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PAUTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM DIREITO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS. 
Aos dezessete dias do mês de setembro 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), Marcelo Andrade Cattoni de Oliveira, Renata Christiana 
Vieira Maia, Frederico Gomes de Almeida Horta, Fabiano Teodoro de Rezende Lara, 
Leonardo Netto Parentoni, Brunello Souza Stancioli, Lucas Carlos Lima, Ricardo 
Henrique Carvalho Salgado, bem como os representantes discentes Henrique José 
e, Isabela Damasceno. O Professor Fabrício Polido justificou anteriormente a 
ausência. I – EXPEDIENTE.1 Aprovação da Ata da Reunião Ordinária de 
02.09.2020. O Colegiado aprovou a ata da última reunião, com abstenção dos 
Membros ausentes. II – NOTÍCIAS DA COORDENAÇÃO. 2.1. Concessão PROEX. 
O Professor Thomas Bustamante informou ao Colegiado que a CAPES depositou a 
segunda parcela do recurso PROEX. 2.2. Heinonline. O Coordenador informou que 
a Diretoria da Faculdade de Direito da UFMG conseguiu recurso para renovar a 
Heinonline. Ademais, que parte do dinheiro recolhido com as inscrições do Processo 
Seletivo 2021 será destinado para essa renovação. 2.3. Bolsas CNPq (Edital n. 
25/2020). O Professor Thomas Bustamante informou que está submetendo o Projeto 
na plataforma Carlos Chagas (CNPq), que está sendo uma atividade muito 
trabalhosa, vez que a plataforma apresenta falhar com muita frequência. Contudo, 
ressaltou que a proposta está sendo submetida. 2.4. Autoavaliação. O Coordenador 
informou que a UFMG iniciou o projeto de autoavaliação. Que coordenadores, corpo 
técnico, alunos e professores terão que preencher formulário de autoavaliação. 2.5. 
Informações Pró-Reitor sobre Avaliação Quadrienal (ajustes em função da 
Pandemia de COVID-19). Professor Thomas relatou que o Pró-Reitor de Pós-
Graduação informou que os anos de 2020 e 2021 não serão avaliados pela CAPES 
como tempo de conclusão do curso. Assim, as prorrogações não terão impacto junto 
à CAPES na avaliação dos Programas. 2.6. Orientações da PRPG sobre a análise 
dos pedidos de prorrogação de bolsas (limites fornecidos pela agência). O 
Coordenador relatou que a PRPG informou que não possui orientação geral quanto 
à prorrogação de bolsa, reafirmando que é uma responsabilidade de cada Programa 
essa deliberação. Dessa forma, está válida as deliberações gerais tomadas na 
última reunião do Colegiado. 2.7. Dados sobre processo seletivo. O Coordenador 
informou sobre o grande número de inscrições recebidas no Processo Seletivo 2021. 
Conforme o Coordenador, esse fato demonstra que o processo seletivo virtual 
viabiliza participação de um maior número de pessoas. Informou também que ainda 
não realizou a contratação do ZOOM para as Bancas do Processo Seletivo. 
Contudo, a CAPES já informou que a contratação é válida. III – ORDEM DO DIA. 3. 
Aprovações da Coordenação ad referendum do Colegiado.3.1 Inclusão do 
Professor Fernando Antônio Nogueira Galvão da Rocha como Coordenador da 
Área de Estudos Direito Penal Contemporâneo. Homologado pelo Colegiado. IV – 
PAUTA DELIBERATIVA. Pedido de aprovação de Plano de Estágio de Docência 
2020/1.Requerente: Eduardo Grossi Franco Neto. Orientador: Professor Eurico 
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Bitencourt Neto Aprovado pelo Colegiado. 4.2 Pedido de aprovação de Plano de 
Estágio de Docência 2020/1. Requerente: Christiano Alves Monteiro de Castro 
Orientadora: Professora Renata Christiana Vieira Maia Aprovado pelo Colegiado, 
com abstenção da Professora Renata Maia. 4.3 Pedido de prorrogação de Bolsa. 
Requerente: Igor Campos Viana. O Professor Thomas relatou que o pedido 
envolve problemas de saúde em familiar próximo. Que no pedido o discente 
fundamenta a necessidade da prorrogação do prazo porque a pandemia afetou a 
pesquisa desenvolvida no Doutorado. Em votação, aprovado pelo Colegiado. 4.4 
Pedido de prorrogação de Bolsa. Requerente: Renata Lima. O Colegiado, ao 
analisar o pedido, baixou em diligência para: 1 - justificar a necessidade de 
prorrogação pelo prazo de 6 meses; 2 - qual o impacto a modificação do calendário 
