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Ata da 4a Reunião Ordinária do
Congregação do Instituto de Estudos em
Direito e Sociedade (IEDS). realizada no
dia 19 de abrilde 2018. às 16 horas. na
sala 25.

1 Aos dezenove dias do mês de abrildo ano de dois mne dezoito, às dezesseis horas, na
2 sala vinte e cinco, 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 Eliana Borges da Silveira e Eryca Rubielly CabraITolentlno, sob
s a Presidência do Jorge Luís Ribeiro dos Santos. Verificando o Quórum, a Presidência
6 cumprimentou todos e indagou se os conselheiros informes e/ou pontos de pauta a
7 acrescentar e foi solicitado pelo Presidente que decidíssemos a respeito da escolha de
8 membros que para formar banca examinadora do Processo Seletivo Simplificado para a
9 contratação de professor temporário, o qual foi aprovado pela Congregação. Em ato
io contínuo deu por aberta a sessão e passamos a apreciar o seguinte ponto de pauta: I'
iiAPROVAR PROJETO DE PESQUISA, INTITULADO "A CONSTRUÇÃO DA TURMA
i2 DIREITO DA TERRA NA UNIFESSPA E OS IMPACTOS DO TEMPO COMUNIDADE
i3 COMO DIFERENCIAL DE ENSINO JURÍDICO": O Presidente pediu quebra do interstício
i4 de dez dias com a finalidade de fazer os procedimentos necessários em tempo hábil.
is Logo após o professor Jorge Luís Ribeiro dos Santos enfatizou a importância do referido
i6 projeto de pesquisa e disse, ainda que este é de sua autoria com a professora Mana
i7 Neuza da Silva Oliveira, coordenadora pedagógica do curso de direito pelo Pronera e que
]8 envolve todos os professores que estão ministrando aulas no curso "Direito da Terra", no
]9 presente semestre. O Professor Jorge explanou sobre a importância do "Tempo
20 Comunidade" que já vem sendo realizado na turma Direito da Terra. Em seguida foi
2i informado sobre o parecer exarado pelos professores Hirohito Diego Athayde Arakawa,
22 Heraldo Elias de Moura Montarroyos e Edieter Luiz Cecconello. O professor Hirohito leu o
23 parecer, o qual é favorável à aprovação do projeto de pesquisa, continuando a
24 Presidência colocou em discussão a aprovação do parecer, que foi aprovado por
2s unanimidade. 2o. APROVAR COMISSÃO PARA AVALIAR O PROCESSO SELETIVO
2õ PARA BOLSA DE MONITORIA: O professor Jorge falou sobre a abertura de quatro
27 bolsas de monitoria do projeto Pronera, sendo três voluntárias e uma com remuneração
28 no valor de quatrocentos reais. Na ocasião, foi informado sobre o pré-requisitos e as
29 etapas do processo seletivo. Em seguida foi deliberado sobre os servidores a serem
30 designados para acompanhar a prova dissertativa e a entrevista, o Presidente indicou o
3i nome da professora Micheli Pereira de Meio, e Jorge Luas Ribeiro dos Santos como './''q-
32 titulares e Hirohito Diego Athayde Arakawa e Mana Neuza da Salva Oliveira, suplentes. \iS'
33 Em discussão, foi aprovado os nomes, por unanimidade
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34 3'. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE COLAÇÃO DE GRAU DA ALUNA CAROLINE
3s ALHO DAL MORO: O professor Jorge Luís apresentou o requerimento de antecipação de
3õ colação de grau da estudante Carolina Alho Dal Moro, em seguida o professor Hirohito
37 Arakawa fez a leitura do mesmo. A aluna requerente solicitou que a colação de grau
3s acontecesse no dia catorze de maio de dois mil e dezoito, pois a mesma teria recebido
39 uma proposta de emprego. O professor Hirohito Arakawa explicou que existe regulamento
40 0 qual prevê prazo de quarenta e cinco dias para expedição de diploma após a notificar o
4i Centro de Registros e Controle Acadêmico (CRCA), sobre a integralização de curso. Em
42 seguida foi discutido sobre criação regulamento de colação de grau do Instituto de
43 Estudos em Direito e Sociedade (IEDS), com a finalidade de elaborar resolução própria
44 (do IEDS) para tratar sobre questões relacionadas a colação de grau, o professor Jorge
4s Luís instituiu comissão composta pelos seguintes membros Eliana Borges da Silveiral
4ó Hirohito Diego Athayde Arakawal Amanda Bonal e Marco Alexandre da Costa Rosário.
47 Continuando, o pedido de antecipação de grau de Carolina Alho Dal Moro, foi aprovado,
48 por unanimidade, condicionado a expedição do diploma pelo setor competente. 4o.
49 AVALIAÇÃO DO EMPENHO DE ESTÁGIO PROBATÓRIA DA SERVIDORA MARIA
se ROSA GONÇALVES DA SILVA: O presidente explanou sobre os seguintes fatores a
si serem observados: Assiduidade, Disciplina. Capacidade de Iniciativa e Produtividade,
s2 conforme dispõe Lei 8.1 12/90, Art. 20, incisos l, ll. lll, IV e V. A servidora avaliada obteve
s3 nota/conceito excelente em todos os fatores acima citados. Em votação, foi aprovado por
s4 unanimidade, a avaliação do primeiro ciclo do Estágio Probatório. 5o. PLANO DE
55 CONCURSO PARA PROFESSOR(A) SUBSTITUTO (A) DO IEDS: EDITAL 001/2018: 0
s6 Presidente pediu quebra de interstício de dez dias, apresentando como justificativa a
s7 necessidade de agilizar o processo de seleção e contratação de professor(a) substituto,
ss em razão da vacância do professor Edson Beas Rodrigues Júnior e também, em razão de
s9 dois mil e dezoito ser um ano eleitoral. Em votação a Congregação aprovou a dispensa do
óo interstício, por unanimidade. O professor Hirohito fez a leitura do plano de Processo
61 Seletivo Simplificado/Edital n' 001/2018, com o seguinte tema: Legislação Processual,
62 Especial e Hermenêutica. Em ato contínuo, a Presidência informou que o Plano de
õ3 Concurso foi apreciado e aprovado em parecer exarado por Comissão formada pelos
ó4 professores Hirohito Diego Athayde Arakawa, Micheli Pereira de Meio e Jorge Luas
ós Ribeiro dos Santos. O referido Congregação deliberou se aceitaria o citado parecer, posto
ó6 em votação, foi aprovado, por unanimidade. 6'. FORMAÇÃO DE COMISSÃO DO
õ7 PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROFESSOR SUBSTITUTO - EDITAL
õ8 001/2018: Em seguida foi deliberado sobre a formação de Banca Examinadora
õ9 responsável por acompanhar as etapas do Processo Seletivo Simplificado. Foram \ \,
70 indicados os seguintes membros titulares: prof. Dr. Jorge Luís Ribeiro dos Santos, como Kf
7i presidente da Banca Examinadora e como membros o Prof. Me. Hirohito Diego Athayde \\J
72 Arakawa e a prof.' Dra. Micheli Pereira de Meio. Como Suplentes foram indicados -- o U
73 prof. Me. Edieter Luz Cecconello (primeiro suplente)l o prof. Me. Marco Alexandre da
74 Costa Rosário (segundo suplente)l o prof. Dr. Heraldo Elias de Moura Montarroyos. Em



