
 

 
 

REGIMENTO INTERNO DO OBSERVATÓRIO DE DIREITO INTERNACIONAL DO 

RIO GRANDE DO NORTE (OBDI) 

 
DISPOSIÇÃO INICIAL 

 
 
Art. 1º. O Observatório de Direito Internacional do Rio Grande do Norte (OBDI), iniciativa 

vinculada ao curso de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), 

consiste em Base de Pesquisa registrada no Centro de Ciências Sociais Aplicadas da UFRN sob 

o código GEE470-18 e Grupo de Pesquisa cadastrado no Diretório do CNPq sob o espelho 

dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/7125637291648450, regido por este Regimento Interno e, nos 

casos omissos, pelas deliberações de sua Assembleia Geral. 

 
TÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
 

Capítulo I 

DOS PRINCÍPIOS E OBJETIVOS 
 
 
Art. 2º. O OBDI tem sua atuação pautada pelos seguintes princípios: 

I – Honestidade Intelectual; 

II – Proatividade; 

III – Solidariedade Acadêmica; 

IV – Interdisciplinaridade; 

V – Multidisciplinaridade. 
 
 
Art. 3º. O OBDI tem por objetivos: 

I – Promover o estudo do Direito Internacional; 

II – Eliminar todas as formas de discriminação no discurso científico, buscando uma abordagem 

descolonial, sempre que possível; 



 

 

III – Prestigiar a produção científica e técnica das instituições nordestinas e brasileiras; 

IV – Dialogar com a produção acadêmica em âmbito global, buscando contemplar na pesquisa 

trabalhos científicos escritos em outros idiomas; 

V – Promover a integração do Direito Internacional com outras áreas da ciência jurídica; 

VI – Estabelecer intercâmbio de estudos e parcerias com instituições e acadêmicos. 

 
Capítulo II 

DA COMPOSIÇÃO 
 
 
Art. 4º. O ingresso no quadro de membros efetivos do OBDI ocorrerá por meio de aprovação em 

processo seletivo, do qual poderá participar qualquer aluno regularmente matriculado em curso 

de graduação ou pós-graduação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). 

§ 1º. As regras de cada etapa para fins de seleção serão tema de Edital de Processo Seletivo, 

elaborado por Comissão de Processo Seletivo especialmente designada para esse fim e aprovado 

pelo Conselho do OBDI por maioria simples. 

§ 2º. À Comissão de Processo Seletivo é facultado promover, nos termos do respectivo Edital de 

Processo Seletivo, a seleção de estudantes provenientes de outras IES ou de pesquisadores já 

graduados. 

 
Art. 5º. O ingresso de novos membros docentes se dá por deliberação, que pode ser virtual, dos 

Coordenadores Docentes, estimulada pelo Coordenador-Geral. 

 
Seção I 

Dos Direitos e Deveres dos Membros 
 
 
Art. 6º. São direitos dos membros efetivos do OBDI: 

I – Deliberar nas Assembleias Gerais, com direito a voz e a voto; 

II – Propor a adoção de medidas que julguem convenientes ao interesse do OBDI; 

III – Fazer parte de Comissões de Processo Seletivo; 

IV – Recorrer à Assembleia Geral contra atos de Secretários e do Conselho; 



 

 

V – Solicitar, a qualquer tempo, informações relativas às atividades do OBDI, desde que com 

finalidade para a persecução dos objetivos institucionais; 

VI – Candidatar-se às Secretarias; 

VII – Retirar-se do OBDI, mediante pedido de desligamento encaminhado à Secretaria Geral. 
 
