Ata da Reunião Administrativa – 23/11/2011
Gestão Terceira Via

Início: 13h55min
Local: Sala do 1º ano de Direito
Informes:
1. Guilherme Cardoso (Dolo) repassou recadodo Serginho sobre ENUDS
que ocorrerá do dia 01 a 05/02/2012, na Bahia. É importante que um
representante de cada curso esteja presente. Luiz Adriano Moretti
(Puritano) sugeriu pleitear uma bolsa de apoio à participação em eventos
acadêmicos. Tema: “Raça e Religiosidade: Abrangendo as fronteiras das
diversidades sexuais”.
Pautas:
1. Tema do Ciclo Jurídico
2. Apoio a USP e a UNIR
3. Viagem à posse do XI de Agosto
4. Segunda cadeira do Conselho de Curso

1. Temas Sugeridos:


Tutela coletiva e os novos direitos (sugerido por Anelisa)



Direito Civil Constitucional (sugerido por Puritano)



Direitos das instituições financeiras (sugerido por Puritano)

Puritano faz uma explanação sobre os temas sugeridos por ele. Sara
sugeriu que sejam tirados dois desses temas para a realização de uma votação
nos plantões. Ane explica o tema sugerido por ela. Dois temas irão para
votação: Direito Civil Constitucional e Tutela coletiva e os novos direitos. A
votação será realizada nos plantões de terça (29/11) e quinta (01/12).

2. Ane esclarece a situação de greve na UNIR. Moção de apoio seria sobre a
transparência no uso da verba e segurança dos alunos e professores

envolvidos na greve. Votação: apoio aprovado por unanimidade (UNIR).
Quanto a USP: Marina Ribeiro (Zíper) expõe sua opinião e diz ser difícil
saber qual é a realidade da situação. Victor sugere que seja feita uma
carta de repúdio à ação da polícia na retomada do prédio. Votação para
decidir se o CADir se manterá neutro ou irá manifestar-se através da
moção. Neutralidade foi aprovada por unanimidade.
3. Guilherme Dias (Mindingo) conversou com a secretária do Fernando
Fernandes sobre um possível „apoio financeiro‟ para a viagem a São
Paulo. Votação para decidir se mandaremos representantes. Todos
concordaram. Sugestão para que sejam escolhidas duas pessoas para ir.
Ninguém se manifestou contra a ida de dois representantes. Serão
bancados os gastos com transporte (máximo de R$ 150,00 com cada um
deles). Sara e Marcos (Subzero), por serem coordenadores de Política
Externa, foram escolhidos.
4. O CADir deve indicar um representante para a segunda cadeira do
Conselho de Curso que deve ser do quarto ou quinto ano em 2012.
Término: 14h47minh
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