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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM DIREITO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS 
Aos quatorze dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte, 11h, por meio do 
Google Meet, devido à impossibilidade de reunião presencial em virtude da 
pandemia de COVID-19, reuniram-se os membros do Colegiado do Programa de 
Pós-Graduação em Direito da UFMG, os Professores Doutores: Thomas da Rosa de 
Bustamante (Coordenador), Fernando Antônio Nogueira Galvão da Rocha, Fabiana 
de Menezes Soares, Ricardo Henrique Carvalho Salgado, Marcelo Andrade Cattoni 
de Oliveira, Fabiano Teodoro de Rezende Lara, Lucas Carlos Lima, Leonardo Netto 
Parentoni, Fabricio Bertini Pasquot Polido e o representante discente  Lucio 
Domingos de Medeiros. Ausência justificada: Professora Renata Christiana Vieira 
Maia. I – EXPEDIENTE.  1 Aprovação da Ata da Reunião Ordinária de 
02.10.2020. Aprovado pelo Colegiado. II – NOTÍCIAS DA COORDENAÇÃO. O 
Professor Thomas Bustamante informou que será possível, mediante justificativa 
individual, prorrogar por 6 meses as bolsas da Fapemig, conforme Portaria recebida 
pelo Programa. Informou também da autoavaliação que a Universidade está fazendo 
com todos os membros da comunidade acadêmica. III – PAUTA DELIBERATIVA. 1 
Reanálise de recurso contra indeferimento da inscrição – Viviane Rosália da 
Silva Catugy. Houve inversão de pauta para julgar este item primeiramente. O 
Professor Thomas Bustamante esclareceu que o Colegiado havia decidido todas as 
questões aduzidas nos recursos apresentados na reunião ocorrida no dia 17 de 
setembro de 2020 em abstrato, e fixou posicionamento no sentido de que a inscrição 
daqueles candidatos que não protocolaram o projeto de pesquisa dentro do prazo e 
modo previstos no Edital deveriam ser indeferidas. Esclareceu que a candidata 
Viviane Catugy não protocolou o projeto de pesquisa dentro do prazo e modo 
previstos no Edital, mas sim em sede de recurso. Diante disso, o recurso interposto 
contra o indeferimento da inscrição deveria ter sido indeferido. Contudo, conforme 
apontado pelo Coordenador, parece ter ocorrido um erro de proclamação do 
resultado, vez que na página do PPGD consta que o recurso da candidata foi 
deferido, sendo que em relação a candidatos em casos semelhantes, julgados na 
mesma reunião, o recurso foi indeferido. O Coordenador esclarece que parece ter 
ocorrido um erro material na proclamação do resultado e no registro do julgamento, 
mas não de decisão. Consultados, todos os integrantes do Colegiado confirmaram 
que na reunião do dia 17 de setembro decidiram a questão exatamente no sentido 
relatado pelo Coordenador. O Colegiado decidiu por retificar a ata da reunião do dia 
17/09/2020, de forma a publicar o indeferimento do recurso da candidata. Para 
fundamentar a decisão, o Colegiado invocou o poder/dever de autotutela 
administrativa, a fim de sanar o erro material na divulgação do resultado de análise 
dos recursos contra o indeferimento da inscrição. O Professor Marcelo Cattoni 
ressaltou a cláusula do Edital alegada para indeferimentos dos recursos nessa 
situação, ademais frisou sobre a questão do anonimato na avaliação dos projetos.  1 
Recursos contra análise preliminar do Projeto – Processo Seletivo 2021. 
Professor Thomas Bustamante relatou que recebeu um Memorial sem identificação, 
questionando as reprovações, nas avaliações de projetos, quanto aos projetos 
recebidos por meio de arquivos com metadados identificados. Relatou que 
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encaminhou o Memorial para os e-mails dos Professores do Colegiado, ademais, 
que elaborou uma resposta. O Professor Thomas explicou que alguns candidatos 
foram eliminados na primeira etapa, vez que foi possível identificá-los nas 
propriedades do arquivo pdf. O Professor Thomas leu a resposta que elaborou para 
o Memorial e compartilhou o documento na tela da videoconferência. Em resumo, o 
parecer da Coordenação é pelo não acolhimento das alegações defendidas no 
Memorial. Em resposta ao Professor Fabiano Lara, o Professor Thomas esclareceu 
que o Memorial não está assinado, que é anônimo. Lucio Medeiros informou que o 
Memorial não foi endossado pela representação discente. O Colegiado verificou que 
foi criado um e-mail anônimo somente para encaminhar o Memorial para a 
Secretaria. Pela ausência de identificação do Memorial, o item foi retirado de pauta, 
