
 

 
 

EDITAL Nº 04/2019 

 

REGULAMENTAÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DA COMISSÃO DE ESTUDOS PARA 

REFORMULAÇÃO DO ESTATUTO DO CAWM E ELABORAÇÃO DE 

REGIMENTOS INTERNOS 

 

 

 

 

 

O Centro Acadêmico Washington Moragas, entidade representativa das/dos 

estudantes do curso de Direito da Universidade Federal de Goiás – Regional Jataí, representado 

por suas/seus coordenadoras/es, da gestão Poder Discente, no uso de suas atribuições legais, 

conforme disposto no Estatuto Social da entidade, torna público e estabelece as normas de 

instituição da Comissão Especial de estudos, elaboração e modificação do Estatuto e de 

Regimentos Internos do CAWM, aprovados em Assembleia Estudantil, por maioria simples, no 

dia 16 de maio de 2019, a qual se dará nos seguintes termos: 

 

 

DA COMISSÃO ESPECIAL 

 

Art. 1º A Comissão Especial de estudos foi constituída e aprovada por meio da 

Assembleia Estudantil, realizada no dia 16 de maio de 2019, às 19h, no Prédio do Curso de 

Direito da Universidade Federal de Goiás/Jataí. 

 

Art. 2º A Assembleia Estudantil deliberou pela aprovação das/os inscritas/os para a 

participação e formação da Comissão Especial, passando a compô-la os seguintes discentes: 

I – Carolina Augusta Barcelos de Andrade; 

II – Gabriel Ruffino Rodrigues; 

III – João Elias Silva Damasceno; 

IV – Jocenir Foppa Neto; 



 

 
 

V – Leonardo Evaristo Teixeira; 

VI – Luana Alves de Oliveira; 

VII – Lucas Santana de Medeiros. 

 

Parágrafo único. A Assembleia Estudantil deliberou pela prorrogação do prazo por até 

7 (sete) dia após a sua realização para a inscrição de demais membros a constituir esta 

Comissão, que se dará por meio de solicitação a ser enacaminhada para o e-mail < 

cawmoragas@gmail.com >.  

 

Art. 3º Não há impedimentos para quaisquer discentes do curso de Direito, salvo os 

casos de trancamento de matrícula e a participação em intercâmbio, mobilidade estudantil 

interna e externa. 

 

Art. 4º Deverá ser nomeado um Presidente para coordenar a Comissão Especial e 

manter relação institucional junto ao Centro Acadêmico Washington Moragas. 

 

Art. 5º A Comissão terá sua vigência por 6 (seis) meses, podendo ser prorrogado por 

igual período pela Coordenação Geral do CAWM. 

 

 

DAS ATRIBUÇÕES DAS COMISSÕES 

 

Art. 6º A Comissão Especial de estudos terá total autonomia para realizar os estudos 

e criação do projeto de alteração do Estatuto do CAWM e de criação de Regimentos Internos 

que versem sobre procedimentos eleitorais. 

 

 

DO PROCEDIMENTO INICIAL DE APROVAÇÃO DO PROJETO 

 

Art. 7º Elaborado o projeto, o Presidente o encaminhará ao CAWM, podendo esta 

entidade somente apreciar disposições que contrariem procedimentos de alteração do seu atual 

Estatuto social. 
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Art. 8º Não ocorrendo objeção ao disposto no projeto, o CAWM o homologará e 

apresentará em sua próxima Assembleia Estudantil. 

 

Art. 9º Para a aprovação do projeto, o CAWM redigirá as normas em que ocorrerá o 

procedimento de aprovação em Assembleia Estudantil, conforme artigo 14, parágrafo único, do 

Estatuto social do CAWM. 

 

 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 10 Os casos omissos serão apreciados e resolvidos pela Comissão Especial. 

 

Art. 11 Este edital, uma vez publicado, entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Jataí, 17 de maio de 2019  

 

 

 

 

João Elias Silva Damasceno 

Coordenação Geral do CAWM 
 
 

 


