Universidade Federal de Rio Grande – FURG
Faculdade de Direito – FADIR
Curso de Bacharelado em Relações internacionais

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL
No sétimo dia do mês de abril de 2017, no horário das 09h realizou-se a primeira
chamada da 4ª Assembleia Geral dos discentes de Relações Internacionais da
Universidade Federal do Rio Grande – FURG, onde constou-se quórum insuficiente.
No mesmo dia, no horário das 10h e 25min, realizou-se a segunda chamada da
Assembleia Geral dos discentes de Relações Internacionais, que se realizou com o
quórum presente. O sediador anunciou a suspensão do tempo limite de fala, das réplicas
e tréplicas, do position paper, da chamada inicial, das declarações discentes, contra o
regimento da Assembleia, em prol de facilitar o diálogo, e assim não se deram
manifestações contra. Não houveram membros observadores.
Em ordem de ocorridos, deu-se:
1) A apresentação dos valores e do membro presente do Diretório
Acadêmico Thomas Hobbes – Transição, bem como leitura do
rascunho sobre o histórico do DATH - Transição;
2) Decidiu-se que será confeccionado um documento para o criador do
logotipo, solicitando o uso de sua propriedade intelectual. Assim,
torna-se público o desejo dos membros dessa Assembleia quanto a
utilização do logo [ANEXO 01] (após a modificação) para representar
o curso de Relações Internacionais;
3) Foi exposta a proposta de nome do futuro corpo de representação
estudantil, sendo esse Centro Acadêmico Antônio Augusto Cançado
Trindade, de sigla CAACT. Os membros da Assembleia chegaram
num consenso de abertura de edital para outras possibilidades do futuro
nome da representação;
4) Havendo 07 (sete) voluntários para a constituição de uma comissão de
reformulação do estatuto. Não se definiu data para a apresentação dos
documentos;
5) Expondo oralmente e visualmente os requisitos básicos para a
constituição de uma chapa eleitoral segundo os parâmetros da FURG
em consenso com o DCE e o Conselho de DA’s e CA’s;
6) Apresentadas instruções mínimas e qual a importância de possuir um
Currículo Lattes e do futuro projeto de exposição dos Lattes no site do
curso;
7) Breve apresentação sobre as ideias correlacionadas a mestrados.
Houveram manifestações. Será encaminhado aos professores o
interesse em mestrado nas mais diversas áreas, incluindo o Direito;
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8) Um resumo sobre o futuro evento de pesquisa que será realizado pelo
corpo docente no 2º (segundo) bimestre de 2017;
9) Dos processos burocráticos e hierárquicos da universidade;
10) Debate que gerou uma proposta de constituição de uma Atlética e uma
Comissão de Eventos;
11) Esclarecido problemas quanto ao transporte, sendo encaminhado de
modo informal ao DATH – Transição a questão da reclamação docente
e da prejudicialidade que o atraso dos ônibus traz a todos;
Assim, decidiu-se que o logotipo apresentado por Gustavo Henrique Barbosa dos
Santos será utilizado como meio de representação do curso por meio visual, isso após as
modificações e a concessão de imagem através de um pedido do DATH – Transição
[anexado], também foi decidido a abertura de um edital para a escolha do nome da futura
representação estudantil. André Brait Silva, Bruno Martins Di Palma, Jahde de Almeida
Lopez, Mariana Scheneider Dias, Raphael Gonçalves de França, Vinicios Novelli Schult
e Zure Damasceno se apresentaram como voluntários para repensar, modificar e
reformular o atual estatuto, do qual será implementado com a nova representação
estudantil, comprometendo-se a convocar nova Assembleia para a exposição de tal.
Eu, Raphael Gonçalves de França, asseguro todas as informações contidas aqui e
todas as questões abertas nessa Assembleia, assim como sou prova de asseguração da
ordem democrática estabelecida pelo chefe de mesa e mediador da reunião, Bruno
Martins Di Palma, do qual dá fé da veracidade da ata escrita.

________________________________________
Bruno Martins Di Palmar,
Convocador, Chefe de Mesa, Membro do DATH.

________________________________________
Raphael Gonçalves de França,
Escrivão.
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[ANEXO 01]
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[ANEXO 02]

Universidade Federal do Rio Grande – FURG
Campus Santa Vitória do Palmar – SVP
Diretório Acadêmico Thomas Hobbes – DATH
SOLICITAÇÃO DO USO DA IMAGEM PARA FINS PÚBLICOS
O Diretório Acadêmico Thomas Hobbes – Transição, dentro de suas
atribuições, vem por meio deste solicitar para Gustavo Henrique Barbosa
dos Santos a concessão do esboço ilustrado criado para tornar-se o
logotipo oficial do Curso Bacharelado em Relações Internacionais, da
Universidade Federal do Rio Grande – FURG. Assim que tornado oficial,
esta imagem será de utilização pública nas mais diversas ocasiões como
vestimentas, meios eletrônicos, publicações de atividades, etc.
AUTORIZAÇÃO DO USO DA IMAGEM PARA FINS PÚBLICOS Eu
___________________________________,
de
nacionalidade
_______________, portador da Cédula de identidade RG
nº.____________________,
inscrito
no
CPF
sob
nº
______________________, com matrícula _________, residente no
município de ________________________________, no Estado
_______. CONCEDO o uso total do esboço ilustrativo para logotipo do
Curso Bacharelado em Relações Internacionais – FURG em todo e
qualquer material entre fotos, documentos e afins, para ser utilizada nas
mais diversas ocasião, com sede no Campus Santa Vitória do Palmar –
FURG, sejam essas destinadas à divulgação ao público em geral. A
presente autorização é concedida a título gratuito, abrangendo o uso da
imagem acima mencionada em todo território nacional e no exterior, das
seguintes formas: (I) outdoor; (II) busdoor; folhetos em geral (encartes,
mala direta, catálogo, etc.); (III) folder de apresentação; (IV) anúncios em
revistas e jornais em geral; (V) home page; (VI) cartazes; (VII) back-light;
(VIII) mídia eletrônica (painéis, vídeo-tapes, televisão, cinema, programa
para rádio, entre outros); (IX) vestimentas; (X) produtos comerciais. Por
esta ser a expressão da minha vontade declaro que autorizo o uso acima
descrito sem que nada haja a ser reclamado a título de direitos conexos à
imagem cedida ou a qualquer outra relacionada, e assino a presente
autorização, tendo ciência que após a concessão, a imagem poderá sofrer
modificações.
______________________,
dia
_____
de
______________ de ___________. (assinatura) Nome: Telefone p/
contato:
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