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Ata de Reunião Ordinária do Congregação
do instituto de Estudos em Direito e

Sociedade (IEDS), realizada no dia 07 de
novembro de 2018. às 16 horas, na sala 25.

1 Aos sete dias do mês de novembro do ano de dois mne dezoito. às dezasseis horas, na sala vinte
2 e cinco, reuniu-se a Congregação do Instituto do de Estudos em Direito e Sociedade, com a
3 presença dos seguintes Conselheiros: o Professor Doutor Jorre Luís Ribeiro dos Santos; o
4 Professor' Doutor Edieter Luiz Cecconello; o Professor Mestre Hirohito Diego Athayde
5 Arakawa; a Técnica Administrativa Eliana Borgas da Silveira; a Técnica Administrativa Lídia
6 Mana Guimarães de Mirando; a Técnica Administrativa Mana Rosa Gonçalves da Sirva e a
7 Discente Amanda Band, sob a Presidência do professor Doutor Jorge Luas Ribeiro dos Santos.
8 VeriHlcando o Quórum, a Presidência cumprimentou todos dando início a reunião, passamos a
9 apreciar os seguintes pontos de pauta: I'- Análise do pedido de aprovação pelo IEDS do

10 projeto: "Encontros Acadêmicos Interdisciplinar da turma de l)preito / 2015 -- Unifesspa
ií 'Temas Sociais Emergentes': O Presidente apresentou prometo intitulado 'Prometo do Encontro
12 Acadêmico Interdisciplinar da turma de Direito 2015 -- "Temas Sociais Emergentes"' e a ata da
13 Reunião da Faculdade de Direito. Dando continuidade, o prometo foi aprovado, por unanimidade.
]4 2'- Escolha de representante do IEDS no Clonsepe, em razão do pedido do Professor Marco
] s Alexandre da Costa Rosário: A Presidência leu a solicitação para não atuar como representante
16 do IEDS no Consepe, assinada pelo professor do Magistério Superior Marco Alexandre da Costa
i7 Rosário. a Congregação foi favorável a solicitação do citado prof'essor. Em seguida. foi ,,J
i8 deliberado sobre quem poderia ser indicado como representante titular e suplente. Continuado o ' 'S
19 Presidente indicou o professor Hirohito Diego Athayde Arakawa (titular) e o professor do 5
20 Magistério Superior Edieter Luiz Cecconello (suplente), os nomes indicados foram aprovados, F
2í por unanimidade. 3'- Apreciação do Relatório Anual de Atividades da docente Rejane b
22 Pessoa de cima na Pós-Graduação referente ao período de outubro de 2017 a outubro de (. ç?u
23 2018: A Presidência fez a leitura a leitura do material apresentado pela professora Rdane Pessoa '
24 de Limo. Logo após ser veriHlcado o relatório Anual de atividades foi aprovado por unanimidade. .
25 4'- Análise do pedido de reconsideração de Daniel Frestas Oliveira -- Processo n' ,;t\..-
2õ 23479.017683/2018-95: A presidência apresentou o pedido de reapreciação do pedido deC($rlêb
27 transferência Ex OfHicio de Daniel Oliveira de Frestas. Foi recordado que o processo tramitou na \
28 FADIR, IEDS e CONSEPE, sendo negado a transferência Ex ofnlcio. por falta de aHlnidade do
29 curso de Biblioteconomia e o curso de Direito. Em seguida foi discutido a admissibilidade ou
30 inadmissibilidade de reapreciação. Em discussão, a Congregação votou a unanimidade, pela a
31 inadmissibilidade do pedido de revisão. 5'- Pedido de formação de banca para análise de
32 progressão funcional do docente Heraldo Ellas Montarroyos: Nesse ponto, a Presidência
33 apresentou a solicitação de composição de banca referente a progressão do docente Heraldo Ellas
34 de Moura Montarroyos -- processo n' 23479. 014823/2018-39. Em seguida foram indicados os
35 seguintes nomes para compor a banca: a Professora Doutora Nilsa Brita Ribeiro (ILLA), como
36 Presidente; e como membros titulares, a Professor Doutor Elias Fagury Neto (PROEG) e o
37 Professor Doutor Luís Antânio Contatori Romano (ILLA), suplente a Prof'essora Hildete Ferreira
38 dos Anjos (TCH). Após deliberação a comissão foi aprovada por unanimidade.6'- Aprovação da
q9 contratação da plataforma da biblioteca virtual "Proview': A Congregação discutiu sobre a
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40 0s benefícios da Biblioteca Virtual --possibilita atender as demandas dos alunos de diversos
4i cursos que têm discip]inas na área jurídica. Verificou-se eficiência da biblioteca virtua] em que
42 0s alunos terão acesso ilimitado a diversos títulos atualizados. Em seguida, a contratação da
43 plataforma foi aprovada por unanimidade. 7'- Aprovação da contratação da plataforma da
44 biblioteca virtual "Revistas dos Tribunais Online": Após deliberação referente o custo
