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Aos trinta dias do mês de novembro de dois mil e quinze. às dezessete horas. reuniram-
se na sala do Instituto de Estudos em Direito e Sociedade, sob a presidência do Diretor
do Instituto Jorge Luís Ribeiro dos Santos e os integrantes da Congregação do IEDS.
Estando presentes os seguintes membros: Marco Alexandre da Costa Rosário. Olinda
Magno Pinheiro, Solange do Vale Ricarte da Salva, Elíana Borges da Silveira. Lorena
Santiago Fabení. Paulo lsídorio Sousa Moleira Ramos e na qualidade de ouvinte a
servidora Lidia Mana Guimarães. Verificando o quórum para o início da reunião, o
presidente cumprimentou a todos e deu por aberta a sessão. Em ato contínuo. o Presidente
deu os seguintes avisos: No período de 30/11 a 05/12 ele e a Professora Lorena Fabeni.
estarão participando do 3o. Encontro das Clínicas de Direitos Humanos. na cidade de
Santarém -- PA.: Que foi aprovado a Turma do PRONERA denominado Direito da Terra.
com recurso de R$ 1. 885.891. 71(um milhão, oitocentos e oitenta e cinco mil. oitocentos
e noventa e um reais e setenta e um centavos). distribuído em 05 anos. que atenderá a
graduação em Direito do público oriundo de assentamentos; por fim informou que
disponibilizou aos servidores do tEnS o relatório de gestão reíêrente ao ano de 2015.
solicitando aqueles que puderem contribuir em sua complementação o façam e envie as
contribuições para a Coordenação Administrativa a fim de serem consolidados. Usando
da palavra a Professora Lorena Fabeni. informa que esteve participando nas últimas duas
semanas de atividades do PROEXT, onde foram apresentados vários trabalhos e ressalta
a importância do Instituto tanto na pessoa dos docentes quanto na dos discentes da
importância da produção acadêmica. para que se possam concorrer aos editais.
Retomando a palavra o Professor Jorge Ribeiro informa que no período de 09 a
13/12/2015, ele e a servidora Eliana Borges estarão participando da aula inaugural da
Turma do PRONERA em Direito na Universidade Federalde Golas. Em ato contínuo o
Professor Jorge Ribeiro submeteu a apreciação dos conselheiros as proposições para
inclusão na pauta. sendo elas: a) Convênio TRT 8 a. Região; b) Calendário das Reuniões
da Congregação para 2016 e c) Inversão de ponto de pauta. passando o 5' ponto de pauta
para ser apreciado como o I'. Ponto de pauta. Sendo submetido à apreciação dos
conselheiros. todas as proposições foram aprovadas por unanimidade. Em seguida
submeteu à apreciação a ordem do dia. I' Ponto de pauta: Deliberação acerca do pedido
que envolve a servidora Lidia Mana Guimarães de Miranda para a FADIR, neste ponto o
Professor Jorge Ribeiro informou que a FADIR solicitou e foi aprovado pelo Conselho
daquela faculdade que a servidora Lidia Mana Miranda. passe a exercer suas funções de
Secretária de Apoio Acadêmico no espaço físico da FADIR. Usando da palavra a
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professora Lorena Fabeni solicita alguns ajustes neste ponto de pauta, informando que a
transferência da servidora Lídia Guimarães se dará para executar as atividades
académicas e administrativas da FADIR, com apoio do bolsista daquela faculdade,
justifica o seu pedido em razão do acúmulo de serviço que existe naquela Faculdade, com
grande números de projetos de pesquisa e extensão, além dos convênios firmados e a
serem firmados e que atualmente a direção da FADIR possui apenas um bolsista e que
necessita de técnico naquele espaço para que sejam otimizados os trabalhos e organizados
os arquivos. Usando da palavra a servidora Lidia Guimarães informa da sua insatisfação
quanto a sua ida para a FADIR e que se encontra insatisfeita no ambiente do IEDS. que
gostaria que seu pedido de transferência para outra unidade da Unifesspa fosse apreciado
pela congregação; que conversou com o Professor Jorge Ribeiro e relatou sua insatisfação
no desempenho de suas funções no Instituto e que gostaria de solicitar sua transferência.
Relata ainda que o Professor Jorge Ribeiro a informou que tal pedido seria praticamente
impossível, visto a carência de servidores técnicos administrativos que o Instituto possui.
