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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE 
PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS 
GERAIS Aos trinta dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte, onze horas 
da manhã, reuniram-se os membros do Colegiado do Programa de Pós-Graduação 
em Direito da UFMG, em reunião virtual por meio do Google Meet, devido à 
impossibilidade de reunião presencial por causa da pandemia de COVID-19, os 
Professores Doutores Thomas da Rosa de Bustamante (Coordenador), Marcelo 
Andrade Cattoni de Oliveira, Fabiano Teodoro de Rezende Lara, Fernando Antônio 
Nogueira Galvão da Rocha, Lucas Carlos Lima, Maria Rosaria Barbato, Fabricio 
Bertini Pasquot Polido, Renata Christiana Vieira Maia, como representação discente 
compareceram Isabela de Souza Damasceno e Lucio Domingues de Medeiros. O 
Professor Emílio Peluso Neder Meyer também estava presente na reunião. I – 
EXPEDIENTE 1 Aprovação da Ata da Reunião Ordinária de 29/10/2020. 
Aprovada com as correções sugeridas pelo Professor Fabiano Lara. II – NOTÍCIAS 
DA COORDENAÇÃO. O Professor Thomas informou que hoje é o último dia para 
realizar alterações na Plataforma Sucupira referente aos dados de anos anteriores e 
que algumas retificações foram feitas pela Coordenação. Que a avaliação sofrerá 
uma mudança profunda no quesito de produção intelectual, que oitenta por cento da 
nota será dada à avaliação quantitativa, o que se mostra favorável ao PPGD. Que 
cada Docente deverá indicar uma obra referente a cada ano em que esteve 
credenciado no PPGD/UFMG. Esclareceu que não precisa ser uma de cada ano, 
pode ser, por exemplo, todas do mesmo ano. O Professor Thomas ressaltou que as 
normas de credenciamento deverão ser revistas, por causa dos novos critérios de 
avaliação. A Professora Maria Barbato mencionou uma ação civil pública contra a 
CAPES, questionando os novos critérios aplicados a períodos pretéritos. A referida 
ação judicial será ajuizada por meio da APUBH – Sindicato de Professores. III – 
APROVAÇÕES DA COORDENAÇÃO AD REFERENDUM DO COLEGIADO. 3.1 
Resultado - Recursos prova oral - Processo Seletivo 2021. 3.2 Pedido de 
matrícula regular fora do prazo – (aluno DINTER). Requerente: Ananias Ribeiro 
de Oliveira Junior. A Professora Maria Barbato, Coordenadora do DINTER, 
explicou que há uma ação judicial determinando a matrícula do requerente. 
Homologado pelo Colegiado. 3.3 Pedido de Prorrogação de Prazo de Defesa c/c 
Pedido de Prorrogação de Bolsa. Requerente: Vinicius de Souza Fraggion. 
Orientador: Professor Thomas da Rosa de Bustamante. O Professor Thomas 
explicou que o pedido está embasado em laudo médico, se abstendo de votar por 
ser o Orientador do aluno. Homologado pelo Colegiado pelo Colegiado. 3.4 Bancas 
de Qualificação e de Defesa Final. Homologado pelo Colegiado. IV – PAUTA 
DELIBERATIVA. 4. Pedido da Representação Discente – Prorrogação geral dos 
prazos (defesa e qualificação). O Professor Fabiano Lara, que havia pedido vistas 
do pedido geral protocolado pela Representação discente, trouxe seu voto escrito, o 
qual foi lido para o Colegiado. O voto encontra-se anexo à Ata. O Professor Fabiano 
Lara manifestou pelo indeferimento do pedido geral da prorrogação dos prazos. O 
Professor Thomas também trouxe seu voto escrito e projetou o arquivo na tela de 
videoconferência, o qual também foi lido para o Colegiado. O voto do Professor 
Thomas Bustamante também está anexo. O Coordenador se mostrou favorável à 
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prorrogação geral dos prazos, com uma pequena modificação em relação ao pedido 
dos alunos, no sentido de que não prorrogaria para os discentes de Doutorado 
ingressantes em 2019 e 2020. O Professor Fabiano Lara defendeu que os 
orientadores não podem ser alijados do pedido de prorrogação de prazo, por isso o 
Colegiado não poderia determinar a prorrogação geral. A Professora Maria Barbato 
