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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM DIREITO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS 
Aos treze dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte dois, às onze horas e dezoito 
minutos, reuniram-se os membros do Colegiado do PPGD/UFMG, por meio da 
plataforma ZOOM, Professores Doutores Marcelo Maciel Ramos (subcoordenador), 
Brunello Souza Stancioli, Karine Salgado, Marcelo Andrade Cattoni de Oliveira, Lívia 
Mendes Moreira Miraglia, Fernando Antônio Nogueira Galvão da Rocha, André 
Mendes Moreira e Rúbia Carneiro Neves, além dos representantes discentes Lucas 
Henrique Filardi Mendonça e Luzia Cecília Costa Miranda. Ausência justificada: 
Camila Silva Nicácio.I – EXPEDIENTE. 1. Aprovação da Ata da Reunião Extraordinária 
do dia 29/06/2022. Aprovada com solicitação da Professora Rúbia para incluir 
justificativa de ausência informada da Professora Tereza Thibau e com abstenção dos 
que estavam ausentes. II – NOTÍCIAS DA COORDENAÇÃO. Professor Marcelo 
Ramos relata sobre a dificuldade que os alunos estão enfrentando com o pagamento 
das bolsas da FAPEMIG devido à mudança da forma de pagamento e que a secretaria 
do PPGD está sendo diligente, repassando e resolvendo todas as demandas que 
chegam aos alunos. III – PAUTA DELIBERATIVA. 3.1 Renovação do contrato de 
trabalho da Professora Tímea Drinócz. Professor Marcelo relata que o plano de 
trabalho preenche todos os pré-requisitos, está bem embasado com documentação 

completa. Aprovado pelo Colegiado. 3.2 Aprovação do Edital do Processo Seletivo 

2023. Professor Marcelo inicia a discussão e solicita que a Professora Mariana Lara 
relembre o que já foi discutido e decidido na última reunião e sugere que continue a 
análise do edital a partir do último tópico que não foi analisado devido à falta de 
quórum. Professora Karine relata que para a linha 4 o limite de 20 páginas não é viável 
para a análise do projeto de pesquisa e sugere que caso o Colegiado não concorde 
em aumentar para todas as linhas que abra uma exceção para a linha 4. O Colegiado 
então aprova incluir no edital a inexistência de limite de páginas para o projeto de 
pesquisa somente para a linha 4. Houve discussão também da pontuação da 
avaliação do Resumo expandido alterando os valores dos tópicos, na qual os 
Professores alteraram de forma que ficasse mais isonômico entre os tópicos. Nada 
mais havendo para modificar, o Colegiado aprovou o Edital do Processo Seletivo de 
mestrado e doutorado 2023. Por fim, Professor Marcelo Ramos explica a situação das 
solicitações de prorrogação do prazo de defesa que estão chegando e que não terão 
tempo hábil para serem analisadas pelo Colegiado. O subcoordenador relata que está 
analisando caso a caso e os pedidos bem embasados, com motivo de saúde e tempo 
de prorrogação de até 90 dias estão sendo deliberados ad referendum e os demais 
pedidos terão que aguardar a próxima reunião do Colegiado que ocorrerá somente 
em agosto com data ainda não definida devido ao período de férias dos Professores. 
Esclarece ainda que têm chegado muitos pedidos e todos em cima da hora, já que a 
maioria apresenta prazo para defesa no final de agosto, a coordenação e secretaria 
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estão empenhados em resolver essa situação, além disso Lucas Filardi da 
representação discente se coloca a disposição para auxiliar e esclarecer as dúvidas 
dos alunos. Nada mais havendo a constar, eu, Camila Ferreira Fernandes, Servidora 
Pública Federal lotada na UFMG, lavro a presente ata que segue assinada pelos 
Membros abaixo. 

 
 
Professores Doutores: 

 
Marcelo Maciel Ramos (subcoordenador) 
 
André Mendes Moreira 
 
Brunello Souza Stancioli 
 
Fernando Antônio Nogueira Galvão da Rocha 
 
Karine Salgado 
 
Lívia Mendes Moreira Miraglia 
 
Marcelo Andrade Cattoni de Oliveira 
 
Rúbia Carneiro Neves 

 
Representação Discente: 
 
Lucas Henrique Filardi Mendonça 
 
Luzia Cecília Costa Miranda. 
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