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Ata da 35ª reunião do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Direito. 
 
 
 
Ao nono dia do mês de dezembro de 2020, quarta feira, às 18h, 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, do representante dos técnicos administrativos Anderson Schmidt de 
Oliveira e do suplente da representação discente Rainer Bomfim, iniciou-se a 35ª 
reunião do Colegiado do PPGD. O Prof. Alexandre Bahia iniciou os trabalhos 
fazendo os informes. I. EXPEDIENTE. II. homologação final do resultado da 
seleção de mestrado e deliberação sobre vagas ociosas. O Colegiado decide por 
a) homologar o resultado final do processo seletivo edital 01/2020, b) convocar os 
aprovados para que realizem a pré-matrícula. III. Requerimento dos discentes 
Requerimento dos discentes da terceira turma. O representante do corpo 
discente apresentou ao colegiado requerimento para dilação do prazo de defesas 
para o mês de Julho de 2021, após amplo debate o colegiado deferiu o pedido do 
corpo docente, programando o calendario das defesas para que ocorra em julho de 
2021. IV. Pedido de matrícula em disciplina isolada – Michele Araujo Mapa. Ao 
analisar o pedido da candidata o Colegiado o colegiado constatou que o 
requerimento se encontra fora do prazo estabelicido pelo calendario da PROPPI 
para que a matrícula possa ser efetivada, dessa forma ocorrendo a perda de objeto 
não há o que se julgar. 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. 
 
 

 

 
Ouro Preto, 09 de dezembro de 2021. 
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