na medida em que os membros do Colegiado se recusaram a deliberar sobre pedido 
não identificado. Presente na reunião, o candidato Pedro Augusto foi ouvido pelo 
Colegiado, na qualidade de recorrente em um dos recursos. O candidato relatou não 
tomou conhecimento do “memorial”, mas que a situação nele narrada é idêntica à do 
seu processo; que a situação de indeferimento decorre da identificação dos 
metadados no arquivo pdf. Defende que o Edital prevê que não pode haver 
identificação no corpo do projeto, não havendo nada sobre identificação das 
propriedades do pdf. Defende que a análise da banca D02D quanto às propriedades 
do pdf foi excessiva, pois não estava previsto no Edital. O candidato defende, 
também, que houve uma violação da isonomia, vez que parece que em outras 
Bancas não ocorreu essa verificação das propriedades do pdf. O Professor Thomas 
continua convencido de que se trata de bancas diferentes, assim o argumento de 
que fere o princípio da isonomia, defendido pelo candidato, não pode ser acolhido. 
Isto porque todos os candidatos da referida Banca (ou seja, todos os candidatos que 
concorreram entre si) receberam o mesmo tratamento. Arthur Maia, candidato, 
também expos a palavra, defendendo que mesmo que haja autonomia da banca, 
deve ser observada uma regra geral para todas as bancas. Julia Furst também se 
manifestou, defendendo que os metadados não poderiam ser verificados pelas 
bancas, vez que essa exigência não estava prevista no Edital. Tiago Retes, também 
candidato, defendeu que todos os arquivos são identificáveis, mesmo se suprimidos 
os metadados. O Professor Leonardo Parentoni discorreu que metadado é dado 
pessoal, conforme a lei que se aplica à matéria. Ademais, esclareceu que o projeto 
consiste no conjunto de dados e metadados, ou seja, o documento como um todo. 
Além disso, discorreu que se fosse deferido o recurso, a banca avaliaria os projetos 
de forma identificada, pois a identificação já ocorreu com os dados do pdf. O 
candidato Pedro Augusto Silveira Freitas sugeriu que outra banca analisasse os 
projetos, para não haver identificação. A Professora Fabiana disse que está 
convencida dos argumentos dos candidatos, que a exigência de eliminar os 
metadados não estava clara no Edital. Ressaltou o Código de Defesa dos Usuários 
do Serviço Público, segundo o qual a Administração Pública deve zelar pela 
atualização tecnológica. Defende que os candidatos não podem arcar com um 
prejuízo de que não criaram e que vota a favor dos candidatos. No chat, o Professor 
Parentoni esclarece que na jurisprudência e legislação nacional e internacional 
metadados são dados pessoais. O Professor Fabiano frisou que o Edital prevê que 
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não pode haver elementos identificativos no projeto. Relatou que parece haver uma 
falha no Edital. Por outro lado, também houve identificação por parte do candidato. 
O Professor Fernando Galvão ressaltou que conforme o Código apontado pela 
Professora Fabiana, o usuário do serviço público tem direito à presunção de boa-fé, 
outrossim, que parece verossímil que os candidatos não tinham a intenção de burlar 
o certame, com a identificação do projeto. O Professor Marcelo Cattoni discorreu 
que o processo seletivo é feito por área de estudos, dessa forma se em determinada 
área de estudos a banca utilizou o mesmo critério de avaliação para todos os 
candidatos, não ocorreu violação à isonomia.  Neste momento, compareceu à 
reunião o Professor Fabrício Polido. O Professor Cattoni continuou a fala 
discorrendo que seria complicado nomear uma nova banca para analisar os 
projetos, vez que os outros candidatos, da área de estudos já foram avaliados por 
uma outra banca. O Professor Parentoni discorreu que metadado, por lei, é dado 
pessoal, que é pacífico na legislação internacional esse conceito. O Edital diz que 
serão desclassificados projetos com qualquer forma de identificação, portanto, para 
o Professor Parentoni, é pacífico de que houve identificação por parte do candidato. 
Por outro lado, acredita que os candidatos estão de boa-fé, acredita que a 
identificação partiu do desconhecimento dos candidatos sobre os metadados. Pensa 
que o Edital poderia ter uma cláusula explicativa, para auxiliar os candidatos quanto 
aos metadados. Mas que essa informação não é obrigatória, embora fosse mais 
prudente ter incluído a explicação no Edital. Defende que tornar anônimos 
documentos de candidatos de concursos, no Brasil, não é atribuição da 
