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Aos dezenove dias do mês de dezembro de dois mil e quatorze, às dezessete horas,
reuniram-se na sala do Instituto de Estudos em Direito e Sociedade, no Campus 1, da
Universidade Federal do Sul e Sudeste do Para, sob a presidência da Diretora Adjunta
do Instituto de Estudos em Direito e Sociedade, a Professora Mestra Olinda Magno
Pinheiro, os integrantes da Congregação do Instituto de Estudos em Direito e
Sociedade. Estando presentes os seguintes membros: Lídia Mana Guimarães de
Miranda, Carolina Maués da Salva, Júlio César da Costa, Rejane Pessoa de Lama,
Gustavo Salva Pacheco e Lorena Santiago Fabeni. Verificando o quórum para o início da
reunião, a Professora abordou o Primeiro Ponto: Leitura e aprovação do trabalho do
professor Hirohito Diego Athayde Arakawa: Propedêutica Jurídica: Revisando a base
mestra do direito, sob quebra de interstício, após leitura do trabalho, foi aprovado por
unanimidade. Segundo Ponto: Foi realizado leitura do Orçamento para o ano de dois
mil e quinze do Instituto e ficou decidido que cada setor deverá encaminhar até o dia
trinta de janeiro de dois mil e quinze as demandas para o ano. A professora Lorena
abordou sobre o sumiço de materiais nas salas e, eu, coordenadora administrativa do
instituto, Carolina Maués, informem sobre o aviso aos guardas sobre o fechamento das
salas quando não estiver ocorrendo as aulas ou quaisquer outros eventos autorizados
pelo Instituto. A professora Lorena também falou sobre a importância de um veículo
para o Instituto para os Projetos de Extensão da Faculdade. Terceiro Ponto: Foi
referendado a portaria de vinte e três de dois mil e quatorze, a qual nomeia a Comissão
formada pelas servidoras Solange do Vale Ricarte da Salva e Carolina Maués da Salva a
fim de avaliar o pleito do discente Marcos Vinicius Rodrigues de Azevedo, o qual
solicita tutorial em período letivo especial da matéria Direito Agrário. Quarto Ponto:
Aprovação do Parecer da Comissão que aprovou a progressão funcional da professora
Rejane Pessoa de Lima de assistente um para assistente dois, de assistente dois para
assistente três, de assistente três para assistente quatro e de assistente quatro para

para constar, eu, Carolina Maués da Salva, Coordenadora Administrativa do lbstituto de c-''T~"-/

adjunto um, foi aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, a Presidência
agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a sessão às dezoito hora;, da qual,
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Estudos em Direito e Sociedade, lavrei a presente ata que após aprovada, será assinada
demais Conselheiros.Senhorapela
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