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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM DIREITO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS. 
Aos dez dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um, 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), Marcelo Andrade Cattoni de Oliveira, Fernando Antônio 
Nogueira Galvão da Rocha, Marcelo de Oliveira Milagres, Fabrício Bertini Pasquot 
Polido, Maria Rosária Barbato, bem como o representante discente Lucio 
Domingues de Medeiros. Justificaram ausência: Professor Lucas Carlos Lima, 
Professora Fabiana de Menezes Soares, Professora Renata Christiana Vieira Maia e 
Professor Leonardo Netto Parentoni. I – EXPEDIENTE. 1 Aprovação da Ata da 
Reunião Ordinária de 26/01/2021. Aprovado pelo Colegiado, com abstenção dos 
ausentes. II– APROVAÇÕES DA COORDENAÇÃO AD REFERENDUM DO 
COLEGIADO. 2.1 Bancas de Defesa de Dissertação e Tese e Bancas de 
Qualificação. Aprovado pelo Colegiado. III – PAUTA DELIBERATIVA. 3.1 Pedidos 
de Prorrogação de Bolsas (JULGAMENTO NECESSÁRIO).  Neste momento, 
ingressou à reunião o Professor Marcelo Milagres. O Professor Thomas relatou os 
termos do Parecer da Procuradoria Jurídica da UFMG, a respeito da prorrogação 
geral de bolsas. Conforme o Parecer, o Colegiado deve analisar os pedidos 
individualmente, observando as exigências da Portaria CAPES que se aplica à 
matéria. Dessa forma, o Colegiado passa a analisar cada um dos pedidos de 
prorrogação de bolsas protocolados na Secretaria. 3.1.1 Requerente: Lorena 
Martoni. Parecerista: Professor Fabiano Teodoro de Rezende Lara. O Professor 
Thomas Bustamante leu o parecer exarado pelo Professor Fabiano Lara. O parecer 
é favorável ao pedido de prorrogação por 6 meses. O Coordenador argumentou da 
necessidade de se fixar um critério para avaliar todos os pedidos, a fim de o 
Colegiado tomar decisões equânimes. O Professor Fernando Galvão não identificou 
argumentos plausíveis, no pedido da discente, para o deferimento da prorrogação da 
bolsa. A Professora Marisa Barbato defende que a pandemia afetou as pessoas de 
maneira geral e esclarece que os alunos, no momento da escrita, sofrem algum 
agravamento psicológica. Dessa forma, defende um olhar mais humano para os 
alunos do Programa, no sentido de desnecessidade do laudo psicológico. A 
Professora Marisa Barbato defende a prorrogação do prazo para todos aqueles 
alunos que solicitarem. O Professor Thomas esclareceu que inicialmente era 
favorável à prorrogação geral, mas devido ao Parecer da Procuradoria Jurídica 
mostra-se temeroso aprovar a prorrogação geral das bolsas. O Professor Thomas 
ressalta que a discente está em fase final do curso, em estágio avançado da escrita 
da Tese, de forma que a interrupção das atividades a prejudicou. Diante desse fato, 
o Professor Thomas sugere uma prorrogação intermediária do prazo, por 3 meses. 
O Colegiado aprova a prorrogação da bolsa por 3 meses, pelas seguintes razões: 
em virtude de doutorado sanduíche e retorno ao país no início da pandemia, a 
discente necessitou adiar o exame de qualificação da tese; ademais foi surpreendida 
com a pandemia no momento da escrita da tese.  3.1.2 Requerente: Lucas Ribeiro 
Garro Lourenço. Parecerista: Professora Renata Christiana Vieira Maia. No 
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pedido, o discente alega dificuldade de acesso a documentos históricos para a 
pesquisa, vez que esses documentos se encontram arquivados em museus no Rio 
de Janeiro. Em razão desse motivo, o Colegiado aprovou a prorrogação da bolsa até 
26/08/2021, por ser a data final de defesa do aluno. 3.1.3 Requerente: Carolina 
Nasser. Parecerista: Lucio de Medeiros Domingues (Representante Discente). 
No pedido, o Colegiado identificou motivos plausíveis para a prorrogação da bolsa, 
vez que a pandemia afetou a pesquisa de campo da discente. Dessa forma, o 
Colegiado aprovou a prorrogação da bolsa até 26/08/2021, por ser o prazo limite de 
defesa. 3.1.4 Requerente: Thaís Lopes Santana Isaías. Parecerista: Professor 
Marcelo Andrade Cattoni de Oliveira. O Colegiado verificou que o prazo inicial de 
defesa da discente era 28/02/2022, contudo o Colegiado, na prorrogação geral dos 
prazos, prorrogou por 6 meses. O Professor Fernando Galvão não é favorável à 
prorrogação neste momento, tendo em vista que o prazo final de defesa ocorrerá 
somente no ano que vem. No pedido, a discente alega necessidade da prorrogação 
da bolsa em virtude de trabalho de campo em sede de doutorado sanduíche. 
