
 
 

 

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 43ª reunião do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Direito. 
 
 
Ao trigéssimo dia do mês de novembro de 2021, às 13:00, 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 43ª reunião do 
Colegiado do PPGD. O Prof. Alexandre Bahia iniciou os trabalhos. Informes I. 
Posse da nova representante discente Marcia Fernandes Correa Faria. II. O 
Secretário de Pós-Graduação Anderson Schmidt de Oliveira comunicou a 
todos que na última reunião do CUNI foi deliberado pelo retorno 100% 
presencial a partir do dia 15 de março para todas as atividades e apresentou 
aos presentes os novos procedimentos da pós graduação. III. Sugestão do 
professor Bruno Camilloto de que a Aula Magna seja ministrada pela 
professora Patrícia Valim ( Aprovado, fazer o convite para a professora). IV. 
Requerimento do discente João Angelo pedindo o trancamento do estágio 
docência (foi aprovado o cancelamento e posterior pedido ao departamento de 
direito que possa ser comunicado à PROGRAD para seguir o processo correto). V. 
Requerimento do professor André solicitando orientar alunos excedentes que 
o projeto lhe interessa ( Aprovado). VI. O secretário do Programa de Pós-
Graduação em Direiro Anderson Schmidt de Oliveira comunicou a todos os 
presentes que a PROPP está investindo junto ao NTI para informatizar o 
processo seletivo e a partir de agora será um sistema a parte do Minha UFOP. 
VII. Resolução da comissão de bolsas: após apresentação da resolução pelo 
professor Alexandre Bahia e debate a resolução foi aprovada pelo colegiado. VII. 
Resolução de Credenciamento após amplo debate e alterações no documento a 
resolução foi aprovada. Ao Final da Reunião foi aprovada a ata 42ª. 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 novembro de 2021. 
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