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Aos vinte e oito dias do mês de agosto do ano de dois mne dezassete. às dezassete 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: Hirohito Diego Athayde Arakawa. Lorena
Santiago Fabeni, Eliana Borgas da Silveira. Lídia Mana Guimarães de Miranda e o
discente Paulo lsidorio Sousa Moreira Ramos. Verificando o quórum para o início da
reunião, o presidente cumprimentou a todos e deu por aberta a sessão. Em ato contínuo
submeteu à apreciação as proposições apresentadas. sendo todas admitidas por
unanimidade, passando a fazer parte da ordem do dia. Em seguida passamos a discutir a
ordem do dia: 1. HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO PROCESSO
SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROFESSOR SUBSTITUTO. Cedida a
palavra ao Prof'essor Hirohito. membro da banca examinadora. este explicou acerca do
processo seletivo e informou que o resultado Hlnal(em anexo) publicado na última quarta-
feira (23/08/2017) não foi objeto de recurso e desta feita transcorrido o prazo e estando o
resultado final apto de ser homologado por esta congregação. Colocado em votação a
homologação do resultado final do concurso para professor substituto do edital n'71, de
8 de junho de 2017. foi aprovado por unanimidade. Nada 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. Lídia Mana Guimarães de Miranda. Secretária da
Faculdade de Direito. livrei a presente ata que será assinada por mim, pelo Senhor
Presidente e demais presentes. +'k'k++ #/
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