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Ata da 22ª reunião do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Direito. 1 

Aos dezesseis dias do mês de outubro de 2019, no prédio da EDTM, no Campus da UFOP - 2 

Morro do Cruzeiro, às 14 horas, com a presença dos Profs. Bruno Camilloto Arantes, Natália 3 

de Souza Lisboa, Tatiana Ribeiro de Souza, Roberto Henrique Porto Nogueira e do 4 

representante dos técnicos Anderson Schmidt de Oliveira e do representante discente Rainer 5 

Bomfim, iniciou-se a 22ª reunião do Colegiado do PPGD. O Prof. Bruno Camilloto iniciou os 6 

trabalhos fazendo os informes. I. EXPEDIENTE: Apreciação da ata da 21ª reunião que foi 7 

aprovada por unanimidade. II. Requerimento de aprovação do plano de atividades do 8 

estágio docência do discente Thiago Fernando Miranda Crivellari para a disciplina “Filosofia 9 

Jurídica” (DIR 504). Após análise o colegiado decidiu por aprovar o plano de atividades do estágio 10 

docência do discente Thiago Fernando Miranda Crivellari para a disciplina “Filosofia Jurídica” (DIR 504), 11 

ministrada pela Prof. Dr. Bruno Camilloto Arantes junto ao Departamento de Direito da Escola de 12 

Direito, Turismo e Museologia.  III. Requerimento de aprovação do plano de atividades do 13 

estágio docência do discente Cleberson Ferreira de Morais para a disciplina “Direito do 14 

Trabalho II” (DIR 575). Após análise o colegiado decidiu por aprovar o plano de atividades do estágio 15 

docência do discente Cleberson Ferreira de Morais para a disciplina “Direito do Trabalho II” (DIR 575) 16 

ministrada pela Prof. Dr. Amauri César Alves junto ao Departamento de Direito da Escola de Direito, 17 

Turismo e Museologia. IV. Apreciação de ad referendum que deferiu o trancamento da disciplina 18 

Teoria Crítica dos Direitos Fundamentais (PGD 804) e a matrícula nas disciplinas Tendências de 19 

Investigação em Formação Docente (PGE 211) e Tópicos especiais metodologias e práticas de ensino 20 

II - inclusão escolar e educação especial: formação, práticas e inovação Pedagógica (PGE 235) da 21 

discente Daniele Correa Dantas Avelar. Considerando a) que a discente apresentou requerimento 22 

dentro do prazo do calendário acadêmico e b) que o Coordenador do Programa decidiu os pedidos 23 

considerando a urgência e necessidade de apreciação do requerimento da discente evitando prejuízo 24 

ao Programa, o Colegiado homologou a decisão ad referendum que concedeu trancamento da 25 

disciplina “Teoria Crítica dos direitos Fundamentais” (PGD 804) da discente Daniele Correa Dantas 26 

Avelar e posterior autorização de matrícula nas disciplinas “Tendências de Investigação em Formação 27 

Docente” (PGE 211) e “Tópicos especiais metodologias e práticas de ensino II - Inclusão escolar e 28 

educação especial: formação, práticas e inovação pedagógica” (PGE 235) do Programa de Pós-29 

Graduação em Educação. V. Apreciação de ad referendum de autorização junto ao comitê de 30 

ética para pesquisa do discente Cleberson Ferreira de Moraes. Considerando a) que o discente 31 

apresentou requerimento instruído conforme recomendação do comitê de ética desta universidade e 32 

b) que o Coordenador decidiu o pedido considerando a urgência e necessidade de apreciação do 33 

pedido do discente evitando prejuízo ao programa, o Colegiado homologou a decisão ad referendum 34 

que anuiu ao termo de declaração do discente Cleberson Ferreira de Morais para submissão ao Comitê 35 

de Ética e Pesquisa da UFOP. VI. Requerimento de  auxílio financeiro do Professor Alexandre 36 

Gustavo Melo Franco de Moraes Bahia para participação em evento. Considerando a) que o 37 
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pedido ora apresentado já foi negado a outros professores pelo Colegiado, por ausência de rubrica 38 

específica para o desenvolvimento dessa atividade, e b) que ao fazer a alocação de verbas do PROAP 39 

o Colegiado não destinou rubrica para pagamento de auxílio em participação de evento docente, o 40 

Colegiado indefere o pedido do professor Alexandre Gustavo Melo Franco de Moraes Bahia por falta 41 

de recurso/rubrica disponível para tal finalidade. VII. Requerimento da discente Michelle Cristina 42 

Farias para inclusão no histórico de disciplina cursada fora do PPGD. Considerando a) que o 43 

pedido é similar a caso anterior já deliberado por esse Colegiado e b) que a inserção da disciplina será 44 

realizada em caráter de optativa, sendo que seus créditos não serão considerados para fins de 45 

cumprimento do exigido pelo regimento do PPGD, o Colegiado defere o pedido da discente Michelle 46 

Cristina Farias para inclusão de disciplina “O Direito Achado na Rua”, cursada no Programa de Pós-47 

Graduação em Direito da Universidade de Brasília - UNB no primeiro semestre de 2019. VIII. 48 

Requerimento de auxílio para participação em evento e apresentação de trabalho do 49 

discente Rainer Bomfim para auxílio evento. Considerando a) que o pedido está instruído 50 

corretamente e b) que o Programa possui recurso do PROAP capaz de atender a demanda do discente, 51 

o Colegiado deferiu o pedido de auxílio do discente Rainer Bomfim, no valor de R$ 370,00, para 52 

apresentação dos trabalhos “O direito ocidental como padrão colonial/moderno binário que produz 53 

exclusões sistemáticas e institucionalizada” e “Direito à saúde de LGBTI: os desafios das políticas de 54 

prevenção e tratamento do HIV e HSH” no IV Congresso Internacional de Direito Constitucional e 55 

