Universidade Federal do Rio Grande – FURG
Faculdade de Direito – FADIR
Curso de Relações Internacionais
Diretório Acadêmico Thomas Hobbes – DATH
ATA DE REUNIÃO
No décimo sexto dia do mês de maio de 2018, no horário de 15 horas, realizou-se
reunião da nova gestão do Diretório Acadêmico Thomas Hobbes realizada fora do
Campus de Santa Vitória do Palmar. Estavam presentes na reunião os membros, Caroline
Alves Matos, Isadora Teixeira, Mariana Schneider, Jahde Lopez, Vinicios Novelli Schulz
e Zuri Damasceno.
As pautas discutidas em reunião foram as seguintes:
1º - Votação do Slogan do Diretório Acadêmico de Relações Internacionais da FURG –
Frame escolhida por votação unânime entre os membros. Mariana Schneider ausente durante a
votação. Fica decidido que este é o Logo que será utilizado para fins de divulgação do Diretório
Acadêmico de Relações Internacionais da FURG.

2º - Convocação de assembleia para a posse do novo D.A.: Decisão do evento para solicitação
de ônibus a FADIR, calendário de eventos, plano de ação, Nome do D.A., Pauta da FADIR.
Fica decidido que a assembleia ocorreria em primeiro momento no dia 22 ou 23 de maio, a
depender da possibilidade de organização do Curso de Eventos o dia da assembleia. A assembleia
será dividida em: Cerimônia de posse oficial da nova gestão do diretório acadêmico, votação para
a mudança do nome do Diretório Acadêmico Thomas Hobbes, apresentação do calendário de
eventos e apresentação do plano de ação da nova gestão. O responsável pela organização do plano
de ação será Zuri Damasceno. A responsável pela organização do calendário de eventos de 2018
será Jahde Lopez.
3º - Filiação ao FENERI e ao CONERI – Conversa em andamento com a FENERI (à cargo
de Isadora)
Depende de retorno dos órgãos estudantis para filiação. Pauta fica em aberto para próxima
reunião.
4º - Reunião da FADIR de 04 de maio de 2018. (Representante dos Discentes Luan Brum)
O representante dos discentes Luan Brum repassou a situação ocorrida na reunião da
FADIR referente as 40 horas para professor do Curso de Relações Internacionais, sendo ao curso
de R.I. cabível a escolha de um professor de dedicação exclusiva. Porém estas horas foram
solicitadas pelo professor Fernando Amaral, que se encontrava afastado da FURG, para a
realização de doutorado em Filosofia. Ao retornar a Universidade, o mesmo reivindicou as 40hrs
para ele.
Este fato amputa o curso de RI da escolha de um professor de dedicação exclusiva. Apesar
de haver uma divisão visível na reunião do conselho da FADIR, a votação para decisão da entrega
das horas para o professor Fernando Amaral teve decisão que afeta negativamente o curso. Ainda
existe uma chance de recorrer da decisão, e o representante Luan Brum se comprometeu a ficar a
par da última reunião a qual o mesmo não estava presente, e repassar as informações ao D.A. e
aos alunos em Assembleia. Apesar do ocorrido, foi destacado que o novo diretor da FADIR Prof.
Dr. Anderson Orestes Cavalcante Lobato, se mostra interessado em ajudar o curso de Relações
Internacionais em suas demandas.
5º - Reunião com todos os Diretórios Acadêmicos do Campus de Santa Vitória do Palmarconvocada pelo D.A. de Hotelaria
Gabriel, membro do diretório acadêmico de Hotelaria convocou a todos os diretórios
acadêmicos do Campus de SVP para reunião à fim de encontrar meios de resolver problemas com
demanda de professor nos cursos de Santa Vitória do Palmar. Destaca-se o fato de a Diretora do
Campus estar solicitando nos seus limites os professores necessários, porém é necessário

convocar os alunos para que esses demonstrem a sua insatisfação. Fica decidido que a reunião
será marcada após realização da assembleia com os alunos de Relações Internacionais.
6º - Reunião do conselho do CAMPUS SVP
O novo e-mail do Diretório Acadêmico foi repassado para Adriana na secretaria do
Campus para o aviso de reuniões. Diretora do Campus de SVP, solicitou a presença de um
membro do DA nas reuniões que ocorrem toda a quinta feira. Fica decidido que haverá a
rotatividade dos membros do Diretório Acadêmico de Relações Internacionais na reunião, e que
o presente terá que redigir um relatório em no máximo 48 horas para repassar o que foi discutido.
7º - Alteração do nome do DA
Os membros levarão sugestões de nome, mas ficará aberto a escolha e votação aos alunos
de Relações Internacionais.
8º - Moletom- adesivo / enquete
Definir em enquete através de formulário do Google, a ordem do que os alunos preferem
que seja feito pelo DA, moletom, adesivos e afins, escolhidos por ordem de número de votos.
9º - Palestra para alunos.
Está ocorrendo conversas com professores para a organização de um futuro ciclo de
palestras do Curso de Relações Internacionais organizada pelo Diretório Acadêmico. O Prof. Dr.
Felipe Kern Moreira se dispôs a ajudar com à parte de Certificados emitidos à professores e
alunos.
10º - Administração da Página do Facebook
Administração compartilhada no facebook, com publicações aprovadas por maioria do
Diretório Acadêmico.
11º - Repassar ao administrador do site de Relações Internacionais da FURG a alteração da
gestão da D.A., incluir o novo estatuto, e fazer a divulgação das Atas de reuniões no site.
Caroline Matos estará repassando os dados necessários ao Prof. Dr. Daniel Lena
Marchiori Neto para a alteração dos dados na página.
12º - Reunião interna do DA, de 15 em 15 dias – havendo quórum.
Fica decidido que o DA realizará reuniões de 15 em 15 dias, havendo quórum para o
mesmo.

13º - Comissão eleitoral do Comércio Exterior em caso de eleição.
Os membros ficam de acordo com votação unanime de que se disponibilizará a ser
Comissão eleitoral do Curso de Comércio Exterior para eleição de Diretório Acadêmico.
14º - Manifestar apoio do DA aos coletivos
Fica decidido que o DA manifesta apoio aos Coletivos, para conceder espaço de fala aos
alunos.
15º - IV Semana acadêmica de Relações Internacionais
Decidir em próxima reunião a estrutura da IV semana acadêmica.
Não havendo mais a ser relatado nesta Ata, Eu, Vinicios Novelli Schulz, asseguro que
todas as pautas discutidas e abertas em reunião se encontram relatadas neste documento. E faz
saber que esta, estará disponível a todos aqueles a quem interessar.

