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Ata da 49ª reunião do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Direito. 
 
 
Ao décimo quinto dia do mês de setembro de 2022, às 18:05, 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, do representante dos 
técnicos administrativos Anderson Schmidt de Oliveira e da representante discente 
Márcia Fernanda Correa Faria, iniciou-se a 49ª reunião do Colegiado do PPGD. O 
Prof. Alexandre Bahia iniciou os trabalhos . Pauta  I.  Composição das comissões: 
após apresentação realizada pelo professor Alexandre Bahia sobre as comissões com 
os referentes professores distribuídos em cada comissão houve um amplo debate e 
foi aprovado. II Solicitação da discente Talita pedindo para cursar uma disciplina 
da PUC em processo civil: aprovado. III. Solicitação da discente Tereza pedindo 
coorientação da professora Karine e a solicitação da discente Marcela pedindo 
coorientação da professora Tatiana: após argumentação da orientadora das 
alunas, Professora Natália Lisbôa, foi aprovado com unanimidade. IV. Solicitação da 
discente Lígia Machado pedindo para fazer a defesa do mestrado no dia 5 de 
outubro de 2022: após argumentação da aluna foi aprovado por unanimidade. V. 
Proposta de ensino híbrido: após apresentação documental da professora Renata 
sobre o assunto e amplo debate foi definido marcar uma reunião para decidir sobre o 
assunto. VI. Solicitação do Professor Carlos Magno para ser professor 
colaborador no programa de Turismo, e a solicitação do professor André para 
ser professor permanente do programa de História: 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, 15 de setembro de 2022. 
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