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Ata da 36ª reunião do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Direito. 

 
 
 
Ao décimo dia do mês de fevereiro de 2021, quarta feira, às 18h, na sala de 
conferência do Google Meet, com a presença dos Professores Alexandre Bahia, 
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, ausente jusitficadamente a Profa. 
Natália Lisbôa em razão de férias, iniciou-se a 36ª 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 após ser informado que um aluno não realizou a pré-
matrícula e constatar que existe uma vaga ociosa para a professora Natália de Souza 
Lisboa, decide por a) Convocar os dois excedentes para as vagas ociosas, b) 
convocar todos os aprovados que realizaram a pré-matrícula para que compareçam a 
secretaria do programa para realização da entrega dos documentos citados no edital 
para efetivar a matrícula. C) Publicar no site do programa a lista dos convocados. III. 
Proposta do calendário acadêmico 2021.1. O secretário do PPGD apresentou 
proposta que após as modificações sugeridas pelos membros do colegiado se 
cristalizou da seguinte forma: Início das aulas em 22/03/2021 com paralisação dia 
30/04/2021 e retorno dia 24/05/2021 com término previsto para 31/07/2021.  Na 
primeira semana do mês de julho irá ocorrer o seminário de boas vindas com data 
ainda a ser definida e do dia 01/07 até 31/07 ocorre as defesas e seminários de 
pesquisa. IV. Matrícula dos aprovados no processo seletivo 01/2020. O secretário 
do programa apresentou ao colegiado sua preocupação acerca da realização das 
matrículas em formato presencial, para que se evitem aglomerações o colegiado 
determinou que o período de matrícula será do dia 22/02/2021 até 19/03/2021 sendo 
permitida a realização de apenas dois atendimentos por dia. V. Requerimento do 
professor Leonardo Nunes – Cadastro de grupo de pesquisa. O coordenador do 
PPGD apresentou pedido do Docente Leonardo Nunes para que seu grupo de 
pesquisa conste na base do PPGD dentro da plataforma sucupira, o colegiado aprova 
condicionado a que o professor Leonardo informe a qual diretório o grupo de pesquisa 
está vinculado. VI Requerimento da professora Flávia Máximo – Sugestão aula 
Magna. O coordenador do Programa apresentou ao colegiado a sugestão de nome 
de palestrante para a aula magna que irá ocorrer na primeira semana de aula junto ao 
seminário de boas vindas; o colegiado prontamente acata a sugestão da professora e 
autoriza a mesma que proceda com o convite. VII Requerimento professor Bruno 
Camilloto – Criação de disciplina – O coordenador do PPGD apresentou aos 
membros do colegiado a ementa e a proposta de criação de disciplina efetuada pelo 
professor Bruno Camilloto, a proposta consiste em uma disciplina ministrada em 
conjunto com UFMG e UFPA, o colegiado reconhece a pertinência da mesma, todavia 
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aprova condicionado à análise dos regimentos da UFOP relacionados a pós-
graduação para verificação de possíveis impedimentos. VIII Requerimento da 
discente Daniela Avelar acerca do cronograma de suas atividades. – O 
coordenador apresentou ao colegiado um pedido de revisão da discente acerca do 
requerimento que já havia sido aprovado na 33ª reunião do PPGD, o colegiado decide 
por retirar de pauta o tema para consulta à orientadora e à discente sobre novo 
calendário. 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, 10 de fevereiro de 2021. 
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