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Ata da 37ª reunião do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Direito. 
 
 
 
Ao vigésimo nono dia do mês de março de 2021, segunda 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 da representação discente Ana Laura Marques Gervasio, iniciou-se a 37ª 
reunião do Colegiado do PPGD. O Prof. Alexandre Bahia iniciou os trabalhos 
fazendo os informes. I. EXPEDIENTE. II. Aprovação das Atas 35 e 36. O Colegiado 
após realizar as correções nos referidos documentos aprovou as atas que serão 
publicadas no site imediatamente. III. Requerimento do corpo discente para 
adiamento do seminário de pesquisa. A representante do corpo discente 
apresentou ao colegiado requerimento para dilação do prazo o seminário de 
pesquisa para o mês de Setembro de 2021; após amplo debate o colegiado deferiu o 
pedido do corpo dicente, programando o calendário das defesas para que ocorram 
entre os dias 20 a 24 de setembro, com data limite para o depósito 15 dias antes do 
dia 20 de setembro de 2021. IV. Requerimento da discente Ana Laura para 
cursar disciplina fora do PPGD. Ao analisar o pedido da discente o Colegiado 
constatou que o requerimento não possui qualquer impedimento legal dentro das 
resoluções do PPGD neste momento, diante disso o colegiado deliberou pelo 
deferimento do pedido da discente para se matricular em discplina no PPGD da 
UFRJ; fez-se constar em ata que a discente está ciente que caso venha a ser 
reprovada na discplina poderá ser desligada do programa visto que as regras que se 
aplicam a todas as discplinas da UFOP, também serão aplicadas para está discplina. 
V. Requerimento do corpo discente para adiamento das defesas de mestrado. 
Após ampla participação discente na relatoria do requerimento, o colegiado 
deliberou por indeferir o pedido, com um voto contrário da representação discente, o 
colegiado faz constar em ata que a turma já teve um adiamento concedido 
anteriormente superior ao solicitado e que se existe todo um trabalho envolvido na 
marcação das bancas de defesa, os professores do programa se planejaram para 
que esta atividade possa ocorrer. V. Requerimento do discente Matheus Rocha 
Lima. A orientadora do discente fez a relatoria do pedido solicitando dilação de dois 
meses para que possa ser feito o depósito, consequentemente o discente teria sua 
data prorrogada de depósito do dia 28/05/2021 para 28/07/2021. O colegiado resolve 
deferir o pedido. 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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Ouro Preto, 29 de março de 2021. 

 

 

Alexandre Gustavo Melo Franco de Moraes Bahia  
Coordenador do PPGD 
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