Programação para a realização das provas de seleção previstas no Edital de
Seleção para o Curso de mestrado em Direito – 2021.
Linha de Pesquisa: HISTÓRIA DAS IDEIAS PENAIS
A Secretaria do Programa de pós-graduação em Direito informa que todos os inscritos no certame
receberão através do e-mail da inscrição um endereço institucional provisório de e-mail e
respectiva senha (domínio @faculdadedamas.edu.br), o qual será desabilitado finda a seleção,
para a realização das provas previstas no art. 4° do Edital. As respectivas provas serão realizadas
por meio das plataformas Google Classroom – Google Meet vinculadas ao domínio da Faculdade
Damas, que somente serão acessíveis com os endereços institucionais fornecidos a partir de 04
de dezembro de 2020.
A prova de língua estrangeira (art. 4° §2° do Edital) será realizada no dia 10 de dezembro de 2020,
das 8h às 9h. O PPGD disponibilizará assistência desde o dia anterior por meio do telefone 81
99623-8195 (belª. Jhôsy Ramos), no horário comercial, e no dia do exame, das 7h às 8h. Registrese que estará presente no dia da prova o coordenador de TI da instituição (bel. Edilson Barbosa
Jr.) para prestar eventual auxílio técnico aos candidatos, por meio da provocação da secretaria.
A prova de conhecimento (art. 4° §1° do Edital) será realizada no dia 10 de dezembro de 2020
conforme o horário abaixo declinado. Indica-se que o inscrito efetue o acesso à plataforma
quinze minutos antes do horário previsto. Em caso de tempo ocioso, sobretudo em virtude da
ausência de algum inscrito no certame, a secretaria do PPGD poderá fazer contato com alguns
dos candidatos que ainda não tiverem realizado o exame para remanejamento voluntário do
horário. A secretaria do Programa de pós-graduação em Direito somente poderá remanejar os
horários abaixo declinados se houver a concordância expressa e voluntária do inscrito,
formalizada pelo mesmo endereço de e-mail da inscrição no certame.

HISTÓRIA DAS IDEIAS PENAIS
ILZE MARIA DE SANTANA
TALYTA MANSO MESQUITA

DIA 10.12.2020
HORA

09:20
09:40

MARCO AURÉLIO FARIAS DA SILVA
GEORGE GERALDO GOMES MAGALHAES
LEONARDO MARCEL DE OLIVEIRA
CAIO HENRIQUE VILELA COSTA
REGILDO JOSÉ COSTA
RODRIGO FERNANDO VIEIRA DE OLIVEIRA
ILANA COSTA GUEDES
RENÉ SANTOS ROLIM
NILSON NERY DOS SANTOS
LEONARDO VINICIUS GALVÃO SELVA
ALVARO ALBERTO ANDRADE PAIVA
SAMUEL SABINO ALVES FERREIRA BELMONT
PATRÍCIA DE ARAÚJO PIMENTEL NEVES
JOSÉ LUCIMÁRIO DE SOUZA
Recife, 04 de dezembro de 2020

JHÔSY RAMOS
Secretária do Programa de Pós-graduação em Direito
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