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Ata da 40ª reunião do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Direito. 

 
 
Ao quarto dia do mês de agosto de 2021, quarta-feira, às 18:00, 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 40ª 
reunião do Colegiado do PPGD. O Prof. Alexandre Bahia iniciou os trabalhos. I 
Ressalvas na Ata da 38: (i) faz se constar que no requerimento apresentado pela 
discente Estefânia Guerra lhe foi concedido para defesa o acréscimo de 1 mês a 
contar do último dia de defesa de dissertação no calendário deste programa, sendo 
este o dia 31/07/2021; (ii) faz-se constar que o requerimento do discente Cleberson 
Moraes foi deferido conforme solicitado pelo discente e que lhe foram concedidos 
mais 4 meses para defesa a contar do dia 31/07/2021. II. Requerimento dos 
discentes Ana Laura Gervásio e Pedro Urashima solicitando o adiantamento 
em uma semana da apresentação do seminário. Após debate o colegiado 
aprovou ambos os pedidos. III. Requerimento da discente Nicole Gonçalves 
solicitando a coorientação externa do Prof. Dr. Ricardo Lourenço Filho. O 
Colegiado aprovou com unanimidade o pedido. IV. A Professora Flávia Máximo 
solicitou aprovação de seu evento bem como a utilização da logomarca do 
PPGD no evento. Foi sugerido por e-mail da professora Iara Souza que os eventos 
sejam aprovados pelo colegiado para que tenhamos legitimidade institucional para 
utilização, por exemplo da logomarca institucional e do PPGD e que possua uma 
tabela a ser preenchida pela secretária do PPGD após a aprovação do evento pelo 
colegiado. Após debate foi aprovada a sugestão enviada por e-mail pela professora 
Iara e aprovado o evento da professora Flávia Máximo. IV. A professora Flávia 
Máximo solicitou o trancamento total da matrícula do orientando Guilherme 
Gonçalves. Após amplo debate foi aprovado o trancamento total da matrícula do 
discente no semestre 2021.1 condicionada a possibilidade de implementação, visto 
que de acordo com calendário da PROPPI, o semestre se encerrou no dia 
31/07/2021, fica designado que a secretaria do programa faça consulta à PROPPI 
sobre a possibilidade de implantação da solicitação. V. Requerimento da discente 
Crysthiane Linhares solicitando a prorrogação para a conclusão do curso e para a 
apresentação do Seminário de Qualificação. A fim de dar embasamento em seu 
pedido a aluna apresentou uma série de documentações. O Colegiado aprovou por 
unanimidade a solicitação da aluna. VI Requerimento apresentado pela discente 
Ana Laura solicitando a prorrogação em 3 meses para a defesa de mestrado da 4ª 
turma. Após debate do colegiado foi aprovado o prazo para que todos os alunos da 
4ª Turma defendam até o dia 31 de maio de 2022. VII Requerimento da discente 
Daniele Avelar: a discente apresentou via e-mail uma proposta de cronograma com 
as datas para apresentação de suas atividades como discente; entre as datas 
apresentadas o prazo para defesa de dissertação para junho de 2022. A orientadora 
da aluna, Profa. Iara Souza, também enviou e-mail lembrando que tal prazo 
ultrapassaria a data limite de 36 meses para finalização do mestrado. Após ampla 
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discussão entre os membros do colegiado o pedido foi indeferido. Foram sugeridas pelos 
docentes Amauri e Renata duas propostas alternativas, sendo ambas acatadas pelo 
colegiado: ou que a aluna apresente até a próxima semana ao colegiado um calendário que 
preveja apresentar todas suas atividades incluindo a defesa até novembro de 2021 sob a 
orientação da professora Iara, ou que a aluna apresente um calendário com anuência da 
orientadora e do coorientador com a data limite para defesa em fevereiro de 2022. VII. 
Aprovação do Regimento Interno. O Coordenador apresentou a proposta de Novo 
Regimento do PPGD, que foi aprovado pelos membros do Colegiado e seguirá para 
aprovação junto ao CONPEP. 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, 04 de agosto de 2021. 
 
 
 

Prof. Dr. Alexandre Gustavo Melo Franco de Moraes Bahia 
Coordenador do PPGD-UFOP 
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