
SERVIÇO PUBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA

INSTITUTO DE ESTUDO EM DIREITO E SOCIEDADE

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA/2019 DA CONGREGAÇÃO DO INSTITUTO DE
ESTUDOS EM DIREITO E SOCIEDADE -IEDS

Ata de Reunião Ordinária do
Congregação do Instituto de Estudos em
Direito e Sociedade (IEDS), realizada no
dia 07 de maio de 2019, às 14 horas, na
sala 25.

Aos sete dias do mês de maio do ano de dois mne dezenove, às quatorze horas, na
sala vinte e cinco, reuniu-se a Congregação do Instituto do de Estudos em Direito e
Sociedade, com a presença dos seguintes Conselheiros: o Professor Doutor Jorge Luís
Ribeiro dos Santosl o Professor Mestre Hirohito Diego Athayde Arakawal a Técnica
Administrativa Eliana Borges da Silveiral a Técnica Administrativa Lídia Mana
Guimarães de Mirandal e a Discente Amanda Bona, sob a Presidência do professor
Doutor Jorge Luís Ribeiro dos Santos. Verificando o Quórum, a Presidência
cumprimentou todos dando início a reunião, passamos a apreciar os seguintes pontos
de pauta: I'- Homologação da aprovação do parecer do relatório final de
prorrogação do projeto de pesquisa "Tendências epistemológicas e possíveis
convergências na produção acadêmica dos direitos humanos: um estudo crítico
sobre as teses e dissertações da Faculdade de Direito da USP nos últimos 5
anos'' do professor Heraldo Elias Montarroyos: O Presidente leu o parecer aos
conselheiros, em seguida foi aprovado, por unanimidade a prorrogação do prometo de
pesquisa com alocação de 10hs. 2o- Homologação do relatório final que aprova o
projeto de pesquisa "As enter-relações entre as cortes constitucionais e os
demais poderes políticos" da professora Micheli Pereira: O Presidente leu o
parecer aos conselheiros, em seguida foi aprovado, por unanimidade. 3o- Troca de
Lastro da Vaga do prof. Edson Beas R. Júnior, para o Lastro da profa. Micheli
Pereira, visando aproveitamento no PSS de Professor Substituto, Edital n'
073/2018/UNIFESSPA: O Presidente informou aos conselheiros que considerando que
ocorreu nesta terça-feira, dia 07/05/2019 a solicitação unilateral do Prof. Rafael Dutra
de vacância como professor substituto da FADIR para tomar posse em cargo público
inacumulável, e considerando que a vaga ao qualestivera vinculado está com o lastr«
comprometido para dar posse em uma das duas vagas para os novos professores
efetivos que estão em seleção via edital129/2018. Foi colocado a proposição para que
ocorra a alteração do lastro vinculado ao edital PSS n' 073/2018 do Professor Edson
R. Beas, para o da Profa. Micheli Pereira de Meio, em razão de encontrar-se em
regime de exercício provisório, nos termos do art. 84 da Lei 8.112/90 c/c art. 14 da Lei
7.485/2011. Colocado em votação, foi aprovada por unanimidade a alteração de lastro.
4'- Aproveitamento do 2' lugar no PSS, Edital n' 073/2018/Unifesspa, em razão
do Pedido de Exoneração do profo. Rafael Dutra: O Presidente informou aos
conselheiros que considerando que ocorreu nesta terça-feira, dia 07/05/2019 a
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solicitação unilateraldo Prof. Rafael Dutra de vacância como professor substituto da
FADIR para tomar posse em cargo público, e considerando a necessidade urgente da
Faculdade em manter e finalizar as disciplinas já iniciadas pelo referido docente de
modo a não causar prejuízos aos discentes que estão no meio do semestre letivo,
inclusive com disciplinas na turma formanda, foi proposto pelo Diretor da Faculdade a
imediata convocação e contratação da 2' candidata aprovada no PSS Edital' 073/2018,
JOSEANE DO SOCORRO DE SOUSA AMADOR. Talpedido foi aprovado em reunião
no conselho da FADIR. Da mesma forma, o presidente desta Congregação coloca em
votação, nos exatos termos da FADIR, a provação da 2' colocada no concurso.
Aprovado por unanimidade. 5o- Ratificação ad referendum Portaria n' O11/2019-
IEDS/UNIFESSPA, a qualaprova Projeto de Pesquisa de autoria do profo. Edieter
Luis Cecconello, intitulado "Implicações Jurídicas na Gestão das Aguas
Subterrâneas Transfronteiriças do Sistemas Aquíferos Amazonas": O Presidente
informou aos conselheiros o motivo de ter dado o ,4d Referendum, em seguida foi
aprovado por unanimidade. 6o- Ratificação ad referendum Portaria n' 009/2019 -
IEDS/UNIFESSPA, a qualaprova Projeto de Pesquisa de autoria do profo. Heraldo
Elias de Moura Montarroyos, intitulado ''Tendências Epistemológicas e Possíveis
Convergências na Produção Acadêmica dos Direitos Humanos": O Presidente
informou aos conselheiros o motivo do ,4d ReÉerendt/m, em seguida foi aprovado por
unanimidade. 7o- Viagem do provo. Jorge Luis Ribeiro para Goiânia/GO, para
participar no "I Seminário Nacional Questão Agrária e Direitos na UFG": O
Presidente informou aos conselheiros que essa viagem se trata de um encontro
nacionaldas turmas do PRONERA, realizado pelos alunos da turma do PRONERA da
UFG, e que foi disponibilizado cinco auxílios para os alunos da turma Especialde
Direito do PRONERA da UNIFESSPA para participar desse evento. Aprovado por
unanimidade a viagem do professor Jorge Luis Ribeiro dos Santos para esse evento.
8'- Aprovação da Contratação para professor voluntário de ANDRÉIA
APARECIDA SILVERIO DOS SANTOS. O Presidente leu aos conselheiros os
documentos anexados ao pedido da requerente e em seguida foi aprovado por
unanimidade. 9o- Eleição FADIR. O Presidente informou aos conselheiros que em
reunião do conselho da FADIR, o professor Hirohito informou sobre o término do seu Àf.>
mandato, e informou do pedido dos Conselheiros da FADIR para que permanecessji(:©aq
como diretor pro tempore até a eleição e posse do novo diretor. O Presidente informóíi \
também que já há uma comissão composta para fazer a eleição do novo diretor e essa
comissão será formada pelo professor Heraldo Montarroyos, a técnica Lídia Mana G.
de Miranda e a discente Bárbara Soares Ranke. A técnica Lídia lembrou que na\ 'ic
reunião do Conselho da Fadir não foi escolhido suplente para os membros da comissão xiédP'

