
Voto-vista 
 
Cuida-se de pedido formulado pela representação discente, que denominam “pedido coletivo 
de prorrogação de prazo de defesas do Mestrado e Doutorado em função de restrições de 
pesquisa ocasionadas pela pandemia da COVID-19”, em que sustentam, em apertada síntese, 9 
(nove) motivos que fundamentariam o requerimento de 4 “propostas”, requerendo, ainda, que 
“pela votação nominal e registro formal em ata para que a comunidade acompanhe quem 
porventura seja contra as resoluções do órgão responsável por este programa (CAPES)”. O 
pedido é apócrifo, mas apresentado pela representação discente no colegiado. 
 
Com base no art. 15, §6º, do Regimento Geral da UFMG, pedi vistas. 
 
Feito o breve relatório, voto. 
 
No tocante ao item 10 do pedido, parece-me que há um erro material, pois se refere a uma 
decisão que teria sido tomada pelo “Colegiado do PPGD UFMG, do dia 09/04/2020, item 2, 
permitiu a prorrogação de 60 dias dos prazos para as qualificações e defesas de tese a se 
realizarem até maio de 2021”. Li e reli a ata da reunião, e dela não consta aprovação ou decisão 
sobre prorrogação de prazos por 60 dias. Há registro de uma discussão de prazo de 30 (trinta) 
dias no item 3, acerca da qual não consta decisão.  
 
Quanto ao mérito do pedido, importante notar que os professores também estão sujeitos aos 
“9 motivos” apresentados como fundamento do pedido coletivo da representação discente. As 
mazelas narradas nos pedidos também são vividas pelos professores. E nada há de exclusivo ali. 
Portanto, no tocante aos motivos, não há objetivamente nada que nos divida em classe e que 
nos impeça de examinarmos a questão juntos, cooperativamente, como pares e com o respeito 
à divergência. 
 
Parece-me que estamos todos de acordo com o diagnóstico apresentado pelos discentes. 
Obviamente, haveria ainda mais motivos. E os motivos não são tão resumidos ou tão superficiais 
como trataram naquele documento. Não só compreendo, como sofro os exatos mesmos 
problemas, além de outros para o exercício do meu trabalho. Manifestei reiteradamente 
preocupações, em especial com relação a saúde mental, em diversas ocasiões, até mais graves, 
tanto nesse órgão quanto na Egrégia Congregação da Faculdade de Direito. 
 
Todavia, há impedimento normativo para o deferimento de qualquer das “4 propostas”. 
 
As atribuições dos Colegiados dos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu da UFMG, isso é, 
dos Cursos de Mestrado ou de Doutorado, são estatuídas no art. 40, da Resolução 
Complementar nº 02/2017 do CEPE-UFMG, de 04 de julho de 2017, que aprovou as Normas 
Gerais de Pós-Graduação da UFMG. Não há possibilidade de deferimento do pedido porque 
ausente qualquer atribuição de tal poder ao colegiado naquela norma. 
 
De outro lado, o art. 84, das “Normas Gerais da Pós-Graduação da UFMG”, dispõe que “Em casos 
excepcionais, devidamente justificados, o Colegiado de Curso poderá, em face de parecer 
favorável do docente orientador do aluno, admitir a alteração dos prazos mínimo e máximo 
estabelecidos, no Regulamento do Curso, para a obtenção do Grau de Mestre ou de Doutor.” 
 
Portanto, por força das normas vigentes na UFMG, a competência para definir os prazos em 
situações excepcionais depende de parecer favorável do orientador do aluno. 
 



E a estrutura normativa vigente encontra consistência na realidade. Não se pode desprestigiar 
o orientador no exame da situação vivida pelo seu orientando. É na lida diária, na relação 
profissional entabulada, que se identifica a necessidade.  
 
É de se recordar que o trabalho desenvolvido pelos Pós-graduandos insere-se em um plano de 
pesquisas coordenado pelo Professor Orientador. Essa coordenação de pesquisa pelo Professor 
Orientador demanda planejamento. Não se pode entender que seja justo que esse Colegiado se 
sobreponha, in abstrato, a qualquer planejamento dos professores orientadores. É importante 
que os Professores Orientadores sejam ouvidos em cada caso, como, aliás, é a exigência da 
norma regimental. 
 
Aliás, pareceria contraditório que esse Programa apresentasse Linhas e Projetos de Pesquisa de 
longo prazo e interferisse na cadência da pesquisa sem ouvir cada orientador sobre cada caso. 
 
Parece-me que esse Egrégio Colegiado, não deve, por força da norma estatuída exatamente para 
“casos excepcionais, devidamente justificados” e “em face de parecer favorável do docente 
orientador do aluno”, sobrepor ou suplantar competência que é do orientador, que está no 
“chão da fábrica”, sustentando Programa. Decisão dessa natureza, geral e abstrata, violaria 
frontalmente a regra expressamente posta pela administração pública e poderia ter como 
consequência impor um dever adicional aos os orientadores, sem sequer sua consulta. A luta 
pela participação e pelo direito dos trabalhadores exige a prática do discurso: “Walk the talk”. 
 
A cada discente foi atribuído um orientador, que está trabalhando, apesar de estar sofrendo 
com os 9 itens apontados no pedido. Incumbe aos discentes, caso entendam cabível, submeter 
o seu pleito aos seus orientadores. 
 
Obviamente, sabemos que não houve caso de indeferimento de nenhum pedido nesse sentido. 
 
Para agilidade, o que me parece possível e adequado é que se discuta critério que se decidirá 
caso haja o parecer favorável do orientador em cada caso. 
 
Por fim, com sempre renovado respeito às decisões monocráticas do Professor Coordenador do 
Programa, tenho dever legal de suscitar a questão de nulidade relativa à extensão de prazo que 
teria sido monocraticamente concedida por 60 dias a partir de fevereiro. Isso porque, como 
posto, parece-me que tal decisão não está no âmbito da competência de V. Exa., bem como não 
está no âmbito de competência desse colegiado, enquanto não houver manifestação favorável 
do professor orientador. Por consequência, e esses saltos podem ser dados na academia 
jurídica, são nulos de pleno direito, ainda mais se considerado que regem situação futura. 
 
Assim que, com todo o respeito e empatia ao pedido formulado pela representação discente, 
também porque somos solidários nesse mesmo sofrimento, MANIFESTO PELO INDEFERIMENTO 
DO PEDIDO TAL COMO FORMULADO E PELA NEGATIVA DE REFERENDO À EXTENSÃO DE PRAZO 
MONOCRATICAMENTE DEFERIDA. 