 
Art. 7º. São deveres de todo membro efetivo do OBDI: 

I – Conhecer e cumprir as disposições deste Regimento Interno; 

II – Acatar as deliberações válidas da Assembleia Geral e do Conselho; 

III – Comparecer às Assembleias Gerais e Reuniões Gerais, ainda que por meio eletrônico, e 

justificar suas faltas junto ao membro responsável pela Secretaria da qual faz parte ou ao 

Secretário-Geral; 

IV – Integrar uma ou mais Linhas de Pesquisa; 

V – Cumprir a produtividade acadêmica mínima anual na Linha de Pesquisa em que atuar; 

VI – Informar e instigar a atuação dos órgãos deliberativos na hipótese de descumprimento deste 

Regimento Interno, bem como comunicar ao Conselho qualquer circunstância ou fato lesivo aos 

interesses do OBDI; 

VII – Desempenhar com dignidade a função para a qual foi selecionado ou eleito e os 

compromissos que aceitar, atuando com presteza, diligência, transparência e pontualidade nas 

tarefas que lhe são confiadas e afastando qualquer conduta que possa comprometer o nome e a 

imagem do OBDI; 

VIII – Manter atualizados seus dados cadastrais junto ao OBDI, na Plataforma Lattes e no 

ORCID; 

IX – Atender com presteza ao público em geral, prestando as informações requeridas, 

ressalvadas as protegidas por sigilo; 

X – Agir de acordo com a dignidade do OBDI na vida pública, evitando atos atentatórios à honra 

e imagem do projeto. 

Parágrafo primeiro. Presumem-se lidas, após dois dias úteis de seu envio, as comunicações 

institucionais enviadas para o endereço eletrônico ou telefone celular cadastrado pelo membro 

junto ao OBDI, inclusive via aplicativos de mensagens. 



 

 

Parágrafo segundo. A produção científica dos discentes deve prestigiar a publicação em 

coautoria com um dos Coordenadores Docentes, a fim de que garantir que seja precedida de 

processo de orientação. 

 
Seção II 

Das Penalidades Disciplinares 
 
 
Art. 8º. São penalidades disciplinares: 

I – A advertência; 

II – A destituição de função de Secretário ou Coordenador; 

III – O desligamento. 

 
Art. 9º. As penalidades serão aplicadas pelo Conselho, por escrito: 

I - Pela ausência injustificada nas Reuniões e Assembleias do OBDI ou a sua soma, mesmo que 

descontínuas, que importe em prejuízo ao desempenho das funções assumidas ou designadas ao 

membro; 

II - Por inobservância de deveres previstos neste Regimento Interno ou por adoção de postura 

incompatível com os fins da iniciativa. 

§1º. A justificativa da ausência deverá ser endereçada, no prazo de 5 (cinco) dias úteis: 

a) ao Secretário da Secretaria da qual faz parte, se Assessor; 

b) ao Secretário-Geral, se Secretário; 

c) ao Coordenador-Geral, se Coordenador. 

§2°. O Secretário, Secretário-Geral ou o Coordenador-Geral, conforme o caso, apreciarão a 

justificativa de ausência, podendo acatá-la ou não. Em caso de não recebimento da justificativa, é 

admissível pedido de reconsideração por parte do ausente, se instruído de modo a embasar o seu 

recebimento. 

§3º. Ao membro a que se comine penalidade serão assegurados os direitos à defesa e ao recurso 

junto à Assembleia Geral, endereçado ao Secretário-Geral, no prazo de 15 (quinze) dias úteis. 



 
 

Art. 10º. Cabe ao Conselho resolver sobre a aplicação de qualquer das penalidades 

descritas no art. 7º, fundamentando a sua decisão nas diretrizes do art. 8º. 

 
Capítulo III 

DO CALENDÁRIO DE ATIVIDADES 
 
 
Art. 11. Cabe ao Secretário-Geral elaborar o Calendário de Atividades do OBDI, que 

deverá ser observado por todos os membros efetivos. 

Parágrafo único. Deve o Secretário-Geral dar publicidade ao calendário, procedendo à sua 

apresentação em Reunião Geral. 

 
Art. 12. Constarão do Calendário de Atividades, obrigatoriamente: 

I - As datas previstas para todas as Reuniões Gerais do ano; 

II - As datas previstas para todas as Reuniões de Conselho 

do ano; III - A data da Assembleia Geral. 

