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1 Aos vinte e oito dias do mês de maio do ano de dois mne dezenove, às quinze horas e
2 quarenta minutos, na sala vinte e cinco, reuniu-se a Congregação do Instituto do de
3 Estudos em Direito e Sociedade, com a presença dos seguintes Conselheiros: o
4 Professor Jorge Luís Ribeiro dos Santosl o Professor Edieter Luiz Cecconellol o
5 Professor Hirohito Diego Athayde Arakawal a Técnica Administrativa Eliana Borges da
6 Silveira; a Técnica Administrativa Lídia Mana Guimarães de Miranda e a Discente
7 Amanda Bona, sob a Presidência do professor Jorge Luas Ribeiro dos Santos.
8 Verificando o Quórum, a Presidência cumprimentou todos dando início a reunião,
9 passamos a apreciar o seguinte ponto de pauta: I'- Solicitação de aprovação da
io antecipação da disciplina Direito Internacional para a turma Direito da Terra junto
11 ao CONSEPE. Em reunião junto a Reitoria, foi demonstrada a preocupação de todas
i2 as partes em relação ao andamento e finalização do curso da Turma de Direito Frei
i3 Henri - 2016, visto os cortes maciços em relação ao PRONERA em todo o Brasil
i4 (auxílios permanência aos discentes, bolsas aos professores, etc). Foi verificado na
is reunião que existe na grade do curso de Direito, apenas a disciplina de Direito
iõ Internacional, como disciplina teórica obrigatória no último semestre do curso (10'
i7 bloco), o que por consequência, obrigaria toda a turma a se manter por pelo menos
i8 mais 6 (seis) meses em Marabá, em razão desta única disciplina obrigatória. Desta
19 feita, foi proposta a solução de solicitar a antecipação da oferta desta disciplina para a
20 referida turma, de modo a possibilitar que os alunos possam estar desobrigados de
2i realizarem gastos com a permanência de mais um semestre no campus sede de nossa
22 Universidade. Esclarecido o ponto, foi proposto a solicitação com urgência ao
23 CONSEPE, para que autorize a oferta antecipada da Disciplina Direito Internacional
24 para a turma de Direito Frei Henri de 2016, colocado em votação, aprovado por
2s unanimidade. Não havendo mais nada a tratar, a Presidência agradeceu a presença de
26 todos e deu por encerrada a sessão às dezoito horas, da qual, para constar, eu, Lídia
27 Mana Guimarães de Miranda, Secretária da Faculdade de Direito, lavrei a presente ata
28 que será assinada por mim, pelo $ç!»or Presidente e demais conselheiros.
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30 Hirohito Diego Athayde Arakawg '' {lzlJ-.c\.,.. \- .\...d,t. {;.~, {.,l,+'(,A,,. l
3i Lídia Mana Guimarães de Miranda

3zEdieterLuizCecconello k '.. -- t

f.

y'b .« ':

33 Amanda Bona

34 Eliana Borges da Silveira.


