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Ata da Reunião Extraordinária da Congregação do
Instituto de Estudos em Direito e Sociedade (IEDS).
realizada no dia 27 de setembro de 2017, às lO
horas, na sala 25 do IEDS.

1 Aos \ ante e sete dias do mês de setembro do ano de dois mne dezassete. às dez horas, na sala vinte
2 e cinco, reuniu-se o Congregação do Instituto do de Estudos em Direito e sociedade IEDS.
3 convocado por meio de e-mail, com a presença dos Senhores Conselheiros: Jorre Luís Ribeiro dos
4 Santos. Hírohito Diego Athayde Arakawa, Eliana Borgas da Silveira, Micheji Peneira de Meio.
5 Solange do Vale Ricarte da Salva. Amanda Bona e Mana Rosa Gonçalves da Salva, sob a
6 presidência do professor Dr. Jorre Luís Ribeiro dos Santos. Verificando o Quórum, o Presidente
7 cumprimentou todos e perguntou se havia informes. Não havendo informes. deu continuidade à
8 sessão, passamos a apreciar a ordem do dia, sendo apreciados os seguintes pontos de pauto: I'.
9 Formação de comissão examinadora do prometo da prosa. Micheli Pcreira de Meio, intitulado

lo "as enter-relações entre as Cortes Constitucionais e os demais Poderes Políticos": O professor
ii Hirohito Arakawa ]eu a ata da reunião do Conselho da Fadir que aprovou o prometo de pesquisa da
12 professora Dr. Micheli Pereira de Meio. Após a leitura da ata do Conselho da Faculdade de Direito.
13 a Congregação do IEDS instituiu a Comissão para avaliar o prometo e emitir parecer, composta pelos
14 seguintes membros: professor Dr. Jorge Luís Ribeiro dos Santos como presidente, e como membros
15 a técnica administrativa Eliana Borges da Silveira e a representante discente na Congregação.
i6 Amanda Boné. Aprovada a comissão exanlinadora, foi decidido que os pareceres seriam
i7 apresentados na próxima Reunião Ordinária da Congregação do IEDS. 2' Homologação do PIT
18 e do horário do período 20]7.4: O presidente apresentou o ponto de pauta. em seguida passou a
19 palavra para o professor Hirohito Arakawa para que explanasse sobre Plano Individual de Trabalho
20 (PIT), referente ao 4' período de 2017. O professor Hirohito Arakawa esclareceu que o PIT foi
21 elaborado pela coordenadora pedagógica. Solange do Vale Ricarte da Salva, e aprovado em reunião
22 do Conselho da Fadir, realizada no dia treze de setembro de dois mil e dezassete. Em deliberação, o
23 PIT foi aprovado por unanimidade. 3'. Apreciação de requerimento de Regina Rata Zarpellon,
24 para atuação como professora voluntária junto ao Pronera: o Presidente leu o requerimento
2s apresentado pela interessada, Regina Rito Zarpellon e explicou aos conselheiros que o interesse da
26 requerente é ministrar aulas como professora voluntária. nas disciplinas "Direito Processual Civil' e
27 'Direito Processual do Trabalho" no curso de direito 2016 do prometo Pronera. Posto em deliberação
28 foi aprovado por unanimidade. 4o. Deliberação acerca da eleição para díretor(a) e diretor(a)-
29 Adjunto(a) do IEDS: O Presidente explicou que no mês de março de dois mil e dezessete foi
30 realizada consulta a comunidade acadên)ica para escolha de representante para a direção do
31 Instituto de Estudos em Direito e Sociedade IEDS. A eleição foi f'eita cumprindo os requisitos
32 exigidos, sendo eleita a chapa 20, representada pelo Professor Dr. Jorre Luís Ribeiro dos Santos e a
33 professora Me. Lorena Santiago Fabeni, Diretor e Diretoia-Adjunta. respectivamente. O Presidente
34 enfatizou que o Diretor e a Diretora-Adjunta eleitos tiveram a posse negada e que segundo o
35 Magnífico Reitor isso se deu pelo hto de quc a prol'essora Lolena Fabeni, candidata a Diretora-
36 Adjunta. não possui o título de doutorado. A reitoria. como exigiu o Magnífico Reitor, foi
37 encaminhada "lista tríplice" e declarações feitas pelos professores doutores lotados no IEDS.
3s renunciando a direção. A decisão do procurador da Unia'esspa foi para a eleição ser cancelada e
39 realizada outra consulta. Acabando a decisão do procurador a Congregação do instituto de Estudosl
40 em Direito e Sociedade decidiu, com maioria dos votos por realizar uma nova eleição e instituiu
4t Comissão Eleitoral composta pelos seguintes membros titulares; t)rofessor Dr. Edson Bezis
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42 Rodrigues Júnior como presidente e com membros Mana Rosa Gonçalves da Salva (técnica-
43 Administrativa) e Davvy Lama da Sirva (discente) e sl:plentes: Olinda Magno Pinheiro; Lídia Mana
44 Guimarães Mirando e Kallebio Lisboa de Souza. Em seguida. o Presidente agradeceu a presença de
45 todos e deu por encerrada a sessão às dezessete horas e trinta minutos. da qual, para constar. eu.
46 Mana Rosa Gonçalves da Silvo. Secretária Executiva do Instituto de Estudos em Direito e
47 Sociedade, lavrei a presente ata que, se.aprovada, será assinada por mim. pelo Senhor Presidente e
48 demais conselheiros. estando a nravaçã6 integral da Sessão à disposição em meio digital.
49 Jorre Luís Ribeiro dos Santos
se Hirohito Diego Atha>de
Si Micheli Pereira de Meio
52 Solange do Vale Ricarte da,$iJva.
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