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Aos vinte e seis dias do mês dejaneiro de dois mne dezesseis, às dezasseis horas, reuniram-se
na sala do Instituto de Estudos em Direito e Sociedade, sob a presidência do Diretor do Instituto
Jorge Luas Ribeiro dos Santos e os integrantes da Congregação. Estando presentes os seguintes
membros: Lorena Santiago Fabeni, Eliana Borges da Silveira, Julgo Cesar Costa e João Batista
da Sirva Imbiriba,. Verificando o qz/órum para o início da reunião, o presidente cumprimentou
a todos e deu por aberta a sessão. Em ato contínuo o Professor Jorge Ribeiro submeteu a
apreciação dos conselheiros as proposições para inclusão na pauta, sendo elas: a) Aprovação
da Progressão Funcionaldo Professor Jorge Ribeiro dos Santos, b) Homologação do Resultado
Finaldo Concurso Público de l)preito Público e Privado, c) Aprovação do Editando Pronera --
Turma Direito da Terra, d) Deliberação da 2' vaga de Concurso, todas as proposições foram
aprovadas por unanimidade. Em seguida submeteu à apreciação a ordem do dia. 4. Ordem do
Dia: 4.1. Aprovação e assinatura da Ata da la. Reunião Ordinária da Congregação realizada
em 26/01/20] 6, neste ponto os Conselheiros dispensaram a leitura da ata e aprovaram a ata
com uma abstenção. 4.2. Homologação dos ad re6erendum expedidos pela Direção do IEDS.
a) Ad referedum da Coordenação Geralde Estágio do Professor Heraldo Montorroyos. Neste
ponto a Prof'essora Lorena questionou a elaboração desta portaria, uma vez que todos tem
conhecimento que o professor Heraldo Montarroyos não agua nesta função, deixando esta
atividade na responsabilidade de outras pessoa. Em ato contínuo Q Técnico João Imbiriba,
explicou que no mês de janeiro ele se propôs a ajudar a FADIR na alimentação do SISPLAD.
pois era o último dia para a inclusão dos Planos individuais de Trabalho e a técnica Solange
Ricarte da Salva estava de férias e que quando acabou o lançamento das atividades do Professor
Heraldo Montarroyos percebeu que este não conseguiu preencher a carga horária exigida e que
com oi'tentação da técnica Solange Ricarte elaborou a Portaria, quejá havia sido acordada com
a Direção da FADIR, para completar a carga horária do professor. Após algumas considerações
sobre a situação acadêmica e pessoaldo Professor Heraldo Montarroyos no IEDS, deliberou-
se por 3 votos a favor e 2 abstenções que a Coordenação Pedagógica deverá fazer uma análise
da situação acadêmica do Professor Heraldo Montarroyos a fím de que não ocorra
inconsistência no seu PIT nos próximos períodos acadêmicos e apresente relatório em uma
futura reunião da congregação. b) Ad referendum da prorrogação do prometo de Monitoria do
professor Hiroito D. Athal'de Arakawa, aprovado por unanimidade. C) Ad reüerendum do
profeta de extensão da Professora Rejane Pessoa de Limo intitulado "JI)ire//o do Zraba//zo
Noções, indução à transforntação da estrutura de violação, trabalho escravo, limitação de
./o/"nada e conc#çõe.s adversas de /rapa//zo'', sendo aprovado por 4 votos a favor e uma
abstenção, com a ressalva que a Professora Rejane Lama deverá fazer as alterações sugeridas
pela comissão de avaliação no prometo. D) Ad referendum que aprovou o Plano Individual de
trabalho do 4'. Período de 2015, sendo aprovado por 3 votos a favor e 2 abstenç


