conselho intime os 198 

alunos faltosos para as reuniões subseqüentes e estes justifiquem sua falta no estágio e ato 199 

contínuo, o conselho delibere se instaura ou não processo disciplinar; que o conselho por 200 

meio de resolução determine a coordenação de estágio e aos supervisores que efetive a prova 201 

oral de ética que colocada em apreciação pelo Conselho, foram APROVADAS POR 202 

UNANIMIDADE. A Conselheira Jaqueline leu os processos dos alunos faltosos. Ficaram 203 

intimados para a próxima reunião do Conselho, os seguintes acadêmicos: SIMONE 204 



CECILIA R SILVA, CARLOS HENRIQUE SILVA, CLEBER GOMES DE SOUSA, 205 

REBECA VASCONCELOS FERNANDES E VANESSA SAMPAIO DA SILVA. A 206 

Conselheira Jaqueline encaminhará mais dois processos para a coordenação de curso. O 207 

NEATI foi APROVADO POR UNANIMIDADE. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi 208 

encerrada às 17hs03min (dezessete horas e três minutos) e a presente ata lavrada por mim, 209 

Valdicléia Menezes Ferreira, assinada por todos os presentes conforme lista de presença 210 

anexa que passa a fazer parte integrante desta ata. 211 


