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Ata da 34ª reunião do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Direito. 
 
 
 
Ao quarto dia do mês de novenbro de 2020, quarta feira, às 15h, 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, Bruno Camilloo, 
Carlos Magno, Tatiana Ribeiro de Souza, Roberto Porto, e do suplente da representação 
discente Rainer Bomfim, iniciou-se a 34ª reunião do Colegiado do PPGD. O Prof. Carlos 
Magno iniciou os trabalhos fazendo os informes. I. EXPEDIENTE. II. Aprovação das Atas 
25, 28, 30, 32 e 33. O Colegiado após realizar as correções nos referidos documentos 
aprovou as atas que serão publicadas no site imediatamente. III. Requerimento da 
discente Josilene Nascimento Oliveira para coorientação do Prof. Dr. André de 
Abreu Costa, da Universidade Federal de Ouro Preto. Após avaliaão do colegiado 
constatou-se que os documentos que instruem o pedido estão de acordo com as resoluções 
vigentes, logo o colegiado defere pedido. IV. Requerimento de Carolina Trevilini Garcia, 
aluna do curso de Pós graduação em Direito pela USP para cursar discplina isolada 
ministrada pelo professor Leonardo Nunes. Ao analisar o pedido da candidata o 

colegiado constatou que o requerimento se encontra dentro do prazo estabelicido pelo 
calendário da PROPPI, que está instruído corretamente e que existe uma manifestação do 
professor da discplina recomendando aprovação do pedido, desta forma o colegiado defere 
pedido da aluna de mestrado em direito da USP para se matricular como aluna externa em 
discplina do PPGD.V Aprovação do cronograma de trabalho da discente Daniele Avelar. 
O coordenador do PPGD trouxe ao colegiado proposta de cronograma de execução de 
atividades para a discente Daniele Avelar. O colegiado após constatar que o pedido está 
instruído corretamente e que existe anuência da Orientadora, decide por aprovar o plano 
conforme foi requerido pela discente em conjunto com sua orientadora. VI Homologação 
das inscrições processo seletivo PPGD 2021: o Coordenador do PPGD trouxe para o 
colegiado a solicitação da comissão avaliadora do edital 01/2020 que trata sobre processo 
de ingesso em mestrado de direito da Universidade Federal de Ouro Preto. O colegiado 
defere o pedido da comissão para homologar os inscritos conforme orientação da comissão 
avaliadora que averiguou toda a documentação dos candidatos e faz se constar em ata que 
este colegiado não teve acesso a qualquer documentação dos candidatos até o presente 
momento. VII Cronograma 2020/2 para o PPGD: o presidente do colegado trouxe sugestão 
de calendário acadêmico proposto pela secretaria para os membros com sugestões de 
datas conforme descritas: Início do semestre letivo 2020.2 - 16/11/2020; Término do 
semestre letivo 2020.2 -12/02/2021. Prazo Final para lançamento das notas: 01/03/2021; 
Período de matrícula para 2020.2: 11 e 12 de Novembro. Após análise das datas o 
colegiado homologa a sugestão da secretaria do programa. VIII Posse dos novos 
membros do Colegiado-PPGD: o colegiado recebeu a lista com os eleitos na assembleia 
do PPGD com todos os professores do programa e resolve dar posse aos seguintes 
professores como membros do colegiado na gestão de novembro 2020 até novembro 2022: 
Coordenador do PPGD, Professor. Dr. Alexandre G.M.F Bahia. Membros, Professor. Dr. 
Amauri César Alves, Professora. Dra. Flaviane Bolzan de Morais, Dra. Natalia de Souza 
Lisboa, Professora e Dra Renata Barbosa de Almeida. 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. 

http://novosdireitos.ufop.br/
mailto:novosdireitos.dedir@ufop.edu.br


 

 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Universidade Federal de Ouro Preto 

Escola de Direito, Turismo e Museologia 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO 

 

 
 

 

 

Campus Universitário – Morro do Cruzeiro - CEP: 35400-000 – Ouro Preto – MG  
Site: http://novosdireitos.ufop.br/ 

– e-mail: novosdireitos.dedir@ufop.edu.br – Fone/fax : (31) 3559-1996 

 
 

 

 

Ouro Preto, 04 de novembro de 2020. 

 

 

Alexandre Gustavo Melo Franco de Moraes Bahia  
Coordenador do PPGD 
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