acadêmico, em virtude da pandemia, causou no desenvolvimento da sua pesquisa; 3 
- Quais livros você necessita consultar na Biblioteca da FDUFMG e que não estão 
disponíveis em outros meios. 4.5 Pedido de prorrogação de Bolsa – 03 meses. 
Requerente: Breno Lucas de Carvalho Ribeiro Tendo em vista que a bolsa do 
requerente é vigente há poucos meses, não se vislumbra e não foi demonstrado o 
impacto que a pandemia do COVID19 e as medidas sanitárias terão na realização e 
conclusão da pesquisa. Sendo assim, considerando que as eventuais dificuldades 
momentâneas poderão ser superadas ao longo do período de vigência da bolsa, que 
se estenderá por mais de 20 meses a frente, e que o presente contexto não 
inviabiliza completamente as atividades do bolsista, o colegiado indefere o pedido. 
4.6 Pedido de devolução de pagamento de GRU efetuado em duplicidade – 
PS2021. Requerente: Emanuel Barreto. Professor Thomas esclareceu que, 
conforme o Edital do Processo Seletivo 2021, não haverá restituição do pagamento 
da GRU. Contudo, esse pedido se trata de pagamento em duplicidade, o que seria 
similar à repetição de indébito. O Professor Fabiano Lara defendeu que seria imoral 
a Universidade não devolver dinheiro pago em duplicidade. O Professor Parentoni 
sugeriu opinar pela devolução, mas que não é competência do Colegiado, devendo 
ser encaminhado para a Unidade Gestora. O Colegiado baixou em diligencia para 
que o interessado junte as duas guias pagas. Posteriormente, o processo deve ser 
encaminhado para o setor competente, frisando que opina favoravelmente com a 
devolução da GRU paga em duplicidade. 4.7 Pedido de recredenciamento – 
Corpo Docente Permanente. Requerente: Professor Leonardo Netto Parentoni. 
Parecerista: Professor Leandro Martins Zanitelli. Neste momento, chegou à 
reunião o Professor Lucas Carlos Lima. O Professor Thomas leu o Parecer exarado 
pelo Professor Zanitelli, o qual opinou pelo deferimento do pedido. Em votação, 
aprovado pelo Colegiado, com abstenção do Professor Leonardo Parentoni. 4.8 
Pedido de Aprovação de Relatório Final de Residência Pós-Doutoral. 
Requerente: Lyssandro Norton Siqueira. Supervisor: Professor Onofre Alves 
Batista Junior. Parecerista: Professor Marcelo Andrade Cattoni de Oliveira. O 
professor Marcelo Cattoni leu o parecer, no qual opinou pelo deferimento. Em 
votação, aprovado pelo Colegiado. 4.9 Pedido de Aprovação de Relatório Final de 
Residência Pós-Doutoral. Requerente: Frederico Breyner. Supervisora: 
Professora Misabel Abreu Machado Derzi. Parecerista: Professor Thomas da 
Rosa de Bustamante. Retirado de pauta, com a finalidade de aguardar o Parecer. 
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4.10 Pedido de Aprovação de Relatório Semestral de Residência Pós-Doutoral. 
Requerente: Reinaldo Diogo Luz. Supervisor: Professor Fabiano Teodoro de 
Rezende Lara. Aprovado pelo Colegiado. 4.11 Pedido de Prorrogação de 
Residência Pós-Doutoral. Requerente: Reinaldo Diogo Luz. Supervisor: 
Professor Fabiano Teodoro de Rezende Lara O Professor Fabiano Lara explicou 
as razões do pedido de renovação por um ano. Aprovado pelo Colegiado, com 
abstenção do Professor Fabiano Lara. 4.12 Pedido de Prorrogação de Prazo. 
Requerente: Rodrigo Gondim. Orientadora: Professora Daniela Muradas 
Aprovado pelo Colegiado, vez que não impactará na avaliação do programa e o 
pedido está fundamentado em questões acadêmicas, notadamente quanto ao 
desenvolvimento da pesquisa. 4.13 Pedido de Prorrogação de Prazo. Requerente: 
Vinicius Papatella. Orientador: Professor Daniel Gaio. O discente fundamenta o 
pedido em questões de pandemia e impacto na pesquisa desenvolvida no 
Programa. Aprovado pelo Colegiado. 4.14 Pedido de aprovação – LegisLab. 
Requerente: Professora Fabiana de Menezes Soares O Professor Thomas 
Bustamante relatou que o Legislab conseguiu um aporte importante de recursos 
públicos, que o laboratório seria instalado no edifício Acaiaca. Contudo, o Acaiaca foi 
alugado para outra finalidade. Assim, o projeto não possui um local para instalação. 
Por isso pedem a utilização de sala de aula do PPGD. O Professor Cattoni se 
