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ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO DO INSTITUTO DE
ESTUDOS EM DIREITO E SOCIEDADE -IEDS

Ata da Sessão Ordinária do Congregação do
Instituto de Estudos em Direito e Sociedade
(IEDS). realizada no dia 10 de agosto de 2017
às 17 horas e trinta minutos. na sala 25.

Aos dez dias do mês de agosto do ano de dois mne dezessete, às dezessete horas e
trinta minutos. na sala vinte e cinco, reuniu-se a Congregação do Instituto do de
Estudos em Direito e sociedade, convocado por meio de e-mail, com a presença dos
Senhores Conselheiros: Hirohito Diego Athayde Arakawa, Eliana Borges da Silveira,
Lorena Santiago Fabeni, Micheli Pereira de Meio, Lídia Mana Guimarães de Miranda,
Paulo lsidorio Sousa Moreira Ramos e Mana Rosa Gonçalves da Salva, sob a
Presidência do Professor Hirohito Diego Athayde Arakawa. Verificando o Quórum, a
Presidência cumprimentou todos e deu por aberta a sessão. Na sequência, perguntou
se havia algum informe ou algo a acrescentar outros pontos de pauta. Não havendo
manifestações, deu continuidade à sessão, sendo apreciado os seguintes pontos de
pauta: I'. Apreciar Recurso (pedido de revisão de nota) da candidata Josiane
Neves Cajueiro no Processo Seletivo Simplificado para professor substituto: O
Presidente leu o recurso da candidata. e leu o parecer da comissão acerca do Recurso.
que segue: "Dos fatos: Trata-se de recurso interposto pela Candidata Josiane Neves
Cajueiro contra sua nota na prova escrita, nos termos do Inciso 11, do ponto 6.1 do
Edital n' 71/2017 para Professor Substituto desta Instituição de Ensino Superior. Das
alegações e pedido pela recorrente Alega em seu recurso que o tema foi fundamentado
com a Lei que regula o código civil.- Alega que a prova desenvolvida foi de clareza
suficiente, e "ficou de fácil compreensão para um discente em todos os níveis de
graduação"- Alega coerência em sua prova, "pois o texto está bastante conectado entre
sí" - Alega que reconhece que faltou profundidade em alguns subtópicos, mesmo que
não deixando de abordam nenhum, de modo a justificar seu não aprofundamento ao
fato de estar cansada fisicamente, visto que realizou "uma viagem de 10 horas para
realizar esta prova" Em pedido complementar expõe e pede análise dos seguintes
requisitos: 1) Forma12) Conteúdo e desenvolvimento do temas 3) Linguagem. Ao que
tange o quesito 1. Afirma "que o texto foi trabalhado seguindo a exigência do edital,
com introdução, desenvolvimento e conclusão, com isso que minha nota deveria ao
menos se aproximar da pontuação máxima. Ao que tange o quesito 2: Afirma que o
conteúdo e desenvolvimento do tema foram registrados com organização, entendendo
que houve coerência textual, pois em nenhum momento fugiu do contexto do tema,
com ideias de fácil compreensão, e desta forma, existindo clareza de ideias. Ao que
tange o quesito 3: Afirma que se utilizou de terminologia técnica adequada
desenvolvendo com propriedade o texto, afirmando qual a lei que regulamenta a
legislação processual civil, além de haver precisão e que não há erros gramaticais
grotescos. Ao final, a candidata pede, portanto: Pede ipsis litteris "que me deem essa
oportunidade de continua participando deste processo seletivo, pois gostaria muito de
contribuir com a formação acadêmica, profissional e humana dos acadêmicos da
Unifesspa" e continua em recurso complementar ao pedir que "a
seja benevolente e acate meu recurso, pois estou disposta a
seletivo e contribuir como já disse antes, para a formação
humana destes alunos" Do direito: Inicialmente julga-$.e
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Congregação por ser tempestivo, nos termos do Edital. Passa-se a questão da análise
do mérito. Da análise da prova escrita, objeto do recurso hora analisado, observa-se
inicialmente que a prova da candidata apresenta 3 páginas escritas como resposta
Destas 3 páginas far-se-á o cotejo com o recorrido. (prova em anexo) Ao que tange o
