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Ata da 41ª reunião do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Direito. 
Ao primeiro dia do mês de setembro de 2021, quarta-feira, às 14:30, 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 41ª 
reunião do Colegiado do PPGD. O Prof. Alexandre Bahia iniciou os trabalhos. I. 
Discussão sobre o histórico dos atuais alunos, face à mudança provocada pela 
Resolução CEPE n. 8039. O secretário do programa de pós-graduação Anderson 
Schmidt esclareceu que tanto a turma 4 como a turma 5 já tiveram corrigidos os 
erros no histórico e a partir deste momento já constam 28 créditos totais e 4 créditos 
de seminário no histórico e todos os alunos. II. Requerimento da discente Patrícia 
Aparecida Rodrigues solicitando o adiamento do seminário de qualificação: 
após amplo debate e arguição da discente, foi aprovado que a mesma apresente o 
seminário de qualificação no mês de dezembro de 2021. III. Requerimento da 
discente Elydia Monteiro solicitando prorrogação do prazo de vínculo com o 
programa de pós-graduação, pedindo para prorrogar até dezembro de 2021: 
após amplo debate pelos membros do colegiado foi aprovado que a discente 
defenda o mestrado até dezembro de 2021. IV. Requerimento da discente Daniele 
Avelar que encaminhou e-mail ao colegiado informando seu desligamento do 
Programa de Pós-Graduação: foi aprovado pelo colegiado que a discente peça 
cancelamento da matrícula. VI Requerimento apresentado pela discente Ana 
Laura M. Gervásio solicitando autorização do colegiado para abrir o processo 
de cotutela nacional: após votação foi aprovado o requerimento da discente. 
Igualmente os membros concordaram que o Programa deve buscar efetivar um 
Convênio mais amplo com o PPGD da UFRJ para que outros discentes possam 
fazer cotutela nos respectivos programas. VII Aprovação das atas referentes à 39ª 
e à 40ª reuniões: após votação as atas foram aprovadas pelo colegiado. VIII. A 
Professora Dra. Tatiana requereu aprovação de pedido de coorientação de sua 
orientanda Janaina para ser coorientada pela Professora Dra. Karine Carneiro: 
após votação foi aprovado pelo colegiado. IX. Requerimento do discente Paulo 
Rocha que está fazendo pós-doutorado sob a supervisão do Professor Dr. 
Alexandre Bahia para ser professor visitante: o Professor Alexandre Bahia 
sugeriu não deferir o pedido do aluno como professor visitante em razão da 
ausência de Edital específico para Professor Visitante na UFOP e sugeriu que o 
discente seja autorizado a ofertar a disciplina e de fazer coorientações, após debate 
do colegiado foi aprovado. 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, 01 de setembro de 2021. 

 

Alexandre Gustavo Melo Franco de Moraes Bahia  
Coordenador do PPGD 


