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Ata da 31ª reunião do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Direito. 

 

Ao décimo nono dia do mês de agosto de 2020, por meio de videoconferência, às 13 horas, 

com a presença dos Profs. Carlos Magno de Souza Paiva, Bruno Camilloto Arantes, Natália de 

Souza Lisbôa, Roberto Henrique Porto Nogueira, Tatiana Ribeiro de Souza, do representante 

dos técnicos administrativos Anderson Schmidt de Oliveira, do representante discente 

Rainer Bomfim, iniciou-se a 31ª reunião do Colegiado do PPGD. O Coordenador do PPGD 

Prof. Dr. Carlos Magno de Souza Paiva iniciou os trabalhos fazendo os informes: O 

coordenador informou aos membros do Colegiado sobre o andamento das atividades da 

Coordenação e da Secretaria durante a pandemia, com o atendimento virtual e presencial. I. 

EXPEDIENTE: O Coordenador informou aos membros do Colegiado sobre os planos de 

trabalho apresentados pelos professores do Programa para o período de ensino emergencial 

“ERE” 2020.1, o Colegiado então deliberou pela aprovação dos planos de trabalho dos 

Professores, em seguida notificou-se o secretário do PPGD  para que tome as devidas 

providências para a inclusão das disciplinas no sistema Minha UFOP bem como a matrícula 

dos alunos nas mesmas. O Colegiado, por unanimidade, incluiu um novo ponto de pauta 

para aprovar os planos de trabalho em estágio docência, condicionado à prévia aprovação 

dos mesmos na Assembleia Departamental do DEDIR. Ficou resolvido ainda que os referidos 

planos aprovados na Assembleia seriam aprovados por ad refendum da Coordenação para 

garantir, inclusive, a inclusão dos estagiários na Plataforma Moodle. Devido às demandas 

que surgiram após a convocação de pauta única o colegiado entende que existe a 

necessidade de uma nova reunião para as mesmas. 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 Souza Paiva  

Coordenador do PPGD 
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