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Aos vinte e seis dias do mês de setembro de dois naipe dezessete. às dezoito horas, na
sala de reunião da faculdade de direito, sob a presidência do decano Paulo lsidorio
cousa Moreira Ramos e dos integrantes da Congregação. Estando presente os seguintes
membros: Pauio lsidorio cousa Moreira Ramos, Andrei Cesárío Albuquerque. Karma
da Sii\:a Juvenal. Ell\da Lavaima da Silvo Landim. Amando Bona e Er):ca Rubielly
Cabral Tolentino. Tendo vcriHicado o qt.tórulla para o início da reunião. o presidente
cumprimentou tt todos e deu início a reunião. Em ato contínuo, passou-se a discutir as
ordens do dia. 1. Escolha cle discentes para representa-los junto as congregações do
instituto de Estudo em Direito e Sociedade - TEDS. Levantada a necessidade de
substituição dos representantes Paulo Tsidorio Sousa Moleira Ramos e Thiago Messias
[)all Alba, os quais tiveram seu mandato de dois anos terminados dada a analogia feita
ao inciso ll do art. 9' do Regimento do Instituto de Estudos em Direito e Sociedade. de
rcpreseiltação estudantil nas reuniões que são responsáveis pelas deliberações que
perpassam as atividades acadêmicas dos estudantes no âmbito do Instituto de Estudos
em Direito e Sociedade da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Para. a discente e
representante de turma da 2017, Amando Bona, se candidatou ao cargo. Todos se
nlani6estaram a favor da candidatura da discente. Tendo cm vista a necessidade de um
discente suplente, a aluna Karma indicou o nome da discente Eryca Rubieil) Cabras
Tolentino para juntas, poderem compor a representação dos discentes cm instância
máxima de ações executivas do curso de Direito. Não havendo mais nada a tratar. o
presidente da Congregação encerrou a reunião as dezoito horas e vinte e oito minutos,
para constar, eu. Paulo lsidorio, lavrei a presente ata que será assinada por mim,
Presidenteedenla&rpreseMés. ..,. ,l - .}
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