Filosofia Política, na cidade de São Paulo nos dias 10 a 12 de novembro de 2019. IX. Requerimento 56 

de auxílio para participação em evento e apresentação de trabalho da discente Victória 57 

Taglialegna Salles para auxílio evento. Considerando a) que o pedido está instruído corretamente 58 

e b) que o Programa possui recurso do PROAP capaz de atender a demanda da discente, o Colegiado 59 

deferiu o pedido da discente Victória Taglialegna Salles, no valor de R$ 400,00, para apresentação do 60 

trabalho “Liberalismo político e razoabilidade em John Rawls: uma abordagem da justificativa do 61 

projeto de lei 1.265/19”, no IV Congresso Internacional de Direito Constitucional e Filosofia Política, 62 

na cidade de São Paulo nos dias 10 a 12 de novembro de 2019. X. Requerimento de participação 63 

em evento e apresentação de trabalho da discente Emely Braga Salles para auxílio evento. 64 

Considerando a) que o pedido está instruído corretamente e b) que o Programa possui recurso do 65 

PROAP capaz de atender parcialmente a demanda da discente, o Colegiado deferiu, parcialmente, o 66 

pedido da discente Emely Braga, no valor de R$ 440,00, para apresentação do trabalho “Paridade 67 

participativa como prática social na construção da normatividade do direito de existir”, IV Congresso 68 

Internacional de Direito Constitucional e Filosofia Política, na cidade de São Paulo nos dias 10 a 12 de 69 

novembro de 2019. XI. Requerimento de participação em evento e apresentação de trabalho 70 

do discente Arísio Antônio Fonseca Júnior para auxílio evento. Considerando a) que o pedido 71 

está instruído corretamente e b) que o Programa possui recurso do PROAP capaz de atender, 72 

parcialmente, a demanda do discente, o Colegiado deferiu, parcialmente, o pedido do discente Arísio 73 

Antonio Fonseca Junior, no valor de R$ 440,00, para apresentação do trabalho “Lugar de fala das 74 

minorias nas ações diretas de controle de constitucionalidade: legitimidade processual na ADPF 527 e 75 
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a disputa democrática por dizer o Direito”, no IV Congresso Internacional de Direito Constitucional e 76 

Filosofia Política, na cidade de São Paulo nos dias 10 a 12 de novembro de 2019. XII. Requerimento 77 

dos discentes para elaboração do calendário de depósito das dissertações da turma 2018 do 78 

PPGD. O Colegiado fixou o calendário para depósito e defesa da dissertação para os discentes 79 

ingressante na turma 2018, da seguinte forma: data limite para depósito junto ao SISBIN: 10 de janeiro 80 

de 2020;  data limite para depósito junto a secretaria: 10 de fevereiro de 2020 e período destinado às 81 

defesas: 02 de março de 2020 a 31 de março de 2020. XIII. Requerimento de auxílio para 82 

realização do minicurso do Prof. César Augusto Baldi. O Colegiado deferiu o pedido de auxílio 83 

à realização de evento, na forma de concessão de passagem aérea (ida e volta) e de 03 (três) diárias 84 

para hospedagem na cidade de Ouro Preto para o palestrante César Augusto Baldi, referente ao mini 85 

curso “Repensando a teoria crítica a partir do sul: Direitos Humanos e discussão decolonial”, cuja 86 

realização é de iniciativa e responsabilidade da Profa. Natália de Souza Lisboa. XIV. Requerimento 87 

de matrícula em estágio de docência da discente Victória Taglialegna Salles. O colegiado 88 

deferiu o pedido de matrícula para estágio docência da discente Victória Taglialegna Salles na disciplina 89 

“Psicologia da Educação” (EDU 209), que será ministrada no Departamento de Educação, sob a 90 

orientação da Profa. Dra. Margareth Diniz. XV. Aprova plano de estágio de docência da discente 91 

Soraia da Conceição das Graças Bento. O Colegiado aprovouou o Plano de Ensino do Estágio de 92 

Docência da discente Soraia da Conceição das Graças Bento na disciplina Instituições de Direito II (DIR 93 

803), que será ministrada no Departamento de Direito, sob a orientação do Prof. Dr. Carlos Magno de 94 

Souza Paiva. XVI. Requerimento de aprovação do plano de estágio de docência do discente  95 

Rainer Bomfim. O Colegiado aprovou os Planos de Ensino do Estágio de Docência do discente Rainer 96 

Bonfim nas disciplinas Direito Previdenciário (DIR 554) e Tendências do Ensino Jurídico (DIR 792), que 97 

serão ministradas no Departamento de Direito, sob a orientação da Profa. Dra. Flávia de Souza 98 

Máximo. XVII. Requerimento de aprovação do plano de estágio de docência da discente  99 

Esthefânia Guerra Guimarães. O Colegiado aprovou o Plano de Ensino do Estágio de Docência da 100 

discente Esthefânia Guerra Guimarães na disciplina Ciência Política (DIR 503), que será ministrada no 101 

Departamento de Direito, sob a orientação do Prof. Dr. Bruno Camilloto Arantes. Nada mais havendo 102 

a tratar, foi encerrada a reunião agradecendo a presença de todos. Para constar, lavrou-se a 103 

presente ata, que, aprovada, vai devidamente assinada pelo Coordenador do Colegiado. 104 

http://novosdireitos.ufop.br/
mailto:secretaria.ppgd@ufop.edu.br

		2019-12-06T08:20:03-0300
	BRUNO CAMILLOTO ARANTES


		2019-12-06T08:20:29-0300
	BRUNO CAMILLOTO ARANTES


		2019-12-06T08:20:53-0300
	BRUNO CAMILLOTO ARANTES




