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Ata da 5' Reunião Ordinária do Congregação
do Instituto de Estudos em Direito e Sociedade
(IEDS), realizada no dia 16 de maio de 2018.
às 16 horas, na sala 25.

1 Aos dezesseis dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, às dezesseis horas, na saia vinte e
2 cinco, reuniu-se o Congregação do Instituto do de Estudos em Direito e sociedade, com a presença
3 dos seguintes Conselheiros: Micheli Peneira de Meio; Edieter Luiz Cecconello: Eliana Borgas da

-- 4 Silveira; Lídia Mana Guimarães de Miranda; Mana Rosa Gonçalves da Silvo e Amanda Dona, sob
5 a Presidência do Jorge Luís Ribeiro dos Santos. Verificando o Quórum, a Presidência
6 cumprimentou todos dando por aberta a sessão e passamos a apreciar o seguinte ponto de pauta: I'-
7 Pedido de antecipação de colação de grau dos estudantes Fernando Ferreira Rabêlo e Rodrigo
8 Petri Carneiro: O Presidente leu o requerimento de antecipação de colação de grau do discente
9 Fernando Ferreira Rabêlo, que apresentou como justiHlcativas o fato problemas financeiros

io pessoais não poderá participar da cerimónia de colação de grau junto com a turma 2013, por não ter
11 Contribuído com os custos relativo ao contrato para a realização do evento de colação de grau; e por
12 poder requerer junto a Unifesspa Incentivo à QualiHlcação previsto no Lei 11.091/2015. Em
13 seguida, a Congregação aprovou o pedido de colação de grau em gabinete, sem marcar data para o
14 evento. Dando continuidade o professor Jorge Luís Ribeiro dos Santos fez a leu o requerimento de

i5 colação de grau antecipado do estudante Rodrigo Petri Carneiro, que justinlca o pedido por
ió receber proposta de emprego e ter sido aprovado no Exame de Ordem Unificado da (OAB). Em
17 deliberação, foi aprovado por unanimidade condicionado, entretanto, a expedição do diploma, o
i8 qual é competência do Centro de Registro e Controle Acadêmico (CRCA). 2'-Apreciação do
i9 parecer referente a documentos da progressão funcional do Prof. Edieter Cecconello: Foi lido
20 0 parecer emitido por Comissão composta pelos professores Cloves Barbosa, Heraldo Elias de
21 Moura Montarroyos e Jorre Luís Ribeiro dos Santos, a qual aprovou a progressão funcional do
22 professor Edieter Luiz Cecconello da categoria Assistente IV para Adjunto 1. Dando continuidade, o
23 referido parecer foi aprovado, por unanimidade. 3'-Referendar o nome do prof. Edieter
24 Cecconello como representante docente na Congregação do IEDS: A Presidência informou que
25 a professora Micheli Pereira de Meio, deixa de representar a categoria docente na Congregação do
26 IEDS passando a representar na qualidade Diretora Adjunta do IEDS. Como suplente, o prof'essor
27 Edieter Luiz Cecconelo assume como membro titular representando os professores na Congregação.
28 4'-Renovação do convênio entre o NPJ/Unifesspa e a Defensoria Pública: Foi deliberado sobre
29 a renovação do convênio entre o Núcleo de Prática Jurídica NPJ/Unifesspa e a Defensoria', \a
30 Pública. O presidente informou que o IEDS estaria fazendo levantamento de todos os convênios q%'.\
31 acordos firmados com o instituto. Foi discutido sobre os pontos positivos referentes ao referidoLX
32 convênio. Após discussão, a Congregação aprovou a renovação do convênio entre NPJ/Unifesspa e \
33 Defensoria Pública. 5'-Deliberação sobre viagem dos Professores Jorge Luís Ribeiro dos .

