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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM DIREITO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS 
Às onze horas e vinte minutos do dia dezoito do mês de agosto do ano de dois mil e 
vinte, por meio da plataforma Google Meet, reuniram-se os Membros do Colegiado 
do Programa de Pós-Graduação em Direito da UFMG, os Professores Doutores 
Thomas da Rosa de Bustamante (Coordenador), Lucas Carlos Lima, Fabrício Bertini 
Pasquot Polido, Marcelo Andrade Cattoni de Oliveira, Fernando Antônio Nogueira 
Galvão da Rocha, Ricardo Henrique Carvalho Salgado, Leonardo Netto Parentoni 
bem como os Representantes Discentes Henrique José da Silva Souza e Lucio 
Domingues de Medeiros. A Professora Dra. Renata Christiana Vieira Maia justificou a 
ausência previamente. I – EXPEDIENTE. Inicialmente, o Professor Thomas 
Bustamante comunicou sobre o resultado da eleição do CAAP para nova 
Representação Discente, agradecendo a antiga Representação, nesta reunião 
representada por Lucas Garro. Por sua vez, Lucas Garro agradeceu o Colegiado 
pela acolhida, especialmente o respeito dispensado aos interesses dos alunos. 
Afirmou que o Colegiado estabeleceu um ótimo diálogo com a Representação 
Discente. Relatou, para a nova chapa, que o Colegiado do Programa se mostra 
aberto ao diálogo. O Professor Thomas externou que a Representação fez um 
excelente trabalho durante o mandato e os agradeceu. O Coordenador, ainda, 
ofereceu boas-vindas à nova Representação Discente. Neste momento, ingressou à 
sala de reunião online o Professor Leonardo Parentoni. 1.Aprovação da Ata da 
Reunião Ordinária de 10.08.2020. Aprovado pelo Colegiado, com abstenção dos 
Membros ausentes. II – ORDEM DO DIA. 2. Aprovações da Coordenação Ad 
Referendum do Colegiado.2.1 Bancas de Qualificação. Aprovado pelo Colegiado. 
III – PAUTA DELIBERATIVA. 3.1Pedido de Registro de Evento Acadêmico. 
Evento: ILA-Brasil Lecture Series. Requerente: Professor Lucas Carlos Lima. 
Aprovado pelo Colegiado, com abstenção do Professor Lucas Carlos Lima.. 3.2 
Pedido de Mudança de Orientação. Requerente: Mariana Ferolla Vallandro do 
Valle. Orientador Atual: Professor Lucas Carlos Lima. Orientador Solicitado: 
Professor Aziz Tuffi Saliba. Aprovado pelo colegiado, com abstenção do Professor 
Lucas Carlos Lima. 3.2.1 Pedido de Mudança de Orientação. Requerente: Victor 
Schittini Teixeira. Orientador Atual: Professor Brunello Souza Stancioli. 
Orientador Solicitado: Professor David Francisco Lopes Gomes. Aprovado pelo 
Colegiado. 3.3 Pedido de Coorientação. Requerente: Ana Beatriz da Silva 
Gomes. Orientador: Professor Fernando A. N. Galvão da Rocha. Coorientador 
Solicitado: Professor Adriano Teixeira Guimarães. O Professor Thomas leu para 
o Colegiado a fundamentação apresentada pela discente, em resposta ao pedido de 
diligência feito pelo Colegiado na reunião anterior. O Professor Leonardo Parentoni 
ressaltou que no pedido de coorientação deve ter o aceite do Orientador. O 
Professor Thomas esclareceu que mais que o aceite do Orientador, a finalidade de 
coorientação consiste no engajamento entre orientador e coorientador, trazendo 
benefícios ao Projeto e ao Programa. Ressaltou que as razões da coorientação 
devem ser relacionadas às necessidades para a pesquisa desenvolvida no 
Programa. O Professor Fabricio Polido discorreu sobre a necessária afinidade entre 
os projetos de pesquisa nos quais os docentes estejam envolvidos, outrossim, que o 
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objetivo de coorientações é fortalecer realmente a cooperação. Em votação, o 
Colegiado indeferiu o pedido de coorientação em tela, vez que faltou demonstração 
do engajamento do Coorientador no projeto de pesquisa em curso, bem como 
demonstração de necessidade para a pesquisa desenvolvida no PPGD/UFMG. O 
representante discente Lucio Domingues sugeriu que o Colegiado ouvisse a aluna, 
que abrisse a possibilidade de que ela participasse da reunião para prestar 
esclarecimentos sobre a necessidade da Coorientação solicitada. O Professor 
Thomas esclareceu que na última reunião foi dada essa oportunidade à aluna e que 
a resposta dela está no documento que foi lido ao Colegiado. Ao final, Lucio 
Domingues declarou que o voto dele também é contrário. 3.3.1Pedido de 
Coorientação. Requerente: Felipe Lélis Moreira. Orientadora: Professora 
Fabiana de Menezes Soares. Coorientador Solicitado: Professor Manoel 
Leonardo Wanderley Duarte. O Colegiado identificou que há diálogo entre os 
projetos desenvolvidos pela orientadora e coorientador pretendido. Ademais, há 
justificativa plausível para coorientação, com benefícios para o Projeto desenvolvido 
no PPGD/UFMG. Em votação, aprovado pelo Colegiado. 3.4 Pedido de 
Trancamento Total de Matrícula (2020/1 e 2020/2). Requerente: Guilherme 
Saraiva Brandão. Doutorando) Orientador: Professor Tulio Lima Vianna. O 
Professor Thomas Bustamante leu para o Colegiado o Relatório Médico particular. 
