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Aos vinte e quatro dias do mês de maio de dois mil e dezesseis, às dezasseis horas,
reuniram-se na sala do Instituto de Estudos em Direito e Sociedade, sob a presidência do
Diretor do Instituto Jorre Luís Ribeiro dos Santos e os integrantes da Congregação
Estando presentes os seguintes membros: Olinda Mogno
Pinheiro, Rejane Pessoa de Limo, Lorena Santiago Fabeni, Solange do Vale Ricarte da
Salva, Eliana Borges da Silveira e Jogo Batista da Salva Imbiriba. Verificando o quó/"um
para o início da reunião, o presidente cumprimentou a todos e deu por aberta a sessão.
Em ato contínuo, submeteu à apreciação a ordem do dia. Ponto de pauta único da
reunião: Aprovação dos pareceres de progressão funcional: a) Olinda Magro Pinheiro. Neste
ponto o presidente da Congregação apresentou a documentação referente a progressão
hincional e o parecer da Comissão que analisou a solicitação de progressão funcional cla
docente Olinda Magna Pinheiro que ao finalpossui o seguinte excerto: "(I'o/?.sfc/era//cü) q//t a
[ll'ogt'estão é direito da re(]!terettte e que a ntesn a pi'eetlche os retlttisitos tegclis, soltlos
fax:íjrá\;eis ao }ledido de I'ROGRESS.AO PARA PROFESSOR AD.Jt;NTO }i. e qne a nles} la
./Z/:../zís a /o(/os o.ç c/fre//os /acre///es a e.s.sa c'o//d/ção. '' b) Jorre Luas Ribeiro dos Santos.
Neste ponto o presidente da Congregação apresentou a documentação referente a progressão
f'uncional c o padecer da Comissão que aitalisou a solicitação de progressão hitlcional do
docente Jorgc Luas Ribeiro dos Satttos (luc ao finalpossui o seguinte excerto: ''(l.'o//.s/c/(.ra//c/o
qlte ci )rogressào .futlcioiia} é di eito do }.ecit ctetlle e qi.te o rllestllo })t'eetlclie os requisitos
legais. soltos .fcwor(]veis ao pec]ic]o cte PROGRESSÃO ])ÀRA PROFESSOR .AD.JUNTO ]l,
}'cquerelite, e que o t es to Jtlzjus a lodos { s direitos inerelltes ct es\a co ltiição." . \cada
mais havendo a tratar, a Presidência agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a
sessão às dezessete horas, da qual, para constar, eu, Jogo Batista da Sirva Imbiriba,
Secretário Executivo do Instituto de Estudos em Direito e Sociedade, lavrei a presente ata
que será assinada por mim. pelo Senl@r Presidente e demais presentes
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