agradeceu aos Professores Fabiano e Thomas pela dedicação em fazer o parecer 
com o voto escrito. Relatou que é favorável ao voto do Professor Thomas, 
considerando a pandemia que afeta de forma diferente cada pessoa, especialmente 
porque não possuímos clareza do que ocorre na vida de cada pessoa. Entende que 
o orientador não estaria alijado, vez que o Colegiado está considerando uma 
situação geral ocasionada pela pandemia. A Professora Renata esclarece que 
pedidos individuais requerem, sim, anuência do Orientador. Contudo, estamos diante 
de um processo coletivo e que o Colegiado teria competência para julgar e 
determinar a prorrogação geral dos prazos. Assim, a Professora Renata não vê 
impedimento normativo e se mostra, por fim, favorável ao voto do Professor Thomas 
Bustamante. O Professor Fernando Galvão mostrou uma opinião divergente ao voto 
trazido pelo Professor Thomas, entendendo que o Colegiado deve analisar os 
pedidos individualmente, dessa forma, sendo necessário ouvir o orientador do 
discente. Defende que o Colegiado não possui competência para tomar uma decisão 
de natureza geral, tal como é a prorrogação dos prazos para todos os alunos. Para o 
Professor Galvão, tal competência seria da Universidade e não do PPGD. Ressaltou 
que não vê, na proposta de prorrogação geral, uma preocupação com os Docentes, 
frisando que a decisão afeta a vida dos Professores também. Que a prorrogação 
geral está embasada em argumentos genéricos e que desconsidera a participação 
dos Docentes nessa decisão. Assim, o Professor Fernando Galvão se mostrou em 
conformidade com o voto do Professor Fabiano Lara. Ou seja, contrário à 
prorrogação geral dos prazos de defesa e qualificação. O Professor Thomas 
Bustamante inseriu a questão em votação nominal. Professor Fabiano Lara: voto 
encaminhado por escrito (contra a prorrogação geral dos prazos). Professor 
Fabrício: acompanhou o voto do Professor Thomas, sendo favorável à prorrogação 
geral dos prazos. Professor Fernando Galvão, argumentando o alijamento dos 
orientadores no processo, acompanha o voto do Professor Fabiano (contrário à 
prorrogação geral dos prazos). O Professor Fernanda Galvão pediu que constasse 
em ata a justificativa de seu voto:“Sr. Coordenador. Colegas de colegiado. Na 
oportunidade, manifesto-me no sentido do indeferimento do pedido de prorrogação 
geral dos prazos de defesa feito pela representação discente, acompanhando 
integralmente o voto proferido pelo Prof. Dr. Fabiano Lara. A solução para a 
necessidade de cada discente que tenha tido o seu projeto de pesquisa 
concretamente afetado encontra norma expressa e específica no art. 84 das Normas 
Gerais da Pós-Graduação da UFMG, aprovadas pela Resolução Complementar nº 
02, de 04 de julho de 2017, do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão.  Cabe 
observar que a norma tem aplicação em relação à todos os discentes da 
Universidade e decidir em contrário significa estabelecer manifesta e indevida 
situação de privilégio em benefício aos discentes do Programa de Pós-Graduação 
em Direito. Tratando-se de privilégio, a mesma situação não é concedida em relação 
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aos demais discentes e docentes da Universidade que, apesar de vivenciarem a 
mesma situação fática de restrições devido à pandemia do coronavírus, de maneira 
geral, continuam a cumprir os seus compromissos. Também cabe observar que o 
Colegiado de Pós-Graduação não possui atribuição para revogar ou modificar a 
referida Resolução do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Por tais razões, 
voto pelo indeferimento do pedido.“. Isabela Damasceno acompanhou o voto do 
Professor Thomas, sem nenhuma ressalva e agradecendo a manifestação do 
Coordenador. O Professor Lucas Lima argumentou que não vê os Professores 
alijados do processo, vez que possuem diversas maneiras de dialogar com o 
Colegiado. Ressaltou que o pedido não partiu de um numero reduzido de alunos e 