administração pública. Discorreu também que é expresso no Edital que há divisão 
por áreas de estudos. O Professor Parentoni defende que por ser o primeiro 
processo seletivo que analisa o projeto de forma anônima, o Edital deveria ter 
contido uma norma mais clara. O Professor Cattoni esclareceu que a regra de 
verificação de que se o projeto está identificado ou não é dirigida à banca. Dessa 
forma, cada banca, no âmbito de sua competência, avaliou as informações contidas 
no arquivo do projeto. Portanto, o professor defende que não houve violação à 
isonomia, uma vez que os candidatos das bancas que consideraram os meta dados 
foram tratados de maneira idêntica. Portanto, defende que a questão é saber se a 
banca aplicou o mesmo critério de avaliação para os candidatos que concorrem 
entre si. A Professora Fabiana defendeu que o Edital foi impreciso, que não está 
claro. Defende que há distinção entre arquivo e projeto, que na sua banca avaliou o 
projeto e não o arquivo. O encaminhamento da Professora Fabiana é pelo 
reconhecimento dos recursos dos candidatos que estão nessa situação, sugerindo 
que a Coordenação nomeie outra banca para avaliar os projetos. Lucio Domingues 
manifestou que o voto caminha no sentido do voto da Professora Fabiana. Isto 
porque o Edital não prevê a questão dos metadados. Em votação nominal: 
Professora Fabiana de Menezes: pelo provimento dos recursos. Professor Fernando 
Galvão: não há dúvida sobre a boa-fé dos candidatos, mas por outro lado, no item 
5.2.1 do Edital, há a previsão de que o projeto não pode conter qualquer tipo de 
identificação, que essa cláusula é abrangente quanto à restrição da identificação. O 
Professor Galvão externou que está sentido com a situação, e que com pesar 
indefere os recursos. O Professor Parentoni acompanhou o Professor Galvão, 
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indeferindo os recursos, ressaltando que não tem dúvidas da boa fé dos candidatos. 
Ressaltou, ainda que o edital possui a cláusula aberta de não identificação dos 
projetos e que considera que projeto é o arquivo como um todo. O Professor Lucas 
Carlos Lima externou a dúvida de que ao negar provimento não se está 
reconhecendo o critério de necessidade de verificação dos metadados. Professor 
Fabiano repisou que a Banca que deve avaliar a identificação. Professor Lucas vota 
pelo desprovimento dos recursos. Lucio Domingues vota pelo provimento. Professor 
Marcelo Cattoni esclareceu que o dispositivo do Edital se endereça à banca 
examinadora e se a banca aplicou o critério de maneira isonômica para os 
candidatos daquela área de estudos, ele não vê violação à isonomia. Não entra no 
critério do metadados, mas sim na aplicação da isonomia pela Banca. Vota pelo 
indeferimento dos recursos. Professor Ricardo Salgado entende a posição do 
Professor Cattoni, bem como a questão técnica apresentada pelo Professor 
Parentoni. Contudo, vota pelo provimento dos recursos dos candidatos. Professor 
Fabiano Lara entende a boa fé dos candidatos, mas houve o ato involuntário ao 
fornecimento de informações. Com todo o pesar, indefere os recursos. O Professor 
Fabrício Polido colocou a questão da dificuldade operacional do processo seletivo 
2021, que todos tem passado por dificuldades a esse formato remoto. Defende que 
o edital não dá uma interpretação expansiva. Desse modo, segue a fundamentação 
dada pelo Professor Fernando Galvão e Professor Marcelo Cattoni, indeferindo os 
recursos. Professor Fabricio apontou como situação similar quando o certificado de 
proficiência não era apresentado à Banca no momento de defesa do projeto e esse 
fato desclassificava o candidato. Externou que se lamenta muito, mas que vota pelo 
não provimento dos recursos. O Professor Thomas relatou que se sensibilizou pelos 
argumentos da Professora Fabiana, não obstante, na resposta ao Memorial, 
defendeu que os recursos não poderiam ser deferidos. Por maioria, os recursos 
contra a desclassificação pela identificação dos projetos identificados por meio dos 
metadados do pdf foram todos indeferidos pelo Colegiado. Diante da complexidade 
dos recursos, após o julgamento, o Professor Leonardo Parentoni externou 
necessidade de expor detalhadamente os fundamentos da decisão, razão pela qual 
o Colegiado decidiu inserir no corpo desta ata os seguintes argumentos aduzidos 
pela Coordenação em sua manifestação escrita, que seguem transcritos in litteris a 
seguir: “I. Síntese da Pretensão dos Recorrentes: Os requerentes questionam o resultado da 

