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Aos onze dias do mês de maio de dois mil e quinze, às dezasseis 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 do IEDS. Estando presentes os seguintes
membros: Lorena Santiago Fabeni, Rejane Pessoa de Lima, Olinda Magna Pinheiro,
Paulo lsidorio Sousa Moreira Ramos, Solange do Vale Ricarte da Silva e Carolína
Maués da Silva. 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 Jorre forneceu alguns informes referente a
aprovação do trabalho da professora Lorena, a qual aprovou um trabalho na revista das
Organizações das Nações Unidas -- ONU e o professor sugeriu para que seja divulgado
no site da UNIFESSPA através da Assessoria de Comunicação -- ASCOM. Além disso,
a professora Lorena quer submeter o Programa de Extensão, Guio o título é "Justiça
Restaurativa'' para aprovação na Congregação, pois já foi aprovada no Conselho da
Faculdade de Direito e no Ministério da Educação - MEC para que posteriormente
sejam feitas os devidos encaminhamentos para apontamento de carga horária no Plano
Indivual de Trabalho -- PIT. Trabalho aprovado por unanimidade. Outrossim, a
professora ratificou aos alunos que participaram da Conferência Intemacional, sobre a
importância de apresentar aos professores tanto o certificado quanto os relatórios
referentes ao evento. Em ato contínuo, o professor Jorge informou que irá fazer uma
viagem a Universidade Federalde Minas Gerais - UFMG de Belo Horizonte, a qualterá
os seguintes objetivos: amar o Convênio de Clínicas de Direitos Humanos, visitar a
Faculdade de Arquitetura e Faculdade de Serviço Social, pois o Instituto está
trabalhando para implantanção dos referidos cursos na UNIFESSPA e pleitear um
Mestrado Interinstitucional -- MINTER entre Justiça do Trabalho, Universidade Federal
do Sule Sudeste do Para - UNIFESSPA e UFMG. I' Ponto de pauta: Definição dos
representantes e vice representantes da Congregação do IEDS que ainda não estão
definidos. A professora Olinda Magna Pinheiro declinou da representação do
CONSEPE e a professora Rdane Pessoa de Limo assumiu e a suplente será a professora
Raimunda Regina Ferreira Barlps. No Conselho da Faculdade de Direito será decidido
os representantes dos docentes na Congregação do IEDS. O professor Jorge pediu para
fazer uma Portaria para os novos representantes. Os membros da Congragação pediu
que seja elaborado um relatório ou informe das reuniões do CONSEPE e CONSAD e
repassadas a todos os servidores do IEDS . A Solange informou que são duas vagas de
docentes para representantes dos docentes na Congregação do IEDS. Além disso, a



técnica informou que de acordo com a lei, a representação na Congregação deve ser
formada por setenta por cento de docentes e trinta por cento dividido entre alunos e
técnicos administrativos. O professor Jorge solicitou que seja realizada uma consulta
através de documento o Júlio Cézar e o Marcos Alexandre para saber se ainda há
interesse dos docentes em íàzer parte da Congregação do IEDS neste ano de dois mil e
quinze. 2' ponto de pauta: Decidir sobre a abreviação de curso dos alunos Jasna de
Cássia Ribeiro de Souza e Aleixo Nunes Gonçalves Neto. A abreviação do Aleixo ainda
está sendo analisado o recurso impetrado pelo aluno para Comissão Revisora de
Conceitos e o processo foi despachado para a professora Rdane atribuir a nota do
discente. O professsor Jorge infomlou que foi baixaram diligêngiajunto à Pró -- Reitoria
de Ensino de Graduação - PROEG para manifestação quanto ao art. 43 do Regulamento
de Graduação da UNIFESSPA, ou seja, o que é excepcional desempenho acadêmico e
científico e caso a congregação homologue os resultados, se os conceitos podem ser
aproveitados. O discente Aleixo e Jasna pediram celeridade no processo, pois o
Concurso Público, ao qual o aluno obteve primeiro lugar realizará a chamada nesta
semana. Foi informado que o aluno pode ter acesso ao áudio das suas provas na
Faculdade de Direito. O professor Jorge solicitou para PROEG, pois nesta matéria, é
necessário uma normativa ou um parecer dos conselhos superiores para a Congregação
tomar uma decisão. O docente sugeriu que não seja votado, enquanto não houver a
nomlativa ou parecer da PROEG, mas Hlcou decidido que será convocada uma reunião
extraordinária com este único ponto de pauta: abreviação da Jasna e do Aleixo. 3' ponto
de pauta: Eleição do Instituto de Estudos em Direito e Sociedade -- IEDS e da
Faculdade de Direito -- FADIR. O professor Jorre explanou sobre a necessidade da
realização da eleição, pois vários institutos já realizaram e estão com o regimento
aprovado no CONSEPE e que é melhor que seja feita antes de julho. A professora
Lorena explanou sobre a necessidade das eleições tanto para IEDS quanto para a
FADIR sejam feitas no mesmo dia e horário. Definiu -- se que será feita uma Comissão
Eleitoral para a FADIR formada pelos servidores: Carolina Maués, Raimunda Regina
Barras e Hirohito Diego Athayde e outra Comissão Eleitoralpara o IEDS formada pelos
servidores: Eliana Borgas, Edieter Ceconnello e Hirohito Atayde, ambas as comissões
ficarão responsáveis por elaborar o Editale o calendário das eleições, os quais deverão
estar prontos com trinta dias de antecedência as eleições, bem como o procedimento da
votação segundo regimento. 4' ponto de pauta: Assinar ata da primeira reunião
extraordinária do IEDS, a qualapós leitura do documento pelo discente Paulo lsidorio, a
mesma foi assinada e aprovada pelos membros. 5' ponto de pauta: Definição dos
membros do Conselho Editorial da Revista da UNIFESSPA. Definiu - se que os
membros do IEDS serão formados pela professora Lorena Fabeni e Jorre Luís Ribeiro.
6' ponto de pauta: Solicitação de sala para o terceiro período para o professor Marcos
Alexandre Pimentel da Salva -- Diretor do Instituto de Ciências Humanas -- ICH, o qual
necessita para aulas no período intervalar. A Congregação decidiu por fomecer três
salas, pois a professora Lorena Santiago e a coordenadora do Centro de Assessoria
Jurídica Popular -- CEAJUP -- Solange do Vale Ricarte irão necessitar de uma sala para
suas atividades dos seus respectivos projetos. 7' ponto de pauta: Aprovação da
contratação do professor Jânatas dos Santos como professor voluntário. Aprovado por
unanimidade. 8' ponto de pauta: Aprovação do aproveitamento da vaga de docente
efetivo para o professor Rodrigo Lagares -- terceiro lugar no concurso anterior realizado
para professor de direito da UNIFESSPA. Não foi aprovado com quatro votos contra e
dois a favor. Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos e
deu por encerrada a sessão às dezoito horas, da qual, para constar, eu, Carolina Maués
da Silva, Secretária Executiva do Instituto de Estudos em Direito e Sociedade, lavrei a



presente ata que após aprovada, será assinada
Conselheiros.
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