mostrou favorável ao pedido, especialmente por ser um projeto de extensão de 
professora permanente do PPGD. Neste momento, entrou na sala de 
videoconferência a representante discente Isabela Damasceno. O Professor Thomas 
recatou que o Colegiado deveria aprovar o pedido, mas mediante Termo de acordo 
entre o Legislab e o PPGD, para que fosse dado prioridade ao Programa quanto ao 
agendamento das aulas. Dessa forma, a sala poderia ser utilizada para o Legislab 
durante o período da tarde. O Professor Fabiano Lara antecipou sua opinião 
favorável ao pedido, mas relatando que pensa na questão prática e operacional, por 
causa do compartilhamento da sala e o responsável pela guarda dos equipamentos. 
O Professor Thomas relatou que a Secretaria ficaria com a chave da sala e as alas 
do PPGD continuariam a ocorrer na sala em questão. O Professor Parentoni se 
manifesta no sentido de ajudar os projetos da Faculdade, mas concorda com a 
questão operacional alegada pelo professor Fabiano. Defende que se deveria definir 
a responsabilidade do uso, colocando a importância da assinatura de um Termo. 
Que a proposta apresentada pela Professora é boa, mas apresenta-se inexequível. 
Os professores Brunello e Renta Maia também concordam com a necessidade de 
verificar a questão operacional. O Professor Cattoni concorda com as preocupações 
apresentadas, mas acredita que a Coordenação pode conversar com a Professora 
Fabiana e definir os termos, por ser uma questão administrativa. O Professor 
Thomas propôs fazer um termo sobre o uso da sala, trazendo o documento para 
deferimento final pelo Colegiado. O Professor Parentoni sugeriu fazer uma Cessão 
de uso não onerosa de bem público. Por fim, o Professor Thomas informou que o 
Colegiado analisará os termos do acordo. Neste momento, saiu da reunião a 
Professora Renata Maia. 4.15 Recursos contra o resultado das inscrições – 
Processo Seletivo Mestrado e Doutorado 2021. Adriene Miranda Veras – 
Documento juntado corretamente. Mantendo o entendimento adotado nos processos 
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seletivos anteriores. Aprovado pelo Colegiado. Ailana Santos Ribeiro – Documento 
juntado corretamente. Mantendo o entendimento adotado nos processos seletivos 
anteriores. Aprovado pelo Colegiado. André Alexandre Neves da Silva – 
Documento juntado corretamente. Mantendo o entendimento adotado nos processos 
seletivos anteriores. Aprovado pelo Colegiado. Bruna Luiza de Oliveira – 
Documento juntado corretamente. Mantendo o entendimento adotado nos processos 
seletivos anteriores. Aprovado pelo Colegiado. Carlos Maurício Pertence Júnior – 
A inscrição foi indeferida porque o recorrente não apresentou documento que 
comprove estar em condições de se graduar antes do término do período para o 
registro acadêmico no curso de pós-graduação (item 3.1, letra d). A prova é feita por 
meio de certidão expedida pela Seção de Ensino, a qual atendeu todos os 
requerimentos. O candidato junta declaração da Defensoria Pública, onde estagiou, 
cópia do calendário da UFMG vigente e Extrato de Integralização Curricular, o qual 
indica que ele ingressou no 1º semestre de 2018 (com dispensa de várias 
disciplinas). O histórico não é o documento ideal, mas ele demonstra que o 
recorrente já foi aprovado em todas as disciplinas do 9º período e está cursando as 
10º período. O Professor Thomas esclareceu que se ele for aprovado, deverá 
apresentar o certificado de conclusão de curso para a matrícula. Dessa maneira, 
aprovado pelo Colegiado. Cecília Bouissou Morais Soares – Documento juntado 
corretamente. Mantendo o entendimento adotado nos processos seletivos 
anteriores. Aprovado pelo Colegiado. Gabriel de Souza Oliveira e Silva – 
Documento juntado corretamente. Mantendo o entendimento adotado nos processos 
seletivos anteriores. Aprovado pelo Colegiado. Jorge Luis Coelho Chaves – 
Documento juntado corretamente. Mantendo o entendimento adotado nos processos 
seletivos anteriores. Aprovado pelo Colegiado. Kelly Susane da Silva – Documento 
juntado corretamente. Mantendo o entendimento adotado nos processos seletivos 
anteriores. Aprovado pelo Colegiado. Larisssa Fernandes Fontana do Prado Brito 
