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No vigésimo primeiro dia do mês de setembro de 2016 (21/09/2016), no
horário das 12h às 13h da tarde, realizou-se uma reunião do Diretório Acadêmico
Thomas Hobbes, do curso de Relações Internacionais no Campus FURG de Santa
Vitoria do Palmar, a respeito do futuro destino deste. As duas principais pautas
debatidas foram a dissolução do Diretório Acadêmico Thomas Hobbes e a reforma do
Estatuto do Diretório para formação de um novo Diretório e Estatuto. Decidiu-se que
no dia 05/09/2016, ocorrerá uma Assembleia Geral para a votação da dissolução do
Diretório Acadêmico Thomas Hobbes, precisando de 2/3 dos votos para sua
aprovação. Se as partes assim decidirem e votarem pela dissolução, a Assembleia
pleiteará a apresentação e análise do modelo do Estatuto antes instituído pelo DATH,
possibilitando reformas convenientes aos participantes. Ao início do debate sobre a
representação na forma de host na Assembleia Geral, a aluna Jariane Orcina ficou
responsável pela Presidência de Mesa, o aluno Raphael G. de França como técnico e
a aluna Bruna Abreu pelo controle do tempo. Ainda no mesmo dia, os participantes
votarão pela formação de um Diretório Provisório composto por 5 membros: 1
Presidente, 2 Secretários-Gerais e 2 Ministros de Relações Exteriores. Podem-se
fazer esclarecimentos a respeito de cada função no dia. No dia 12/10/2016 realizarase outra Assembleia Geral para prosseguir com o processo de análise e reforma do
Estatuto. Quando terminar-se e consolidar um Estatuto aprovado pelos participantes,
prevê-se em Assembleia a discussão sobre a imagem do curso, Comissão Eleitoral,
Apresentação das chapas e as votações.
O funcionamento da Assembleia Geral ficou estruturada na função dos 3
alunos participantes anteriormente citados e o debate geral seguido de votação. As
votações necessitam de 2/3 de votos, ou seja, maioria qualificada. Haverá numa
primeira rodada, dar-se 2 min para quais participantes desejarem apresentar seus
Positions Papers e novas pautas ou informativos. As moções, se aprovadas por
votação, possuem um tempo mínimo de 3 min e um máximo de 15min. Cada rodada
será de um 1min. Os participantes podem se retirar a qualquer momento sem devidas
justificativas. Por último, decidiu-se que a Presidenta da Mesa tem direito a voto,
sendo todos estes secretos, incluindo os dos demais participantes.
Eu, Bruno Martins Di Palma, membro do DATH asseguro todas as
informações contidas nesta ata, estando disponível a qualquer consulta.
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