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Aos seis dias do mês de março do ano de dois mil e dezessete, às dezasseis horas,
reuniram-se na saia do instituto de Estudos em Direito e Sociedade, sob a presidência do
Diretor do Instituto Jorge Luís Ribeiro dos Santos e os integrantes da Congregação.
Estando presentes os seguintes membros: Lorena Santiago Fabeni, Solange do Vale
Ricarte da Sirva, Eliana Borges da Silveira e João Batista da Salva Imbiriba. Verificando
o quó/'z/m para o início da reunião, o presidente cumprimentou a todos e deu por aberta a
sessão. Em ato contínuo, submeteu à apreciação as proposições apresentadas, sendo todas
admitidas por unanimidades, passando a fazer parte da ordem do dia. Em seguida
passamos a discutir a ordem do dia: 1. Aprovação da Progressão Funcionalda Docente
l)aniella Ataria dos Santos l)ias, neste ponto o Presidente da Congregação apresentou a
documentação referente a progressão Funcional da docente Daniela Dias, a qual
permaneceu neste Instituo como professora convidada, e leu o parecer da comissão que
analisou seu pedido de progressão, que ao finalé de parecer favorávelà sua concessão.
Posto em votação, a progressão Funcionalde Associado lllpara Associado IV da docente
Daniela Mana dos Santos Dias, foi aprovada por unanimidade. 2. Aprovação da
Contratação de Professor Voluntário para ministrar a l)isciplina Direito CivillV na
FA])IR - Prof. rosé Julio Gadelha, neste ponto o Professor Jorge Ribeiro apresentou
aos presentes a documentação referente a contratação do referido docente, e neste
momento verificou-se que a FADIR ainda não apresentou o cronograma de atividades do
docente, sendo assim o Presidente da reunião colocou em votação, sendo a contratação
do docente José Julgo Gadelha como professor voluntário para ministrara disciplinas na
FADIR, aprovado por unanimidade, condicionando-se a aprovação a apresentação pela
FADIR do referido cronograma. 3. Aprovação do Pedido de Afastamento para
Capacitação da servidora Solange do Vale Ricarte da Salva, neste ponto o Presidente
da Retmião apresentou Q requerimento da servidora a qual solicita licença por
capacitação. Em ato c.ontinuo o }'i esidente da Congregação leu o parecer elaborado sobre
o pedido da ser\-adora, o qual é favorável à concessão. condicionando a sua concessão a
apresentação do comprovante de matrícula. Em seguida o Professor Jorre submeteu o
parecer à votação, sendo este aprovado por unanimidade. 4. Aprovação do PSE de
Professor Contratado para a Turma Direito da Terra, neste ponto o Professor Jorge
Ribeiro informou da necessidade do ÍEDS tealízar o PSE para atender a demanda da
turma Direito da Tema e apresentou a minuta do editalque selecionará candidatos para
ministram aulas na tumba. após algumas considerações dos presentes. o PSE e sua minuta
foram aprovados por unanimidade. 5. Aprovação da minuta do regimento Eleitoraldo
IEDS e FAI)IR. Neste ponto o Presidente da congregação fez a leitura da minuta e após
considerações submeteu a minuta para aprovação, que ao final foi aprovado por
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unanimidade. 6. Pedido de Providência da Fadir, neste ponto o professor Jorge
apresentou aos presentes pedido de providências em que a faculdade de Direito relata
problemas envolvendo os discentes da turma 2013 Antonio Teixeira Alves e Marina
Rocha Amaral, após as devidas discussões, ficou decidido que será realizada consulta à
Procuradoria Federal junto à Unifesspa sobre o ocorrido e os procedimentos a serem
adotados 7. Aferição de Assiduidade e Pontualidade, neste ponto os técnicos
administrativos latadas no IEDS apresentaram a proposta de que os técnicos latadas no
IEDS deverão assinar diariamente o formulário de assiduidade e pontualidade fomecido
pela PROGEP, com o objetivo de padronizar o procedimento e no Hinaldo mês apresentar
a sua chefia imediata para homologação, procedimento este que vem sido praticado desde
o dia 0]/03/2017. O horário dos servidores permanecerão inalterados como praticados
desde de suas lotações neste Instituto, sendo assim discriminados, Eliana Borgas da
Silveira, de 08 as 12h e de 14 as 18h, Lidia Mana Guimarães de Miranda, de 08 as 12h e
de 14 as 18h , Jogo Batista da Salva Imbiriba, de 12h as 20h e Solange do Vale Ricarte da
Salva de 14h as 22h, Após colocar em votação, a presenta proposta foi aprovada por
unanimidade. 8. Apreciação da Minuta que regulamenta as situações de plágio no
âmbito do IEDS. Neste ponto o Presidente da reunião indicou a seguinte comissão para
emissão de parecer Lorena Santiago Fabeni, Edson Boas e , Lidia Mana Guimarães de
Miranda, sendo a proposta e a comissão aprovadas por unanimidade. 9. Solicitação de
Prorrogação do mandato da professora Lorena Fabeni frente a direção da FADIR.
Neste ponto o Presidente da Congregação informou que o período do mandato na direção
da FADIR da professora Lorena Fabeni já encerrou, o que vem acarretando sérios
problemas frente ao SIGAA que necessita de uma portaria atualizada para li berar o acesso
da referida docente. InforTna que como já foi aprovado o regimento eleitoral, sugere que
se prorrogue seu mandato até a realização das eleições. Colocado em votação o referido
ponto de pauta, este foi aprovado por unanimidade.Nada mais havendo a tratar, a
Presidência agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a sessão às vinte 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 Presidente e , demais presentes.
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