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Aos vinte e oito dias do mês de junho de dois mil e .Jezesscis, às dezesseis horas,
reuniram-se na sala do Instituto de Estudos çi]] Direito e Saciada.ie, sob a presidência do
Díretor do Instituto Jcrge Luís Rit)Giro dos Santos e os iíitegraníes da Congregação.
Estando presentes os seguintes membros: Lorena 5antiago Fabeni, Marco Alexandre da
Costa Rosário, So]ange do Vale Ricarte .]!: Silvo e Jogo Batista cla Salva Imbiriba.
Verificando o qzlórum para o início da re. .«}:ã'} .) presidente cumprimentou a todos e deu
por aberta a sessão. Em ato contínuo, sul.r-:etç11 à af)reciação a ordem do dia. Ponto de
pauta único da reunião: Aprovação do padecer de progressão funcionando docente Marco
Alexanare da Cosa:. RGsái'i-:J. :''Jcste} pinto u F.i'esltie.nte d:l Coi'agregação apresentou a
doeu:llelltaçao íeferenfe ii pr:Pgfcssac\ fiel:cio1l 1 (: p reger d? \..,{)missão (lue analisou a
solicitação de progressão í\ln=íopa: d: dcçciit:: {i-..c :.o 6:lalpaf.slli o seguinte excerto: ''y/)ós-
u leitiua e análise do Tela éi' io, ?stí\ (:í} \i !.ão é [!.e pt\rc(=11r.fh.vor(ive! à F)t'agressão funciontil
do r(:f'erfdo ido('e#/í', de dl#z!#i'o i pú!.F# .,4ií;zu., f !Z.. . ", 3p(}s = leiflira do !)arecer o Prclfessor
Jorre Ribeira çolocoii em votação) a .t;:li;:.! ?Fo (!i pa'e'cer: sendo e'te apl'ovadcl por
unanimidade. Nada mais havendt3 a trat;n:, 3 !:. flsidência agradece-i 3 presença de todos e
deu por encerrada a sessão às dezesseíe t:.( ''t: . da qiial, para constar, çu. Jc,ão Batista da
Silvo !mbiribü. Secretário ilxecE.}tivo do !ristitito ã: Estiidos sm Direito e Sociedade,
lacrei a pieseíte ata (file ser:l is.in (!:, :::- 'rifa, pelo Senhor Presidente e demais
oresentes. 'b8''*õ$ü,=: # :D#e»'*q:++**:*"++'l:':'p###fP4''k,''8+4::p ; +:p##ü+#*:x #
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