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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA/2018 DA CONGREGAÇÃO DO INSTITUTO
DE ESTUDOS EM DIREITO E SOCIEDADE -IEDS

Reunião Extraordinária do Congregação
do Instituto de Estudos em Direito e
Sociedade (IEDS), realizada no dia 23 de
maio de 2018, às 16 horas, na sala 25.

caos vinte e três dias do mês de maio do ano de dois mne dezoito, às dezesseis horas, na
2 sala do IEDS, reuniu-se o Congregação do Instituto do de Estudos em Direito e
3 sociedade, com a presença dos seguintes participantes: Micheli Pereira de Meloa Hirohito
4 Diego Athayde Arakawal Edieter Luiz Cecconello, Eliana Borges da Silveira, Lorena
5 Santiago Fabeni, Lídia Mana Guimarães de Miranda e Amanda Bona. Sob a Presidência
6 da Professora Micheli e verificando o Quórum, a Presidência Adjunta começou a reunião.
7 lo Ponto. APROVAR AD REFERENDUM A PORTARIA N' 031/2018. A professora
8 Micheli explicou aos conselheiros acerca do pedido do discente THIAGO MESSIAS DALL
9 ALBA, que em razão de aumento salarial pediu o adiantamento de colação de grau em

io secretaria. Colocado em votação a portaria do Ad Referendum, foi aprovado por
iiunanimídade. 2o. HOMOLOGAÇÃO PLANO ACADÉMICO 2018.2. Explicado aos
i2 conselheiros a importância dessa aprovação, após a verificação do plano pela discente
i3 Amanda Bona, o plano acadêmico foi aprovado por unanimidade. 3'. DELIBERAÇÃO
i4ACERCA DO ESPAÇO FÍSICO DO IEDS. A professora Micheli sugeriu que os
is conselheiros fossem ver os espaços que vão ser ocupados e a parti disso analisar as
iõ demandas. Após vários questionamentos, ficou decido que a sala ocupada antes pela
i7 FACEEL que fica localizada na parte superior irá ser utilizada como sala de professores
i8 do IEDSI a sala do lado esquerdo, térreo, antes ocupada pela FACEEL será utilizada
i9 como Sala de Projetos de Pesquisa e Extensão. As salas de aula após a análise
20 estrutural e respeitado o agendamento de empréstimos já realizados pelo IEDS, a sala
2i vinte e três será ocupada pela turma 2015 mediante consulta previa, e a sala vinte e
22 quatro será uma sala multiuso, podendo ser utilizada pelo centro acadêmico do direito,
23 encontro de pesquisas, entre outros. A sala onde esta localizada o projeto de pesquisa
24 Justiça Restaurativa na UNIFESSPA permanecerá sendo utilizada pelo por tal projeto,
2s dada a necessidade de guardar o sigilo por ora da realização dos ciclos restaurativos.
26 Colocado em votação, aprovado por unanimidade. Não havendo mais nada a tratar, a
27 Presidência agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a sessão às dezoito
28 horas e cinco minutos, da qual, para constar, eu, Lídia Mana Guimarães de Miranda,
29 lavrei a presente ata que será
30 conselheiros.
31 Hirohito Diego Athayde Arakawa
32 Mícheli Pereira de Meio
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