primeira fase do Processo Seletivo para ingresso nos cursos de Mestrado e Doutorado no 

âmbito do PPGD/UFMG no ano de 2021. Argumentam que o Edital, nos seus itens 3.1, f, 

5.2.1 e 5.2.1.1 veda apenas a identificação dos candidatos no “projeto”, mediante menção 

direta ou indireta ao nome do candidato. Argumentam que diversos candidatos, nas áreas P-01 

e D-02 foram eliminados (com nota 0,0) porque, embora tenham apresentado projetos de 

pesquisa sem identificação, foi possível verificar a autoria do projeto ao examinar as 

propriedades (metadados) dos arquivos eletrônicos (no formato PDF) submetidos pelos 

candidatos para avaliação da Banca Examinadora. Sustentam que houve, por isso, uma grave 

violação à isonomia, na medida em que em outras bancas examinadoras (em processos 

seletivos simultâneos, regidos pelo mesmo Edital) não foram verificadas as propriedades dos 

arquivos de computador submetidos com os projetos de pesquisa. II. Manifestação Preliminar 

da Coordenação: A principal alegação dos candidatos consiste em uma afirmação de violação 
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ao princípio da isonomia entre os candidatos das bancas em que foi feita a verificação dos 

metadados e os candidatos das bancas em que essa verificação dos metadados não aconteceu. 

Essa alegação, no entanto, causa estranheza, pois apesar de ter sido publicado um único 

Edital, cada processo seletivo é realizado por bancas diferentes, com temas diferentes, áreas 

de estudo diferentes e candidatos diferentes. Cada banca examinadora possui autonomia e 

independência para realizar a sua avaliação e tomar as cautelas que julgar necessárias para 

garantir a observância do Edital. É possível que em muitas bancas os examinadores não 

tenham verificado as propriedades ocultas do arquivo enviado pelos candidatos, como código-

fonte do arquivo, etc., e com isso tenham avaliado trabalhos que poderiam, se uma 

investigação mais profunda tivesse acontecido, ter sido identificados. Sem embargo, mesmo 

se isso tiver acontecido dificilmente se poderia cogitar de ilegalidade. A cláusula de sigilo 