 
Art. 13. As Reuniões Gerais serão trimestrais e intercaladas às Reuniões de Conselho, que 

ocorrerão com a mesma frequência, respeitado o recesso geral no mês de janeiro. 

Parágrafo primeiro. O Secretário-Geral e o Coordenador-Geral podem, justificadamente, 

propor exceções à periodicidade trimestral, o que deverá ser aprovado por maioria 

simples. 

Parágrafo segundo. Poderão ser realizadas reuniões presenciais, virtuais ou por 

videoconferência.  

 

Art. 13-A: Reuniões inter-secretariais ocorrerão mensalmente com o objetivo de planejar e 

coordenar as atividades de cada secretaria. 

Parágrafo primeiro. O Secretário-Geral pode, justificadamente, propor exceções à 

periodicidade mensal, o que deverá ser aprovado por maioria simples. 

Parágrafo segundo. Poderão ser realizadas reuniões presenciais, virtuais ou por 

videoconferência.  



 

 

Art. 13-B: Reuniões de acompanhamento de pesquisa ocorrerão mensalmente entre os 

gestores de pesquisa, o Secretário-Geral e o Secretário de Gestão Estratégica, Inovação e 

Tecnologia com o objetivo de acompanhar e medir o progresso feito no andamento das 

pesquisas em cada mês. 

Parágrafo primeiro. O Secretário-Geral pode, justificadamente, propor exceções à 

periodicidade mensal, o que deverá ser aprovado por maioria simples. 

Parágrafo segundo. Poderão ser realizadas reuniões presenciais, virtuais ou por 

videoconferência.  

 
 
 

TÍTULO II 

DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 
 
 

Art. 14. São órgãos do OBDI:  

I – A Assembleia Geral; 

II – O Conselho; 

III – A Comissão de Processo Seletivo;  

IV – A Coordenadoria Docente;



 

 

V – As Secretarias: 

a) Geral; 

b) De Administração e Finanças; 

c) De Parcerias; 

d) De Eventos; 

e) De Comunicação; 

f) De Gestão Estratégica, Inovação e Tecnologia;  

VI – As Linhas de Pesquisa. 

 
Capítulo I 

DA ASSEMBLEIA GERAL 
 
 
Art. 15. A Assembleia Geral é o órgão deliberativo máximo do OBDI, tendo poderes para decidir 

todas as questões a ele relativas, bem como adotar quaisquer medidas que julgar convenientes à 

sua defesa e desenvolvimento. 

 
Art. 16. A Assembleia Geral reunir-se-á: 

I - Ordinariamente, até a primeira semana de setembro, para deliberação de contas, 

demonstrações financeiras e resultados referentes às iniciativas já realizados no ano pelo projeto 

como um todo; 

II - Extraordinariamente, sempre que o interesse do OBDI assim o exigir. 

Parágrafo único. As Assembleias Gerais serão convocadas pelo Secretário-Geral, pelo 

Coordenador-Geral, pela maioria simples do Conselho ou pela maioria simples do voto dos 

membros efetivos do OBDI. 

 
Art. 17. As Assembleias Gerais serão constituídas pela reunião de todos os membros do OBDI. 

 
 
Art. 18. Todas as decisões serão tomadas em Assembleia Geral pela maioria simples de votos 

dos membros votantes presentes. 



 

 

Parágrafo único. Excepcionalmente, exige-se 2/3 (dois terços) dos votos quando a votação tiver 

por objeto: 

I - Deliberar sobre a destituição de seus Secretários ou Coordenadores; 

II - Alterar este Regimento Interno. 

 
Art. 19. A Assembleia Geral será presidida pelo Coordenador-Geral, que terá voto de minerva 

em caso de empate nas votações, e secretariada pelo Secretário-Geral. 

Parágrafo único. Em caso de impossibilidade ou impedimento do Secretário-Geral ou do 

Coordenador-Geral, substitui-los-ão, dentre os Secretários e/ou Coordenadores presentes, o mais 

antigo no OBDI. 

