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Aos seis dias do mês de março de dois mil e quinze, às dezesseis horas, reuniram-se na sala do
Instituto de Estudos em Direito e Sociedade, sob a presidência do Diretor do Instituto Jorre Luís
Ribeiro dos Santos e os integrantes da Congregação. Estando presentes os seguintes membros:
Eliana Borges da Silveira, Lorena Santiago Fabeni, Rejane Pessoa de Lama, Olinda
Magno Pinheiro e Carolina Maués da Salva. 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. O professor Jorge forneceu alguns informes
referente a aviso de colação de grau, semana acadêmica e o I' Congresso Jurídico
Internacional Disciplinar: Uma abordagem acerca das problemáticas empresariais,
sendo que este último foi explanado pela professora Lorena sobre o convite à Unifesspa
para participar desta rede de universidades brasileiras e portuguesas, bem como buscar
uma parceria entre as universidades, o tema não é delimitado e o evento precisa ser feito
em setembro ou início de outubro e o instituto irá privilegiar palestrantes do Brasil, tais
como: UFPA, UFMA e PUC. Bem como, formar parcerias para realizar o evento no
auditório da Metropolitana. O evento deverá conter apresentação de artigos e anais. E
necessário também, conversar sobre parcerias de mestrado e doutorado. Outrossim, foi
abordado sobre o Convênio com a Clínica de Direitos Humanos, o qual propicia a
qualificação e pesquisa aos alunos, bem como a assistência jurídica a comunidade.
Outro informe foi sobre a possibilidade de convênio entre FADIR/IEDS/UNIFESSPA e
o PROCON, este último ficou de passar a minuta do Convênio para a universidade
Além disso, foi informado a compra de livros novos, os quais já estão disponíveis na
biblioteca. Houve a apresentação da servidora Eliana Borges como nova técnica
administrativa. Além disso, o professor avisou que os planos de curso, as frequências
dos alunos, os tópicos de aulas e avaliação dos discentes têm que ser cadastrados no
Sistema Integrado de Gestão de Atividades -- SIGAA. I' Ponto de pauta: A listagem
de compra de materiais permanentes e de consumo devem ser encaminhados para as
servidoras Eliana e Carolina a fim de que sejam consolidados e efetivadas as compras
dos respectivos materiais. 2' ponto de pauta: Referendar a Portaria de nomeação da
professora Olinda Magno Pinheiro como Coordenadora do Núcleo de Prática Jurídica --
NPJ, a qual nomeia a docente por um ano e foi aprovada por unanimidade. Por fim, a
professora Lorena abordou sobre a situação de plágio dos alunos de direito, em especial
do aluno Lúcio Anderson de Oliveira Morgental, o qual teve o seu processo despachado
pela professora Renata faguiy da Pró Reitoria de Ensino de Graduação PROEG e
lido na reunião pela professora Lorena. O professor Jorge informou que o processo deve
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ser analisado por uma comissão de 03 (três) de professores que irão apurar os fatos e a
professora Rejane informou da normativa da Universidade Federal do Para, o professor
Jorge sugeriu abertura de sindicância para apuração dos fatos com as regras por
analogia do Processo Administrativo Disciplinar - PAD e do art. 45 do Regulamento de
Graduação da UFPA-. Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de
todos e deu por encerrada a sessão às dezenove horas, da qual, para constar, eu, Carolina
Maués da Salva, Secretária Executiva do Instituto de Estudos em Direito e Sociedade,
lavrei a presente ata que após aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e demais
Conselheiros .