Nobre – A recorrente apresentou declaração da FUMP para isenção do pagamento 
da taxa de inscrição, com data de 07.08.2019. O prazo de validade da declaração é 
de 2 anos. Aprovado pelo Colegiado. Lorenzzo Itabaiana – Documento juntado 
corretamente. Mantendo o entendimento adotado nos processos seletivos 
anteriores. Aprovado pelo Colegiado. Lunare Cardoso Amorim – Documento 
juntado corretamente. Mantendo o entendimento adotado nos processos seletivos 
anteriores. Aprovado pelo Colegiado. Marcella Lopes Costa Pinto Serra – 
Documento juntado corretamente. Mantendo o entendimento adotado nos processos 
seletivos anteriores. Aprovado pelo Colegiado. Paola Alvarenga Portes - 
Documento juntado corretamente. Mantendo o entendimento adotado nos processos 
seletivos anteriores. Aprovado pelo Colegiado. Pedro Abder Nunes Raim Ramos – 
Documento juntado corretamente. Mantendo o entendimento adotado nos processos 
seletivos anteriores. Aprovado pelo Colegiado. Rafaela Nagoralli – Documento 
juntado corretamente. Mantendo o entendimento adotado nos processos seletivos 
anteriores. Aprovado pelo Colegiado. Valesca Silva Santana – Documento juntado 
corretamente. Mantendo o entendimento adotado nos processos seletivos 
anteriores. Aprovado pelo Colegiado. Ademais, a recorrente pede para alterar sua 
inscrição para as vagas de reserva. No formulário, ela se designou como não 
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optante e não juntou com a inscrição a autodeclaração (item 3.1, letra e). Não há 
previsão no edital para que se proceda à alteração pretendida. Na verdade, ele a 
veda (item 2.3). Assim, o Colegiado indefere o pedido para mudança de inscrição de 
ampla para reserva de vagas, vez que não se é permitido alterar a inscrição após o 
prazo previsto em Edital. Viviane Rosália da Silva Gamarano Catugy – Documento 
juntado corretamente. Mantendo o entendimento adotado nos processos seletivos 
anteriores. Aprovado pelo Colegiado. Wallace Félix – Documento juntado 
corretamente. Mantendo o entendimento adotado nos processos seletivos 
anteriores. Aprovado pelo Colegiado. Álvaro José Pereira Neto – A inscrição foi 
indeferida porque o recorrente não apresentou comprovante de pagamento da GRU 
(item 3.1, letra a), uma vez que o link de emissão da guia apresentou alguns 
problemas, conforme o candidato. O Colegiado aprova condicionado ao envio do 
comprovante de pagamento da GRU no prazo de 24 horas. Isto porque o Setor de 
Contabilidade deve reativar o link para emissão da guia. Lorrane Andreza – A 
inscrição da recorrente foi indeferida porque juntou o diploma sem a cópia do verso, 
exigência do Edital (item 3.1, letra d). Com o recurso, trouxe novamente apenas a 
cópia da parte da frente do documento. Por isso, o Colegiado indefere o pedido. 
Quanto aos candidatos João Paulo Franco de Souza; Marjorie Costa Avelar; 
Priscilla Menezes Santos; Rosana Sampaio Pinheiro, eles alegaram queda do 
sistema nas últimas horas de inscrição. A maioria dos casos refere-se a pessoas que 
tentaram postar seus documentos em horário próximo das 23h59. Ressalte-se que 
esses candidatos não enviaram o projeto. O Edital prevê, em sua cláusula 3.11, que 
“A UFMG não se responsabilizará por inscrição não recebida por motivos de 
natureza técnica associados a computadores, a falhas de comunicação, a 
congestionamento de linhas de comunicação e por quaisquer outros motivos 
que impossibilitem a transferência de dados para consolidação da inscrição. 
Em votação nominal, o Colegiado indeferiu os pedidos dos candidatos citados 
acima, com fundamento na cláusula 3.11 do Edital. O professor Lucas Carlos Lima 
se absteve de votar. Quanto aos candidatos André Nogueira Brasil; Carlos 
Eduardo Rabelo Mourão; Emanuella Ribeiro Halfeld Maciel; Estael Lincoln; 
José Alfredo Borges; José Maria dos Santos Júnior; Leandro Lopes Xavier 
Ferreira; Lindamara Cristina Lopes, eles alegam  o não funcionamento do sistema 
quando tentou proceder à inscrição, o que impossibilitou a juntada de documentos 
de inscrição, dentre eles o Projeto. Em análise, o Colegiado indefere sob o 
fundamento da cláusula 3.11 do Edital – reproduzida anteriormente. O candidato 