Continua informando que sua insatisfação se dá por conta de achar que não existe no
Instituto trabalho em equipe, que alguns professores querem que os técnicos executem o
trabalho que eles deveriam fazer e outras irregularidades que ela vê existir no
funcionamento do Instituto. Solicitando questão de ordem o Professor Jorre Ribeiro
indagou a servidora Lídia Guimarães se ele queria que fosse colocado como ponto de
pauta a sua transferência para outro selar da UniFesspa, sendo respondido
afirmativamente pela servidora. Usando da palavra a Professora Lorena Fabeni solicitou
a servidora Lidia Guimarães que relatasse quais as falhas no trabalho em equipe que ela
observa, quais as irregularidades que ela vê no funcionamento do Instituto e que ele
elencasse as atividades de responsabilidade dos docentes que estão sendo repassada para
os técnicos. Retomando a palavra a servidora informa que quanto ao trabalho em equipe
que ela e a antiga secretária executiva Carolina Maués ficaram profundamente
constrangidas quando a servidora Eliana Borges foi integrada à equipe do IEDS, pois em
nenhum momento as duas foram comunicadas da sua vinda para o Instituto e que elas
acharam f'alta de respeito não serem comunicadas da vinda da nova servidora. Quanto as
ativídades irregulares, ressalta que talvez tenha se expresso mal, mas que ela não concorda
com o fato da bolsista da FADIR fazer trabalhos que quem deveria fazer era a Díreção.
como exemplo a inscrição de alunos no ENADE, bem como informa que em dado
momento percebeu que a Bolsista da FADIR estava fazendo algum trabalho relacionado
ao PIT (Plano Individual de Trabalho) dos docentes e que ela não concorda com esta
atividade, devendo esta ser realizada por quem tem esta responsabilidade. Quanto as
tarefas de docentes sendo executadas por técnicos se refere que o Professor Edieter
Cecconello já solicitou a ela a fazer o plano de curso dele, e que ela se recusou a fazê-lo.
Que ela já fez plano de curso do Professor Julgo Costa por ele não o ter feito e haver
necessidade do documento para que os alunos não fossem prqudicados. Usando da
palavra a Professora Olinda Pinheiro questionou se aprovada a transferência da servidora
se teríamos a reposição de um técnico para desempenhar as funções dela, visto que a
referida servidora já demonstrou a sua insatisfação em permanecer neste Instituto.
avaliando não ser saudávela sua permanência. O secretário executivo do Instituto Jogo
Imbiriba solicitou a palavra para responder o questionamento da Professora Olinda e
informou que não existe aprovados para serem chamados e que a PROGEP tem aditado
o sistema de permuta, caso a servidora Lidia Guimarães encontre um servidor interessado
em ocupar as suas funções no IEDS, que não haveria nenhum obstáculo para a sua
transferência. Usando da palavra o Professor Jorge Ribeiro informou que conversou com
a servidora Lidia Guimarães e a informou que ele não concordava com a sua saída, já que
ele não poderia abrir mão de nenhum servidor no Instituto, que a dois anos tem enviado



inúmeros expedientes para a administração superior solicitado servidor e bolsistas para o
Instituto, devida a carência de servidores no instituto e ainda não recebeu resposta positiva
daquela instância. Que no caso da servidora Lidia Guimarães conseguir uma permuta ele
não vê obstáculo nenhum em aceitar a sua transferência. Que concorda em parte quando
a servidora fala em trabalho em equipe, mas acredita que este deve ser visto em outro
contexto, como exemplo relata que devemos usar o trabalho em equipe para planeamento
das atividades do Instituto e que isto já vem sendo discutido com alguns docentes e
técnicos, para que na primeira semana de janeiro o Instituto se reúna para planejar as
atividades para 2016. Que em face da experiência de anos da servidora Eliana Borges na
Instituição, elejamais recusaria a sua vinda para integrar a equipe do IEDS e que vê como
atribuição do Diretor Geral a decisão de aprovar ou não a vinda de servidores para o
Instituto, sem a necessidade de ser ouvida a equipe. Em seguida e usando da palavra a
Técnica Solange do Vale Ricarte relata que não concorda com a justificativa dada pela
servidora Lidia Guimarães quanto a deficiência do trabalho em equipe no Instituto, mas
que talvez sda um problema de comunicação, e que precisamos melhorar a comunicação
na equipe. Continua dizendo que é um problema grave o fato de algumas pessoas estarem
realizando tarefas que não são suas atribuições, exemplifica que a professora Lorena
Fabeni na qualidade de Diretora de Faculdade executa tarefas que não é de sua
competência e que justamente por isto ela vem precisando de apoio e que tal apoio não
pode ser dado apenas por um bolsista. Que não acredita que a bolsista da FADIR estivesse
fazendo PIT de professor, vez que quem lança no sistema é ela na qualidade de
Coordenadora Acadêmica, e que é urgente se realizar uma reunião com a equipe para que
as funções sejam definidas e conhecidas de todos. Voltando a palavra para a técnica Lidia
Guimarães esta solícita que dique claro que ela não possui nada contra a servidora Eliana
Borges e que ela acredita que esta tem muito a contribuir com as atividades do Instituto.