 
Art. 20. Dos trabalhos e deliberações da Assembleia Geral será lavrada ata pelo Secretário-Geral, 

em forma de sumário dos fatos ocorridos, validada pela inserção do seu conteúdo no drive do 

OBDI, após 48 (quarenta e oito) horas de sua inserção, desde que não haja impugnação. 

Parágrafo único. Havendo impugnação à ata, cabe ao Secretário-Geral, ou, caso este estivesse 

impedido na Assembleia Geral, ao Secretário que o substituiu, processá-la e julgá-la, dando 

procedência ou não à impugnação, a partir de quando correrá novamente o prazo 48 (quarenta e 

oito) horas para a sua convalidação. 

 
Art. 21. Compete à Assembleia Geral: 

I – Eleger os Secretários e o Secretário-Geral; 

II – Destituir o Secretário-Geral e os Secretários; 

III – Opinar, quando especificamente convocada para esse fim, sobre os planos de expansão ou 

programas de ação apresentados pelo Conselho; 

IV – Propor e aprovar alterações no Regimento Interno; 

V – Apreciar, em última e única instância, o recurso em matéria de penalização dos membros. 
 
 

Capítulo II 

DO CONSELHO 



 

 

Art. 22. O Conselho, presidido pelo Coordenador-Geral, é o órgão de gestão executiva do OBDI, 

cabendo-lhe formular políticas e estratégias, deliberar, controlar e orientar as ações do OBDI, 

bem como gerir as suas Linhas de Pesquisa, criando-as ou suprimindo-as. 

 
Art. 23. O Conselho será composto por todos os Coordenadores Docentes, pelo Secretário-Geral, 

pelo Secretário de Administração e Finanças, pelo Secretário de Parcerias, pelo Secretário de 

Eventos, pelo Secretário de Comunicação, pelo Secretário de Gestão Estratégica, Inovação e 

Tecnologia. 

Parágrafo único. Para a candidatura ao cargo de Secretário-Geral, exige-se experiência prévia 

como Secretário em qualquer das outras Secretarias, salvo na primeira composição do Conselho. 

 
Art. 24. O mandato do Secretário será de 1 (um) ano civil, sendo permitida uma única reeleição 

para o mesmo cargo. 

 
Art. 25. As reuniões do Conselho serão convocadas pelo Coordenador-Geral, pelo Secretário- 

Geral ou por outros dois Secretários ou outros dois Coordenadores, em conjunto. 

 
Art. 26. As deliberações nas reuniões do Conselho serão tomadas pela maioria simples de votos 

dos Secretários e Coordenadores presentes, considerando-se assim os que participarem das 

reuniões, inclusive por meio eletrônico. 

Parágrafo único. O quórum de início das reuniões do Conselho é de metade da totalidade de seus 

componentes. 

 
Art. 27. A decisão do Conselho acerca da criação de Linhas de Pesquisa levará em consideração 

a necessidade, relevância e especificidade da pesquisa de determinado objeto, inserido no 

contexto do Direito Internacional. 

 
Art. 28. A decisão do Conselho acerca da supressão de Linhas de Pesquisa levará em 

consideração a baixa produtividade ou pequena relevância das suas contribuições para o projeto 

ou para a comunidade científica. 



 

 
 
 

§1°. Exigem-se 2/3 dos votos da totalidade dos componentes do Conselho para suprimir uma 

Linha de Pesquisa. A decisão poderá ser revertida, caso haja Assembleia Geral convocada para 

este fim e votem a favor da manutenção da(s) Linha(s) 3/5 de todos os membros efetivos do 

OBDI. 

§2°. Em caso de manutenção da(s) Linha(s) ora suprimida(s) pelo Conselho, a(s) Linha(s) 

será(ão) restaurada(s) e uma nova supressão para a(s) referida(s) Linha(s) só poderá ocorrer 1 

(um) ano após a data da(s) sua(s) restauração(ões). 

