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Ata da 45ª reunião do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Direito. 
 
 
Ao oitavo dia do mês de abril de 2022, às 14:00, 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 dos técnicos administrativos Anderson 
Schmidt de Oliveira e da representante discente Marcia Fernanda Correa Faria, 
iniciou-se a 45ª reunião do Colegiado do PPGD. O Prof. Alexandre Bahia iniciou os 
trabalhos. Informes: Pedido do professor Bruno, que estará organizando um 
evento junto com o Prof. Davi da UFMG solicitando o financiamento do 
programa com usos de recursos para a compra de duas passagens áereas ( 
Deferida a concessão da verba desde que ela seja possivel após consultar a 
PROPE ). I. Requerimento do discente Washington Luiz ferreira Dias Lopes 
solicitando o trancamento (Foi informado ao aluno que essa solitação agora é 
realizada pelo sistema Minha UFOP e eles não passam mais pelo colegiado a 
decisão cabe ao coordenador ). II. Requerimento da discente Kelly Christine 
Oliveira Mota de Andrade solicitando dispensa da disciplina metodologia de 
pesquisa ( Como o pedido agora será feito através do portal Minha UFOP e 
cabendo a aprovação ou não da solicitação pelo orientador do discente, foi 
sugerido pela professora Renata de encaminhar para os professores orientadores 
que se consulte o professor da diciplina ) II. Requerimento do discente Frederico 
Cunha Costa solicitando a prorrogação de prazo de defesa da dissertação ( 
Aprovado ). Após a exposição e votação dos requerimentos o professor Alexandre 
Bahia trouxe em pauta a questão dos seminários, sugerindo realizar os seminários 
desta turma quando as aulas da graduação voltarem do recesso, sugerindo a 
realização entre os dias 25/07/2022 à 29/07/2022 ( Todos de acordo ). O secretário 
do programa Anderson Schmidt sobre este assunto sugeriu o prazo para depósito do 
trabalho que seja feito em até 15 dias antes da apresentação do seminário e que os 
docentes lançem no sistema as notas até o dia 30/07/2022. A repesentante dos 
discentes Márcia Fernanda Correa Faria entrou em contato com as duas alunas que 
ultrapassaram o prazo de 36 meses para a defesa da dissertação e informou para as 
mesmas que seria improvável a aprovação da apresentação da dissertação após ter 
ultrapassado os 36 meses para a defesa, tendo em vista que seria prejudicial ao 
programa, além disso, o assunto não cabe mais ao colegiado sendo encaminhado 
diretamente a Pró-Reitora. Ao final da reunião foi decidido estabelecer duas datas 
possíveis para a apresentação do seminário a primeira data de 21 a 25 de junho de 
2022 e a segunda data de 25 a 29 de julho de 2022 cabendo ao orientador junto 
com o mestrando escolher a data que melhor lhes atender, resaltando  que para 
ambas as datas o prazo para o depósito do trabalho é de 15 dias antes da 
apresentação. 
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                        Ouro Preto, 8 de abril de 2022. 

 

 

Alexandre Gustavo Melo Franco de Moraes Bahia  
Coordenador do PPGD 
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