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Aos onze dias do mês de setembro de dois mne quinze, às dezesseis horas, reuniram-se
na sala do Instituto de Estudos em Direito e Sociedade, sob a presidência do Diretor do
Instituto Jorge Luas Ribeiro dos Santos e os integrantes da Congregação. Estando
presentes os seguintes membros: Olinda Magno
Pinheiro, Rejane Pessoa de Lama e Carolina Maués da Silvo. Verificando o quórum para
o início da reunião, o presidente cumprimentou a todos e deu por aberta a sessão. Em ato
contínuo, submeteu à apreciação a ordem do dia. Ponto de pauta da reunião: Aprovação
da Portaria onze que regulamenta critérios, atividades, pontuações e respectivos pesos a
serem considerados no Instituto de Estudos em Direito e Sociedade para as provas escrita.
didática, memorial e para julgamento de títulos, do concurso público para ingresso no
magistério superior, em adequação a nova Resolução do Conselho Superior de Ensino,
Pesquisa e Extensão -- CONSEPE. A professora Olinda questionou sobre a forma de
pontuação da prova de títulos e o professor Jorre informou que a forma de pontuação na
prova títulos está mais simplificada que a da PoHaria dois de dezessete de janeiro de dois
mil e quatorze (Portaria anterior sobre a matéria do IEDS) e de acordo com a Resolução
quarenta e oito do CONSEPE. Após debate, a Portaria onze de onze de setembro de dois
mil e quinze foi aprovada por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, a Presidência
agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a sessão às dezassete horas, da qual,
para constar, eu, Carolina Maués da Silva, Secretária Executiva do Instituto de Estudos
em Direito e Sociedade, livrei a presente ata
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