 
Capítulo III 

DA COMISSÃO DE PROCESSO SELETIVO 
 
 
Art. 29. Será formada Comissão especial para a realização de processo seletivo de novos 

membros. 

 
Art. 30. As Comissões terão 7 (sete) componentes, eleitos por maioria simples em Assembleia 

Geral ou Reunião Geral, podendo concorrer qualquer membro efetivo interessado, com a 

obrigatoriedade da presença de pelo menos um Docente. 

§1º. O quórum de membros da Comissão de Processo Seletivo pode ser reduzido para até 3 (três) 

membros, desde que haja aprovação, por maioria simples, em Assembleia Geral ou Reunião Geral. 

§2º. Todas as Secretarias que estiverem oferecendo vaga no processo seletivo devem estar 

representadas por pelo menos um dos seus membros na Comissão. 

 
Art. 31. Compete à Comissão de Processo Seletivo: 

I - Elaborar o Edital de Processo Seletivo, no qual devem constar todos os detalhes relativos ao 

rito da seleção, observados os termos deste Regimento Interno; 

II - Dar publicidade ao Edital de Processo Seletivo, com o apoio da Secretaria de Comunicação; 

III - Planejar e executar todas as etapas do processo seletivo conforme o Edital. 



 

 

Art. 32. Será designado um Docente para atuar como Presidente da Comissão de Processo 

Seletivo, ao qual compete: 

I - Encaminhar o Edital ao Secretário-Geral com, no mínimo, 10 (dez) dias de antecedência da 

data prevista para a realização do processo seletivo, para apreciação pelo Conselho; 

II - Inserir ou fazer inserir as dinâmicas e etapas programadas para o processo seletivo no drive 

do OBDI para que sirva de parâmetro às futuras comissões; 

III - Lavrar ata com o registro das ocorrências de cada etapa da seleção, que deverá ser 

encaminhada ao Secretário-Geral após o término dos trabalhos; 

IV - Dar o voto de minerva em situação de empate nas deliberações da Comissão; 

V - Encaminhar a lista definitiva dos candidatos selecionados à Secretário-Geral. 

 
Art. 33. Após a divulgação oficial do resultado do processo seletivo, a Comissão será dissolvida. 

 
 

Capítulo IV 

DA COORDENADORIA DOCENTE 
 
 
Art. 34. A Coordenadoria Docente será composta por Professores Universitários especializados 

em áreas de interesse do projeto. 

 
Art. 35. Compete aos Coordenadores: 

I – Escolher o material bibliográfico para a preparação dos membros; 

II – Assessorar os membros em relação à sua produção científica; 

III – Acompanhar as Linhas de Pesquisa de sua responsabilidade; 

IV – Marcar reuniões periódicas com as Linhas de Pesquisa de sua responsabilidade; 

V – Relatar a produção e os estudos das Linhas de Pesquisa das quais fazem parte nas reuniões 

do Conselho e nas Reuniões Gerais; 

VI – Apoiar os membros e a Secretaria de Parcerias no êxito das metas de patrocínio; 

VII – Fazer-se presente nas Assembleias Gerais; 

VIII – Fazer-se presente nas reuniões do Conselho; 

IX – Fazer-se presente nas Reuniões Gerais. 



 

 
 
 

Parágrafo único. Novos Coordenadores poderão ser eleitos em Assembleia Geral após a 

submissão de suas candidaturas por um Coordenador efetivo do OBDI. A aprovação da 

candidatura se dará por maioria simples dos presentes à Assembleia Geral. 

 
Art. 36. O Coordenador-Geral será indicado pelos Coordenadores Docentes do OBDI após 

deliberação em reunião própria. 

 
Capítulo V 

DAS SECRETARIAS 
 
 
Art. 37. As Secretarias são órgãos permanentes do OBDI, compostos por 1 (um) Secretário. 

 
 
Art. 38. Cada Secretaria tem atribuições, metas e prazos específicos, de acordo com as 

competências definidas neste Regimento Interno e com as iniciativas a cuja realização o OBDI se 

dedique, sem prejuízo do trabalho em equipe e conjunto entre elas. 