45 benefício da p]atafomla virtua], verificando que o instituto (]EDS) ainda não possui programas
46 de pós-graduação, entres outros aspectos pontuais -- veriâcou-se em nome do princípio da
47 economicidade na administração pública não ser no momento necessária a contratação da
48 referida plataforma. Em votação, foi rdeitada por unanimidade, veriHlcado o princípio da
49 economicidade. 8'- Apreciação dos pedidos do professor Júlio (:asar cousa Costa constante
50 nos processos uo 23479.016532/2018-85; 23479.016388/2018-87; 23479.016387/2018-32;
51 23479.012734/2018-58: O professor Jorge Luas Ribeiro dos Santos infomlou que o docente Júlio
52 César Sonsa Costa apresentou ao JEDS quatro solicitações, quais soam: a) Licença tratamento
s3 de interesses particulares (processo n' 23479.016388/2018-87); b)Licença por seis dias para
s4 cuidar da própria saúde (processo n' 23479.016387/2018-32);c) Pedido de exoneração de cargo
55 efetivo ③rocesso n' 23479.016532/2018-85) e d)Afastamento para pós-graduação (processo n'
s6 23479.012734/2018-58), respectivamente. Na sequência, o professor Hirohito Arakawa explicou
57 que o docente Júlio César se retratou formalmente e por escrito, quanto ao pedido de exoneração
s8 do cargo efetivo, após lida a retratação, colocado em deliberação, votado por unanimidade pejo
s9 arquivamento do pedido. Quanto ao pedido de licença para saúde (por não apresentar atestado
óo médico), também foi arquivado por unanimidade por falta de documentação comprobatória. Em
61 seguida passou-se a decidir sobre a licença para tratar de interesses particulares sem remuneração
62 pelo período de três anos, conforme a solicitação do professor Júlio César. após discussão, foi
63 aprovada a licença para tratar de interesses particulares, de acordo com o requerimento do
64 docente. Por üim, fora analisado o pedido de Afastamento para p(1)s-graduação, este ficando com
65 votação sobrestada em razão da concessão da licença para tratar de interesses particulares ao
66 Docente. 9'- Aprovação ad rl#êre dwm para a docente Micheli Peneira de Meio participar,
67 com apresentação de trabalho, do evento: " 30 anos da Constituição Brasileira / V
68 Congresso ]nternaciona! de Teoria das instituições", no período de 05/1]/2018 a
õ9 09/1]/2018: O Presidente infomiou aprovação Ad referendum da participação da docente
70 Micheli Peneira de Meio no evento Rio de Janeiro para participar, com apresentação de trabalho.
71 no evento -- "30 anos da Constituição Brasileira / V Congresso Intemacional de Teoria das
72 Instituições", que acontece entre os dias cinco e nove de novembro dc dois mil e dezoito, na
73 cidade do Rio de Janeiro. Em seguida fui referendada a aprovação da viagem da referida
74 professora. 10'- Aprovação para o docente Jorre Luas Ribeiro dos Santos participar do
75 Encontro RENAP (Rede Naciona] de Advogados Popu]ares), no período de 29/11/20]8 a
76 03/]2/2018: Nesse ponto o professor Jorge Luís Ribeiro dos Santos apresentou o convite para
77 sua participação no XXlll Encontro Nacional da Renap que irá acontecer no período de vinte e
78 nove de novembro de dois mi] e dezoito a dois de dezembro de dois mi] e dezoito, em Caruaru --
79 Pemambuco. Ele explicou também que o mesmo retoma dia três de dezembro devido ao
80 deslocamento rodoviário de Caruaru a Recite. Logo após a explanação dos motivos. a viagem foi
81 aprovada à unanimidade. 11'- Aprovação para a Técnica Administrativa Mana Rosa
82 Gonçalves da Salva participar do curso de capacitação profissional -- "Design Avançado:
83 Capacitação em UX/U] Design", no período de 02/]2/2018 a 12/12/2018: A Presidência
84 esclareceu que a Técnica Administrativa irá Brasília para fazer curso de capacitação, na ENAP --
8s Escola Nacional de Administração Pública, no período de dois a doze de dezembro de dois mil e
8õ dezoito. Dando continuidade, a Congregação aprovou, por unanimidade, a viagem da servidora
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87 Mana Rosa Gonçalves da Salva. Não havendo mais nada a tratar, a Presidência agradeceu a
88 presença de todos e deu por encerrada a sessão às dezoito horas, da qual, para constar, eu, Mana
89 Rosa Gonçalves da Salva, Secretária Executiva do instituto de Estudos em Direito e Sociedade,
90 lacrei a presente ata que, se
91 conselheiros, estando a gravação
92 Jorre Luas Ribeiro dos

aprovad;jC''será assinada por mim, pelo Senhor Presidente e demais
Sessão à disposição em meio digital
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