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Ata da 48ª reunião do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Direito. 
Ao terceiro dia do mês de agosto de 2022, às 13:00, 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, 
Karine Gonçalves Carneiro, do representante do técnico administrativos Anderson 
Schmidt de Oliveira e da representante discente Marcia Fernanda Correa Faria, 
iniciou-se a 48ª reunião do Colegiado do PPGD. O Prof. Alexandre Bahia iniciou os 
trabalhos. Informes. I. Comissão de seleção:  A palavra foi dada a Profa. Dra. Iara 
de Souza Antunes, presidente da comissão da seleção, que fez uma breve 
apresentação sobre a próxima seleção do mestrado. II) A Profa. Dra. Flávia 
Máximo foi convidada para proferir a palestra e apresentar trabalho no VI 
Encontro da Rede Nacional de Pesquisa e extensão de Direito do Trabalho e da 
Seguridade (RENAPEDTS), que acontecerá em Recife; em razão disso solicita 
ao programa a possibilidade de compra de passagem para ela participar do 
evento: Aprovado por unanimidade, condicionado ao programa ter recurso. III) O 
Prof. Alexandre Bahia informou a todos que o programa conseguiu uma bolsa 
extra que foi a bolsa da cota da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós Graduação. IV) 
Requerimento do discente Kesley, com a concordância do orientador, Prof. Dr. 
Leonardo Silva Nunes, para prorrogação da apresentação do Seminário de 
Pesquisa: Após amplo debate entre os professores foi aprovado e acordado que a 
prorrogação do seminário não altera o prazo de defesa do discente. V) 
Requerimento da discente Jordana Perdigão solicitando prorrogação para 
finalizar o curso devido a licença maternidade: Após amplo debate foi aprovado 
por unanimidade. VI) Requerimento da discente Ana Flávia solicitando dispensa 
de estágio docente por ser professora na UNIPAC em Mariana: Aprovado. VII) 
Requerimento do discente Laura solicitando dispensa em assistir os 
seminários de pesquisa para viajar: o pedido havia sido indeferido pelo Professor 
Alexandre Bahia, “ad referendum”, que entrou em contato com a aluna e explicou 
que a mesma por ser bolsista tem que assistir os seminários, caso queira viajar teria 
que abrir mão da Bolsa, a discente optou por continuar com a bolsa: aprovada a 
decisão do Professor Alexandre Bahia. VIII) Requerimento da discente Bruna de 
Oliveira Gonçalves solicitando dispensa em estágio docente por estar dando 
aula de Direito na Associação Universitária Santa Úrsula: Aprovado por 
unanimidade). IX) Aprovação da ata 47º. X) Requerimento da Profa. Dra. Karine 
Gonçalves Carneiro solicitando que a Profa. Dra. Tatiana Ribeiro de Souza seja 
coorientadora da aluna Marcela Nikolas: Aprovado por unanimidade. 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, 06 de junho de 2022. 
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