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Ata da Reunião Ordinária do Congregação do
Instituto de Estudos em Direito e Sociedade (IEDS),
realizada no dia 12 de setembro de 2017, às 16

horas, na sala 25 do IEDS.

1 Aos doze dias do mês de setembro do ano de dois mne dezessete, às dezesseis horas, na sala vinte
2 e cinco, reuniu-se o Congregação do Instituto do de Estudos em Direito e sociedade, convocado por
3 meio de e-mail, com a presença dos Senhores Conselheiros: Jorre Luís Ribeiro dos Santos, Hirohito
4 Diego Athayde Arakawa, Eliana Borges da Silveira e Mana Rosa Gonçalves da Salva, sob a
5 Presidência do Professor Jorre Luís Ribeiro dos Santos, Diretor do IEDS. Verificando o Quórum, a
6 Presidência cumprimentou todos e deu por aberta a sessão. Na sequência, perguntou se alguém
7 tinha algo a informar ou acrescentar outro ponto de pauta, Ato contínuo, submeteu à apreciação a
8 Ordem do dia. Não havendo manifestações, deu continuidade à sessão, sendo apreciados os
9 seguintes itens de pauta: .!3 Homologação do resultado de indicação docente para representar a

10 categoria no Congregação do IEDS: o professor Jorge Luís expos que em virtude de o
11 representante docente Marco Alexandre renunciado, foi solicitado aos professores, via e-mail, que
i2 fosse indicado nomes para representar os docentes junto à Congregação do Instituto de Estudos em
13 Direito e Sociedade -- IEDS. Na ocasião o Presidente informou o resultado das indicações feitas
14 pelos professores lotados no IEDS, sendo o seguinte resultado: a Micheli Pereira de Meio teve seu
15 nome indicado por cinco docentes; o nome do professor Edieter Luiz Cecconello foi indicado como
16 suplente por dois docentes; e a professora Lorena Santiago Fabeni foi indicada por um docente.
i7 Calculando o total de indicações, chegou-se ao seguinte resultado: a professora Micheli de IMelo,
18 representante docente (titular) e o professor Edieter Cecconello, representante docente (Suplente).
i9 Submetida à aprovação, a indicação dos nomes foi homologada pelos conselheiros. 2:. Apreciação
20 do parecer da comissão examinadora acerca do prometo de pesquisa da professora Lorena
21 Santiago Fabeni, intitulado "Justiça Restaurativa na Unifesspa como mecanismo de efetivação
22 de um novo olhar sobre o conflito": O presidente da Congregação leu o relatório deito por
23 comissão instituída pela Faculdade de Direito. Discutida a importância do prometo para a instituição,
24 0 presidente apresentou a ata de aprovação do prometo pelo conselho da FADIR, a qual aprovou o
2s prometo com concessão cargo horária de lO (dez) horas. Colocado em deliberação pelo Presidente, o
26 prometo de pesquisa foi aprovado por unanimidade, com concessão de dez horas de carga horária
27 para realiza-lo. 3:Apreciação do parecer da comissão examinadora acerca do prometo de
28 pesquisa do professo Heraldo Montarroyos, Tendências epistemológicas e possível
29 convergência na produção acadêmica dos direitos humanos: um estudo crítico sobre as teses e
30 dissertações da Faculdade de Direito da USP dos últimos 05 anos: Após lido o parecer da ./
3i comissão que o analisou. a Congregação aprovou, a unanimidade, o projeto de pesquisa dof$?
32 professor Heraldo Montarroyos, como concessão de 10 horas de carga horária para realiza-lo. 4L 'N.
33 Remanejamento de rubrica orçamentária: Após a presentar esse ponto de pauta. a presidência
s4 concedeu a palavra a Conselheira Eliana Borges da Silveira a qual apresentou o assunto informando
35 que havia saldo disponível referente à Natureza de Despesa: Diárias, Passagens, Colaborar \
36 Eventual e Pessoa Jurídica. todas inerentes ao PG0/2017 do IEDS. A servidora Eliana informou . \'
37 que o MEC já teria disponibilizado a portaria de encerramento do exercício e que a Reitoria estariam bl
38 preparando a portaria infomlando o encerramento do exercício na Unifesspa. Foi informado naw....k
39 Ocasião que os servidores do IEDS ao serem indagados se tinham interesse em participar de cursos.
40 seminários, palestras, etc., os mesmos informaram que não havia até o momento nenhum evento
41 para que pudessem se inscrever com Rito de participação. Por isso os saldos orçamentários
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42 existentes nas rubricas supus. Em seguida o diretor da Fadir, professor Hirohíto, também, informou
43 ter consultado os professores lotados no IEDS e que estes não têm nenhum evento que possa usarem
44 0 saldo financeiro disponível. Dando continuidade, foi sugerido pelos Conselheiros que esse
4s dinheiro fosse remandado exclusivamente para adquirir materiais de consumo/custeio: toners, papel
46 A4, água, canetas. unidades de imagens. copos etc. A proposta foi aprovada por todos os
47 Conselheiros. 5:. Formação da comissão que irá avaliar os documentos referente a progressão
48 funcional do professor Edieter Luiz Cecconello: O professor Jorge Luís Ribeiro dos Santos falou
49 sobre a documentação apresentada pelo prof'essor Edieter Cecconello, referente a Progressão
SO Funcional. Em seguida foi deliberado sobre a formação de Comissão para avaliar e emitir pareceres
51 acerca dos documentos. Foram indicados e aprovados, por unanimidade, os seguintes membros
52 titulares para compor comissão examinadora: Professor Doutor Cloves Barbosa como presidente e
s3 como membros. a Professora Doutora Micheli Pereira de Meio e o Professor Doutor Heraldo Ellas
54 de Moura Montarroyos. É:. Discussão sobre um Diretor-Adjunto do IEDS: Nesse ponto, o
55 Presidente informou que o propósito de esse ponto era discutir sobre questões relacionadas ao
s6 impedimento concemente a nomeação da Diretora-Adjunta eleição, Lorena Fabeni. Em seguida. por
57 unanimidade, os Membros conselheiros da Congregação do IEDS optaram, devido falta de
58 representação docente e discente nessa reunião, por discutir sobre o assunto em uma reunião
s9 extraordinária a ser agendada. Em seguida, a Presidência agradeceu a presença de todos e deu por
60 encerrada a sessão às dezassete horas e trinta minutos, da qual, para constar, eu, Mana Rosa
61 Gonçalves da Salva, Secretária Executiva do Instituto de Estudos em Direito e Sociedade, lavrei a
ó2 presente ata que, se aprovada, será assinada por mim, pelo Senhor Presidente e demais
ó3 Conselheiros, estando a gravação íntegl;êlálB cessão à disposição em meio digital.
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