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Ata da Reur'ião C:rdinarla do Congregação do
Instituto de Estudas eni Direito e Sociedade (IEDS),
realizada no dia IClde julho de 2019, às 10 horas, na
sala 25.

1 Aos dez dias do mês de julho do ano de dois mne dezenov3, a$ dez horas, na sala x/iate e cinco,
2 reuniu-se a Congregação do Instituto de Estudos em Direito e Soí:ledade (IEDS), cc.iT! a presença
3 dos Conselheiros: o Professor Mestre Hirohito Diego Atha\'de Aíal<awã.; 3 Técnica Adinínistrativa
4 Eliana Borges da Silveira, a Técnica Administrativa Mana Rosa Gonçalves da Salva, sob a
5 Presidência do Professor Doutor Jorge Luís Ribeiro dos Santos. verificando c} quórum, a
6 Presidência cumprimentou todos, informando a retirada do porltc de pai:a referente a aprovação
7 do nome de Vénia Mana Figueiredo devido a não entrega de doeu:nen:ação solicitatla a mesma.
8 Em seguida passamos a discutir os seguintes pontos de pauta: I'} Deliberação do 'P;'üjeto Forma
9 Para/Governo do Estado' para ofertar nos Municípios de 'Fu=üfuÍ e/OL; IVlocajuba. c' Curso de

io Bacharelado em Direito, com início previsto para o IQ semestre ie 2C2i}. O profess.ür realizou a
ll leitura do ofício n' 008/2019 do Gabinete da SECTET, junto ao oficio também disco:'reu sobre o
12 plano de aplicação do curso de Direito nas prefeituras de Tuccluí e \Gocajuba, e da conversa
13 frutífera que vem realizando junto a reitoria e o gabinete da Sectet pai'= 3 implementação destes
i4 cursos. O professor Jorge fez constar que a ideia de implemente.;:io e {!inclonamentc dos cursos,
15 já seria no primeiro período dois mil e vinte. Os conselheiras abscr'/anl a grande resFot'sabllidade
ió de oferecer cursos de nível superior em outras localidades .: 3 SL:ã permanente írianutenção
i7 durante cinco anos seguidos. Foi lembrado que o curso do !)irei c. Ja Terra vinculado ê,o INCRA,
18 que possuí o diferencialde utilizar-se da estrutura do camFius sede ern Marabá da Ur.Ifesspa para
i9 ser ofertado, está passando por sérias dificuldades l:.aía daf continuidade õi; atividades
20 acadêmicas e que se não fosse um esforço coletivo de tcda a coinur;Idade para qü:e a grau de
21 bacharelado seja entregue a Turma Frei Henri, provavelmer;te, ]s alias estariam paralisadas por
22 falta dos recursos que eram destinados a pagar professores, coordenadores e bolsas aos alunos. O
23 professor Hirohito Arakawa arguiu porque não será ofertacc ct curso de Glreito pela ,iFloA, tendo-
24 se em vista que a mesma é quem possui campi e cursos r;esta localidade. Erre seguida, a
25 presidência destacou que seria inviávela abertura de turmas.sl ::m dois }bile dezena /e, devido ao
26 reduzido quadro de professores do Instituto de Estudos ern Direita 3 S)piedade liras), onde
27 quatro docentes encontram-se afastados, em program;3 -:je' nós-graduação. (or.tinuando,
28 mediante as dificuldades expostas, foi sugerido pela Congregação, abert:ita de apenas de (OI) uma
29 turma de Direito, no município de Mocajuba, com início previsto p?;a ja.leira de dois :'file vinte, já
30 em relação a turma de Direito para o município de Tu::.frui seria deliberado en-! um outro
31 momento, quando o quadro de professores deste Instituto estlt'esse cor.apleto. Em 'votação, a
32 Congregação aprovou o supracitado termo, por maioria tios \roto;. 2'} .aprovação :de plano de
33 concurso para professor substituto. O professor Hirohito Arak3t\'a apesentoti Plano t:lê Concurso
34 Público, de provas e títulos em processo seletivo simplificado, Dará E-'eenchimento d: vaga no
3s cargo de professor/a substituto/a para o Magistério Superior, da Faculdade de Direito {FADIR) do
3õ Instituto de Estudos de Direito e Sociedade (IEDS), do Cama:iis Universitário de l\4arabá da
37 Universidade Federal do Sul e Sudeste do Para (UNIFESSOA}. g i:.rofessor t"lirchlto Arakawa
38 informou que o plano de concurso foi elaborado e aprc''iaclo pela ::ünselho da Faculdade de
39 Direito (FADIR), contendo 01 (uma) vaga e a banca exan;in.ado:-a fcl ;cin'post;3 pelos docentes:
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40 Professor Doutor Jorge Luís Ribeiro dos Santos, como presideríte e como membros titulares os
41 Professor Doutor Heraldo Elias de Moura Montarroyos e c rofessor Mestre Edieter Luiz
42 Cecconello. Como suplentes os professores Terezinha Ca\r8lc8ütQ jeitosa, Marco Alexandre da
43 Costa Rosário e Hirohito Diego Athayde Arakawa. Em seguida 3 piano de concurso foi aprovado,
44 por unanimidade. 3') Alteração do pedido de licença do l3rufeslor Júlio César Sciuzã Costa. O
4s professor informou aos conselheiros que o professor Júlio terá-: interessa de voltar 30 doutorado,
46 visto que os motivos que o haviam afastado para tratar de assuntos pessoais eram coisas
47 relacionadas ao trabalho e dessa forma já foram solucionadas por ele. ?or essa razão, tule entrou
48 com o pedido solicitando a alteração da sua licença para fazei p:3s-graduação, nível Doutorado.
49 Aprovado por unanimidade a troca de licença para tratar assintcls pessoa is para licençêl para pós-
so graduação. 4') Substituição do Prof. Jorge Luís Ribeiro dos Santos :ta l)ireção do l:DS durante
s[ período de férias: O professor Jorre informou que gozará de f:Êtias Rt] período de quinze de julho
s2 de dois mil e dezenove a dez de agosto de dois mil e dezenclve, e çt.ie portanto, neste período,
s3 deverá ser substituído nos termos do parágrafo único do art- !4 da Regimento do IEÍ)S, em razão
54 da exoneração da função da Diretora Adjunta da professo'a í,llchell F feira de fx:tealo que foi
55 cedida provisoriamente para a UFPR. Observado o dispüçitl/{) !:o:rr:ati\.o, foi verificado pela
s6 Congregação o nome do Professor Hirohito Diego Arakau/a cor'';o cünseit:eito apto mais antigo
s7 para substituir o Diretor Geral neste referido período de férias. ::clc,cada em votação, aprovado
s8 por unanimidade. Não havendo nada mais a tratar, a Presidência agradeceu a presença de todos e
59 deu por encerrada a reunião ordinária as doze horas, da dual, pê;ra corlstar, eu,. Varia Rosa
60 Gonçalves da Sirva, Secretária Executiva do Inst#uto de Estlidos ern Direito e Sociedéide, lavrei a
61 presente ata que, se aprovada, será assinada por mim; Feio Senhor Presidente e demais
62 Conselheiros.

63 Prof. Dr. Jorge Luís Ribeiro dos santos
64 Prof. Me. Hirohito Diego Athayde
65 Téc. Adm. Eliana Borges da Silveira
66 Téc. Adm. Mana Rosa Gonçalves da Silva 'vvxü-«.Á., Qo ....
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