SERVIÇO PUBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA

INSTITUTO DE ESTUDO EM DIREITO E SOCIEDADE

75 deliberação acerca da banca examinadora, foi aprovado por unanimidade. 7o.

7õAPRECIAÇA0 DO PARECER REFERENTE AO PEDIDO DE ABERTURA DE
77 PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - PROCESSO N' 23479.004138/2017-23;
7s O Presidente leu parecer emitido pelo professor Júlio César Sousa Costa, que opta pelo
79 arquivamento do processo n' 23479.004138/2017-23, conforme despacho da folha 75, do
se mesmo. Na sequência, foi lido o requerimento de abertura de Processo Administrativo
8i Disciplinar protocolado pelo professor doutor Heraldo Elias de Moura Montarroyos contra
82 a estudante Mana Rosário Peneira de Lima, conforme nominado acima, por desacato ao
83 mesmo, durante orientação de trabalho de conclusão de curso, TCC, compreendendo
84 monografia l e monografia 11. 0 docente apresentou, por meio de cópias de e-mails,
8s provas de que foi agredido por palavras (ofendido de maneira desrespeitosa) pela a
8ó orientanda. Na ocasião, o docente lembrou que se sentiu desrespeitado ao receber e-
s7 males, que ele considerou gravemente ofensivos, vindos de Mana Rosário Pereira de
88 Lima, sua orientanda. O professor Heraldo Montarroyos enfatizou que sempre tratou a
s9 citada estudante com dignidade e respeito e que ficou chocado ao ler suas mensagens do
90 e-mails, principalmente aquelas que continham dizeres como: "0 senhor perdeu o senso
9i de realidade totalll "tinha outra imagem, outra imagem profissional do senhor"l "não vou
92 apresentar nada ao senhor"l " gostaria de dizer que nem se dê o trabalho de reenviar
93 resposta via e-mail, tenha coragem e venha me dizer essas coisas na pessoalmente na
94 cara", dentre outras. O docente disse que considerou tais palavras: ofensivas e
9s humilhantes, desproporcionais, já que, segundo o professor, ele sempre tratou a
9õ orientanda de maneira educada e profissional. Dando sequência, a Congregação, decidiu,
97 por unanimidade, que fosse aplicada à discente Mana Rosário Peneira de Lima, a
98 penalidade de advertência retroativa, por desacato ao professor Heraldo Elias de Moura
99 Montarroyos. A Congregação do IEDS decidiu de forma unânime, que o processo seria

ioo arquivado depois que esta ata fosse anexada ao processo, já que a aluna acusada não
loi possui vínculo estudantilcom este Instituto, desde sua colação de grau, no dia vinte e um
l02 de julho de dois mil e dezessete. Não havendo mais nada a tratar, a Presidência
i03 agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a sessão às dezenove horas e
i04 quinze minutos, da qual, para constar, eu, Mana Rosa Gonçalves da Sirva, Secretária
ios Executiva do Instituto de Estudos em Direito e Sociedade, lavrei a presente ata que, se
i06 aprovada, será assinada por mina, pelo Senhor Presidente e demais conselheiros,
l07 estando a gravação integralda
i08 Jorge Luís Ribeiro dos
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