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Ata da Reunião Exttaoilinária do Congregação do
lllstituto de Estudos en} [)preito e Suc:iedade {]E[)S).
:balizada ]lo dia 07 de h-.,,ereiro de 2{118. is If}
floras. lla sala 25

Aos sete dias do mês de fevereiro do ano de dois mne dezoito. às dezesseis horas. na sitia -.ante
e cinco. reuniu-se o Congregação do Instituto do dc Estudos em Direito e sociedade. convocado
por meio de e-mail. com a presença dos Senhores C'onselheiros: Hirohito Diego Alhayde
Arakawa; Micheli Pereira de Nlelo; Olinda Nlagno Pinheiro; Lorena Santiago Fabeni: Anlanda
Borga; e Mana Rosa Gonçalves da Salva. sob a presidência clo Protêssor .longe Luís Ribeiro dos
Santos. Verificando o quórum. a presidência CLmlprimentou todos e deu por aberta a sessão. Na
sequência. perguntou se alguém tinha algo a informar ou acrescentar outro ponto de pauta. Ato
contínuo, submeteu à apreciação a ordem do dia. Não havendo manilêstaçõcs, deu continuidade à
sessão. sendo apreciados os seguintes itens de pauta: .!: Escolha de nomes professores para
compor a lista tríplice da eleição do IEDS: Verificado o quórutn mínimo dc setenta por cento de
participação de membros do corpo docente da Congregação (cinco docentes. lml representante
técnico e um representante discente), conforme estabelece o Çi 3'. art. I', do [)ccrcto 1.916.'96. o
Presidente deu início a deliberação para escolha da lista tríplice para Diretor Geral. :apresentando
os seguintes nomes: .lorgc Luís Ribeiro dos Santos: Micheli Peneira de Meio e Edson Bens
Rodrigues Júnior. Apresentado à Congregação. estes foram aprovados por unanimidade
Posteriormente. o Presidente clcu início a deliberação para escoll)a da lista tríplice para [)irctor
Adjunto. apresentando os ilonles: Micheli Peneira de Nlelo; Jorre Luís Ribeiro dos Santos; e
Edson Boas Rodrigues Júnior. Os mesmos foram aprovados por unanimidade. Em ato contínuo. o
Presidente abriu à votação os nomes para Diretor Geral. tendo o docente Jorre Luís Ribeiro elos
Stintos obtido sete (7) \ocos; a docente Michelí Peicira de Meio zero (0) voto: e o docente Edson
Boas Rodrigucs .júnior zero (0) voto. Na sequência. o Presidente abriu à votação os nomes para
Diretor Adjunto. tendo a docente Micheli Pateira de Meio obtido sete (7) votos; .lorgc Luís
Ribeiro dos Santos zero (0) voto; e o docente Edson Boas Rodrigues Júnior zero (0) voto. .A
Congregação refêrendou a consulta feita à Comunidade Acadêmica. em que a chaptt única.
composta pelos docentes Jorre Luís Ribeiro dos Santos e Micheli Pereira de Meio. obte'çe oitenta
e um (81) votos, respeitando, assim, a decisão democrática adotada pela Comunidade. 2:.
Deliberação a respeito do espaço da sala que funciona o prometo ".Justiça Restaurativa", de
autoria da professora Lorena Fabeni: Nesse l)cinto. o professor Jorgc l-uís [tibciio dos Santos.
informou os Conse]heiros de que ain(]a não havia obtido resposta do memorando encaminhada à
Faceel. solicitando o espaço ocupado no prédio do Direito. Diante do exl)osso a Congregação
decidiu suspender este ponto para ser discutido posteriormente, após a resposta da Facecl. Em
seguida. o Presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a sessão às dezessetc
horas e trinta minutos. da qual. para constar. eu. Mana Rosa Gonçalves da Sil''.a. Secretária
Executiva do Instituto de Estudos en] Direito e Sociedade. lacrei a presente ata que. se aprovada.
será assinada por mim, pelo Senhor Presidente e demais Conselheiros. estando a gravação integral
da Sessão à disposição em meio digital. ,c=..-'/
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