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Aos dezasseis dias do mês dejaneiro de dois mne dezessete, às dezasseis horas, reuniram-se
na sala 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. Eliana Borges da Silveira. Solange do Vale Ricarte da Salva
e Jogo Batista da Salva Imbiriba.. Verificando o qz/órz/m para o início da reunião, o presidente
cumprimentou a todos e deu por aberta a sessão. 4. Ordem do Dia: 4.1. Aprovação da de
pronogação do prometo dc extensão dos piofbssores }-liroito Diego Athayde Arakawa c Re.jade
Pessoa de l.ima. Neste ponto ti presidente cla congregação expôs os meti\os pal'a a proa'ogaçâo
c em ato contínuo a pronogação 6oi aprovada por unanimidade. 4.2. Aprovação do Plano de
Trabalho do 4'. Período de 2016 da Faculdade de Direito. Neste ponto o Professor Jorre
Ribeiro apresentou aos conselheiros o plano de trabalho da FADIR e solicitou a aprovação. O
})lado de ü'al)alho do 4'. Período de 23016 da l;acuidade de [)preito foi aprovado por
unanimidade. 4.3. Aprovação do Pedido de Afastamento das docentes Rejane Pessoa de Linfa
e Resina Berros. Neste Falto o I'residente da Congregação leu os pareceres sobre os
afastamentos das docentes e após solicitou a aprovação dos mesmos, sendo os afastamentos
das docentes Ttejane Pessoa de Liça e Raimunda Regina de Barras foram aprovados por
unan imidade. 4.4. Aprovação tlo Pedido de Progressão }:uncionaldo Docente Heraldo Ellas de
b'loura Montam'ovos. Neste ponto o Professor Jorre Ribeiro leu o parecer da Cclmissão que
ÜHülisclu o pí'ocessou o qual aprox'a a referida progressão. Ao f'mal solicitou a apro\'ação da
rckrida progressão, sendo esta aprovada por uilaniinidade. 4.5. Indicação da comissão de
Sindicância })ara a})tarar os fatos constantes no Processo 012089./=016. Neste ponto o })residente
da (,ongregação infol'mou que referido processo grata do aluno Anronio /\l\es lelxeira Filho
da l;actildade de Direito que o imputa fitos violentos. Ato contínuo o Professor .lorge indicou
parir compor a referida comissão os docentes Edson Boas Roclrigues Junior. Edma clo Socon'o
Sil\ a Morara ( PDISA) e Terezinha (. avalcante l;ditosa ( FA(' ED). 4.6. Eleições para a };A DIR
e IEDS. Neste ponto o I'roGessor Jorre Ribeiro iníbrmou que as comissões eleitoraisjá R)ram
colllpostas. mas até agora não iniciaram os trabalhos. Senda assim ficou aprovado que o Diretor
do Instituto deverá convocar as comissões eleitorais })ara iniciarem o processo de eleição no
prazo de 15 dias e que talprocesso se encene impreterivelmentc até o flnalde abrilcom a
homologação das chapas vence(toros. 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 Sirva Imbiriba. Secretário Executivo do Instituto de Estudos em Direito e Sociedade,
lavrei a presente ata que, será assinada por mim e demais Conselheiros.

Jorre Luis Ribeiro dos Santos (Presidente)
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