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Realizou-se no dia Décimo segundo dia de junho de 2018 (12/06/2018) as
dezesseis horas e vinte minutos, a cerimônia de posse oficial do Diretória Acadêmico
Thomas Hobbes. A cerimônia contou com a presença de alunos de Relações
Internacionais, e foi presidida pelos alunos do Diretório Acadêmico do Curso de Eventos.
Na cerimônia de apresentação da nova composição do Diretório foi apresentado o modelo
de gestão horizontal, a fim de facilitar o acesso dos alunos à sua representação. Logo após
o momento de posse, iniciou-se as dezesseis horas e vinte e seis minutos a primeira
assembleia do Diretório Acadêmico da nova gestão. A assembleia contou com a presença
de 32 alunos do curso de Relações Internacionais.
Apresentou-se aos presentes à nova realidade do curso de Relações Internacionais
frente a Faculdade de Direito, a qual passa a ter uma nova direção com a gestão que dá
suporte ao curso aqui representado. Apresentou-se aos alunos a fala do novo Diretor da
FADIR Prof. Dr. Anderson Lobato, a qual dispôs sobre a situação financeira da instituição
e o que os alunos poderiam vir a solicitar referente a transporte para eventos. Havendo
apresentando-se a oportunidade de solicitar transporte para um evento a escolha dos
alunos do Curso de Relações Internacionais, colocou-se em votação duas propostas de
eventos de Extensão. A primeira opção colocada a votação foi o IX Encontro Estudantil
Regional de Relações Internacionais, a realizar-se dos dias 6 a 9 de setembro de 2018 na
UNISINOS Campus São Leopoldo. Sendo a segunda opção o II Encontro Internacional
de Pesquisa em Ciências Humanas de Pelotas a realizar-se dos dias 4 a 6 de setembro de
2018 na Universidade Federal de Pelotas (UFPEL). Aberta a rodada de votação, vinte e
dois (22) votos a favor de solicitar transporte à IX EERRI, zero votos (0) a favor do II
Encontro de Pesquisas, e nenhuma abstenção. Ficou então decidido a solicitação de
transporte ao IX Encontro Estudantil Regional de Relações internacionais.
Acrescentou-se ainda quando em consulta aberta para demandas da comunidade
acadêmica, a opção de transporte até o Pelotas Model United Nations, a realizar-se do dia
15 a 18 de novembro de 2018 na cidade de Pelotas – RS. Sendo essa solicitação passível
de retorno a assembleia acadêmica para consulta de interessados em participar do modelo
de simulação, para assim solicitar a possibilidade de transporte para o mesmo. Colocouse também a necessidade de um transporte para a 17º Mostra de Projetos Universitários
da FURG, a realizar-se do dia 01 a 03 de outubro de 2018 no Campus Carreiros. Ficou
decidido que o Diretório Acadêmico se responsabilizará em solicitar junto a direção do
Campus o transporte para comparecer ao evento. Apresentou-se ainda a ideia de realizarse um debate simulado organizado pelo Diretório Acadêmico com a presença de alunos

de outros cursos, para que possa ser estimulado o espaço de fala entre os alunos, e o debate
de ideias. Fica a cargo do Diretório Acadêmico verificar a possibilidade deste debate com
os diretórios acadêmicos dos cursos do Campus de Santa Vitória do Palmar, a fim de
identificar a viabilidade da execução da ideia. Colocou-se também a possibilidade de
solicitar matéria optativa ao Prof. Dr. José Carlos da Silva Cardozo, visto a sua
incorporação ao corpo docente efetivo, e levando em conta as horas que lhe serão
disponíveis.
Por fim, foi apresentado a proposta a mudança de nome do Diretório Acadêmico
Thomas Hobbes, a fim de representar um novo período de mudança do curso. Apresentouse a proposta de “Diretório Acadêmico Antônio Augusto Cançado Trindade”, em
referência ao influente jurista brasileiro, Juiz da Corte Internacional de Justiça eleito com
o maior número de votos na história da organização e atual membro da Corte. Foi aberto
a sugestões de nomes da comunidade acadêmica, porém não houveram contribuições.
Colocou-se em votação aos discentes, sendo treze (13) votos a favor do nome, um (1)
contra, e três (3), abstenções. Ficou decidido então que a nova intitulação da
representação dos alunos de relações internacionais será Diretório Acadêmico Antônio
Augusto Cançado Trindade – DACT.
Sem mais ser discutido, a assembleia encerrou-se as dezessete horas. A lista de
presença dos alunos encontra-se armazenada com os integrantes do Diretório Acadêmico.
Nada havendo mais a tratar, eu Vinicios Novelli Schulz membro do DACT, asseguro
todas as informações aqui lavradas e disponibilizo-me para possíveis consultas.
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