Professor Thomas sugere prorrogação da bolsa por 3 meses, tendo em vista que a 
pandemia prejudicou a pesquisa de campo da discente. Assim, a vigência da bolsa 
seria até 28/05/2022. Professor Galvão pede para registrar voto contrário à 
prorrogação de prazo, considerando o prazo de defesa da discente que ocorrerá em 
2022. O Professor Marcelo Cattoni defende que a pesquisa nos últimos seis meses 
foi inviabilizada por causa da pandemia. O Coordenador realizou votação nominal 
quanto à prorrogação da bolsa por seis meses: Professor Fabrício Polido 
acompanha o parecer favorável à prorrogação por 6 meses; Professor Fernando 
Galvão pede vênia apesar do parecer bem fundamentado, mas vota contra a 
prorrogação por 6 meses; Lucio Domingues vota pela prorrogação por 6 meses, 
Professor Marcelo Cattoni vota pela prorrogação por 6 meses; Professor Marcelo 
Milagres vota pela prorrogação por 6 meses, nos termos do parecer; Professora 
Maria Rosário vota pela prorrogação por 6 meses, Professor Thomas vota pela 
prorrogação por 6 meses. 3.1.5 Requerente: Deivide Julio Ribeiro. Parecerista: 
Professor Ricardo Henrique Carvalho Salgado. O Professor Thomas Bustamante 
leu o pedido do discente para o Colegiado. O requerente, presente na reunião, 
expos oralmente as razões do pedido, alegando dificuldade de acesso a 
documentos que estão arquivados em órgãos públicos. O Colegiado aprova a 
prorrogação por 6 meses. 3.1.6 Requerente: Clara Cirqueira de Souza. 
Parecerista: Isabela Damasceno (Representante Discente) O Colegiado verificou 
que o inicio da bolsa da discente não ocorreu no início do curso. Dessa forma, ela 
ainda teria saldo junto à CAPES para recebimento de bolsa. O Colegiado decidiu por 
ajustar o saldo limite no sistema da CAPES. O Professor Galvão ressaltou que não 
se trata de prorrogação, mas sim de ajuste de saldo no sistema de bolsas. Isto 
porque o saldo limite são de 24 meses. Diante dessas razões, o Colegiado decidiu 
pelo ajuste do saldo no sistema CAPES. 3.2 Pedido de Trancamento Total de 
Matrícula 2020/2. Requerente: Flávio Antônio Nigro Arantes. Orientador: 
Professor Antônio Alvares da Silva. Retirado de pauta, em virtude do transcurso 
de tempo da reunião. 3.3 Pedido de Aprovação de Relatório Final de Residência 
Pós-Doutoral. Requerente: Diogo Bacha e Silva. Parecerista: Professor Lucas 
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Carlos Lima. Aprovado pelo Colegiado. 3.4 Aprovação – Lista de Orientações 
Processo Seletivo 2021 (Mestrado e Doutorado – Regular e Suplementar). Em 
razão do credenciamento do Professor Adamo Dias Alves sem sede de Doutorado, o 
Professor Marcelo Cattoni sugeriu indicar a orientação da Camyla Galeão de 
Azevedo, área H01D, para o Professor Adamo. Aprovado pelo Colegiado, com a 
alteração proposta pelo professor Marcelo Cattoni. 3.5 Pedido de Reconsideração 
– Reaproveitamento de Vagas PS2021. Requerente: Professora Fabiana de 
Menezes Soares. Retirado de pauta, em virtude do transcurso do tempo de reunião. 
3.6 Resultado – Edital de Fomento PPGD 2021. O Representante Discente Lucio 
Domingues de Medeiros, integrante da Comissão Avaliadora, relatou os termos do 
parecer, explicando que a Comissão dividiu as propostas em dois grupos: propostas 
prioritárias e secundárias. As primárias atenderam plenamente os itens do Edital. 
Quanto às secundárias, o Colegiado deverá avaliar a possibilidade de atendimento 
do pedido. O Professor Thomas propôs, diante do recurso Proex que o PPGD 
possui, aprovar a publicação de todas as obras. Assim, sugere tomada de preço 
para verificar a possibilidade. O Professor Galvão relatou sobre a situação do 
Professor Andytias, vez que ele protocolou dois pedidos. Ao ler o edital, o Colegiado 
verificou que não há vedação de protocolo de dois pedidos de publicação. Por fim, o 
Colegiado aprovou a realização da tomada preços, a fim de verificar a possibilidade 
de publicar todas as obras. 3.7 Pedido de Aprovação de Resolução – TCC Curso 
Especialização em Direito Administrativo. Requerente: Professor Eurico 
Bittencourt Neto. Retirado de pauta, para indicação de Relator. 3.8 Pedido de 
Aprovação de Parecer – Submissão de Pesquisa ao Comitê de Ética. 
Requerente: Regina Tavares. Orientadora: Professora Miracy Barbosa de 
Sousa Gustin. Parecerista: Professora Adriana Campos Silva. Aprovado pelo 
Colegiado. Neste momento, se ausentou o Professor Fabricio Polido. 3.9 Pedido de 
Apoio Financeiro – pagamento de inscrição em evento internacional. 
Requerente: Professor Emilio Peluso Neder Meyer.  Baixado em diligencia para 
juntada de artigo. 3.10 Pedido de Inclusão no Projeto Coletivo 2.5 – Interfaces e 
Conexões na dinâmica das relações jurídicas matérias processuais. 
Requerente: Professor Marcelo de Oliveira Milagres. Aprovado pelo Colegiado, 
de forma que o Professor Marcelo Milagres passa a integrar a Linha 1 e Linha 2.. 
3.11 Pedido de Aprovação de Grupo de Pesquisa. Requerente: Professora 
Tereza Cristina Sorice baracho Thibau. Nome do Grupo de Pesquisa: DIREITO 
E PROCESSO COLETIVO: ANÁLISE SISTÊMICA E ESTRUTURAL. Retirado de 
pauta, em virtude do tempo transcorrido de 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, 10 de fevereiro de 2021. 

 
 
 
Professor Doutor Thomas da Rosa de Bustamante (Coordenador) 
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