mas reafirma que discorda do fato de que a equipe não ter sido comunicada pela Direção
do Instituto de sua vinda, continua afirmando que não há necessidade de permuta para a
sua transferência, visto que a Direção do Instituto pode aceitar tal transferência sem a
necessidade da vinda de outro servidor para o seu lugar. Dada a palavra a Professora
Lorena Fabeni este concorda que a equipe precisa aperfeiçoar a comunicação, onde todos
possam tomar conhecimento do andamento das atividades no Instituto e faculdade. Que
a bolsista da FADIR não faz PIT, o que ela faz é digitalizar as informações repassadas
pela direção da Faculdade. Que não sabe o que é pior ficar com uma servidora insatisfeita
no ambiente de trabalho ou ficar sem servidor para a execução destas funções, mas que
no atualcontexto com a complexidade das atividades que o Instituto vem desenvolvendo
ficar sem um servidor é pior, portanto defende o instituto da permuta. Usando da palavra
a servidora Solange do Vale Ricarte informa que a função da servidora Lídia Guimarães
(Secretaria de Apoio Acadêmíco) está vinculada a Coordenação de Apoio Acadêmico e
Pedagógico, e que por quando da chegada dos primeiros servidores no Instituto não exigiu
a sua ida para aquela coordenação por entender que a Direção Geral do Instituto
necessitava de apoio em suas atividades já que contaria apenas com um servidor que
desempenharia cumulativamente as funções de Coordenador Administrativo e Secretário
Executivo, daí a permanência da servidora Lídia Guimarães na sala da Direção Geral.
com o objetivo de ajudar as atividades da Direção. Não havendo mais inscritos o
Presidente colocou em votação as seguintes proposições: a) Proposição 1 - A servidora
Lídia Guimarães será liberada com permuta? Proposição 2 A servidora Lídia Guimarães
será liberada sem permuta? Computado os votos a Proposição l recebeu 05 (cinco) votos.
a Proposição 2 recebeu 0] (um) voto e nenhuma abstenção, portando ficou deliberado
que a liberação da servidora Lidia Guimarães para outro setor da Unifesspa só poderá ser
dar com permuta. Em seguida o Presidente colocou em votação a segunda proposição
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deste ponto de pauta: b) Proposição 1 -- Favoráveis a ida da servidora Lídio Guimarães
para desempenho de suas funções na FADIR. Proposição 2 -- Desfavoráveis a ida da
servidora Lídia Guimarães para desempenho de suas funções na FADIR. Computados os
votos a Proposição l recebeu 04 (quatro) votos, a Proposição 2 nenhum voto e houveram
02 (duas) abstenções, portanto deliberou-se pela ida da servidora Lidia Guimarães para
desempenhar as suas funções na FADIR. 2'. Ponto de Pauta: Aprovação e Homologação
das inscrições realizadas no Concurso Público, Edital n' 87 de 18 de Setembro de 2015.
com Tema Direito Público e Direito Privado. Fazendo uso da palavra Q Professor Jorre
informa que tivemos 3 inscrições pagas e 01 inscrição com deferimento de isenção, sendo
que dessas 04 inscrições apenas dois candidatos enviaram a documentação exigida no
editale que o prazo para o recebimento da documentação via correios já havia encerrado.
