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Aos seis dias do mês de maio de dois mne dezenove. às dezesseis horas, na sala da FADTR,
reuniram-se os professores: Hirohito Diego Athayde Arakawa. Jorre Luís Ribeiro dos Santos.
Edieter Luiz Cecconello, Marco Alexandre da Costa Rosário; a secretaria académica do curso
Lídio Mana Guimarães de Miranda e os representantes de tumba: Bárbara Sobres Range (turma
2016), Karma da Sirva Juvenal (turma 2015), Mauricio Frank Ladislau Leite (tumba 2018).
Infonnes: O prof'essor Jorre Luís irá participar de um evento entre os dias 21 a 24 de maio em
Golas com cinco alunos do Direito da Terra. Sob a presidência da Professor Hirohito, Diretor
da Faculdade de Direito, começou a reunião. I' ponto: Aproveitamento de estudos.
CLAUDIO NASCIMENTO DA SILVO teve aprovado o seu pedido de aproveitamento na
disciplina Direito Tributário. JANAINA TEIXEIRA AYRES teve aprovado o seu pedido de
aproveitamento na disciplina Antropologia Jurídica. MAYARA VIEIRA DE $A teve aprovado
o seu pedido de aproveitamento na disciplina Antropologia Jurídica. ELTON ARRUDA
COSTA teve apJ'ovado o seu pedido de aproveitamento na disciplina Metodologia do Trabalho
Cientifico. VICTORIO ALMEIDA SCARANO teve aprovado o seu pedido de
aproveitamento na disciplina Antropologia Jurídica. JOSE PEDRO IWACHADO DE
OLIVEIRA teve aprovado o seu pedido de aproveitamento na disciplina Metodologia do
Trabalho Cientifico. FEjtNANDO RIBEIRO DOS SANTOS teve aprovado o seu pedido de
apro'çeitamento nas disciplinas: Direito Administrativo 1, Direito Processual Civil 1, Direito
Penal Tll, Direito Empresariall, Direito Civillll. UBIRACI RAMOS DE CIARVALHO teve
apto'gado o seu pedido de aproveitamento nas disciplinas: Metodologia do Trabalho Cientifico.
Socio[ogia Jurídica, Economia Po]ítica. indeferido o pedido na disciplina Fi]osofia Jurídica. 2'
ponto: Troca de Lastro da Vaga do prof. Edson Beas R. Júnior, para o Lastro da
prof'. Micheli Pereira, visando aproveitamento no PSS de Professor Substituto, Edital n'
073/2018/UNIFESSPA. Considerando que ocorrerá nesta quarta-feira, dia 08/05/2019 a
solicitação unilateral do Prof. Rafael Dutra de vacância como professor substituto desta
Faculdade para tomar posse em cargo público incalculável, e considerando que a vaga ao qual
estivera vinculado está com o lastro comprometido para dar posse em uma das duas vagas para
os novos professores efetivos que estão em seleção via edital 129/2018, foi colocado a
proposição para que ocorra a alteração do lastro vinculado ao edital PSS n' 073/2018 do ,,:h.ZR.
Professor Edson R. Boas, para o da Prof.a Micheli Pereira de Meio, em razão de encontra-se eiZI)'R.\
regime de exercício provisório, nos termos do art. 84 da Lei 8.112/90 c/c art. 14 da Leí \
7.485/2011. Colocado em votação, aprovado por unanimidade a alteração de lastro. 3o ponto: .
Aproveitamento do 2' lugar no PSS, Edital n' 073/2018/UNIFESSPA, em razão do Pedido :7?
de vacância por posso em cargo inacumulável do prof'. Rafael Dutra. Considerando que q
ocorrerá nesta quarta-feira, dia 08/05/2019 a solicitação unilateral do Prof. Rafael Dutra de .
vacância como professor substituto desta Faculdade para tomar posse ern cargo público \ 'É
incalculável, e considerando a necessidade urgente da Faculdade em manter e finalizar as \\>
disciplinas já iniciadas pelo referido docente de modo a não causar prquízos aos discentes que 'g
estão no meio do semestre letivo, inclusive com disciplinas na turma normanda, foi proposto '\
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pelo Diretor da Faculdade a imediata convocação e contratação da 2' candidata aprovada no
PSS Edital' 073/2018. JOSEANE DO SOCORRO DE SOUSA AMADO}R.. Colocado em
votação, aprovado por unanimidade a imediata convocação e contratação da retêrida candidata
4o ponto: Eleição Direção FADIR. O professor Hírohito informou que em razão do término
do seu mandato, ele chamou este ponto de pauta para organizar as eleições para diretor da
FADIR. 4.1) Depois de falas dos conselheiros, foi colocado em votação a formztção da comissão
eleitoral. Aprovado por unanimidade os membros Heraldo Ellas de Moura Nlontarroyos. Lídio
Mana Guimarães de Nliranda e Bárbara Soares Ranke, que iniciarão os trabalhos no segundo
semestre de 2019. 4.2) Os conselheiros abordaram a importância do professor Hirohito ficar
como diretor até o final do ano em razão do número reduzido de docentes que estão como
efetivos, até o novo diretor tomar posse. Colocado em votação o pedido de dircção pro /empapa
do professor Hirohíto até o 21 de dezembro de 2019, data do final do 2' semestre de 2019.
momento que será suHlciente para serem realizados os trabalhos da comissão eleitoral durante
todo o 2' semestre de 2019. Colocado em votação a prorrogação da portaria como diretor da
faculdade de direito até o dia 21 de dezembro de 2019, aprovado por unanimidade. 5' ponto:
Alteração de conceito da discente MATARA FIEIRA DE SA. O professor Hirohito leu os
documentos enviados pela professora Micheli, docente da disciplina, e os documentos anexados
pela discente, em seguida o pedido foi aprovado com uma abstenção. 6' ponto: Ratificação do
Ad Referendum que aprova o projeto de autoria do prof'. Edieter Cecconello, intitulado
''Implicações Jurídicas na Gestão das Aguas Subterrâneas Transfronteiriças do Sistema
Aquíferos Amazonas''. O professor Hirohito explicou o motivo do ad ref'erendum, em seguida
a discente Karma pediu que os proletos de pesquisa dos professores tenham vaga para bolsistas-
Depois de lido e analisado o documento pelos conselheiros, ele foi aprovado por unanimidade.
E para constar, lavrei a presente ata. que depois de lida e aprovada será assinada pela senhora
presidente e por todos os presentes que participaram desta Reunião da Faculdade de
Direito.#'b'k# $tf # ####1'8:'#l'######84'
Hirohito Diego Athayde Arakawa.
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