vota favorável à prorrogação geral dos prazos. Lucio de Medeiros parabenizou o 
voto do professor Thomas, seguindo integralmente o voto do Coordenador. O 
Professor Marcelo Cattoni acompanhou o voto do Professor Thomas Bustamante, 
sendo favorável à prorrogação dos prazos. A Professora Maria Rosária Barbato 
entende que pedidos individuais podem gerar constrangimentos, no sentido de 
exposição da vida particular. Acompanhou, assim, o voto do Professor Thomas 
Bustamante. A Professora Renata Maia votou conforme as razões apresentadas 
pelo Professor Thomas Bustamante, favorável à prorrogação geral dos prazos. Por 
fim, 6 votos a 2, sendo aprovada a prorrogação geral dos prazos. O Professor 
Thomas pediu que os votos escritos sejam anexados à Ata. Quanto aos 
requerimentos abaixo, o Coordenador pediu que todos fossem retirados de pauta. 
Pedidos específicos deverão ser reencaminhados para a Secretaria do PPGD e 
encaminhados para Pareceristas. 4.1 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 à decisão de 
prorrogação geral dos prazos.4.2 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 à decisão de prorrogação geral dos prazos. 4.3 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 à decisão de prorrogação geral dos prazos. 4.4 
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 à decisão de 
prorrogação geral dos prazos.4.5 Pedido de Prorrogação de Prazo de Defesa de 
Tese. Requerente: Gilberto Pinto Monteiro Diniz. Prazo solicitado: 21/02/2022 
Retirado de pauta devido à decisão de prorrogação geral dos prazos.4.6. Pedido de 
Prorrogação de Prazo de Defesa de Tese. Requerente: Izabella Riza Alves. 
Orientador: Professor Marco Antônio Sousa Alves. Prazo solicitado: agosto de 
2021 Retirado de pauta devido à decisão de prorrogação geral dos prazos. 4.7. 
Pedido de Prorrogação de Prazo de Exame de Qualificação. Requerente: Lahís 
Pasquali Kurtz Orientador: Professor Lucas Carlos Lima Prazo solicitado: 
05/06/2021 Retirado de pauta devido à decisão de prorrogação geral dos prazos. 4.8 
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Pedido de Prorrogação de Prazo de Exame de Qualificação. Requerente: 
Christiane Costa Assis. Prazo solicitado: 06 meses Retirado de pauta devido à 
decisão de prorrogação geral dos prazos. 4.9. Pedido de Prorrogação de Prazo de 
Exame de Qualificação  Requerente: Gustavo Silva. Prazo solicitado: 1 mês 
(02/2021) Retirado de pauta devido à decisão de prorrogação geral dos prazos.4.10 
Pedido de Prorrogação de Prazo de Defesa de Dissertação. Requerente: 
Tamiris Vilas Boas da Paixão. Orientadora: Professora Maria Rosaria Barbato. 
Prazo solicitado: 5 meses Retirado de pauta devido à decisão de prorrogação 
geral dos prazos. 5. Pedido de Prorrogação de Bolsa de Estudo c/c Pedido de 
Prorrogação de Prazo. Neste momento, o Professor Fabiano Lara informou que se 
ausentaria da reunião, não participando das demais deliberações pautadas. 5.1 
Requerente: Marianna Gomes Silva Lopes. Orientadora: Professor Livia 
Mendes Moreira Miraglia. Prazo Solicitado: 90 dias.  A discente se manifestou 
oralmente, relatando que a pandemia de COVID-19 prejudicou a pesquisa de 
campo, vez que ocorria em transportes coletivos da cidade junto às trabalhadoras 
negras. Assim, foi necessário pensar junto à orientadora em uma nova modalidade 
de pesquisa de campo. A discente retificou seu pedido, solicitando a prorrogação da 
bolsa por 4 meses. Aprovado pelo Colegiado. 5.2. Requerente: Ana Suelen 
Tossige Gomes. Orientador: Professor Andityas Soares de Moura Costa Matos. 
Prazo Solicitado: dezembro/2021. O Professor Thomas explicou que o pedido está 
fundamentado em razões médicas, conforme atestados apresentados junto ao 
pedido. Aprovado pelo colegiado. 5.3 Requerente: Lorena Martoni. Orientador: 
Professor Andityas Soares de Moura. Prazo Solicitado: 06 meses. O Professor 
Thomas pediu que retirasse o pedido de pauta, para juntar Parecer. O Colegiado 