quesito 1: Falta clara introdução ao texto da candidata, tendo-se em vista que todos os
subtópicos da prova versam acerca do tema processual"Intervenção de terceiros", que
classifica-se como Título 111, do Livro 111 do CPC/2015, chamado "Dos sujeitos do
processo", dispondo em suas sessões e capítulos de todos os subtópicos exigidos na
prova ora recorrida. Desta feita, não se observa na introdução da recorrente nenhuma
menção introdutória ou ao longo de toda a prova acerca do tema "intervenção de
terceiros", fundamentalpara o bom desempenho do texto dissertativo. Ao que tange o
quesito 2: A falta de introdução acerca do tema "intervenção de terceiros" e sua
obrigatória exposição, tornou a prova fora de contexto, e consequentemente, as ideias
desenvolvidas ficam prejudicadas em sua compreensão e clareza, visto que o conteúdo
e desenvolvimento não são escritos em quantidade necessária para se ter uma mínima
noção do tema abordado. Fato este que é reconhecido pela recorrente ao afirmar "que
reconhece que faltou profundidade em alguns subtópicos". Quanto ao fato de
não ter deixado nenhum subtópico sem resposta, coaduna-se com a nota exarada pela
banca. visto que pela falta de extensão da prova, que contou apenas com 3 páginas,
acabou por prejudicar os quesitos Clareza de ideias, atualização e profundidade,
tópicos estes que eram responsáveis por 4,5 dos 6 pontos possíveis no quesito 2. Ao
que tange o quesito 3: nos três sub-quesitos questionados, quais seja, termologia
adequada, candidata obteve 0,4 em média do totalde 0,6 possíveis, em vista da falta
de termos técnicos que obrigatoriamente deveriam ser observados, como, intervenção
de terceirosl ao que tange a propriedade, observa-se carente na prova da candidata,
visto que por ser bastante reduzida em seu conteúdo, apenas 3 páginas, impede uma
fieldemonstração da propriedade do conteúdo, sendo este tema bastante vasto, tanto
legislativamente, quanto doutrinariamente. Quanto ao tema precisão a candidata
obteve 0,16 em média do totalde 0,2 possíveis. Quanto ao tema correção gramaticala
candidata obteve 0,3 em média do total de 0,4 possíveis. Da Decisão: Diante do
analisado, e colocado em votação acerca da alteração da nota da candidata, esta
congregação é unânime em manter a nota exarada pela comissão avaliadora, e desta
forma, INDEFERIR o recurso e manter a nota atribuída a candidata na prova escrita
qualseja, a NOTA FINAL 6.1 (seis e um décimo) 2'. Convênio de Cooperação
Técnica entre MPE, SUSIPE e Unifesspa. Após apresentação do acordo pelo
presidente e dos termos aprovados em reunião do Conselho da Faculdade de Direito
(FADIR), e após deliberações dos conselheiros. o parecer da Congregação é no
sentido de aprovar os termos do convênio com a condicionante de que o custeio das
diárias do motorista que será responsávelpor conduzir o veículo que fará o transporte,
nos termos da obrigação constante da alínea "b" da cláusula 3; do Convênlo ora
analisado, seja feito na proporção de 50% para o IEDS e 50% para a Unifesspa.
Ressaltando que o Instituto de Estudos em Direito e Sociedades (IEDS) e Faculdade j.,~..
de Direito (FADIR) não dispõe de veículo próprio para realizar o translado, o que ficaria
a cargo da Universidade. Ademais, trata-se de Convênio imprescindível para o
cumprimento da grade curricular dos discentes do Curso de Direito da UNIFESSPA, e
representa a sociedade civil organizada no enfrentamento as quFstõeg.. próprias do
cárcere. Em seguida, a Presidência agradeceu a presença dejl.taãoé € deu.por
encerrada a sessão às dezoito horas e vinte minutos, da qual, MqlcoDstgi,.eu:Mana
Rosa Gonçalves da Salva, Secretária Executiva do Institulç)"âeWóé eÜ Direito er\
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Sociedade, lavrei a presente ata que, se aprovada, será assinada por mim, pelo Senhor
Presidente e demais Conselheiros, estando a gravação integralda Sessão à disposição
em meio digital.
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