
 
 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Universidade Federal de Ouro Preto 

Escola de Direito, Turismo e Museologia 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO 

 

 
 

 

 
Campus Universitário – Morro do Cruzeiro - CEP: 35400-000 – Ouro Preto – MG  

Site: http://novosdireitos.ufop.br/ 
– e-mail: novosdireitos.dedir@ufop.edu.br – Fone/fax : (31) 3559-1996 

Ata da 42ª reunião do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Direito. 
 
 
Ao decimo terceiro dia do mês de outubro de 2021, às 17:30, 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 42ª reunião 
do Colegiado do PPGD. O Prof. Alexandre Bahia iniciou os trabalhos. I. 
Credenciamento professor André Abreu Costa: aprovado por unanimidade o 
credenciamento como professor Permanente, tendo em vista os documentos 
apresentados. II. Homologação das inscrições do mestrado: aprovado por 
unanimidade. III. Aprovação dos relatórios e dos planos de trabalho de estágio 
docência: os planos de trabalho de estágio docência foram aprovados; com relação 
aos relatórios o Prof. Dr. Alexandre Bahis sugeriu aprovar aqueles que estão na 
provisão do Dedir nº 213/21, assim como aqueles que também foram apresentados 
para o Colegiado e com relação à Ana Carolina, à Lígia e à Márcia, deverão ser 
comunicadas para que peçam aprovação no DEDIR para posterior deliberação no 
colegiado: aprovado por unanimidade. IV. Aprovação da ata da 41ª: aprovada. VI. 
Apreciação do pedido de coorientação da aluna Ligia Machado Terra: foi 
aprovado com abstenção da Profa. Dra. Flaviane. VII. Prof. Dr. Alexandre Bahia 
submeteu à aprovação um ad referendum sobre a pesquisa empírica da aluna 
Juliana de Sousa Ramos: aprovado com abstenção do Prof. Dr. Alexandre Bahia. 
VIII. Pedido de descredenciamento do Prof. Dr. Mário Nogueira e o pedido de 
mudança de status de professora permanente para professora colaboradora da 
Profa. Dra. Margareth: após deliberação foi aprovado pelo colegiado. IX. 
Resolução de credenciamento: após amplo debate foi decidido colocar o 
documento no Google Docs afim de que os docentes possam fazer sugestões no 
documento e será reapresentado na próxima reunião. X. Requerimento da aluna 
Flávia Coelho Augusto Silva solicitando aproveitamento dos créditos 
referentes ao Estágio Docência: aprovado. XI. Requerimento da aluna Flávia 
Coelho Augusto Silva solicitando aproveitamento da disciplina cursada no 
curso de Filosofia da UFMG: após amplo debate o Prof. Dr. Alexandre Bahia 
sugeriu que a discente apresente a compatibilidade de conteúdo mínima da 
disciplina que ela fez com alguma das disciplinas do Programa e fazer uma análise, 
de forma que, caso seja compatível, serão considerados os créditos; se não, irá 
constar no histórico, mas sem abatimento de créditos. XII. Requerimento da aluna 
Jordana Perdigão Alvarenga solicitando que a disciplina Seminários Temáticos 
Decolonialidade: Aspectos Teóricos, Analíticos e Propostas Epistemológicos 
do programa de pós graduação em educação da UFOP seja aproveitada como 
disciplina eletiva: aprovado por unanimidade. XIII. Requerimento do aluno 
Weverton Peixoto solicitando o aproveitamento da disciplina Direito Material e 
Processual do Trabalho realizado na PUC Minas: não foi aprovado pelo colegiado 
e será reencaminhado para a aluno para que ele reapresente a compatibilidade 
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entre a disciplina da PUC e uma disciplina do programa da UFOP. XIV. 
Requerimento da aluna Anna Luísa Braz Rodrigues solicitando aprovação de 
requerimento de estágio docência: aprovado. XV Requerimento da aluna Ana 
Carolina Costa Castro: a aluna cursou 20 créditos no primeiro semestre e está 
solicitando cursar somente os 4 créditos restantes no segundo semestre: 
aprovado. XVI. Requerimento do aluno Gabriel de Melo Senna solicitando 
constar a disciplina Tópicos Especiais em Estudos Socioespaciais ofertada 
pelo programa de Pós Graduação em Geografia da UFJF como disciplina 
eletiva: aprovado. XVII. Requerimento da aluna Juliana de Souza Ramos 
solicitando coorienteção: a provado. XVIII. Requerimento da aluna Ligia 
Machado Terra solicitando coorientação por docente de outra instituição: 
aprovado. XIX. Requerimento da aluna Flávia Silva Camelo solicitando 
trancamento de matrícula: foi aprovado com a ressalva de que a aluna defenda 
sua Dissertação até dezembro de 2021. XX. Requerimento do aluno Rodrigo 
Ferreira solicitando adiamento da qualificação: foi aprovado com a ressalva de 
que o aluno se qualifique até 17 de dezembro de 2021. XXI. Requerimento do 
aluno Leopoldo Sellmann Souza Filho solicitando trancamento de matrícula: foi 
aprovado com a ressalva de que o aluno defenda até dezembro de 2021. XXII. 
Requerimento da aluna Eloá Leão Monteiro de Barros solicitando coorientação 
da professora Nathalia de Souza Lisboa: aprovado. XXIII. Requerimento do 
aluno Washington Luiz Ferreira Dias Lopes solicitando coorientação do 
Professor Alexandre Gustavo Melo Franco de Morais Bahia: aprovado. XXIV 
Requerimento dos alunos Felipe Gomes Santiago, Caio Lucca Damazio e 
Márcia Fernanda Correa Faria solicitando permissão de matrícula em disciplina 
isolada e homologação de créditos a serem constituídos: aprovados. 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, 03 de outubro de 2021. 

 

 

Alexandre Gustavo Melo Franco de Moraes Bahia  
Coordenador do PPGD 
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