estabeleceu que todos os pedidos de prorrogação de bolsa, antes de serem 
pautados, devem ser encaminhados para Pareceristas. 5.4 Requerente: Thales 
Monteiro Freire. Prazo Solicitado: 03 meses O Professor Thomas pediu que 
retirasse o pedido de pauta, para juntar Parecer. O Colegiado estabeleceu que todos 
os pedidos de prorrogação de bolsa, antes de serem pautados, devem ser 
encaminhados para Pareceristas. 6. Pedido de trancamento total de matrícula c/c 
Prorrogação de Bolsa CAPES. Requerente: Gabriela de Morais. Motivo: licença 
maternidade Aprovado pelo Colegiado, uma vez que está fundamentado em licença 
maternidade. 7. Pedido de Recredenciamento no Corpo Docente Permanente. 
Requerente: Professor Ricardo Sontag. Parecerista: Professor Leandro 
Zanitelli Aprovado pelo Colegiado, conforme o Parecer elaborado pelo Professor 
Leandro Zanitelli. 8. Pedido de aprovação de Plano de Estágio de Docência 
2020/1 (pedido extemporâneo). 8-1 Requerente: Elisa Tamantini. Orientadora: 
Professora Renata Christiana Vieira Maia. Deferido pelo Colegiado, com 
abstenção da Professora Renata Maia. 8-2.  Requerente: Leticia Leite Vieira. 
Orientador: André Mendes Moreira. Deferido pelo Colegiado. 8-3 Requerente: 
Hélio Eduardo. Orientador: Professor José Luiz Borges Horta. Deferido pelo 
Colegiado.9-Pedido de Dispensa de Estágio de Docência Obrigatório. 
Requerente: Pedro Henrique Borges Viana. Orientadora: Professora Mariana 
Alves Lara Aprovado pelo colegiado, vez que o requerente trabalha como Docente 
na Universidade Federal de Lavras. 10.  Pedido de trancamento total de matrícula 
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10.1 Requerente: Pedro Paulo da Cunha Ferreira . Deferido, vez que 
fundamentado em questões médicas. 10.2 Requerente: Esther K. Eyng Prete 
(2020/2 e 2021/1). Baixado em diligencia para juntada de anuência do Orientador. 
11. Pedido Aproveitamento de créditos de disciplinas optativas e de prática de 
pesquisa – (aluno DINTER). Requerente: Jeibson Justiniano. Retirado de pauta 
para análise pela Coordenação do PPGD. 12. Pedido de esclarecimentos sobre 
procedimento adotado pela banca na prova oral da Linha 1 de Doutorado do 
Edital Suplementar do PS2021. Requerente: Vinícius Provensiani. O Professor 
Thomas esclareceu os procedimentos que podem ser adotados pela banca, 
inclusive que a banca pode pedir uma explanação geral do tema sorteado. O 
candidato, presente na reunião, esclareceu que não fez um pedido de recurso, mas 
sim de esclarecimento da nota atribuída. Relatou que quando saiu o resultado da 
prova oral protocolou recurso baseado em dois pontos, um deles o procedimento, o 
outro revisão da nota. Discorreu que entende que a banca pode manter a nota, mas 
que gostaria de esclarecimentos formais sobre os procedimentos adotados pela 
banca. O candidato defende que qualquer medida além das três perguntas para o 
candidato, conforme prevê o Edital, seria ilegal. Ressaltou que pediu um 
esclarecimento da banca sobre o porquê dos procedimentos adotados na avaliação 
durante a segunda etapa. O Professor Lucas Lima, que integrou a banca, se absteve 
da discussão, a não ser que o Colegiado tenha algo a lhe questionar como membro 
da banca.  O candidato disse que não teve acesso ao parecer da banca sobre o 
recurso. O candidato defende que existiu, na prova, um procedimento desvinculado 
do Edital. O Professor Thomas defendeu que o pedido de explanação oral está 
dentro da discricionariedade da banca. O Professor Galvão sugeriu pedir o Parecer 
para a banca e enviar ao candidato, conforme ele solicita. Defende que o pedido do 
candidato não é de recurso, mas tão somente de vistas do Parecer O Colegiado 
decidiu encaminhar ao candidato o parecer da banca examinadora, cujas razões são 
suficientes para o esclarecimento solicitado. Pedido de mudança de orientação 
(aluna DINTER). Requerente: Tereza Cristina Mota dos Santos Pinto. 
Orientador: Professor Daniel Gaio. Trata-se de pedido unilateral por parte da 
