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Ata da 26ª reunião do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Direito. 

 

Ao trigésimo dia do mês de abril e sexto do mês de maio de 2020, por meio de 

videoconferência, às 15 horas (em ambos os dias), com a presença dos Profs. Carlos Magno 

de Souza Paiva, Bruno Camilloto Arantes, Natália de Souza Lisbôa, 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 26ª reunião do Colegiado 

do PPGD. O Prof. Carlos Magno iniciou os trabalhos fazendo os informes. I. EXPEDIENTE: 

Apreciação da ata da 25ª reunião, o secretário informou que devido a pandemia ele não 

possui acesso a gravação da 25ª reunião o que impossibilitou a confecção da ata, que será 

realizada e submetida em momento futuro. II. Análise das Provisões 04 à 07. O colegiado 

decide por a) homologar as provisões realizadas pelo coordenador do PPGD, b) converter as provisões 

em resoluções e dar publicidade. III Requerimento para criação de uma terceira Linha de 

Pesquisa: O Colegiado após realizar um amplo debate na Assembleia dos professores do PPGD, 

decide por não criar a linha 3 no presente momento tendo em vista a avaliação quadrienal que se 

aproxima, deixando assim para que se retorne a análise do requerimento após a primeira avaliação 

quadrienal. A Professora Tatiana Ribeiro, solicitou que constasse em ata que a mesma acompanharia 

a decisão do Colegiado, em respeito à decisão da Assembléia de Professora, todavia, gostaria de 

registrar seu posicionamento contrário à referida decisão. IV. Discussão do planejamento 

estratégico (ações realizadas e possíveis ações futuras). O coordenador do PPGD 

apresentou ao Colegiado resumo da consulta feita a todos os professores, alunos e ao 

técnico administrativo sobre criação de comissões para melhorar sistematicamente o fluxo 

de processos e a qualidade do PPGD, sendo assim o Colegiado deliberou pela criação das 

comissões conforme requerimento apresentado pelo Coordenador. V. Minuta Edital de 

bolsas 2020. O Coordenador e presidente da comissão de bolsas apresentou ao Colegiado 

edital proposto pela comissão de bolsas, após debate chegou-se à conclusão de distribuir 3 

bolsas para linha 1 e 3 bolsas para linha 2, acatando a orientação da comissão de bolsas, 

além de 1 bolsa para o aluno proveniente do Programa PAEC-OEA.  VI. Minuta Edital para o 

Processo Seletivo 2021: O coordenador do PPGD apresentou a minuta de edital e o Colegiado fez 

as devidas correções e solicitou ao coordenador que realize consulta aos professores do PPGD acerca 

da composição da banca, número de vagas a serem ofertadas e bibliografia para o processo seletivo. 

O coordenador se comprometeu em fazer a consulta e retornar com a pauta na 27ª reunião do 

PPGD. VII. Dispensa de disciplina cursada de maneira isolada no PPGD. Considerando o 
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pedido efetuado pela discente Josilene Oliveira, o Colegiado decide: a) Deferir o pedido da discente, 

conforme solicitado. b) Criação de uma resolução para futuros pedidos de dispensa tendo como base 

o seguinte critério: Só será concedida a dispensa de disciplina cursada de maneira isolada no próprio 

PPGD da UFOP e com a anuência do orientador. VIII. Requerimento da discente Josilene 

Oliveira para dispensa do Estágio Docência. O Colegiado do PPGD, considerando que a 

discente apresentou comprovação de que lecionou disciplinas relacionadas ao curso de Direito, a sua 

pesquisa pelos últimos 13 anos e que o orientador deu ciência e concordância com essa dispensa, 

decide: deferir o pedido da discente para dispensa de 1 semestre de estágio em docência. IX. 

Requerimento de coorientação da discente Soraia Bento. Após análise da documentação 

apresentada constatou-se que o requerimento está instruído corretamente. Sendo assim o 

Colegiado resolve deferir o pedido da discente para coorientação pelo professor Felipe 

Comarela. X. Requerimento da discente Marianela Galanzino: Após parecer da orientadora 

sobre o tema, o Colegiado entendeu que em razão da situação de pandemia instalada, não 

haveria condições de determinar o seu retorno ao país, portanto, o pedido restou 

prejudicado.  XI. Discussão sobre o seminário de pesquisa: O Coordenador apresentou a 

necessidade de discutir a realização do seminário de pesquisa na modalidade on-line. O 

Colegiado decidiu que o representante discente consultaria os/as alunos/as sobre o tema e 

também que admitiria a possibilidade dos seminários online, ressalvada situações 

excepcionais nas quais a pesquisa estivesse impossibilitada. Por fim, ficou acertado o retorno 

da discussão na próxima reunião do 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. 

 

 

 

 Prof. Carlos Magno de Souza Paiva 

Coordenador do PPGD 
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