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Ata da 44ª reunião do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Direito. 
 
 
Ao vigéssimo primeiro dia do mês de fevereiro de 2022, às 08:00, 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, Karine Gonçalves Carneiro e do representante do técnico 
administrativos Anderson Schmidt de Oliveira e das representantes discentes Ana 
Laura Marques Gervasio e Marcia Fernanda Correa Faria, iniciou-se a 44ª reunião 
do Colegiado do PPGD. O Prof. Alexandre Bahia iniciou os trabalhos. Informes. I. 
Aprovação da ata de reunião extraordinária do programa de pós graduação em 
direito ( Aprovada ). II. Três “Ad Referendum” feitos pelo professor Alexandre 
Bahia durante o período de férias: (i) sobre as discentes Paola e a Flavia que 
requereram novo prazo para a defesa  de forma que elas ocorram pelo prazo limite 
de 36 meses( Aprovado); (ii) sobre a substituição da orientanda do professor 
Roberto, a candidata aprovada Ana Flávia, que pediu para sair e foi subtituida pela 
candidata Sabrina Pedrozi Dias ( Aprovado); (iii) obre o pedido de cancelamento de 
bolsa da mestranda Maria Tereza Queiroz Carvalho ( Aprovado). III. Vaga 
remanescente do professor André de Abreu Costa: após amplo debate foi 
decidido que a vaga ficará ociosa. IV. Semana acadêmica de integração entre os 
cursos de direito, turismo e museologia ( Aprovado). V. Cartilha com formulário 
de estágio docência elaborada pelas discentes Márcia e Eloá com a 
contribuição dos técnicos administrativos Anderson e Betânia ( Formulário 
aprovado após as solicitações feitas pelas professoras Natália e Karine serem 
atendidas em reunião). VI. Requerimento feito pela discente Ana Laura 
solicitando a alteração no sistema do termo final da concessão de bolsa dos 
dicentes da turma IV respeitando o recebimento máximo de 24 meses e o novo 
prazo para as defesas em 30 de maio de 2022: Deferido. VII. Requerimento da 
aluna Maria Tereza Queiroz de Carvalho solicitando aprovação do relatório de 
estágio em docência realizado na disciplina “História em direitos humanos”: 
Deferido após avaliação da comissão de bolsas. VII.  Requerimento da discente 
Ana Luísa Braz Rodrigues solicitando o desligamento do programa ( Deferido ). 
IX. Requerimento da discente Ana Laura Gervásio em nome da turma IV 
solicitando primeiramente suspender o depósito da dissertação via SISBN e 
que o depósito seja feito junto da secretária com vinte dias de antecedência da 
data de defesa do discente e também a solicitação da defesa continuar 
ocorrendo também por videoconferência a depender da necessidade do/da 
discente: foi aprovado por unanimidade que em relação ao primeiro requerimento a 
turma fica dispensada da submissão ao sistema antiplágio, uma vez que a 
Universidade não renovou o programa e com relação ao segundo requerimento que 
as defesas vão ser com a presença física dos mestrandos, do orientador e do 
professor do programa, sendo que o membro externo eventualmente pode estar em 
videoconferência. X. Requerimento da discente Luz Angela Tarazona Velez 
solicitando a dispensa da obrigatoriedade de realizar o estágio de docência em 
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virtude de ter experiência como docente de ensino superior na Universidade 
Pública da Venezuela ( Aprovado ). XI. Requerimento da discente Jordana 
solicitando em nome da turma V a manutenção do Seminário de Pesquisa na 
modalidade remota ( Não sendo aprovado ). Finalizando a reunião o professor 
Alexandre Bahia debateu sobre as comissões. Foi decidida a elaboração de um 
formulário onde cada professor indicará em qual comissão gostara de participar; 
além disso foi sugerido que cada comissão será composta por dois docentes e um 
discente. 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, 21 de fevereiro de 2022. 

 

 

Alexandre Gustavo Melo Franco de Moraes Bahia  
Coordenador do PPGD 
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