existe para proteger a Banca Examinadora, para livrá-la de pressões externas ou internas e 

para garantir que ela possa realizar uma avaliação independente. Se a banca não verificou os 

metadados, então ela pôde realizar a avaliação às cegas, e não houve prejuízo. O requisito de 

não-identificação dos projetos foi colocado no edital com cláusula que proíbe a “identificação 

indireta” do candidato, nos seguintes termos: “5.2.1. A Análise Preliminar de Projeto tem 

caráter eliminatório e será feita pela Banca Examinadora sem qualquer tipo de identificação 

direta ou indireta do(a) candidato(a). 5.2.1.1. O(a) candidato(a) será eliminado(a) caso haja 

algum elemento no projeto que permita a sua identificação”. Algumas bancas tomaram o 

cuidado de verificar as propriedades do arquivo de computador recebido e verificaram que 

alguns deles estavam com metadados identificados. Assim, realizaram a eliminação dos 

candidatos para proteger a integridade do certame. Suponhamos que outra banca, sem ter feito 

essa verificação, tenha desclassificado apenas os candidatos que puseram o seu nome no 

corpo do projeto. Haverá violação ao princípio da isonomia? Essa alegação não procede 

porque não houve concorrência entre esses candidatos. São bancas diferentes, candidatos 

diferentes, a rigor, processos seletivos diferentes. Se a Banca A, para a Área de Estudos 1, 

tiver checado as propriedades ocultas do arquivo, o que ela deve fazer para manter a 

integridade do Edital? Há como avaliar anonimamente esses candidatos? Seguramente que 

não. E a banca, então, pode sim, de maneira justificada, eliminá-los do certame. O que esses 

candidatos têm a ver com os candidatos das outras bancas? E que tipo de interesse eles têm 

em impugnar concursos dos quais não participaram? Se foram julgados por outra banca, sem 

concorrer com quaisquer desses candidatos, como podem se julgar prejudicados? Essa 

coordenação não teve o conhecimento de nenhuma outra banca em que os projetos foram 

avaliados com identificação, pela Banca Examinadora, da autoria dos projetos. Não há, 

portanto, qualquer razão para se supor que tenha havido violação ao edital, ou que a avaliação 

realizada por essas outras bancas tenha sido prejudicada. Não há interesse recursal em 

impugnar avaliações de outros candidatos, em outras bancas, e não há plausibilidade mínima 

no pedido, pois mesmo se outra banca tivesse adotado um critério diferente (nos limites da 

indeterminação de cláusulas do edital), esse critério teria sido aplicado também de maneira 

igualitária para os candidatos que concorreram entre si. III. Conclusão: A Coordenação se 

manifesta, portanto, no sentido do não provimento de todos os recursos”. Os Votos da Maioria 

acatam, como fundamentação, as razões apresentadas nesta manifestação da Coordenação. 

Quanto aos, demais recursos, contra o mérito da avaliação, o Professor Thomas 
apresentou ao Colegiado os Pareceres das bancas. Ressaltou que todas as bancas 
avaliaram os recursos de maneira anônima, isto é, sem saber a identificação do 
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candidato. Por se tratar de avaliação de mérito das bancas, o Colegiado 
acompanhou os pareceres. Foram providos os recursos dos candidatos ELTON 

PUPO NOGUEIRA, ALINE ALMEIDA, SARAH DAM FREITAS e GIULIANA ALVES 

FERREIRA DE REZENDE (deferido parcialmente) e não-providos os recursos dos 
candidatos KELLY SUSANE ALFLEN DA SILVA, CÁSSIO VINICIUS COUTINHO 

