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Ata da 29ª reunião do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Direito. 

 

Ao vigésimo quarto dia do mês de julho de 2020, por meio de videoconferência, às 13 horas 

,com a presença dos Profs. Bruno Camilloto Arantes, Natália de Souza Lisbôa, do 

representante dos técnicos Anderson Schmidt de Oliveira na qualidade de coordenador 

interino e do representante discente Rainer Bomfim, iniciou-se a 29ª reunião do Colegiado 

do PPGD. O Técnico Administrativo. Anderson Schmidt iniciou os trabalhos fazendo os 

informes. I. EXPEDIENTE: O coordenador interino informou aos membros do colegiado as 

propostas feitas pela Pró-reitora de pós-graduação para que ocorra o inicio das 

aulas/continuação de 2020.1 e 2020.2. Após um amplo debate foi votada por unanimidade a 

seguinte proposta: 1) Realização dos dois semestres letivos referente a 2020.1 e 2020.2 com 

período de 10 semanas. 2) Datas para inicio e termino dos respectivos períodos: 
2020.1 início:24/08/2020 Término:30/10/2020;2020.2  início:16/11/2020 Recesso de final de 

ano: 18/12/2020  Retomada das atividades 11/01/2021 Término 12/02/2021; 3) Todas as 

matriculas realizadas em 2020.1 serão canceladas e será aberto novo prazo para matricula 

na modalidade “PLE-Período letivo emergência”. 4) É facultado aos professor do PPGD a 

decisão de oferecer ou não as disciplinas.  Devido a demandas que surgiram após a 

convocação de pauta única o colegiado entende que existe a necessidade de uma nova 

reunião para as mesmas. Por fim, 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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