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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM DIREITO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS 
Aos dois dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte, 11h20, 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), Renata Christiana Vieira Maia, Fernando Antônio 
Nogueira Galvão da Rocha, Lucas Carlos Lima, Fabiano Teodoro de Rezende Lara, 
Fabricio Bertini Pasquot Polido, Marcelo Andrade Cattoni de Oliveira, bem como os 
representantes discentes Lucio Domingues e Isabela Damasceno. O Professor 
Leonardo Netto Parentoni e a Professora Fabiana de Menezes Soares justificaram 
anteriormente a ausência. I – EXPEDIENTE. 1 Aprovação da Ata da Reunião 
Ordinária de 17.09.2020. Aprovado pelo Colegiado. II – NOTÍCIAS DA 
COORDENAÇÃO. O Professor Thomas informou que enviou o Projeto do Programa 
para submissão ao Edital 25/2020 do CNPq. Ademais, informou que o resultado 
preliminar da análise dos projetos será divulgado hoje, conforme calendário do Edital 
do PS2021. Relatou que foi depositada a segunda parcela do Proex e que deverá 
ser decidido como será destinado o valor. O Professor Thomas sugeriu a formação 
de uma Comissão de Finanças. Informou também sobre a coleta da CAPES, para o 
último quadriênio. III – ORDEM DO DIA. 3. Aprovações da Coordenação ad 
referendum do Colegiado. 3.1 Pedido Coorientação. Requerente: Camila 
Delgado. Orientador: Professor Leonardo Netto Parentoni. Coorientador: 
Professor Marcel Leonardi. Aprovado pelo Colegiado. 3.2 Bancas de 
Qualificação. Aprovado pelo Colegiado. IV – PAUTA DELIBERATIVA 4.1 Reanálise 
de recurso Processo Seletivo 2021. Candidata: Paola Alvarenga Portes. Banca: 
D-10 - AS RELAÇÕES NA CIDADE, A ALTERIDADE, O USUFRUTO EQUITATIVO 
E O MEIO AMBIENTE. O Professor Thomas explicou que a candidata enviou o 
Projeto para participação no nível Doutorado, mas que na inscrição foi deferida no 
nível Mestrado. Ademais, que o Colegiado não apreciou esse pedido da candidata, 
quando da análise do recurso. A candidata alega erro no sistema. A própria Banca 
percebeu que se tratava de projeto de Doutorado. Ainda no sigilo, a Banca avaliou o 
projeto nos dois níveis, concedendo uma nota para Mestrado e outra para análise no 
Doutorado. Dessa forma, o Colegiado deve deliberar se é possível modificar a 
inscrição do Mestrado para o Doutorado, conforme solicitado pela candidata no 
primeiro recurso apresentado. O Professor Fernando Galvão discorreu que se o 
prejuízo foi causado pelo Colegiado, deve ser deferida a modificação da inscrição do 
Mestrado para o Doutorado, conforme recurso apresentado pela candidata. O 
Professor Fabricio discorreu que notou uma queda na qualidade dos projetos 
apresentados, desde 2014. Sobre o pedido da candidata, defendeu que considera 
razoável a mudança, tendo em vista que o projeto foi pleiteado considerando a vaga 
de Doutorado. O representante discente Lucio de Medeiros discorreu que parece 
razoável o pleito da candidata, vez que ela já possui Mestrado em outra 
Universidade, ademais o projeto contempla os requisitos do Doutorado. Em votação, 
o Colegiado deferiu o pedido de mudança de inscrição do Mestrado para o 
Doutorado, pois se trata de erro material, que pode ser retificado sem prejuízo ao 
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certame e aos demais candidatos. 4.2 Pedidos de reconsideração contra decisão 
do Colegiado que indeferiu inscrição no Processo Seletivo 2021. Requerentes: 
1) Carlos Mourão; 2) Emanuella Ribeiro Maciel. O Professor Thomas Bustamante 
defendeu que a cláusula 3.11 do Edital tutela o interesse geral do certame. O 
Coordenador informou que a candidata alega que os dados e documentos de 
inscrição foram enviadas por e-mail dentro do prazo do Edital. Contudo, o Professor 
Thomas esclareceu que essa não é a forma de inscrição prevista no Edital. Presente 
na reunião, a candidata Emanuella alega que enviou a documentação por e-mail. A 
candidata ressalta que os documentos foram enviados, outrossim, alega que foram 
recebidos pelo Programa dentro do prazo. O Professor Thomas informou o 
argumento do Colegiado para indeferir o pedido, na reunião anterior. Neste 
momento, chegou à reunião o Professor Marcelo Cattoni. O Professor Thomas 
ressaltou que se o recurso for deferido, a impessoalidade do certame seria 
prejudicada, pois haveria a identificação da candidata. O Professor Fabiano se 
manifestou no sentido de que não houve o cumprimento da regra do Edital por parte 
da candidata. O Professor Cattoni se manifestou no sentido de que há clausula 
expressa no Edital, conforme alegado pelo Colegiado na avaliação do recurso. 
