
 

 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO  

 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE ELEIÇÃO E POSSE DA GESTÃO 2021 

 

O Observatório de Direito Internacional da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(OBDI), grupo de pesquisa cadastrado no Diretório do CNPq sob o espelho nº 

7125637291648450, neste ato representado pelo seu Secretário-Geral, Pedro Victor de Oliveira 

Mota, o qual, no uso das atribuições conferidas regimentalmente, na forma do art. 16, II, convoca 

todos os membros para a ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE ELEIÇÃO E POSSE DA 

GESTÃO para o ano civil 2021, a ocorrer no dia 09 de fevereiro de 2021, às 19:00 (dezenove 

horas) em primeira convocação e, em seguida, às 19:15 (dezenove horas e quinze minutos) em 

segunda convocação.  

 

A ASSEMBLEIA será realizada de forma virtual por medidas de segurança diante da pandemia do 

COVID-19, através da plataforma Zoom, cujo endereço eletrônico será disponibilizado para todos 

os membros pelos meios convencionais de comunicação. 

 

Será deliberada e discutida a seguinte ordem do dia: 01 – eleição e posse dos novos Secretários 

(art. 21, I); 02 – eleição e posse da Comissão de Processo Seletivo (art. 30); e 03 – votação de 

propostas de alteração ao REGIMENTO INTERNO (Art. 18, parágrafo único). 

 

O registro de candidatura das chapas (Secretarias e Comissão de Processo Seletivo) e submissão 

de propostas de emenda ao REGIMENTO INTERNO deverão ser realizados em até 48 (quarenta e 

oito) horas antes da ASSEMBLEIA, endereçadas ao e-mail contato@obdi.ccsa.ufrn.br.  

 

A chapa para as Secretarias deverá ser composta de: (I) Secretário(a)-Geral; (II) Secretário(a) de 

Administração e Finanças; (III) Secretário(a) de Comunicação; (IV) Secretário(a) de Eventos; (V) 

Secretário(a) de Gestão Estratégica, Inovação e Tecnologia; e (VI) Secretário(a) de Parcerias. 

 

A chapa para a Comissão de Processo Seletivo deverá ser composta de 5 (cinco) membros, salvo 

em caso de propositura de redução, conforme art. 30, §1°, que deverá ser requisitada no ato do 

registro da candidatura via e-mail. 

 

Natal/RN, 03 de fevereiro de 2021.   

 

Pedro V. O. Mota 
Secretário-Geral do OBDI 
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