 
Seção I 

Dos Secretários 

 
Art. 39. Compete aos Secretários: 

I – Administrar o OBDI, estabelecendo suas prioridades, focalizando, operacionalizando e 

executando os programas do Associação; 

II – Propor e executar políticas e planos estratégicos, bem como implementar os programas e 

prioridades estabelecidas; 

III – Propor alteração do Regimento Interno à Assembleia Geral; 

IV – Promover a integração entre as Secretarias através do fornecimento à Secretaria-Geral das 

informações necessárias ao acompanhamento permanente das atividades do OBDI; 

V – Convocar a Assembleia Geral, na forma deste Regimento Interno; 

VI - Fazer-se presente nas reuniões do Conselho. 



 

 
 
 

Seção II 

Da Secretaria-Geral 
 
 
Art. 40. A Secretaria-Geral é responsável pelas estratégias gerais do OBDI, por zelar e integrar a 

equipe e harmonizar o trabalho desempenhado pelas Secretarias. 

Parágrafo único. A Secretaria-Geral será composta pelo Secretário-Geral, que poderá 

disponibilizar vagas para ser assessorado. 

 
Art. 41. Cabe ao Secretário-Geral: 

I – Orientar o trabalho dos Secretários; 

II – Coordenar os Secretários ao longo das iniciativas e nelas estar disponível para resolver 

eventuais problemas que possam surgir; 

III – Conduzir a construção de estratégias, metas e planos táticos da equipe; 

IV – Gerenciar todos os Secretários e monitorar o desempenho de cada Secretaria mensalmente; 

V – Construir o Calendário de Atividades, direcionar metas e velar pelo seu cumprimento; 

VI – Marcar e convocar as Reuniões do Conselho, Assembleias Gerais e Reuniões Gerais e 

sugerir as pautas das reuniões; 

VII – Presidir as Reuniões do Conselho, Assembleias Gerais e Reuniões Gerais; 

VIII – Lavrar as atas das Reuniões do Conselho, Assembleias Gerais e Reuniões Gerais; 

IX – Trabalhar a gestão de pessoas com a equipe e atuar na resolução de problemas com os 

membros; 

X – Auxiliar no acompanhamento dos desempenhos dos Secretários e Assessores, ajudando a 

elaborar relatórios, quando necessário; 

XI – Prover feedbacks individuais, quando necessário, e feedbacks das Secretarias e Linhas, 

periodicamente; 

XII – Realizar pesquisas de clima de trabalho periodicamente; 

XIII – Estruturar campanhas que gerem estímulos para a equipe; 

XIV – Sugerir as confraternizações periódicas do OBDI; 



 

 

XV – Cobrar de Secretários cujos índices de desempenho de suas Secretarias não estejam 

atingindo graus satisfatórios; 

XVI - Cuidar da expansão das atividades do OBDI e do crescimento do projeto. 
 
 

Seção III 

Da Secretaria de Administração e Finanças 
 
 
Art. 42. A Secretaria de Administração e Finanças é responsável pela gestão dos procedimentos 

administrativos, pelos cadastros no SIGAA (salvo os cadastros de eventos, cuja responsabilidade 

é da Secretaria de Eventos, sem prejuízo de atuação conjunta) e no CNPq, pela emissão dos 

certificados dos membros, participantes, organizadores e palestrantes das iniciativas do projeto e 

pela saúde financeira do OBDI. 