Ademais, neste momento, caso deferido o recurso, não teria como resguardar o 
anonimato do projeto. Em votação, o Colegiado indeferiu o pedido de 
reconsideração de ambos os candidatos, lamentando a situação e oferecendo votos 
de que se estimulem a continuar no projeto de ingresso. O Professor Lucas Lima se 
absteve de votar, por integrar a Comissão do Processo Seletivo. A representante 
discente Isabela Damasceno pediu para constar em Ata seu voto vencido. 4.3 
Pedido de recredenciamento no PPGD e credenciamento no Doutorado – 
Corpo Docente Permanente. Requerente: Professor Lucas Carlos Lima. 
Parecerista: Professora Maria Tereza Fonseca. Em votação, aprovado pelo 
Colegiado o recredenciamento no PPGD com credenciamento no Doutorado, nos 
termos do Parecer. O Professor Lucas Lima se absteve de votar. 4.4 Necessidade 
de cumprimento do art. 42 do Regulamento do PPGD durante o semestre letivo 
2020/2 (período remoto). O Professor Marcelo Cattoni leu a resolução do CEPE 
que trata do ensino remoto emergencial. O Colegiado verificou que a Resolução 
flexibilizou apenas o semestre 2020/1. O Colegiado mantém a exigência do 
Regulamento, salvo casos específicos, que deverão ser apresentados ao Colegiado. 
O Professor Thomas ressaltou que em 2020/2 estão sendo oferecidas 46 disciplinas 
pelo Programa, assim o esforço dos Professores também deve ser considerado 
nesse caso.4.4.1 Possibilidade de dispensa dos seminários de iniciação à 
docência durante o período remoto de atividades. O Professor Thomas explicou 
que o Seminário de Iniciação à Docência é oferecido pelo GIZ. No entanto, no último 
semestre, não foi possível o oferecimento do referido curso para os alunos do 
PPGD. Isto por causa da grande demanda de trabalho do GIZ, que é responsável 
por atender toda a Universidade. Diante desse problema de grande demanda, o GIZ 
propôs um curso englobando mais PPG`s. Em votação, o Colegiado aprovou que 
durante a período emergencial de atividades, ocasionado pela pandemia de COVID-
19, os estagiários docentes estarão desobrigados de participar do curso de iniciação 
à docência. 4.5 Pedido de prorrogação de prazo da segunda qualificação. 
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Requerente: Lucas Frederico Viana Azevedo. Orientador: Professor Tulio Lima 
Vianna. Professor Thomas explicou que o Colegiado vem deferindo pedidos de 
prorrogação de prazo, quando não há impacto no prazo final de defesa. Aprovado 
pelo Colegiado. 4.5.1 Pedido de prorrogação de prazo da segunda qualificação. 