postando solicita aos conselheiros que deliram a homologação das inscrições dos
canditatos que preencheram todos os requisitos estipulados no edital e para tanto
apresenta a documentação para conhecimento e análise. Após algumas intervenções foi
colocada em votação a homologação das inscrições dos candidatos Mana do Socorro
Kroiss e Edson Boas Rodrigues Junior. sendo aprovado por unanimidade a homologação
de referidas inscrições. 3'. Ponto de pauta: Aprovação do Cronograma do Concurso
Público para Provimento de Cargo Docente da Carreira do Magistério Superior. Edital
87/2015. No uso da palavra o Presidente da Congregação forneceu aos conselheiros o
cronograma de atividades do concurso público objeto do edital 087/2015 e solicitou aos
conselheiros a sua aprovação. Sem questionamentos o cronograma foi aprovado por
unanimidade. 4'. Ponto de pauta: Aprovação do relatório parcialdo prajeto de pesquisa e
à solicitação de renovação de prazo de 01 (um) ano para término da respectiva pesquisa
da professora Daniella Mana dos Santos Dias, sob tema: " O espaço na pós-modemidade:
a necessária releitura do planejamento e do ordenamento territorial nos espaços urnanos
e rurais". Neste ponto a técnica Solange do Vale Ricartc questionou se o relatório havia
sido apresentado em reunião anterior e encaminhado para análise de comissão. Feita
buscas verificou-se que referido relatório estava sendo apresentado pela primeira vez em
reunião da congreação, sendo assim e como já havia sido analisado por uma comissão e
emitido parecer pelo Professor Hiroito Diego Arakawa, o Presdente da Congregação
pediu quebra de instertício a qual foi aprovada por unanimidade e submeteu o parecer
para aprovação que ao final possui o seguinte excerto. ''Tendo-se ea/ v/s/a a
cotnplexida(te e importância cla pesquisa ota }.balizada, e dos resultados sólidos jú
alcançados, resultados estes que detnonsltam por si só o bota andamento da pesquisa.
eYitendemos inicialmente pela aprovação clo relatório de pcsquisct parcial ora
apresentado e pelo deferimento do pedido etn relação à renovação de prazo por mais um
ano e alocução de carga horária de 20 horas para a professora requerente.'' Xp6s
votação o parecer foi aprovado por tmanimidade, aprovando o relatório parcialdo prometo
de pesquisa da professora Daniella Mana dos Santos Dias, e alagando 20 horas para sua
execução, bem como a sua renovação pelo prazo de 01 (um) ano a partir de agosto de
2015. 5'. Ponto de pauta: Homologação da distribuição das disciplinas/FADIR. Feita a
apresentação do ponto pelo Professor Jorge Ribeiro e explicações da Direção da
Faculdade de Direito, o presente ponto de pauta foi aprovado por unanimidade. 6'. Ponto
de pauta: Convênio TRT 8 a. Região. Neste ponto o Professor Jorre Ribeiro informou
que está sendo estabelecido um convênio entre o IEDS e o TRT 8'. Região sob a
supervisão da professora Regina Barras a fim de subsidiar a disciplina de Prática do
Direito do trabalho, sendo que necessário se faz que o presente convênio seja aprovado
pela Congregação e seja formada uma comissão para analisar a minuta do referido
convênio para emissão de parecer e posterior aprovação na Congregação. Informa ainda
que estes ates são necessários para instruir o processo e encaminha-lo para análise da
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procuradoria junto a Unifesspa. Ato contínuo submeteu para aprovação o convênio
firmado entre o IEDS e o TRT 8'. Região para suporte a Disciplina Prática do Direito do
Trabalho, sendo referido convénio aprovado por unanimidade. Em seguida colocou para
aprovação a criação da comissão que irá analisar a minuta do convénio, sendo esta
composta pelas professoras Raimunda Resina Barras, Olinda Mogno Pinheiro e Rqane
Pessoa, sendo esta comissão aprovada por unanimidade. 7'. Ponto de pauta: Calendário
das Reuniões da Congregação para 2016. Neste ponto o servidor Jogo Imbiriba, explicou
a necessidade de se criar um calendário para as reuniões da congregação e sugeriu que
estas sejam realizadas toda última 3' feira do mês. Informa ainda que segundo o
Regimento Geraldo IEDS estas reuniões devem ocorrer bimestralmente e q ue tardia pode
favorecer as discussões que porventura devam ser levadas para os Conselhos Superiores.
Feitas estas explanações o Presidente da Congregação colocou em votação o calendário
sendo este aprovado por unanimidade, significando que as reuniões da congregação no
ano de 2016 ocorrerão nas seguintes datas 26/01/2016, 29/03/2016, 31/05/2016,
26/07/20.16, 27/09⑤016 e 29/1]/2016. Nada mais havendo a tratar, o Presidente
agradeceu.a preserjça de todos e deu por encerrada a sessão às dezoito horas e trinta
minutos, da qual. alara constar, eu, Jogo Batista da Silvo Imbiriba, Secretário Executivo
do Instbuto de Estudos emjDireitoF Sociedade, lavrei a presente ata que vai assinada por
mim i'C>C\... -,+''r ,U. hl it4. (,:::= e após aprovada, será assinada pelo Senhor
Presidente e demais Conselheyos. ,/ 4
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