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INFORMATIVO 02/2020 
 DA COORDENAÇÃO DO CURSO DE DIREITO 

 

Conforme divulgado nos meios de comunicação da Faculdade Cristo Rei, será 

realizado de 19 a 23 de outubro de 2020 o I CONID - CONGRESSO 

INTERNACIONAL DE DIREITO "DIREITO, LIBERDADES E ATIVISMO 

JUDICIAL".  

Este evento contará com a participação de palestrantes de renome nacional e 

internacional, de forma a proporcionar que todos os participantes possam 

ampliar o conhecimento na área jurídica. 

O evento será transmitido gratuitamente, todos podem participar. Somente será 

cobrado daqueles que desejarem submeter resumo ou obter a certificação de 

participação no evento.  

Aos acadêmicos que participarem do evento (palestras), atribuiremos até 2,0 

(dois) pontos em todas as disciplinas que atualmente estão sendo realizadas 

remotamente com aulas síncronas, mediante o envio ao professor de um 

relatório sobre as palestras realizas. Destaca-se que haverá verificação do 

relatório para observar se há relação com as palestras ministradas. 

O relatório deverá ser encaminhado aos professores das disciplinas cursadas 

até o dia 13/11/2020. 

Dessa forma, a nota final do Segundo Bimestre das disciplinas remotas deste 

semestre letivo será composta da seguinte forma: 

a) 7,0 (sete) pontos referentes à prova; 

b) 2,0 (dois) pontos referentes a participação no Congresso e envio de 

relatório; 

c) 1,0 (um) ponto referente a atividades aplicadas pelo docente da disciplina; 

d) Totalizando 10,0 pontos 

Por se tratar de um evento on-line, eventual problema de acesso do acadêmico 

nas palestras realizadas não causará prejuízo ao acadêmico, o mesmo poderá 

acessar o conteúdo gravado após a liberação pela IES. 

 

Cornélio Procópio, 06 de outubro de 2020 

 
Almir Gallassi 

Coordenador do Curso de Direito 

http://faccrei.edu.br/
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