Portaria nº 01/12
Nomeia Integrantes NDE e
Preparação para o Exame da OAB.

O Colegiado da Escola Superior Dom Helder Câmara, no uso de suas atribuições
legais, Nomeia os Docentes Integrantes do Núcleo Docente Estruturante (NDE),
conforme Portaria 04/10, que passa a ter também as funções relativas á preparação
imediata para o Exame da OAB, acrescentando às atribuições do NDE, as seguintes
funções:
Art. 1º – O Núcleo tem também a finalidade principal sistematizar e coordenar as
atividades e metodologias de preparação dos discentes do Curso de
Direito – Graduação, da Escola, para o máximo desempenho nas
aprovações do Exame da OAB.
Art. 2º – São atribuições e tarefas do Núcleo, além das atribuições da Portaria 04/10:
a) avaliar a eficácia das atuais atividades, programas de conteúdo,
metodologias de aulas e avaliações, recursos técnicos e outros meios
direta ou indiretamente relacionados à preparação para o Exame da
OAB;
b) fazer um diagnóstico da atual situação dos discentes, suas demandas,
deficiências e potenciais, relativamente à preparação ao Exame da
OAB;
c) propor ao Colegiado da Escola ações e metodologias afins;
d) coordenar e acompanhar a execução de todas as atividades
institucionais de preparação ao Exame da OAB;
e) apresentar nas reuniões do Corpo Docente da Graduação relatórios
das atividades e avaliações da eficácia das mesmas, propondo ações,
instrumentos e métodos para o seu desenvolvimento.
Art. 3º – O Núcleo é composto pelos seguintes docentes:
Beatriz Souza Costa (Coordenadora); Élcio Nacur Rezende; Émilien Vilas Boas Reis
Luiz Gustavo Gonçalves Ribeiro; Marcelo Santoro Drummond; Romeu Faria Thomé
da Silva.
Art. 4º – Os Integrantes do Núcleo ora nomeados têm mandato dos dois semestres
letivos do presente ano.
Art. 5º – Ficam revogadas as disposições em contrário.
Art. 6º – Esta Portaria entra em vigor na presente data.
Belo Horizonte, 10 de fevereiro de 2012.
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