 
Art. 43. Compete ao Secretário de Administração e Finanças: 

I – Advogar pela conquista do espaço físico próprio do OBDI na UFRN, planejando as ações 

necessárias; 

II - Construir e monitorar o planejamento financeiro com projeção de cenários, revisando-o e 

atualizando-o sempre que necessário; 

III – Desenvolver e acompanhar o fluxo de caixa da iniciativa; 

IV – Responsabilizar-se pelas inscrições das iniciativas, no que diz respeito ao cadastramento, ao 

pagamento e à emissão dos certificados; 

V – Fornecer, junto à Secretaria de Comunicação, o suporte aos participantes da iniciativa, no 

que se refere a inscrição e pagamento; 

VI – Apresentar relatórios financeiros trimestralmente ao Conselho; 

VII – Autorizar ou não o pagamento de contas e as compras para a iniciativa; 

VIII – Responsabilizar-se por aprovar ou não e prover os reembolsos da equipe; 

IX – Responsabilizar-se por abrir e fechar a conta bancária da iniciativa e suas transações; 

X – Elaborar os orçamentos e o relatório Financeiro após a iniciativa, e enviá-lo dentro de 30 

dias para a Secretaria Geral; 

XI – Dar suporte e acompanhar todas as atividades da Secretaria de Administração e Finanças; 



 

 

XII – Traçar e acompanhar todas as metas relacionadas à Secretaria de Administração e 

Finanças; 

XIII – Marcar e conduzir as reuniões da Secretaria de Administração e Finanças; 

XIV – Assegurar-se do cadastro no SIGAA de todas as iniciativas do OBDI. 

 
Seção IV 

Da Secretaria de Parcerias 
 
 
Art. 44. A Secretaria de Parcerias é responsável pela prospecção de parceiros e patrocinadores 

das iniciativas. 

 
Art. 45. Compete ao Secretário de Parcerias: 

I – Responsabilizar-se pela prospecção de parceiros que estejam em consonância com o OBDI; 

II – Construir, se necessário com apoio da Secretaria de Comunicação, o documento de parcerias 

e organizar os benefícios de acordo com as cotas; 

III – Formular contratos de parceria; 

IV – Gerenciar o andamento das parcerias; 

V – Definir, junto à Secretaria Financeira, as prioridades para prospectar parcerias; 

VI – Responsabilizar-se por cumprir os benefícios acordados em todos os contratos de parceria 

fechados para as iniciativas; 

VII – Apresentar relatório de resultados para os parceiros e patrocinadores da iniciativa; 

VIII – Dar suporte e acompanhar todas as atividades da Secretaria de Parcerias; 

IX – Traçar e acompanhar todas as metas relacionadas à Secretaria de Parcerias; 

X – Marcar e conduzir as reuniões da Secretaria de Parcerias. 

 
Seção V 

Da Secretaria de Eventos 
 
 
Art. 46. A Secretaria de Eventos é responsável pela organização dos eventos acadêmicos, de 

arrecadação (em conjunto com a Secretaria de Parcerias) e de integração do OBDI. 



 

 
 
 

Art. 47. Compete ao Secretário de Eventos: 

I – Elaborar o calendário de eventos; 

II – Estruturar, junto à sua equipe, o(s) objetivo(s) do evento; 

III – Cadastrar o evento no SIGAA (ou delegar e assegurar-se da existência do cadastro); 

IV – Planejar a utilização de recursos visuais durante a iniciativa; 

V – Planejar, junto à Secretaria de Comunicação, as divulgações da iniciativa; 

VI – Planejar e organizar os eventos de integração; 

VII – Responsabilizar-se pelos contatos com o(s) local(is) da iniciativa; 

VIII – Se necessário, organizar e planejar alimentação do evento; 

IX – Se necessário, estudar a necessidade e viabilidade da existência de traslados; 

X – Quando possível, planejar juntamente à Secretaria de Comunicação kits para o evento, 

como: pastas, blocos, canetas, papeis e outros, bem como as camisetas da equipe; 

XI – Traçar e acompanhar todas as metas relacionadas à Secretaria; 

XII – Marcar e conduzir as reuniões da Secretaria. 

 
Seção VI 

Da Secretaria de Comunicação 

Art. 48. A Secretaria de Comunicação é responsável pela divulgação das iniciativas do OBDI. 

