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Ata da Reunião Ordinária da Congregação do
instituto de Estudos em Direito e Sociedade (IEDS).
realizada no dia 15 de dezembro de 2017. às 16
horas. na sala 25 do IEDS.

1 Aos quinze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezessete, às dezesseis horas, na sala
2 vinte 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: Olinda Magno Pinheiro.
4 Hirohito Diego Athayde Arakawa, Michelí Pereira de Meio, Amanda Bona e Mana Rosa Gonçalves
5 da Salva, sob a presidência da professora Olinda Magna Pinheiro. Verificando o Quórum, a
6 Presidente cumprimentou todos e perguntou se havia informes: O Diretor da Faculdade de Direito,
7 professor Hirohito Arakawa informa que na tentativa de solucionar um problema crónico da FADIR
8 em relação a oferta da Disciplina Medicina Legal, estão abertas as inscrições para uma vaga de
9 professor voluntário na área, conforme deliberado na última reunião do conselho da FADIR no dia
] 0 01.12.2017. O edital do processo seletivo simplificado encontra-se publicado no site da Unifesspa.
11 da Fadir e no Mural da Faculdade de Direito. O Diretor da Fadir informou também que A PROEG
12 entrou em contato com a Faculdade de Direito informando a sua solicitação para a disponibilização
i3 de 03 (três) salas de aula do Prédio do IEDS no período de janeiro a março (manhã e tarde) para
i4 turmas intervalares, informou também que este transtorno só está ocorrendo en] vista do calendário cl
IS ainda não estar regularizado. O que provavelmente cessará no calendário 2018. Dando continuidade 2
i6 à sessão, passamos a apreciar a ordem do dia. sendo apreciados os seguintes pontos de pauta: ]'. ;g
i7 Homologação do resultado da eleição para a Direção do Instituto de Estudos em Direito e '
18 Sociedades -- IEDS: Nesse ponto a Presidente apresentou o seguinte resultado: a chapa única de ..!
19 número dez (lO), representada pelo professor Dr. JORRE LUAS RIBEIRO DOS SANTOS como ?
ao Diretor Geral e professora Dra. MICHELI PEREIRA DE MELO, como Diretora-Adjunta, a chapa g
2i obteve oitenta e um votos válidos, sendo que o número de eleitores aptos a votarem é de duzentos e ,8:
22 cinquenta e três. Respeitado o prazo regimental, não houve impugnação do resultado da eleição. Em ":b.
23 seguida o Congregação aprovou a homologação da eleição, por unanimidade. 2'. Apreciação dos ....ç
24 pareceres da Comissão Avaliadora acerca dos documentos do professor Edietey(;?$1$
25 Cecconello, referente a progressão Funcional: A presidente, professora Olinda Magna,'q'
26 Pinheiro apresentou à Congregação os pareceres favoráveis, assinados pelos membros da comissão
27 que avaliou os documentos referente a progressão funcional do professor Edieter Luiz Cecconello, \d;'
28 concemente as seguintes categorias: da categoria Assistente IV, para Adjunto 1; da categoria
29 Adjunto 1, para Adjunto 11; da categoria Adjunto 11, para Adjunto 111 e da categoria Adjunto 111, para
30 Adjunto IV. Posto em deliberação, os pareceres foram aprovados por unanimidade. 3o. 'y
31 Homologação da renovação do vínculo de Jonatas dos Santos Andrade, como professor
32 voluntário do Curso de Direito: A professora Olinda Magno Pinheiro passou a palavra ao
33 professor Hirohito Arakawa que informou da aprovação da renovação do vínculo como professor
34 voluntário do Prof. Jonatas dos Santos Andrade. na última reunião do dia 01.12.2017 no Conselho
35 da Fadir. Em deliberação a Congregação do IEDS homologou o pedido de renovação. por
3õ unanimidade. Em seguida, a Presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a sessão
37 às dezessete horas e quinze, da qual, para constar, eu, Mana Rosa Gonçalves da Salva, Secretária
38 Executiva do Instituto de Estudos em Direito e Sociedade, lavrei a presente ata que, se apro'çada-

39 será assinada por mim, pelo Senhor. Presidente f: demais conselheiros, estando a gravação integral
40 daSessãoàdisposiçãoemmeiodigltal. / ,....k ,# ,,.ç
4i Olinda Magno Pinheiro .S lm '\
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