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Ata da 52ª reunião do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Direito. 
 
Ao segundo dia do mês de março de 2023, às 16:30, na sala de conferência do 
Google Meet, com a presença dos Professores Alexandre Bahia, Amauri César 
Alves, Karine Gonçalves Carneiro, 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 52ª reunião do Colegiado do 
PPGD) Informes: I) O Professor Alexandre Gustavo Melo Franco de Moraes Bahia 
apresentou a mudança quanto à chefia editorial da Revista Libertas pela qual o 
mesmo está deixando a chefia e irá assumir a Professora Iara Antunes de Souza. 
Foi discutida e aprovada a mudança à unanimidade. II) Palestra do Professor Dr. 
Avelãs Nunes, da Universidade de Coimbra, na UFOP no dia 27 de Março, às 09:00 
no auditório da Escola de Minas. III) Aula Magna do Prof. Dr. Márcio Alves da 
Fonseca, no dia 21 de março, às 17hs, no Auditório da Escola de Minas. Ordem do 
Dia:  I) Requerimento do discente Jose Rafael que solicita a prorrogação de 
prazo até julho ( Após amplo debate foi Aprovado ). II) Requerimento da discente 
Kelly Cristiane Mota de Andrade que está pedindo abono da falta dela que ela teria 
que ter comparecido a banca da aluna Luz só que ela tá um problema de saúde  ( 
Aprovado ). Sobre este assunto o Professor Alexandra Bahia acrescentou que houve 
pedido dos alunos sobre o comparecimento nas bancas e, em resposta, informou 
que quando as bancas forem presenciais ou quando forem híbridas, os bolsistas têm 
que estar presentes, a única dispensa seria quando a banca for 100 % não 
presencial, quando a presença, então, será auferida pelo comparecimento à 
distância na sala virtual. III) Requerimento do discente Guilherme Gonçalves 
pedindo a prorrogação do prazo para depósito final  da dissertação por quatro 
meses ( Após o discente fazer sua defesa ao colegiado sobre os motivos que 
solicitou o prazo o pedido foi aprovado ) IV) Requerimento do discente João 
Ângelo que está pedindo prorrogação da defesa ( O aluno apresentou em 
reunião o cronograma com as datas para defesa bem como com a assinatura do 
orientador ao membros do colegiado; após amplo debate o professor Alexandre 
Bahia informou que o aluno precisa finalizar o estágio docência antes da defesa e 
que esta tem de acontecer ainda dentro do mês de agosto/2023: nessas condições o 
requerimento foi aprovado ). V) Referendum sobre pedido da aluna Josilene 
Nascimento: sobre alteração em seu histórico para que pudesse ter a expedição do 
diploma (alteração no registro de matrícula do ano de 2020 na disciplina Tarefa 
Especial para incluir essa disciplina em 2020.2 (o Colegiado referendou a 
autorização dada “ad referendum” pelo Coordenador). 

                                   Ouro Preto, 02 de março de 2023. 

 

                        Alexandre Gustavo Melo Franco de Moraes Bahia  
Coordenador do PPGD 
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