
CENTRO UNIVERSITÁRIO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ALTO VALE DO ITAJAÍ  

EDITAL/COORD. DIREITO Nº 03/2018 
 

A Coordenadora do Curso de Direito, da Área das Ciências Socialmente Aplicáveis, do Centro 
Universitário para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí, no uso de suas atribuições e na forma 
do regimento e Estatuto da Universidade, estabelece: 
 

 Art. 1º. Considerando que 03 (três) acadêmicos do Curso de Direito solicitaram a apresentação de banca especial de 

Trabalho de Curso de Direito e apresentaram o Termo de Aptidão, portanto, se habilitaram para apresentação e defesa de seu trabalho 

perante a banca examinadora, serve o presente Edital para homologar a entrega e definir a apresentação, conforme anexo, que passa a 

fazer parte integrante do presente Edital. 

Parágrafo único: Além dos acadêmicos que solicitaram banca especial, está agendada também 01 (uma) acadêmica que tive 

sua banca remarcada em função de ausência de membro da banca na data agendada para a sua respectiva banca regular.   

 

Art. 2º. Fica mantida a reunião preliminar dos professores de cada banca, que antecedem ao início dos trabalhos onde os 

professores poderão manifestar-se sobre o Termo de Aptidão de cada trabalho, retirando-o inclusive, se necessário e, em consequência, 

cancelando-se a apresentação e defesa da banca. 

 

§1º. A oportunização de nova banca para apresentação e defesa é possibilidade que cabe à banca avaliadora, conforme a 

interpretação da gravidade do problema que determinou a retirada do Termo de Aptidão. 

 

§2º. A nova oportunização de banca, se for o caso, deverá ser justificada por escrita pelo(a) Presidente da banca, devendo a 

justificação ser encaminhada à Coordenação do Curso de Direito para verificação e possível homologação. 

Art. 3º. Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em contrário. 

Rio do Sul, 29 de junho de 2018. 

CHEILA DA SILVA DOS PASSOS CARNEIRO 

Coordenadora do Curso de Direito UNIDAVI 



CENTRO UNIVERSITÁRIO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ALTO VALE DO ITAJAÍ  

ANEXO I 
 

  Dia Aluno Título Hora Orientador Membro 1 Membro 2 

 
05/07/2018 

5ª feira 
 

Altair Lamim Júnior 
A aplicação do princípio da insignificância 

pelo delegado de polícia 
13:00 
14:00 

 
Leonardo 

Marcondes 
Machado 

 
Mickhael Erik 

Alexander 
Bachmann 

 

 
Rosa Maria Kahl 

Lehmkuhl 

 
05/07/2018 

5ª feira 
 

Ana Flávia Alves 
Guimarães. 

Alienação parental: consequências 
jurídicas e sua influência no 

comportamento da criança e adolescente. 

14:00 
15:00 

Joseane Laurindo 

 
Mickhael Erik 

Alexander 
Bachmann 

 

 
Rosa Maria Kahl 

Lehmkuhl 

  Dia Aluno Título Hora Orientador Membro 1 Membro 2 

 
06/07/2018 

6ª feira 
 

João Pedro Costa de 
Borba 

A fraude na partilha de bens durante o 
procedimento do divórcio 

13:00 
14:00 

Rosa Maria Kahl 
Lehmkuhl 

 
Mickhael Erik 

Alexander 
Bachmann 

 

 
Cheila da Silva 

dos Passos 
Carneiro 

 
06/07/2018 

6ª feira 
 

Carlos Alberto Ledra 
A lei de iniciativa popular e seus reflexos 
nas constituições estaduais e lei orgânica 

dos municípios 

14:00 
15:00 

Marco Vinicius P. de 
Carvalho 

 
Mickhael Erik 

Alexander 
Bachmann 

 

 
Cheila da Silva 

dos Passos 
Carneiro 

 


