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Ata da 39ª reunião do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Direito. 
 
 
 
Ao trigésimo dia do mês de junho de 2021, Quarta feira, às 17:00, na sala de 
conferência do Google Meet, com a presença dos Professores Alexandre Bahia, 
Natália de Souza Lisboa, Amauri César Alves, Renata Barbosa de Almeida, Flaviane 
Barros Bolzan, do representante dos técnicos administrativos Anderson Schmidt de 
Oliveira e da representação discente Ana Laura Marques Gervasio, iniciou-se a 39ª 
reunião do Colegiado do PPGD. O Prof. Alexandre Bahia iniciou os trabalhos 
fazendo os informes. I. EXPEDIENTE. Aprovação das atas 34, 37 e 38. O professor 
Alexandre Bahia informou que elas haviam sido aprovadas ad referendum devido ao 
fato de ser necessário que as atas ficassem no site. Após debate sobre o tema foi 
referendada pelo Colegiado a aprovação das atas. II. O professor Alexandre Bahia 
recebeu um pedido para supervisionar um pós doutorado; o pedido foi feito 
pelo Paulo Henrique Rocha. O Colegiado após analisar o pedido de supervisão do 
pós doutorado o aprovou. III. Proposta para o calendário do 2º semestre de 2021. 
Foi sugerido pelo secretário do programa de pós-graduação em Direito Anderson 
Schmidt adotar o calendário que vai ser utilizado na graduação, de forma que as 
atividades de graduação e mestrado fiquem juntas evitando interrupções; após 
votação foi aprovada por unanimidade a sugestão do secretário do programa. IV. 
Requerimento para adiantamento de qualificação. A discente Ana Laura como 
representante dos discentes questionou os pedidos de adiantamento de qualificação, 
o secretário do programa informou que foi feito um pedido de adiantamento de 
qualificação por parte da aluna Elidia, que solicitou a antecipação de sua 
qualificação para o mês de julho contendo a anuência do professor Bruno Camilloto, 
e que o professor Alexandre Bahia aprovou com “ad referendum”. V. Requerimento 
do aluno Marco Aurelio Souza Lara: o discente solicitou a dispensa da disciplina 
que está sendo cursada esse semestre como disciplina análoga que o mesmo já 
cursou; o aluno anexou em seu pedido o plano de ensino e o histórico, a disciplina 
em questão que o requerente pede dispensa é ministrada pelo professor Roberto 
Porto. Após debate a sugestão do colegiado é encaminhar a documentação para o 
professor Roberto Porto para ele analisar e após o parecer do docente o colegiado 
decidirá se irá ou não dispensar o discente da disciplina. VI Requerimento da 
discente Ana Laura: a discente solicitou aprovação para que seja coorientada pela 
Professora Dra. Vanessa Oliveira Batista Berner, após votação foi aprovado. VII 
Requerimento do aluno Leopoldo Sellman: o discente solicita o adiamento da 
defesa de mestrado pelo prazo de 2 meses; o aluno apresentou ampla justificativa 
contendo laudos médico; após arguição do discente foi aprovado o pedido. VIII 
Revisão do Regimento Interno. O professor Alexandre Bahia sugeriu algumas 
mudanças entre estas a formação de uma banca para pensar no próximo edital, 
após amplo debate foi decido que a banca será composta pelos professores da linha 
1 Natalia, Leonardo e Mario e da linha 2 os professores Carlos Magno, Roberto e 
Karine (após o retorno do pós doutorado); a decisão será formalizada por e-mail pelo 
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professor Alexandre Bahia; após uma indicação do colegiado, ficou respaldado em 
reunião que caso o número de inscritos ultrapasse cem a Banca contará com o 
auxílio dos professores Bruno da linha 1 e Renata da linha 2. Nada mais havendo a 
tratar, foi encerrada a reunião agradecendo a presença de todos. Para constar, 
lavrou-se a presente ata, que, aprovada, vai devidamente assinada pelo 
Coordenador do Colegiado. 
 
 

 

 
Ouro Preto, 30 de junho de 2021. 
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