
SERVIÇO PUBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA

INSTITUTO DE ESTUDO EM DIREITO E SOCIEDADE

ATA DA NONA REUNIÃO
EXTRAORDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO
INSTITUTO DE ESTUDOS EM DIREITO E
SOCIEDADE. DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA
UNIFESSPA.

Aos dezoito dias do mês de maio do ano de dois mil e dezassete, 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: Marcos Alexandre da Costa Rosário, Olinda
Magno Pinheiro, Etiana Borges da Silveira, Thiago Messias Dali Alba, Hirohito Diego
Athayde Arakawa e Mana Rosa Gonçalves da Salva. Verificando o quórum para o início
da reunião, o presidente cumprimentou a todos e deu por aberta a sessão. Em ato contínuo,
passamos a discutir a ordem do dia: 1. Apreciação da proposta de Heitor Moura Gomes
como professor voluntário do curso de Direito: dando início a discussão o Presidente da
Congregação apresentou a proposta do professor Heitor em trabalhar como professor
voluntário na disciplina " Direito Civil". os conselheiros discutiram acerca da relevância
da contratação de professores e a Congregação aprovou a proposta por unanimidade. 2.
Escolha da lista tríplice da eleição para direção do Instituto de Estudo em Direito e
Sociedade: após mencionar o memorando enviado pelo Reitor. o qual exigia a formação
de uma lista tríplice para eleição do IEDS, o professor Jorre, presidente da Congregação,
informou aos membros que havia enviado memorandos a todos professores do curso de
direito para que estes manifestassem interesse em compor a supracitada lista. O presidente
comunicou aos Membros, conselheiros da congregação do IEDS, que os professores não
apresentaram interesse em compor a lista. Em ato contínuo, o professor Hirohito, eleito
como diretor do Faculdade de Direito (FADIR), sugeriu que a Congregação indicasse os
nomes dos professores com doutorado para compor a lista tríplice, uma vez que ninguém
manifestou interesse, a proposta do Hirohito 6oi aprovada por cinco (05) votos favoráveis
a um (01) contrário. Como o Instituto de Estudo em Direito e Sociedade não possui um
número significativo de professores com títulos de doutorado foram indicados também : \
professores com títulos de mestre. Acolhendo a sugestão que o professor Hirohito Arakawa ., \ã")
fez com relação indicações de nomes pela Congregação do IEDS, foram indicados os /'r«l\$1''
seguintes nomes para formar a lista tríplice: para diretor do IEDS: Jorre Luís dos Santos l \NI/
Ribeiro (eleito por votação nas eleições do IEDS/FADIR), Edson Boas Rodrigues Júnior e \-"l
Micheli Pereira de Meio; e para diretor-adjunto do IEDS: Lorena Santiago Fabeni(eleita \.
por votação nas eleições do IEDS/FADIR), Marcos Alexandre da Costa Rosário e Heraldo
Ellas de Moura Montarroyos. Em seguida a Congregação refêrendou a unanimidade, a ê;::iP<$Ü
eleição com Jorre Luís Ribeiro dos Santos (Diretor do IEDS) e Lorena Santiago Fabeni «:;''' \ v'
(Diretora-adjunta do IEDS). 3. Apreciação do pedido de antecipação de colação de grau
feito pela discente Heide Patrícia Nunes de Castra: o professor Jorre leu documento
referente ao requerimento feito pela discente, a Congregação apreciou as justificativas \
apresentadas: proposta de emprego e aprovação no exame da OAB, em ato contínuo o
pedido foi aprovado por unanimidade com data a marcar com a aluna. 4. Apreciação de
processos administrativos disciplinares: após o presidente da Congregação mencionar '''
alguns equívocos concernente ao andamento dos processos. a Congregação constituiu uma [...



Comissão para fazer análises e emitir pareceres no processo de número
23479.004138/2017-23, formada pelos seguintes membros: .Túlio César Sousa Costa
(presidente), Marco Alexandre da Costa Rosário (membro) e Mana Rosa Gonçalves da
Salva (membro). A respeito do processo de número 23479.005439/2017-10, foi decido pela
Congregação decidiu pelo cancelamento da portaria de nomeação anteriormente anexada
ao processo por existir erro em relação a dados do processo e constituir uma comissão
formada pelos servidores a seguir: Júlio César Sousa Costa (presidente), Jorre Luís Ribeiro
dos Santos (membro) e Mana Rosa Gonçalves da Salva (membro). 5. Planejamento
acadêmico do 2' período de 2017: Apresentado o Plano Individual de Trabalho (PIT).
aprovado por unanimidades. Não havendo nada mais a tratar, o presidente da Congregação
encerrou a reunião às dezassete horas e quarenta minutos, para constar, eu, Mana Rosa
Gonçalves da Salva, Secretária Executiva do Instituto de Estudos em Direito e Sociedade,
lavrei a presente ata que será assinada por mini!;Zlqko Senhor Presidente e demais presentes.
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