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Ata da 51ª reunião do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Direito. 
 
 
Ao trigéssimo dia do mês de janeiro de 2023, às 17:00, na sala de conferência do 
Google Meet, com a presença dos Professores Alexandre Bahia, Amauri César 
Alves, Karine Gonçalves Carnerio, Renata Barbosa de Almeida, do representante 
dos técnicos administrativos Anderson Schmidt de Oliveira e do representante 
discente Bruno Roberto de Souza Siqueira, iniciou-se a 51ª reunião do Colegiado do 
PPGD. Pauta I. O Prof. Alexandre Bahia iniciou os trabalhos e solicitou que 
ficasse registrada a sugestão de que continuaremos fazendo o semestre com 
intervalos, seguindo as férias da graduação (Aprovado). II Definir a data do 
seminário de pesquisa (Após debate entre os professores foi definido entre 17 a 21 
de julho de 2023 as datas para Seminário de Pesquisa Foi definido também que as 
defesas ocorrerão entre 1 a 14 de março e o depósito deve ocorrer com 15 dias de 
antecedência). III. O Professor André Abreu solicitou ministrar a disciplina 
eletiva “Poder Punitivo e Produção de invisibilizações” (Após apresentação da 
disciplina pelo professor a mesma foi aprovada). IV) Solicitação da discente  Maria 
Thereza pedido aproveitamento de uma disciplina que ela cursou em outra 
instituição (Após amplo debate o colegiado decidiu indefirir o requerimento pelo 
voto da maioria do corpo docente, devido ao fato de que a discente solicitou o 
aproveitamento da disciplina após já ter cursado e como é a norma do colegiado ela 
teria que ter autorização do colegiado para tal, o colegiado decidiu indefirir  conforme 
artigo 18 do Regimento Interno). V. Requerimento da discente Flávia Coelho 
solicitando adiamento do prazo de defesa do mestrado (Após amplo debate, foi 
indeferido por ausência de comprovação de problemas de saúde; foi recomendado 
que, se a aluna tiver eventualmente comprovação, ela pode fazer pedido de 
reconsideração). VI. Requerimento da discente Camila Pita Figueiredo 
solicitando adiamento do prazo de defesa do mestrado (Após amplo debate e 
apresentação de vários documentos médicos foi aprovado por unanimidade). VII) 
Requerimento da discente Talita solicitando cursar uma disciplina em outra 
instituição (Aprovado por unanimidade). IX) Solicitação da discente Ana 
Carolina, solicitando adiamento do prazo de defesa do mestrado (Após amplo 
debate foi suspensa a análise do caso e será solicitado que a discente apresente um 
coronograma junto com a orientadora que justifique a prorrogação de 12 meses). X) 
Solicitação do discente Weverton Peixoto para adiamento do prazo de defesa 
do mestrado em razão de questões médicas (Foi aprovada a prorrogação de 
prazo por três meses não podendo ultrapassar este prazo). XI) Solicitação do 
representante dos discentes, Bruno Roberto de Souza Siqueira, para ter 
acesso à pagina da Pós para lançar os informes dos discente ( 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. 
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                                   Ouro Preto, 30 de janeiro de 2023. 

 

 

Alexandre Gustavo Melo Franco de Moraes Bahia  
Coordenador do PPGD 
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