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1 Aos dezoito dias do mês de dezembro do ano de dois mne dezoito, às dezessete horas,
2 na sala vinte e cinco, reuniu-se a Congregação do Instituto do de Estudos em Direito e
3 Sociedade, com a presença dos seguintes Conselheiros: a professora Micheli Pereira de
4 Meloa o professor Jorge Luís Ribeiro dos santosl o Professor Edíeter Luiz Cecconellol o
s Professor Hirohito Diego Athayde Arakawal a Técnica Administrativa Lídia Mana
6 Guimarães de Mirandal a Técnica Administrativa Mana Rosa Gonçalves da Sirva, sob a
7 Presidência da professora Micheli Pereira de Meio. Verificado o quórum, a Presidência
8 cumprimentou todos dando início a reunião, passamos a apreciar os seguintes pontos de
9 pauta: I'- Apreciação do pedido de prorrogação de prazo de licença para doutorado
io da professora Rejane Pessoa de Lima; a Presidência apresentou o pedido de
ii interrupção de licença para pós-graduação (doutorado), durante o período de licença
12 maternidade, de dois de dezembro de dois mil e dezoito a trinta e um de março de dois
13 mil e dezenove, conforme portaria n' 21 15/2018 -- Gabinete da Reitoria. A Congregação
i4 deliberou acerca do requerimento da referida docente, aprovando, por unanimidade, a
i5 prorrogação da licença para doutorado por período igual ao da portaria da licença
i6 maternidade, ou seja, cento e vinte dias. 2'- Estágio docência do mestrando Elielson
i7 Souza da Salva: a professora Micheli Pereira de Meio falou sobre o pedido para cumprir o
]8 Estágio Docência do mestrando Elielson Souza de Salva. Devido ausência de
]9 requerimento formal, com currículo e comprovantes, a Congregação entendeu por bem
20 sobrestar este ponto de pauta para a próxima a reunião, condicionada a apresentação de
2i documentos necessários, bem como a demonstração de adequação do exercício de
22 docência no IEDS às exigências do Estágio Docência na Instituição de origem (UFG). Não
23 havendo mais nada a tratar, a Presidência agradeceu a presença de todos e deu por
24 encerrada a sessão às dezoito horas, da qual, para constar, eu, Mana Rosa Gonçalves da
2s Salva, Secretária Executiva do Instituto de Estudos em Direito e Sociedade, lavrei a
26 presente ata que, se aprovada, será assinada por mim, pelo Senhor Presidente e demais
27 conselheiros.
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