discente. Por sua vez, o Professor Daniel Gaio defende que a discente violou a 
dignidade universitária. A Professora Maria Barbato, Coordenadora do DINTER, 
alegou que é uma questão delicada, que mostra uma situação de sofrimento por 
parte da aluna. Que tudo se iniciou porque o Professor Daniel Gaio não convidou a 
aluna para um evento que promoveu em Manaus. Que entende que não é obrigação 
do Orientador envolver todos os alunos nos projetos e eventos que desenvolve. Não 
obstante, a aluna relatou à Coordenação do DINTER outras questões. A Professora 
Maria Barbato esclareceu que a discente possui certa sensibilidade e chegou a tal 
ponto que se sente constrangida diante do Professor Daniel Gaio. A Professora 
Maria Barbata discorreu sobre as relações de poder entre orientador e aluna de um 
modo em geral. Assim, defende que seria saudável indicar outra orientação para a 
discente. Relatou que não concorda com a expulsão da aluna da Universidade, pelo 
motivo de violação da dignidade universitária. O Professor Thomas relatou que o 
Professor Daniel Gaio também está se sentindo constrangido pela aluna, uma vez 
que violado em suas questões profissionais. A Professora Renata Maia relatou que 
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há um constrangimento para ambos, que concorda que não deve haver a expulsão 
da aluna, mas sim uma mediação para resolver o problema. Acrescentou que 
defende que outro Orientador deve ser nomeado para a aluna. O Professor Lucas 
Lima concorda com as palavras da Professora Renata, defendendo que a aluna 
deve continuar com os trabalhos no PPGD/DINTER e que um novo orientador deve 
ser nomeado. O Professor Fernando Galvão explicou que expulsão demanda 
processo administrativo disciplinar, que seria mais adequado e rápido pedir à 
discente que indique um novo orientador. A Professora Barbato apontou que a 
confiança entre professor e orientanda foi quebrada, por isso uma nova orientação 
deveria ser nomeada. A discente, por orientação medica, não pode participar da 
reunião, sendo representada por seu advogado, Dr. Yuri Pinto, o qual relatou que o 
Professor Gláucio Maciel informou que poderá assumir a orientação da discente. Por 
fim, o Colegiado deferiu o pedido de desligamento da orientação do Professor Daniel 
Gaio, anuindo com a orientação do Professor Gláucio Maciel. 14. Pedido de 
Aprovação de Estágio Doutoral – (aluno DINTER). Requerente: Brychtn Ribeiro 
de Vasconcelos. Orientador: Professor Vitor Sartori Retirado de pauta. 15 
Pedido de Matrícula fora do prazo – (aluno DINTER). Requerente: Ricardo 
Augusto de Sales. Aprovado pelo Colegiado. 16. Pedido de Apoio Financeiro – 
publicação de livro. Requerente: Professor Andtityas Soares de Moura Costa 
Matos Retirado de pauta. 17. Prorrogação da contratação da plataforma ZOOM 
do PPGD/UFMG. O Professor Thomas Bustamante sugeriu a contratação do ZOOM 
por mais um ano, na conta mais simples, de um usuário apenas. O ZOOM poderá 
ser utilizado para eventos e reuniões do PPGD.  Aprovado pelo Colegiado. 18. 
Pedido de autorização para submissão do projeto ao Comitê de Ética. 
Requerente: Ana Carolina Reis Paes Leme. Orientadora: Professora Adriana 
Goulart de Sena Orsini. Aprovado pelo Colegiado. 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, 30 de novembro de 2020. 
 
 
 
Professor Doutor Thomas da Rosa de Bustamante (Coordenador),  
 
 
Professora Doutora Renata Christiana Vieira Maia 
 
 
Professor Doutor Fernando Antônio Nogueira Galvão da Rocha 
 
 
Professor Doutor Lucas Carlos Lima 
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Professor Doutor Fabiano Teodoro de Rezende Lara 
 
 
Professor Doutor Marcelo Andrade Cattoni de Oliveira 
 
 
Professora Doutora Maria Rosária Barbato 
 
 
Professor Doutor Fabrício Bertini Pasquot Polido 
 
 
Representantes Discentes: 
 
 
Isabela de Souza Damasceno 
 
 
Lucio Domingues de Medeiros 
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