SILVA, ANDRÉ LADEIRA DA ROCHA LEÃO, ANA PAULA BOUGLEUX ANDRADE 

RESENDE, LUCAS BERTOLUCCI BARBOSA DE LIMA, MATEUS MIGUEL 

OLIVEIRA, BÁRBARA DINIZ PIMENTA, RONNE PACELLI COSTA FILHO, LUÍZ DE 

SOUZA GOMES, THALESSA ZOE FRANCISCO DIAS, GABRIELA VANESSA DE 

JESUS SILVA, OTÁVIO BRUNO DA SILVA FERREIRA, VINICIUS NABAK, MARIA 

VICTORIA PEREIRA GONÇALVES, ELORA LIZ ROMERO VALDEZ, MAÍSA 

PINHEIRO, IGOR MORAES ROCHA, MARIA CAROLINA REZENDE VERA, INGRID 

OLIVEIRA DE ALMEIDA, JHONYTAN MARK DA SILVA, ALFREDO MASSI 

ALFREDO MASSI, DIOGO THOMPSON SALGADO DE MATOS, AMANDA 

CARVALHO MONTANARI, MARINA CALDEIRA LADEIRA, JOÃO PAULO 

ALVARENGA BRANT, MARILYA PAULA MARQUES, LUÍZ HENRIQUE SOARES DE 

JESUS, ARTHUR MAGALHÃES BAMBIRRA, TIAGO AUGUSTO RETES, ROGÉRIO 

RAYMUNDO GUIMARÃES, PEDRO AUGUSTO SILVEIRA FREITAS, MARCELA 

FONTENELLE GRILLO, LUCIANA ANTUNES NEVES MAIA, MATEUS MILHOMEM 

DE SOUSA LEANDRO VALLADARES, MARIANA MATOS OLIVEIRA, PEDRO PAULO 

CENTURIÃO, JANAÍNA MOEMA DIAS FAUSTINO, JOÃO PAULO RODRIGUES 

BARROS, LEOPOLDO ROCHA FERREIRA, ARTHUR MAIA, STELLA MAIA 

QUEIROZ, GUSTAVO PESSALI MARQUES, GABRIELLE LUZ CAMPOS, JÚLIA 

SATIRO, PEDRO MINEIRO, TOBIAS MORATO, JOSÉ CARLOS JÚNIOR, RAFAEL 

SOARES LEITE, LUÍS EMÍLIO PINHEIRO NAVES, THIAGO MEOKAREM ANDRADE 

GODOY, LARISSA TROPIA ALADIM, WILSON BERNARDINO DE MACEDO NETO, 

HENRIQUE RENNO ROCHA, REBECA DE SOUZA VIEIRA, JÚLIA FURST NÓBREGA 

DE OLIVEIRA, LEONARDO AMARAL CASTRO, BRUNA LUIZA DE OLIVEIRA, 

CAROLINE FATIMA ASSIS OLIVEIRA, ARTHUR AUGUSTO GOMES LOYOLLA, 

PAULA LUIZA GERMANO SANTOS, REGIS CORNELIUS CELEGHINI SILVEIRA, 

MARIANA BELINOTTE, LARISSA HOLANDA, JÉSSICA BRITO, LETÍCIA ROCHA, 

VINÍCIUS FREIRE, BEATRIZ VASCONCELOS COELHO MELO, JOÃO VINICIUS DOS 

SANTOS, GUILHERME CORRÊA MESQUITA, NATHÁLIA BORGES MACHADO 

AZEVEDO LEITÃO, GABRIEL MATHEUS DE ALMEIDA MAIA, ADRIENE MARIA DE 

MIRANDA VERAS, CAROLINA SANTOS MARTINEZ, ANTÔNIO RODRIGUES NETO, 

MATHEUS FELLIPE PEREIRA, SAULO DANIEL DE OLIVEIRA REIS. 3 Pedido de 
Dispensa da Disciplina Seminários Metodológicos em 2020/2. Requerente: 
Regina Geni Juncal. Retirado de pauta, devido ao tempo limite da reunião. 4 
Pedido de Trancamento Total de Matrícula 2020/1 e pedido de matrícula 2020/2. 
Requerente: José Octavio de Brito Capanema. Orientador: Professor Marcelo 
Andrade Cattoni de Oliveira. Retirado de pauta, devido ao tempo limite da 
reunião.5 Pedido de Trancamento Total de Matrícula 2020/2. Requerente: Sara 
Leal Pazzini da Silva. Retirado de pauta, devido ao tempo limite da reunião.6 
Pedido de trancamento total de matrícula 2020/1. Requerente: Daniela de Jesus 
Soares Lima. Orientadora: Professora Monica Sette Lopes. Retirado de pauta, 
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devido ao tempo limite da reunião.7 Pedido de Prorrogação de Prazo de Defesa . 
Requerente: Felipe Lélis Moreira. Orientadora: Professora Fabiana de Menezes 