34 Santos e Lorena Santiago Fabeni: O professor Jorge Luís Ribeiro dos Santos disse que as viagens

CÀm««k Õ,a.".c r':-7,',.',-- .- .l ,-\.. -



SERVIÇO PUBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA
INSTITUTO DE ESTUDO EM DIREITO E SOCIEDADE

35 de servidores lotados no IEDS deveriam ser deliberadas na Congregação e se aprovado deverá
36 emitir portaria. Foi informado que a professora Lorena Fabeni havia viajado a Belém/PA, para
37 participar de evento acadêmico. O professor Jorre Luís informou sobre sua viagem para participar
3s de oficina, nos dias dezessete e dezoito de maio de dois mil e dezoito. Em seguida foram aprovadas,
39 à unanimidade, as viagens dos professores Jorre Luís Ribeiro dos Santos e Lorena Santiago Fabeni.
40 6'-Homologação do regimento do NDE: O presidente informou que o professor Heraldo Elias de
41 Moura Montarroyos se tomou membro do NDE. Em seguida 6oi lido o regimento do NDE com as
42 modificações sugeridas pelos membros, o mesmo foi homologado, por unanimidade. 7'-Votar
43 comissão para avaliar documentos referente a progressão funcional do prof. Jorre Luís
44 Ribeiro dos santos: Nesse ponto, a Congregação instituiu comissão com a finalidade de avaliar e

' {5 emitir pareceres, composta pelos professores Heraldo Ellas de Moura Montarroyos (Presidente),
46 lotado no Instituto de Estudos Em Direito e Sociedade/IEDS; Cloves garbosa (Membro), lotado no
47 Instituto de Ciências Humanas/ICH; Edma do Socorro Salva Moreira (Membro), lotada no Instituto
48 de Ciências Humanas/ICH e José Pedra de Azevedo Mastins (Suplente), lotado no Instituto de
49 Ciências Humanas/ICH. Dando continuidade. a comissão foi aprovada, por unanimidade. 8'-
50 Aprovar quadro de professores do Direito: Nesse ponto o presidente explicou que a vice-reitoria
51 exige que seja aprovado a relação de professores e as disciplinas ministradas. Em seguida foi
s2 apresentado o quadro de disciplinas e os respectivos professores para o quinto período curricular da
53 turma Direito da Terra: as disciplinas Direito Empresarial e Direito Tributário serão ministradas
54 pelo professor Gabriel Morais de Outeiro ICSA/Uni6esspa; Direito Civil IV pelo professor
55 convidado Cleuton Frestas Ripol UFG; Direito Penal IV pela professora Lorena Santiago Fabeni
56 IEDS/Unifesspa; Direito Processual ll pela professora voluntária Regina Rata Zarpellon; Direito
57 Processual Penal ll pela professora convidada Femanda Mana da Costa Vieira -- UFJF e a
s8 disciplina Prática Simulada do Processo Penal pelo professor Marco Alexandre da Costa Rosário

-- 59 IEDS/Unifesspa. Em seguida o quadro de professores e disciplinas foi aprovado na Congregação.
õo por unanimidade. 9'- Discutir providências em relação as salas do IEDS que atualmente estão
6i ocupadas pe]o IGE (para uso da turma 20]8): foi discutido a organização do espaço com a
62 finalidade de melhorar o funcionamento das atividades administrativas e acadêmicas do IEDS. Na

õ3 Ocasião foi falado sobre superlotação da sala da turma 2018, que atualmente estão lotados na sala 03
64 em situação de desconforto devido o espaço ser pequeno para o número de alunos. Foi discutido
õs também sobre a falta espaço para docentes desenvolverem proUetos, atualmente o instituto não
66 possui sala dos professores e nem uma sala destinada a orientação de Trabalhos de Conclusões de
67 Curso. 10'- Discutir necessidade de elaboração de planejamento de afastamento de professores
68 (pós-graduação): O professor Jorre Luís Ribeiro dos Santos explicou que questões pertinentes ao :,.'"
ó9 planejamento de afastamento de professores para pós-graduação é uma competência da Faculdade
70 de Direito ficando decidido que esta fará regulamento sobre o assunto e depois será apreciado naHK
71 Congregação do IEDS. Não havendo mais nada a tratar, a Presidência agradeceu a presença de(\'&\
72 todos e deu por encerrada a sessão às dezenove horas e quinze minutos, da qual, para constar, eu, \. W
73 Mana Rosa Gonçalves da Salva, Secretária Executiva do Instituto de Estudos em Direito e \.\
74 Sociedade, lavrei a presente ata que, se aprovada, será assinada por mim, pelo Senhor Presidente e
75 demais conselheiros. \
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76 Jorge Luís Ribeiro dos Santos
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79 Edieter Luiz Cecconello
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81 Amada Bona

82 Mana Rosa G(;iÍçalves da Silvo


