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Emerj forma primeira turma de pós-graduação em Direito Administrativo
Notícia publicada pela Assessoria de Imprensa em 31/01/2014 15:12

A Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Desembargadora Leila Mariano, participou na manhã desta sexta-feira,
dia 31, da cerimônia de formatura da primeira turma de pós-graduação lato sensu em Direito Administrativo da Escola da Magistratura
do Estado do Rio de Janeiro (Emerj), sob a coordenação do Desembargador Jessé Torres.
Depois de parabenizar o Desembargador e todos os professores envolvidos no projeto, a Presidente Leila Mariano ressaltou a satisfação
de realizar o sonho de trazer para a Emerj cursos de pós-graduação nas mais diversas especialidades. “É muito gratificante ver a
primeira turma formada. Quero parabenizar também esses 22 alunos que persistiram e conseguiram superar as dificuldades”, afirmou.
Escolhido como patrono da turma, o Desembargador Jessé Torres se disse honrado pela homenagem e destacou a etimologia da palavra
“patrono”, do latim “patronus”, protetor, aquele que protege, e emocionou os presentes com seu discurso. “Tomara que nossos caminhos
continuem a se cruzar. Contem com o seu patrono como o seu patrono contará com vocês. Todos a serviço da dignidade das pessoas e
da sociedade, pelo país”, concluiu.
Também compuseram a mesa de honra os professores Alexandra da Silva Amaral e Rafael Carvalho Oliveira que foram homenageados.
A formanda Ana Cristina Sargentelli Porto falou em nome dos alunos. “Hoje é um dia de alegria. Trilhamos, nesses 13 meses de
especialização, caminhos árduos. Muita dedicação e estudos fizeram parte da nossa caminhada. Por isso, hoje, temos a sensação de
dever cumprido. Carregamos, porém, o peso de retribuir o nosso aprendizado, honrando e aplicando os ensinamentos recebidos de modo
que possamos de alguma forma cooperar para uma boa aplicação do Direito Administrativo”, completou.
A previsão da escola é de que seja iniciada uma nova turma de pós-graduação lato sensu em Direito Administrativo ainda no primeiro
semestre deste ano.
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Presidente do TJ participa de posse de nova administração da Amaerj
6ª Vara Cível da Capital é recertificada pela norma ISO 9001
Emerj forma primeira turma de pós-graduação em Direito Administrativo
Estágio no TJRJ de alunos da UGF e UniverCidade será mantido
Edital para processo seletivo de juiz leigo é publicado nesta sexta-feira
Justiça do Rio ouve mais testemunhas do desabamento do Edifício Liberdade
Enviando petição inicial eletrônica para a segunda instância
TJRJ autoriza a incineração de cerca de 17 toneladas de substâncias entorpecentes
Justiça afasta presidente da Mocidade Independente de Padre Miguel
Biblioteca do TJRJ disponibiliza periódicos jurídicos na intranet
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