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ATA DE REUNIÃO

No vigésimo sexto dia do mês de setembro de 2016, no horário das 18h e 10min
às 20h e 30min, realizou-se uma reunião do Diretório Acadêmico Thomas Hobbes em
conjunto com os discentes de Relações Internacionais no Campus FURG em Santa
Vitória do Palmar.
A tabela abaixo apresenta as votações abertas e seus resultados de voto.

Proposta
A Favor
Constituir novo DA para a transição
0
Os candidatos poderão se candidatar nas chapas futuras
5
Réplicas de 30 segundos e tréplicas de 20 segundos
4
Abolição das réplicas e tréplicas na Assembleia Geral
3
Adesão das réplicas e tréplicas somente após a 1ª
8
Rodada da Assembleia Geral
A exposição dos position papers deve ter tempo
3
limitado
Debate deve ter regulamentação de tempo
5
Tempo de réplicas e tréplicas em
6
• 30 segundos e 30 segundos
0
• 20 segundos e 30 segundos
A mesa diretora deve traduzir os documentos de
4
resolução para língua espanhola caso haja algum aluno
presente de língua mãe de matriz espanhola
Inclusão de um artigo que atribua a tarefa do aluno
3
“presente-votante” em traduzir seu pronunciamento ou
position paper em língua espanhola caso haja algum
aluno presente de língua mãe de matriz espanhola
Tradução em língua inglesa dos documentos de
1
resolução pela mesa diretora
Da cassação e proposta de não a reeleição da Ex2
Presidente do DATH Júlia Ramos
Utilizar a 2ª Rodada da AG para tratar dos tópicos do
8
DA de transição, da criação de comissões e tratar da
Semana de Acolhida
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Assim expostas as votações, se decide que não haverá a constituição de um novo
DA durante o processo de transição, e assim, os membros do DATH poderão se
candidatar nas chapas futuras. Houve a concordância de que o direito de réplicas e
tréplicas será validado após a 1ª Rodada da Assembleia Geral, tendo ambas tempo igual
de 30 segundos. Se acordou que a regra de continuar regulamentando o tempo de
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pronunciamento ou de leitura do position paper se dará pela mesa diretora. Ficou
acordado que somente a mesa tem o dever de traduzir a resolução caso aja aluno hispanofalante. A cassação da presidenta foi negada pelos membros presentes e tópicos foram
acordados para a 2ª Rodada da Assembleia Geral.
Eu, Raphael Gonçalves de França, asseguro todas as informações contidas aqui e
todas as questões abertas na reunião, assim como sou prova de asseguração da ordem
democrática estabelecida por mim como chefe de mesa e mediador da reunião entre todos
os alunos e membros do DATH.

_______________________________
Raphael Gonçalves de França
Secretário de Relações Exteriores
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