Soares. Prazo Solicitado: 06 meses. Retirado de pauta, devido ao tempo limite da 
reunião. 8 Pedido de Prorrogação de Prazo de Defesa Requerente: Renê Morais 
da Costa Braga. Orientadora: Professora Fabiana de Menezes Soares. Prazo 
Solicitado: período igual ao necessário para as medidas de isolamento social 
ou, subsidiariamente, por pelo menos 6 meses. Retirado de pauta, devido ao 
tempo limite da reunião.9 Pedido de Prorrogação de Prazo de Defesa. 
Requerente: Lorena Martoni. Orientador: Professor Andityas Soares de Moura. 
Prazo Solicitado: 06 meses. Retirado de pauta, devido ao tempo limite da reunião. 
10 Pedido de Prorrogação de Prazo de Defesa. Requerente: Vanessa Sousa 
Vieira. Orientadora: Professora Maria Fernanda Salcedo Repolês. Prazo 
Solicitado: 5 meses. Retirado de pauta, devido ao tempo limite da reunião.11 
Pedido de Prorrogação de Prazo de Defesa. Requerente: Bruna Maria Expedido 
Marques. Orientador: Professor Gustavo Sefferian. Prazo Solicitado: 60 dias 
(além dos 60 dias já autorizados). Retirado de pauta, devido ao tempo limite da 
reunião.12 Pedido da Representação Discente – Prorrogação geral dos prazos. 
13 Pedido de Aprovação de Relatório Semestral de Residência Pós-Doutoral 
Requerente: Eder Fernandes Santana. Supervisora: Professora Monica Sette 
Lopes. Retirado de pauta, devido ao tempo limite da reunião.14 Pedido de 
Aprovação de Relatório Semestral de Residência Pós-Doutoral Requerente: 
Marcelo Barroso Lima de Campos. Supervisor: Professor Onofre Alves Batista 
Junior. Retirado de pauta, devido ao tempo limite da reunião.15. Pedido de 
Mudança de Orientação. Requerente: Lahis Pasquali Kurtz. Orientador Atual: 
Professor Fabrício Polido. Orientador Pretendido: Professor Lucas Lima, 
Retirado de pauta, devido ao tempo limite da reunião. Em vista do adiantado da 
hora, o Professor Thomas Bustamante, Coordenador, se comprometeu a aprovar ad 
referendum os itens da pauta que forem incontroversos e puderem ser aprovados 
antes da próxima reunião. Nada mais havendo a constar, eu, Priscila Campos Silva, 
Servidora Pública Federal lotada na Secretaria do PPGD/UFMG, lavro a presente 
Ata que será assinada pelos Membros presentes. 
 

 
Belo Horizonte, 14 de outubro de 2020. 

 
 
 
Professor Doutor Thomas da Rosa de Bustamante (Coordenador),  
 
 
Professora Doutora Fabiana de Menezes Soares 
 
 
Professor Doutor Fernando Antônio Nogueira Galvão da Rocha 
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Professor Doutor Lucas Carlos Lima 
 
 
Professor Doutor Fabiano Teodoro de Rezende Lara 
 
 
Professor Doutor Fabricio Bertini Pasquot Polido 
 
 
Professor Doutor Marcelo Andrade Cattoni de Oliveira 
 
 
Professor Doutor Ricardo Henrique Carvalho Salgado 
 
 
Professor Doutor Leonardo Netto Parentoni 
 
 
Representantes Discentes: 
 
 
Lucio Domingues de Medeiros 
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