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1 Aos dezessete dias do mês de abrildo ano de dois mne dezenove, às dezesseis horas, na sala vinte
2 e cinco, reuniu-se a Congregação do Instituto de Estudos em Direito e Sociedade (IEDS), com a
3 presença dos Conselheiros: o Professor Mestre Hirohito Diego Athayde Arakawa, o Professor
4 Mestre Edieter Luiz Cecconello, a Técnica Administrativa Eliana Borges da Silveira, a Técnica
s Administrativa Mana Rosa Gonçalves da Sirva, a Técnica Administrativa Lídia Mana Guimarães de
6 Miranda, sob a Presidência do Professor Doutor Jorge Luís Ribeiro dos Santos. Verificando o
7 quórum, a Presidência cumprimentou todos dando início a reunião, passando a apreciar os
8 seguintes pontos de pauta -- I') Apreciação de parecer referente a progressão funcional do
9 docente Marco Alexandre da Costa Rosário: o Parecer da Comissão pelo Professor Doutor Cloves
10 Barbosa (presidente ), a Professora Doutora Marilza Sales Costa (membro) e o Professor Doutor
ii Gilson Penalva (membro) foi lido pela Presidência, " Após a leitura e análise do relatório, esta
12 comissão conclui que as atividades desenvolvidas pelo docente atendem às exigências legais que
]3 regem o pleito, e, é de parecer favorável à progressão funcional do referido docente, da categoria
i4 Adjunto ll para Adjunto 111, Classe C (603)." Em votação, o referido parecer foi aprovado, por
i5 unanimidade. 2') Relatório Anual de Atividades da prof. Olinda Magna Pinheiro, processo n'
ie 23479.005051/2019-25: foi feita a leitura do Parecer da comissão de avaliação formada pelos
i7 servidores , professor Marco Alexandre da Costa Rosário (presidente), professor Edieter Luiz
1 8 Cecconello (membro), Técnica Administrativa Eliana Borges da Silveira (membro) e professor Jorge
i9 Luís Ribeiro dos Santos (Suplente), que aprovou o relatório de atividade anual da docente Olinda
20 Magno Pinheiro. Em seguida o mesmo foi aprovado, por unanimidade. 3') Apreciação do pedido
21 de prestação de serviços voluntários na Unifesspa de José Batista Gonçalves Afonso, processo n'
22 23479.006086/2019-81: nesse ponto o professor Jorge Luís Ribeiro dos Santos fez a leitura do
23 requerimento e conferiu toda documentação anexa ao processo. Dando prosseguimento, os
24 Conselheiros decidiram que o professor Edieter Luiz Cecconello ficará como corresponsávelpela(sl
25 disciplina(s) ministradas por rosé Batista Gonçalves Afonso caso o mesmo seja aprovado no
2ó CONSEPE, para atuar como professor voluntário na Unifesspa. Em seguida, o pedido foi aprovado
27 por unanimidade, pela Congregação do IEDS. 4') Apreciação do pedido de prestação de serviço$-
28 voluntários na Unifesspa de Matheus Adolfo dos Santos, processo 23479.004781/2019-17: Apóii $
29 a leitura do requerimento e a apresentação da documentação anexa ao processo. Logo após foi\. ;ÊI
30 decidido que o professor Jorge Luís Ribeiro dos Santos ficará como corresponsável pela(s)Üei
31 disciplina(s) ministradas por Matheus Adolfo dos Santos caso o mesmo seja aprovado no CONSEPÉ. 'ii$q
32 para atuar como professor voluntário na Unifesspa. Em seguida, o pedido foi aprovado por """'--'
33 unanimidade, pela Congregação do IEDS. 5') Apreciação do pedido de prestação de serviços
34 voluntários na Unifesspa de Davvy Lama da Silva, processo 23479.006143/2019-22: Após a leitura \n
35 do requerimento e a apresentação da documentação anexa ao processo. Ficou decidido que o b,..i.i

36 professor Hirohito Diego Athayde Arakawa ficará como corresponsável pela(s) disciplina(s) V'
37 ministradas por Davvy Lima da Silva caso o mesmo seja aprovado no CONSEPE, para atuar como \
38 professor voluntário na Unifesspa. Em seguida, o pedido foi aprovado por unanimidade, pela
39 Congregação do IEDS. 6') Distribuição pos computadores novos: Os Conselheiros deliberaram
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40 sobre os setores do IEDS que necessita de computadores ficando decido, por unanimidade, as
41 seguintes instalações dos computadores -- dois(02) no Núcleo de Prática Jurídica(NPJ), um(01) na
42 sala destinada a orientação de TCC, um (OI) na Sala de pesquisa, dois (02) na Sala dos professores
43 e dois (02) no Laboratório de informática. 7') Recurso administrativo de prescrição de vínculo do
44 Discente XAPRAMTIJORUMTI KUWEXERE: Foi aprovado por unanimidade, o Parecer da comissão
45 formada pelo professor Hirohito Diego Athayde Arakawa (presidente), o discente Maurício Frank
46 Ladislau Leite(relator) e a Técnica Administrativa Lídia Mana Guimarães de Miranda(membro) no
47 sentido manter a decisão proposta pelo parecer, com a consequente subida dos autos ao
48 CONSEPE para julgamento de possível reversão de perda de vínculo pelo discente. 8ç) Recurso
49 administrativo de prescrição de vínculo do Discente WALTER DIAS SANTIAGO: Foi aprovado por
50 unanimidade, o Parecer da comissão formada pelo professor Hirohito Diego Athayde Arakawa
51 (presidente), o discente Maurício Frank Ladislau Leite (relator) e a Técnica Administrativa Lídia
52 Mana Guimarães de Mirando (membro) no sentido manter a decisão proposta pelo parecer, com a
s3 consequente subida dos autos ao CONSEPE para julgamento de possível reversão de perda de
54 vínculo pelo discente Não havendo nada mais a tratar, a Presidência agradeceu a presença de
ss todos e deu por encerrada a reunião ordinária às dezessete horas e quarenta minutos, da qual,
56 para constar, eu, Mana Rosa Gonçalves da Silva, Secretária Executiva do Instituto de Estudos em
57 Direito e Sociedade, lavrei a presente ata que; se aprovada, será assinada por mim, pelo Senhor
s8 Presidente e demais Conselheiros.
59 Prof. Dr. Jorge Luís Ribeiro dos santos
60 Prof. Me. Hirohito Diego Athayde
61 Prof. Me. Edieter Luiz Cecconello

62 Téc. Adm. Eliana Borges da Salvei
63 Téc. Adm. Mana Rosa Gonçalves da
64 Téc. Adm. Lídia Mana Guimarães de Miranda

Salva


