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Aos dois dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezessete, às dezesseis 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.
Estando presentes os seguintes membros: Lorena Santiago Fabeni, Solange do Vale Ricarte
da Salva, Eliana Borges da Silveira e Jogo Batista da Salva Imbiriba. 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. Ponto de pauta único da reunião:
Discussão e Aprovação clo Convênio de Cooperação Técnica Científico n' 01/2016, que
anü'e si celebram a UFPÁ e a Unifesspa, objetivclndo a implementação de Programa de
Pós-Graduação em Direito por meio de Doutorado Especial. Neste ponto o pies\dente da
Congregação apresentou a documentação ref'Crente ao Convênio de Cooperação Técnica
Científico n' 01/2016, que entre si celebram a UFPA e a Unifesspa. Considerando a recente
manifestação dos professores Olinda Magna Pinheiro e Marcos Alexandre da Costa
Rosário, em participar da seleção do Doutorado Especialem Direitos Humanos da UFPA,
no ano de 2017, decorrente do Convênio 0 ] /2016, esta Congregação decidiu à unanimidade
em manter abertas as quatro vagas restantes no Doutorado Especial para professores da
FADIR, e as vagas que eventualmente não foram preenchidas, sejam destinadas para os
técnicos da UNIFESSPA, que possuam graduação em Direito ou mestrado, desde que
atendidos os requisitos legais e regulamentares. Assim sendo, a matéria foi submetida a
discussão e não existindo nenhuma contestação, foi aprovado por unanimidade. Nada mais
havendo a tratar, a Presidência agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a sessão
às dezassete horas, da qual. para constar. eu, Jogo Batista da Salva Imbiriba, Secretário
Executivo do Instituto de Estudos em Direito e Sociedade, lavrei a presente ata que será
assinada por mim, pelo Senhor )sidente demais presentes
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