Ygor Vasconcelos alega, em e-mail enviado ao Programa às 0h14 do dia 
05.09.2020, que em razão de “inconsistência do site” não foi possível enviar a 
documentação, que encaminhou anexa ao e-mail. O recorrente não consta na 
relação de pessoas inscritas. Complementando as informações indicou que sua área 
de estudos pretendida foi indicada em e-mail ao Programa. Também com 
fundamento na cláusula 3.11 do Edital, o Colegiado indefere o pedido. O candidato 
Cássio Murilo da Silva Júnior alega que iniciou a postagem no sistema às 23h, 
mas às 23h40, o sistema travou. O candidato não apresentou os documentos com 
seu recurso, que são os dos itens 3.1, letras d, f, g (diploma ou documento que 
comprove a possibilidade de graduação, projeto e currículo).  O Colegiado indefere o 
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pedido com fundamento no item 3.11 do Edital. A candidata Júlia Figueiredo Lima 
alega que quando foi fazer a postagem do documento faltante (comprovante de 
estar em condições de se graduar antes do término do período para o registro 
acadêmico na Pós-Graduação), às 23h do dia 04.09, o sistema estava instável. Não 
trouxe o documento com o recurso.  Dessa forma, o Colegiado indefere o pedido 
com fundamento no item 3.11 do Edital. Márcia Ever – A recorrente alega que fez 
sua inscrição no dia 04.09.2020 e estava fazendo a inserção dos documentos 
quanto do sistema saiu do ar. Faltavam o diploma, o projeto e o currículo (item 3.1, 
letras d, f, g). Ela não enviou com o e-mail a documentação não postada. O 
Colegiado indefere o pedido com fundamento no item 3.11 do Edital.  O candidato 
Pedro Luiz Rodrigues Barreto alega que iniciou sua postagem às 23h30, mas o 
sistema travou antes que conseguisse completá-la. Diz que por cautela enviou a 
documentação para o e-mail pos@direto.ufmg, o qual não corresponde ao e-mail do 
Programa. Não consta o recebimento da documentação pelo Programa e ele 
tampouco a enviou com o recurso. O Colegiado indefere o pedido com fundamento 
no item 3.11 do Edital. 4.16 Pedido de substituição de Projeto de Pesquisa 
Identificado – PS2021. Requerente: Cristiane dos Santos (candidata 
Doutorado). O Professor Thomas Bustamante explicou que a candidata realizou a 
inscrição submetendo projeto de pesquisa identificado, de maneira contrária ao 
determinado no Edital de seleção. Dessa forma, ela solicitada a substituição do 
projeto. Conforme apontamentos da Comissão do Processo Seletivo, não há 
previsão para essa hipótese no edital, cujo conhecimento se presume nos 
candidatos (item 3.6). Há ainda a seguinte disposição: 3.5. Os(as) candidatos(as) 
serão exclusivamente responsáveis pela exatidão e veracidade de informações 
prestadas no ato da inscrição e nas demais fases do processo seletivo, arcando com 
as consequências de eventuais erros, falhas, inconsistências ou omissões, dispondo 
a UFMG do direito de excluir deste concurso, mesmo que tenha sido aprovado em 
todas as provas, independentemente de qualquer aviso ou diligência, aquele que 
fornecer dados comprovadamente inverídicos, cabendo, neste caso, ampla defesa 
conforme o item 6.7 deste Edital. O Colegiado indeferiu o pedido, tendo em vista o 
transcurso do prazo de inscrição e de apresentação do projeto de pesquisa. O 
Colegiado destacou que abrir novo prazo para apresentação do projeto pela 
candidata violaria a isonomia do certame. 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, 17 de setembro de 2020. 

 
 
 
Professor Doutor Thomas da Rosa de Bustamante (Coordenador) 
 
 
 Professor Doutor Marcelo Andrade Cattoni de Oliveira 
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Professora Doutora Renata Christiana Vieira Maia 
 
 
Professor Doutor Frederico Gomes de Almeida Horta 
 
 
Professor Doutor Fabiano Teodoro de Rezende Lara 
 
 
Professor Doutor Leonardo Netto Parentoni 
 
 
Professor Doutor Brunello Souza Stancioli,  
 
 
Professor Doutor Lucas Carlos Lima 
 
 
Professor Doutor Ricardo Henrique Carvalho Salgado 
 
 
Representantes Discentes: 
 
 
Henrique José da Silva Souza 
 
 
Isabela de Souza Damasceno 
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