Art. 49. Compete ao Secretário de Comunicação: 

I – Traçar o Planejamento Estratégico de comunicação e Plano de Marketing das iniciativas; 

II – Planejar e construir as mídias sociais; 

III – Responsabilizar-se pelas postagens das mídias sociais e do website; 

IV – Acompanhar as mídias sociais, interagindo quando necessário; 

V – Dar suporte e acompanhar todas as atividades da Secretaria de Comunicação; 

VI – Traçar e acompanhar todas as metas relacionadas à Secretaria de Comunicação; 

VII – Marcar e conduzir as reuniões da Secretaria de Comunicação; 

VIII - Responsabilizar-se pelo desenvolvimento de material gráfico junto à assessoria. 



 

 
 
 

Seção VII 

Da Secretaria de Gestão Estratégica, Inovação e Tecnologia 
 
 
Art. 50. A Secretaria de Gestão Estratégica, Inovação e Tecnologia é responsável pela inserção 

de mecanismos e ferramentas que proporcionem aumento na eficácia da gestão e na 

produtividade dos membros. 

 
Art. 51. Compete ao Secretário de Gestão Estratégica, Inovação e Tecnologia: 

I – Pesquisar, apresentar e implementar ferramentas de auxílio à gestão e à pesquisa acadêmica; 

II – Oferecer suporte tecnológico às atividades de pesquisa e à promoção de eventos; 

III – Elaborar um Plano de Estratégia e Inovação bienal para as atividades do OBDI, inclusive 

com proposta de produtividade mínima por Linha e por membro a ser aprovada pelo Conselho; 

IV – Buscar e sugerir ferramentas inovadoras de apoio à pesquisa, à promoção de eventos e à 

comunicação das atividades do OBDI. 

 
Capítulo VI 

DAS LINHAS DE PESQUISA 
 
 
Art. 52. As Linhas de Pesquisa serão criadas e cadastradas nas bases da PROEX (via SIGAA) e 

do CNPq mediante aprovação do Conselho, a depender da relevância do objeto a ser pesquisado 

e de sua viabilidade. 

Parágrafo único. As Linhas de Pesquisa cuja performance resulte aquém do esperado poderão ser 

excluídas por deliberação do Conselho. 

 
Art. 53. As Linhas de Pesquisa serão compostas pelo(s): 

I – Líder do Projeto; 

II – Gestor do Projeto; 

III – Membro(s). 



 

 

Seção I 

Líder do Projeto 

 
Art. 54. O (a) Líder do Projeto será um (a) Professor (a) Universitário (a) que acompanhará o 

desenvolvimento das atividades efetuadas na sua respectiva Linha de Pesquisa, sendo o seu 

escopo a ratificação do material bibliográfico e dos projetos de pesquisa elaborados pelo(s) 

membro(s) da Linha de Pesquisa. 

 
Seção II 

Gestor do Projeto 

 
Art. 55. O (a) Gestor (a) do Projeto será um (a) Membro (a) da Linha de Pesquisa que será 

responsável por comunicar frequentemente ao Líder do Projeto os andamentos das atividades 

desenvolvidas na Linha de Pesquisa, bem como por assegurar a produtividade desta. 

 
Seção III 

Membros 

 
Art. 56. Os Membros são todos aqueles pesquisadores que compõem as Linhas de Pesquisa e que 

estão devidamente cadastrados na base de dados do Observatório de Direito Internacional do Rio 

Grande do Norte junto à PROEX e ao CNPq. 

 
 

ATO DAS DISPOSIÇÕES REGIMENTAIS TRANSITÓRIAS 
 
 
Art. 1. O presente Regimento Interno será apreciado na primeira Reunião Geral do ano de 2020 

e será considerado aprovado se houver a aceitação da maioria simples dos presentes. 

 
Art. 2. Uma vez aprovado, o Regimento Interno entrará imediatamente em vigor. 



 

 

Art. 3. As Secretarias e o Conselho deverão ter suas funções preenchidas por deliberação na 

primeira reunião e, uma vez eleitas, contar-se-á a duração de 1 (um) ano civil dos respectivos 

mandatos. 