eleitoral. Dessa forma. o presidente da Comissão põs em discussão nomes para \n'
comporem a suplêncía da referida Comissão eleitoral. Ao findo presidente formulou as \\
seguintes proposições discutidas e aceitas pelos membros da Congregação: 1) ü
Homologação da direção pro tempore do professor Hirohito Diego, 2) Homologação da
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7s comissão eleitoral nos termos aprovados no conselho da FADIR e 3) aprovação dos
7õ membros suplentes da comissão eleitoral: Hirohito Diego, Eliana Borges e Amanda
77 Bona. Todas as proposições foram aprovadas por unanimidade. Não havendo mais
78 nada a tratar, a Presidência agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a
79 sessão às quatorze horas e cinquenta minutos, da qual, para constar, eu, Lídia Mana
80 Guimarães de Miranda, Secretária de apoio acadêmico da Faculdade de Direito, lavrei
sl a presente ata que, se aprovada, será assinada por mim, pelo Senhor Presidente e
s2 demais conselheiros, estando a grgiVação integral da Sessão à disposição em meio
s3 digital.
84 Jorge Luís Ribeiro dos

ss Hirohito Diego Athayde Arakawa

86 Lídia Mana Guimarães de Mirandta

Santos

,.'t
í. ,4

s7 Edieter Luiz Cecconello

88 Amanda Bona lv-fí\.i.m'i(.k

s9 Eliana Borges dà Silveira.
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