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A um dia do mês de dezembro de dois mil e quatorze, às dezessete horas, reuniram-se na sala do
Centro de Assessoria Jurídico Popular, sob a presidência do Diretor do Instituto de Estudos em
Direito e Sociedade e Professor Dr. Jorge Luas Ribeiro dos Santos, os integrantes da
Clongregação do Instituto de Estudos em Direito e Sociedade. Estando presentes os seguintes
membros: Professor Jorge Luis Ribeiro dos Santos, a Professora Olinda Magno Pinheiro, a
Professora Lorena Santiago Fabeni, a Assistente em Administração Lídia Mana Guimarães de
Miranda e o discente Gustavo Pacheco. Verificando o quórum para o início da reunião, o
Professor Jorre Luís Ribeiro dos Santos passou a palavra para a Professora Lorena Fabeni que
comentou sobre sua apresentação de artigo no evento G/obalÀ4edíafíon Río realizado na cidade
do Rio de Janeiro e que terá seu artigo publicado, recomendado pela ONU, nos anais do evento.
A docente também comentou sobre a importância que os alunos devem dá para a participação
nesses eventos, escrever artigos para serem publicados e participação nos projetos
desenvolvidos pela Faculdade de Direito. Em seguida, o discente Gustavo perguntou a
Professora se haveria projetos a serem desenvolvidos no primeiro semestre de dois mil e quinze
e a mesma informou-o que haverá, e posteriormente o Professor Jorge sugeriu que fosse
organizada uma reunião para os planejamentos e atividades a serem desenvo\vidas no ano de
dois mil e quinze. Dando continuidade a reunião, o Professor Jorge abordou o Primeiro Ponto:
Foi lida, aprovada e assinada a ata da reunião passada. Segundo Ponto: Foi aprovado por
unanimidade o parecer que aprova o pedido de colação de grau antecipado dos discentes
Kamyla Guimarães Frestas, Thayanne Gama de Menezes, Jaqueline Nunes Gonçalves, lsadora
Schmildt, Gustavo Lama Bueno e Rodrigo Sampaio Marques de Souza. Terceiro Ponto: Foi
aprovado por três votos a favor e dois contra que o prazo para a entrega de documentos
solicitados no IEDS e na FADIR será de quarenta e oito horas. Quarto Ponto: Foi aprovada a
comissão para avaliar a progressão da Professora Rejane Pessoa Lama. A banca será composta
pelos professores Jorge Luis, Olinda Magno e Heraldo Montarroyos. Quinto Ponto: Lido e
aprovado o parecer emitido pe]a FA])IR que trata do termo de convênio de clínica de Direitos
Humanos. A comissão para emitir o parecer dado pelo IEDS sobre o mesmo tema será composta
pelos Professores Jorge Luas, Lorena Fabeni e Olinda Magna. A Assistente em Administração
Lidia Mana Guimarães de Miranda lavou a presente ata, que segue acompanhado da lista de
presença com assinaturas dos membros da Congregação do Instituto de Estudos em Direito e
Sociedade que participaram da reunião. 'p'w'p4'#+ H'H'H' #++q'++ 4'+H'+ +#++ H'4'++ #+# H'q'+H'+# ##+#4'+4'q' 'p
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