Requerente: Guilherme Costa Leroy. Orientador: Professor Gláucio Maciel 
Gonçalves. Aprovado pelo Colegiado. 4.6 Pedido de prorrogação de bolsa – 
Pedido de prorrogação de prazo. Prazo Solicitado: 06 meses. Requerente: 
Pamela de Rezende Cortes. Orientador: Professor Renato Cesar Cardoso. O 
Professor Thomas projetou o pedido na tela de videoconferência, para leitura pelos 
membros do Colegiado. Conforme o pedido, o projeto e a hipótese tiveram que ser 
alterados e reestruturados por causa da pandemia. Isto porque há trabalho de 
campo na pesquisa desenvolvida pela discente. Presente na reunião, a discente 
esclareceu que pede prorrogação do prazo de defesa por 8 meses. Em votação, o 
Colegiado aprovou a prorrogação da bolsa de estudos por 6 meses e do prazo de 
defesa por 8 meses, conforme solicitado. 4.7 Pedido de mudança de orientação. 
Requerente: Ana Beatriz da Silva Gomes. Orientador atual: Professor Fernando 
Antônio Nogueira Galvão da Rocha. Orientador Pretendido: Professor Luiz 
Augusto Sanzo Brodt Aprovado pelo Colegiado. 4.7.1 Pedido de mudança de 
orientação. Requerente: Fernando Caetano Rocha Junior. Orientador Atual: 
Professor Ricardo Henrique Carvalho Salgado. Orientador Pretendido: 
Professor Marcelo Campos Galuppo. Aprovado pelo Colegiado. 4.8. Pedido de 
Prorrogação de Prazo de Defesa. Requerente: Felipe Lélis Moreira. 
Orientadora: Professora Fabiana de Menezes Soares. Prazo Solicitado: 06 
meses. Retirado de pauta.4.8.1 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. 4.9 Pedido de modificação da Língua Estrangeira no 
formulário de inscrição – PS2021. Requerente: Karen Iannini. O Professor 
Thomas explicou que a comprovação de língua estrangeira será feita no ato da 
matrícula, conforme o Edital. Em votação, o pedido foi aprovado pelo Colegiado, por 
não causar prejuízo aos demais candidatos, tampouco ao certame. 4.10 Pedido da 
Representação Discente – Prorrogação geral dos prazos. Lucio Domingues 
relatou que a representação discente recebeu diversas manifestações de que os 
alunos estão prejudicados por causa da pandemia, especialmente por causa de falta 
de acesso à biblioteca. Em que pese a continuidade das aulas, ressaltou que a 
Biblioteca continua fechada. Defendeu que é uma questão geral dos discentes, e 
não pontual. O Professor Fabrício Polido ponderou que a decisão de prorrogação de 
prazo de defesa não pode impactar no limite de orientação dos Professores, 
considerando o ingresso de novos alunos. O tema foi retirado de pauta para 
reanálise na próxima reunião do Colegiado.4.11 Pedido de matrícula em 
Seminário Metodológicos de outra Linha. Requerente: Lucas Mendes. Presente 
na reunião, o discente explicou que está no último semestre do curso e. diante da 
ausência de oferta de Seminários da linha em que está vinculado necessita cursar 
Seminários em outra Linha. O Colegiado deferiu o pedido, sob condição de 
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aprovação da matrícula pela Orientadora, Professora Carla Volpini. Pedido de 
Aprovação de Relatório de Residência Pós-Doutoral e Pedido de Renovação de 
Pós-Doutorado. Requerente: Mario Nogueira Oliveira. Parecerista: Professor 
Emilio Peluso Neder Meyer. Aprovado pelo Colegiado. O Colegiado registrou votos 
de aplausos ao Professor Fabricio Bertini Pasquot Polido, pela aprovação na Banca 
de Professor Associado da UFMG. 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, 02 de outubro de 2020. 
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