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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA
CONGREGAÇÃO DO IEDS
INSTITUTO DE ESTUDOS EM
DIREITO E SOCIEDADE/UNIFESSPA

UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL
E SUDESTE DO PARA.

Aos 30 dias do mês de abril de 2014, às 20:17hs, reuniram-se na Sala da Turma de
Direito 2010 os integrantes da Congregação do IEDS. Verificado o quomm para o
início da reunião, a técnica Solange Ricarte reafinnou a importância das reuniões deste
instituto iniciar nos horários designados. O professor Jorge Luis Ribeiro propôs que
fosse elaborado um calendário pemlanente em que serão marcadas as reuniões.
Posteriomlente, o Professor Jorge abordou o primeiro ponto da reunião para aprovação
do ad r(?Áerend m que diz respeito à portaria 01/2014, que concede IOh de carga horária
à Professora Daniela Dias, para que a mesma coordenasse um curso de aperfeiçoamento
em Direito Agrário pela UFPA-Belém, ocasião na qual foram lidos os seus termos e
lembrado que o Conselho da Faculdade de Direito já anteriormente aprovara a
concessão de carga horária nos mesmos termos. Em votação, foi aprovado por
unanimidade. Passou-se ao segundo ponto que tratou da aprovação de ad r $erendum
que instituiu a Portaria que regulamenta os critéüos de pontuação da atividade
relacionada ao concurso público para provimento de cargo de professor efetivo da
UNIFESSPA. Submetido aos membros do instituto para aprovação do ad rieÃerendzzm
este foi aprovado por unanimidade. Terceiro ponto: o presidente do IEDS passou à
leitura dos tempos do acordo entre o IEDS e a reitoria da UNIFESSPA relacionado à
contratação de Professor efetivo. A técnica Solange propôs mudança nos termos do
texto. O professor Jorre propôs que seja acrescentado vedação diferenciada a uma das
cláusulas; a professora Rdane sustentou que não há necessidade de alteração do texto.
Em votação sobre a mudança no texto, por três votos a favor à manutenção e dois
contra, foi aprovada a proposição da professora Rejane e coram mantidos os termos da
portaria. Quarto ponto: tratou-se, então, da aprovação ad r( Acre/zdzzm para substituição
de membros da banca do concurso para professor efetivo tendo-se em vista o
impedimento de três suplentes. A Prof'essora Lorena ressaltou a importância de ser
integrado à banca um Professor que exerça o magistério em outra instituição de ensino
superior. Já a técnica Solange propôs que o Professor Clovis Barbosa da UNIFESSPA e
a Professora Ana do CESUPA, sejam indicados como membros suplentes da banca. Em
votação, foi aprovado por unanimidade. Quinto ponto: a Professora Rejane
.que ítNse incluído no ponto "o que ocorrer", a aprovação do pedido de progressão da
Proíeljsbra Olinda Magna, o que foi deferido por unanimidade. Foi lido o parecer da
bbncajfàrmada pelos professores Dr. Jorge Ribeiro, prof. Dra. Daniella Dias e prof. Dr.
HVral+oIMontarroyos. O parecer da banca foi favorável ao pedido de progressão da
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professora Olinda Magno. Em votação o parecer este foi aprovado por unanimidade.
Ficou consignado que a ata da reunião anterior será lida na próxima reunião. E para
constar eu, Fábio Leonato Olivei
mim e pelos demais Conselheiros

-ei a presente ata a qual vai assinada por

Jorge Luis Ribeiro dos Santos

Rejane Pessoa de Lama

Lorena Santiago Fabeni

Olinda Magno Pinheiro. .. . . .?. .--

Solange do Vale Ricarte da Silvo.
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Fábio Leonato Oliveira Alvos


