
 

 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Universidade Federal de Ouro Preto 
Escola de Direito, Turismo e Museologia 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO 
 

 

 

 

Prof. Bruno Camilloto Arantes 

Coordenador do PPGD 

 

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 24ª reunião do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Direito. 

 

Ao quinto dia do mês de dezembro de 2019, no prédio da EDTM, no Campus da UFOP - 

Morro do Cruzeiro, às 14 horas , com a presença dos Profs. Carlos Magno de Souza Paiva, 

Bruno Camilloto Arantes, Natália de Souza Lisboa, Tatiana Ribeiro de Souza, Roberto 

Henrique Porto Nogueira, do representante dos técnicos Anderson Schmidt de Oliveira e do 

representante discente Rainer Bomfim, iniciou-se a 24ª reunião do Colegiado do PPGD. O 

Prof. Bruno Camilloto iniciou os trabalhos fazendo os informes. I. EXPEDIENTE: Apreciação 

da ata da 22ª reunião que foi aprovada por unanimidade. II. Homologação do processo 

seletivo (EDITAL 2019). O colegiado decide por a) homologar o RESULTADO FINAL do processo de 

seleção referente ao Edital PPGD n. 001/2019, nos termos da Resolução CEPE 7.507 e da certidão 

circunstanciada de encerramento do processo seletivo, b) convocar os/as candidatos/as 

aprovados/as e classificados/as nas vagas previstas no Edital PPGD 001/2019, conforme documento 

RESULTADO FINAL HOMOLOGADO. Convocar o/a candidato/a inscrito/a sob o n. 023-08-L2 para a 

vaga de orientação do Prof. Dr. Roberto Henrique Porto Nogueira, nos termos do remanejamento 

previsto no item 5 do Edital 001/2019, c) em razão da existência de uma vaga ociosa na linha 02, 

determinar que a secretaria proceda a consulta, nesta ordem de prioridade, (1) à Profa. Dra. Karine 

Gonçalves Carneiro para manifestar se há interesse na orientação de algum dos projetos de pesquisa 

dos/as candidatos/as aprovados/as e não classificados/as da linha 02, (2) aos professores da linha 02 

se há interesse em orientação de algum dos projetos de pesquisa dos/as candidatos/as aprovados/as 

e não classificados/as na linha 02 e (3) aos professores da linha 01 se há interesse na orientação dos 

projetos de pesquisa dos/as candidatos/as aprovados/as e não classificados/as na linha 01. III 

Requerimento da discente Michelle Cristina Farias para dispensa de depósito físico na 

secretaria: O Colegiado decide que o pedido ficou prejudicado em razão da informação da 

Coordenação de que o depósito das dissertações para a turma 2018 será realizado em formulário on 

line. IV. Requerimento do discente Rainer Bomfim para abono de faltas devido a 

participação de eventos. Considerando que a) o discente apresentou requerimento 

antecipado e corretamente instruído ao Colegiado informando a atividade de apresentação 

de trabalho científico no IV Congresso Internacional de Direito Constitucional e Filosofia 

Política, nos termos da Resolução CEPE n. 1423, que rege a mesma situação na graduação; e 

b) o discente apresentou trabalho científico no “Encontro de Saberes” e que este evento 

está previsto no calendário acadêmico da UFOP, o Colegiado resolve: Deferir o pedido de 

abono de falta nas datas de 05/11/2019, 06/11/2019 e 07/11/2019 em relação as disciplinas Teoria 

Crítica dos Direitos Fundamentais e Rede de Poderes e Saberes. V. Requerimento do discente 
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Mateus Rocha Lima para exclusão de disciplina do histórico escolar. Considerando a 

anuência da orientadora e as razões apresentadas no requerimento, o Colegiado defere o 

pedido de cancelamento da matrícula na disciplina estágio de docência (DIR 521 Teoria da 

Constituição) no período de 2019.2. VI. Requerimento de aprovação dos relatórios de 

estágio em docência dos alunos sob supervisão da professora Tatiana Ribeiro de Souza. 

Considerando que os discentes sob sua supervisão cumpriram os planos aprovados anteriormente, 

esse Colegiado os aprova. VII. Consulta ao Colegiado sobre a necessidade de autorização 

das/os professoras/es do PPGD para gravação das aulas (em áudio ou vídeo). Considerando 

que o pedido se faz pertinente nos dias atuais, o Colegiado entende que a autonomia dentro de sala 

de aula pertence ao professor. Caso os professores/as se sintam confortáveis poderão autorizar a 

gravação. VIII. Requerimento de substituição de orientação do discente Matheus Rocha 

Lima. Considerando o acordo entre a Orientadora e o Orientando, o Colegiado resolve: a) deferir a 

substituição da orientação do discente Matheus Rocha Lima e b) consultar todos/as os/as 

professores/as do Programa sobre a possibilidade de assumir a orientação do discente Mateus Rocha 

Lima. IX. Requerimento da discente Victória Taglialegna Salles para coorientação da 

professora Natalia Lisboa. Após analise da documentação apresentada constatou-se que o 

requerimento está instruído corretamente. Sendo assim o colegiado recsolve deferir o 

pedido da discente para coorientação pela professora Natalia Lisboa. 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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