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Ata extraordinária de reunião do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em 
Direito. 

 
 
Ao décimo dia do mês de dezembro de 2021, às 08:03, na sala de conferência do 
Google Meet, com a presença dos Professores Alexandre Bahia, Amauri César 
Alves, Renata Barbosa de Almeida, Flaviane Barros Bolzan, do representante dos 
técnicos-administrativos Anderson Schmidt de Oliveira e da representante discente 
Márcia Fernanda C. Faria, iniciou-se a reunião extraordinária do Colegiado do 
PPGD. O Prof. Alexandre Bahia iniciou os trabalhos. I. Informe: O secretário do 
programa de pós-graduação em Direito Anderson Schmidt de Oliveira 
informou que irá enviar em breve o tutorial para professores e alunos sobre as 
novas funções do Minha UFOP. II. Homologação do resultado do edital 2021 
para a turma 2022: aprovado por unanimidade. III. Deliberação sobre as vagas 
remanescentes: foi apresentado pelo professor Alexandre Bahia a questão sobre 
as vagas remanescentes; após amplo debate foi definido por votação que o 
candidato que colocou a segunda opção o professor Leonardo e o candidato que 
colocou a segunda opção a professora Renata serão encaminhados para os 
mesmos; ainda, que, quanto a duas outras vagas, respectivamente, o candidato 
1201 e o candidato 1305 terão as orientações assumidas pelo professor André. Ao 
final da reunião a professora Renata Barbosa de Almeida compartilhou com todos os 
presentes o e-mail da CONPEP sobre a reunião que irá discutir a normatização do 
ensino hibrido na Pós-Graduação, tema que será discutido posteriormente por este 
Colegiado. 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. 
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