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Ata da Reunião Extraordinária do Colegiado do Programa de Pós-Graduação 
em Direito. 

 
 
Ao vigésimo segundo dia do mês de dezembro de 2022, às 13:00, na sala de 
conferência do Google Meet, com a presença dos Professores Alexandre Bahia, 
Amauri César Alves, Renata Barbosa de Almeida, Karine Gonçalves Carneiro, do 
representante do técnico administrativos Anderson Schmidt de Oliveira e do 
Representante Discente, Bruno Siqueira, iniciou-se a reunião extraordinária do 
Colegiado do PPGD. O Prof. Alexandre Bahia iniciou os trabalhos. I. Homologação 
do edital para a turma de 2023: o Colegiado homologou o resultado do Edital, nos 
termos em que foi aprovado pela Comissão de Seleção. II. Vagas Remanescentes: 
havendo vagas não preenchidas e candidatas/os aprovadas/os, o Colegiado deliberou 
sobre a possibilidade de aproveitamento destes para aquelas. O/a candidato/a 1108, 
que havia requerido a orientação do Prof. Bruno Camilloto como segunda opção: 
consultado o Prof. este se prontificou a orientar o/a candidato/a. O/a candidato/a 2701, 
que havia requerido a orientação da Profa. Renata Barbosa, como segunda opção: 
consultada a Profa., esta se prontificou a orientar o/a candidato/a. O/a candidato/a 
2302, que havia requerido a orientação da Profa. Tatiana Souza, como segunda 
opção: consultada a Profa., esta se prontificou a orientar o/a candidato/a. O Prof. 
Leonardo Nunes, considerando candidatos/as aprovados/as para a Linha 1 e que 
estavam excedentes, aceitou orientar o/a candidato/a 1605. 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, 22 de dezembro de 2022. 
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