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Aos clezessete dias do mês de abrilde dois iliil e dezassete, às dezesseis horas e quarenta minutos,
ret)niram-se na sala do Instituto de Estudos em Direito e Sociedade. sob a presidência da Diretclra
â.djunta dcl Instituto, Olinda Magna Pinheiro e os integrantes da Congregação. Estando l)resentcs os
.;eguintes membros: Lorena Santiago Fabeni, Olinda Magno Pinheiro, Paulo lsidorio cousa N4oreira
Ramos. Edietej' Luiz Cecconello e Mana Rosa Gonçalves da Sirva. Verificando o qzíóri//}z para o
início da reunião. a presidente cumprimentou a todos e abriu 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: l. .A.prcciação do lltano {lt-
(I'ollcul'se para professor(a) substiluliiea), aprovado no Conselho da FALIR neste ponto a
[)residente da Congregação apresentou a documentação ref'erente ao P]ano de (lor)curso, de provas e
títulos em processo seletivo simplificado para preenchimento de vaga no cargo de prohssor(a)
substituto(a) para Magistério Superior da l:acuidade De Direito (F.'\DIR) e do Instituto de Estudos
cnl Direito e Sociedade (IEDS), o supracitado plano de concurso fol aprovada por unanimidade. 2.
Apreciação de pedidos de antecipação de colação de grau dos discentes: Antõnio Peneira dos
Santos .Júnior; Anna l.etícia Costa C'arvalho Santos; Paulo Henrique da Sirva Brigo; Nlarco
.Aurélio Fui'tado de Souza; l\lurillo Augusfo da Silva Lima e Juliana Gualberto Lama, neste
ponto a Presidente apresentou aos presentes os pedidos juntamente com possív'eis justificativas
apresentada referente a antecipação de colação de grau. Os pedidos de antecipação de colação de grau
foram aprovados por unanimidade, cona data provas,el da colação em doze de maio de dois mil e
dezassete para todos as requintes, com ressalva blue. os professores não serão obrigados a lançar os
conceitos com antecipação pedidas. podem acontecer imprevistos. os alunos têm a responsatlilidadc
de xeritlcar os trâmites burocráticos e docunlentações .junto ao Centro de Registro e Controle
Acadênlico (CRCA). 3. [1omolfpgação dc rcsu]tuda e rcfat(iria de votação da c]ciç'ão do ]11stituto
tic l.:studos cin l)ireitü e Sociedade (11:11)S) c da facliltladc dc l)ircítli (FAI)IR). neste' ponto i
l)iesídeilte da Reunião apresentou o iclatório de votação e homologou o resultitdo da eleição cla
f'etcu]dade (]e [)preito (FAt)IR) e do instituto de ]!studos eln í])it'eito e Sltc'ic(]tlc]cs co11} as seguinlc:s
iesu[tados: ]'i'o]êssol' .]orge ].,uís Ribeiro (tos Santas (])irctoi' do ]]]])S); ]'ftlikssol'tt{,oretd S:intiílgt}
[Labeni(1)iretora Ad.junto do ! :])S); Hirohitl} ])lego Athal'de .\iaktiwü (1)irctor da ]'.A])IR):
{.)linda b'lagno I'inheiro (\'icc-l)iretora da I'.AI)lli}. 4. Normativa (!c I'lábio, 11este' pl:luto it

l)rotüssot'a (1)1iiicla l)tnhciro inf\\t'n)ou sollt'c (} (lue {liz íii'esoluçã(} Jc "Nonllas c f'rtlc'c lilnenttls sol\i't:

[)]ágio''. o ]i.epresentante dos estudantes nu (:ongrcgaçao, Pau]o ]sic]orio discar(]ou do texto expresso
io ai1. 4'. paiágia:f'o 2': da Nonnativa: "Não caber:l recurso nli llipótese cjc aplicação tj8 sfulção
l)re'ç;isiil no ai't. .'io, para 1", alíncil 'a'-': o discciitc stllicliollquc a Nornlittiva sela crlcalllinhacla :l
C'omissão qtic a elaborou a flnl(lc que façam rea\;filiação concernente a possibilidittle dc o aluno poder
cltliilr com recursos. [)ep(})s file'vta disttlssao tnl (]ecl(io por uílanlnlida(]e o ei}(üillit]lanleil]o a
llornlfti'ça de pl;igio à C;i)i)missão Faia te'avalitiçàn. Nada mais a tratar. a Presidência encerrou a ret.união
às de#esscte heras e trica minutos. Esta ala foi la\fada poi falaria Rosa Gonçalves da Salva. Secretária
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demais presentes.*'k'P+4' ,l l +T***
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