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ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO DO INSTITUTO DE
ESTUDOS EM DIREITO E SOCIEDADE -IEDS

Ata da Sessão Ordinária do Congregação do
instituto de Estudos em Direito e Sociedade (IEDS),
realizada no dia 04 de agosto de 2017. às 16 horas e
trinta minutos, na sala 25.
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Aos quatro dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezessete, às dezasseis horas, na sala
vinte e cinco, reuniu-se o Congregação do Instituto do de Estudos em Direito e sociedade.
convocado por meio de e-mail, com a presença dos Senhores Conselheiros: Eliana Borges da
Silveira, Lídia Mana Guimarães de Miranda. Thiago Messias DalIAlba e Mana Rosa Gonçalves
da Salva, sob a Presidência do Professor Hirohito Diego Athayde Arakawa. Verificando o
Quórum, a Presidência cumprimentou todos e deu por aberta a sessão. Na sequência, perguntou
se havia algum informe ou algo a acrescentar outros pontos de pauta. Não havendo
manifestações. deu continuidade à sessão. sendo apreciado o seguinte ponto de pauta: ]'.
Homologação das inscrições do concurso para professor substituto - edital 71/2017: O
Presidente informou que o ultimo dia vinte e oito de julho de dois mil e dezassete foi
homologado as inscrições dos candidatos no sistema SIGRH concursos e que tal homologação
deve ser submetida à aprovação desta Congregação. Apresentada a proposição para
homologação Feita pela Comissão Examinadora, esta foi aprovada por unanimidade. Em seguida,
a Presidência agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a sessão às dezesseis horas e
trinta minutos. da qual. para constar. eu, Mana Rosa Gonçalves da Sirva, Secretária Executiva do
Instituto de Estudos em Direito e Sociedade, lavrei a presente ata que, se aprovada, será assinada
por mim, pelo Senhor Presidente e demais Conselheiros, estando a gravação integralda Sessão à
disposição em meio digital.
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