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Aos vinte e sete dias do mês de março do ano de dois nêle dezessete, às dezoito
horas. reuniram-se na sala do Instituto de Estudos em Direito e Sociedade, sob a
presidência do L)iretor do Instituto Jorre Luas Ribeiro dos Santos e os integrantes
da Congregação. Estando presentes os seguintes membros: Lorena Santiago
Fabeni, Solange do Vale Ricartc da Salva, Eliana Borgas da Silveira, Paulo
lsidório Sousa Moleira Ramos e Mana Rosa Gonça]ves da Si]v'a. Verifican(]o o
qz/ri/"z/az para o início da reunião, o presidente cumprimentou a todos e deu por
aberta a sessão. Em ato contínuo, passamos a discutir a ordem clo dia:
Afastamento da professora Raimunda Regida Fcrreira Berros para pós-
graduação (doutor'ado), o Professor Jorge Luís leu a documentação referente ao
afastamento da dclcentc Rfiimtmda Resina e constatou juntamente aos outros
membros do conselho que o afastamento da professora já ha'ç'ia sido aprovado,
mas que por questões formais o pedido retornou a IEDS para confirmação. Após
analisar os documentos e perceber que esta'ç a tudo adequado o conselho apro''.'ou
por unanimidade o afastamento da professora Raimunda Resina Ferreira Berros
por período de 36 meses, tendo por data inicial o dia da emissão da portaria de
licença. consoante dispõe o artigo 18 da resolução n' 012 de 20 de traio de 2014
do CONSEPE, a Presidência encerrou a sessão às dezoito horas e vinte, pala
constar, eu, Mana Rosa Gonçalves da Sil'ç'a, Secretária Executiva do Instituto de
Estudos en] Direito e Sociedade. lavre{ a
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