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RESOLUÇÃO PPGD N. 59/2019 
 

Homologa o resultado do processo 
seletivo do Programa de Pós-Graduação 
em Direito da Universidade Federal de 
Ouro Preto e dá outras providências. 

 

O Colegiado do Programa de Pós-Graduação, em sua 24ª reunião ordinária, realizada em 05 

de dezembro de 2019, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE: 

 

Art. 1º. Homologar o RESULTADO FINAL do processo de seleção referente ao Edital PPGD n. 

001/2019, nos termos da Resolução CEPE 7507 e da certidão circunstanciada de 

encerramento do processo seletivo. 

 

Art. 2º. Convocar os/as candidatos/as aprovados/as e classificados/as nas vagas previstas no 

Edital PPGD 001/2019, conforme documento RESULTADO FINAL HOMOLOGADO. 

Parágrafo único. Convocar o/a candidato/a inscrito/a sob o n. 023-08-L2 para a vaga de 

orientação do Prof. Dr. Roberto Henrique Porto Nogueira, nos termos do remanejamento 

previsto no item 5 do Edital 001/2019. 

 

Art. 3º. Em razão da existência de uma vaga ociosa na linha 02, determinar que a secretaria 

proceda a consulta, nesta ordem de prioridade, (1) à Profa. Dra. Karine Gonçalves Carneiro 

para manifestar se há interesse na orientação de algum dos projetos de pesquisa dos/as 

candidatos/as aprovados/as e não classificados/as da linha 02, (2) aos professores da linha 

02 se há interesse em orientação de algum dos projetos de pesquisa dos/as candidatos/as 

aprovados/as e não classificados/as na linha 02 e (3) aos professores da linha 01 se há 

interesse na orientação dos projetos de pesquisa dos/as candidatos/as aprovados/as e não 

classificados/as na linha 01. 

Ouro Preto 05 de dezembro de 2019. 

Bruno Camilloto Arantes 
Coordenador do PPGD 
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