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Ata da 50ª reunião do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Direito. 
 
 
Ao sexto dia do mês de dezembro de 2022, às 17:00, na sala de conferência do 
Google Meet, com a presença dos Professores Alexandre Bahia, Amauri César 
Alves, Karine Gonçalves Carnerio, André de Abreu Costa, do representante dos 
técnicos administrativos Anderson Schmidt de Oliveira e da representante discente 
Marcia Fernanda Correa Faria, iniciou-se a 50ª reunião do Colegiado do PPGD. O 
Prof. Alexandre Bahia iniciou os trabalhos. Pauta: I. A discente Marcia Fernada 
Correa Faria iniciou a reunião expondo a questão do corte das bolsas dos 
alunos). II. Pedido de cancelamento da matrícula da discente Marcela Nicolas: 
após argumentação da Professora Karine, orientadora da aluna, foi deliberado e 
aceito o pedido. III. Solicitação do Professor Carlos Magno para que a carga 
horária da disciplina dele, “Patrimônio Cultura e Reconhecimento”, seja 
reduzida de 60 horas para 30 horas: após debate entre os docentes a solicitação 
foi aprovada. IV. O Professor Alexandre Bahia apresentou a relação dos 7 
candidatos estrangeiros do programa Grupo de Coimbra e solicitou ao corpo 
docente a autorização para ele realizar a avaliação dos candidatos: após 
argumentação do docente foi aprovado. V. Solicitação do aluno Paulo Borges 
Rocha pedindo aprovação do relatório de pós-doutorado e solicitação dos 
alunos sobre a questão da retificação das notas na disciplina do professor 
Paulo: o discente Bruno Roberto de Souza dialogou sobre a disciplina do discente 
Paulo Borges solicitando a retificação das notas da disciplina. Após amplo debate foi 
decidido que em relação à correção das notas o professor Alexandre Bahia poderá 
solicitar à PROPP abrir o sistema para realizar as correções e em relação ao 
relatório do discente o professor Alexandre encaminhará o relátório por e-mail aos 
professores para aprovação. VI. Pediu-se para constar em ata que ocorreu o 
evento organizado pela professora Flaviane e pela discente Lígia Terra no dia 
da defesa da aluna: “Direitos da Natureza, de Povos e Comunidades Tradicionais”, 
com a presença dos Profs. Drs. Fernando A. de Carvalho Dantas (UFG) e Helena D. 
Luciano Pereira (UFMG). VII. O Aluno Lucas Figueiredo de Oliveira pede a 
coorientação do professor André de Abreu: após argumentação do orientador do 
discente, professor Amauri, foi aprovado. VII. Requerimento da discente Naiara 
solicitando a troca de orientação do professor Bruno Camiloto para a 
professora Natália Lisbôa: aprovado por unanimidade. VIII. Solicitação da 
discente Iandra pendido a troca da orientação do professor Carlos Magno para 
o professor André de Abreu: aprovada a alteração. IX. Solicitação do discente 
Túlio Martis pedindo para cursar a disciplina “Igualdade e Diversidade” no 
primeiro semestre de 2023: após amplo debate o pedido foi deferido, ressaltou-se, 
que acordo com o Regimento, o pedido deveria ter sido feito anteriormente. 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 
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pelo Coordenador do Colegiado. 
                                  Ouro Preto, 06 de dezembro de 2022. 
 
 
 
                         Alexandre Gustavo Melo Franco de Moraes Bahia  

Coordenador do PPGD 
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