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Aos dezasseis dias do mês de janeiro de dois mne dezesseis, às dezesseis horas, retmiram-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: Lorena Santiago Fabeni, Eliana Borges da Silveira, Solange do Vale Ricarte da Silvo
e Jogo Batista da Salva Imbiriba,. Verificando o quórz//7z para o início da reunião, o presidente
cumprimentou a todos e deu por aberta a sessão. 4. Ordem do Dia: 4.1. Aprovação da de
l)roirogaçào do prdeto dc extensão dos profbssoles lliroito Diego Athayde Arakawa e Re.jatle
Pessoa de l.ima. Neste ponto o plesiclente cla congregação expôs os motivos })ara a pron{3gaçào
e em ato coitlínuo a pronogação foi apra\ada por ullanimidade. 4.2. Aprovação do Plano dc
Tritbalho do 4'. Período de 2016 da Faculdade de Direito. Neste ponto o PFcJÊessof Jorre
Ribeiro apresentou aos cotlsclheiros o plano dc trabalho da FADIR c solicitou a aprovação. O
})largo cle trabalho do 4". E)Crio(lo de 23016 cla l:aculda(le de Direito R)i a})Fava(lc) por
unanimidade. 4.3. Aprovação do Pedido dc Afàstamcnto das clocentçs Rejaíle Pessoa de Limo
e Regida Berros. Neste ponto o })residente da Congregação leu os pareceres sobre os
:lfhstan:entoa das docentes e após solicitou a aprovação dos mesmos, sendo os afastamentos
das docentes Rejanc Pessoa de Limo c Raimunda Regida de Ba:ros falam aprovados por
urlanim idade. 4.4. Aprovação do Pedido de Progressão Funcionando Docerlte Heraldo Ellas de
aloura Nlonlarroyos. Neste ponto o Professor Jolgc Ribeiro leu o parecer da Comissão que
analisou c) })I'ocessc)li o qual tlprovil íl rezei'tda })roam'essas. Ao final solícltotl a a})rc)vaçao clip
reürida progressão. sendo esta apto\ada por unanimidade. 4.5. Indicação da comissão dc
Sinal ic;inda })aia apurar os fatos coítstantes no })rocesso 0 1208q/2016. Neste pcll)to o })residente
da Clongregação infoimotlque referido processo nata do aluno Antonio Alvos Teixeira Filho
da Faculdade de Direito que o imputa fitos violentos. Ato contínuo o I'ro6essor .lorde indicou
para compor a referida comissão os docentes Edson Boas Rodrigues Júnior, Edma do Sacaria
S[[va Moi'eira (PDTSA) e Tcrczinha Cava]cante Fcitosa (FACED). 4.6. Eleições para a ]:ADIA
e IEDS. Neste ponto o Professor Jol'ge Ribeiro inÜorinou que as comissões eleitoraisjá foram
coillpostas, mas até agora não iniciaram os trabalhos. Scrldo assim ficou aprovado que Q Diretor
do Instituto de\.era convocar as comissões eleitorais })ai'a miçiareln o processo cle eleição ilo
plano dc 15 dias c que tal processo se eilcenc impreteliveli)lente até o final de abril covil a
Itomologação das chapas \elicedoras. Nada mais havendo a tratar, a Presidência agradeceu a
presença de todos e deu por encerrada a sessão às dezessete horas, da qual, para constar, eu,
João Batista da Salva Tmbiriba, Secretário Executivo do Instituto de Estudos em Direito e
Sociedade, lavrei a presente ata que, será assinada por miíp e demais Conselheiros.

Jorre Luas Ribeiro dos Santos (Presidente)
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