Esclareceu que o DAST, em virtude da pandemia, não está realizando perícias. Em 
votação, aprovado pelo Colegiado o trancamento do semestre em curso..  3.5 
Pedido de Inclusão em Segunda Linha de Pesquisa. Requerente: Professor 
Francisco de Castilho Prates. O Professor Thomas Bustamante relatou que o 
Regulamento do PPGD permite que os Professores integrem dois Projetos de 
Pesquisa. O Professor Marcelo Cattoni acrescentou que o pedido está firmado pelos 
Coordenadores de ambas as Linhas envolvidas.  Aprovado pelo Colegiado. 3.6 
Aprovação de Minuta – Resolução Notório Saber. Requerente: Professora 
Maria Fernanda Salcedo Repolês. O Professor Thomas esclareceu que se trata de 
regulamentação interna de uma norma que já foi aprovada pelas instâncias 
superiores da Universidade. Esclareceu que consiste no oferecimento do título de 
Doutor para pessoas que se destacam no saber jurídico não institucionalizado. O 
Professor Leonardo Parentoni relatou que gostaria de entender a finalidade prática 
do título de Notório Saber, bem como qual notório saber será certificado pelo 
Programa. O Professor Thomas respondeu que se trata de grau acadêmico a 
pessoas que possuem notório saber adquirido durante uma trajetória fora da 
Universidade, por exemplo líderes indígenas e quilombolas. Explicou que o 
Colegiado apenas indica o pedido para reconhecimento do CEPE, o qual emitirá 
decisão final, conforme parâmetros previstos na Resolução Complementar que 
disciplina a matéria. O Professor Parentoni defende que para notório saber é 
necessário que se demonstre conhecimentos jurídicos. Dessa forma, se preocupa 
de que seja uma forma de burlar a necessidade de cursar Direito para obtenção de 
título. O Professor Thomas esclareceu que seriam saberes construídos em outras 
instâncias da sociedade, isto é, espaços não institucionalizados, por exemplo o caso 
dos indígenas que elaboraram formas de resolução de conflitos. O Professor 
Parentoni defendeu que se deve diferenciar técnica e política. Nesse sentido, que 
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deveria ser comprovado o conhecimento técnico jurídico para obtenção do título de 
notório saber. Afirmou que está preocupado com a utilização política desse instituto. 
Ressaltou que antes de deliberar necessita entender melhor a matéria. O Professor 
Lucas Lima relatou que acompanhou as discussões sobre a Resolução em tela no 
CEPE. Ademais, que se encontra confortável em aprovar essa modalidade de 
Resolução interna, uma vez que já foi regulamentado pelo CEPE. Destacou que 
existe procedimento a ser adotado pelo Colegiado, fato que concede certa 
segurança ao PPGD. O Professor Fernando Galvão expos que pode ser 
regulamentado a ponto de reconhecer saberes não acadêmicos, mas que tenham 
igual valor. Que percebe que é possível reconhecer a equivalência dos saberes 
informais com os saberes institucionalizados. Todavia, uma das preocupações é a 
possibilidade de conceder o título de notório saber a profissionais jurídicos que 
pretendam, unicamente, obter cargos públicos. A Professora Adriana Orsini, 
presente na reunião, defende que a Resolução interna deveria ser debatida com 
todos os Professores do PPGD. Ademais, a Professora Adriana defende que deve 
sim abranger o exercício profissional. O Professor Marcelo Cattoni relatou que a 
Resolução diz que poderão ser reconhecidos saberes acadêmicos, científicos e 
culturais presentes na Universidade ou outras tradições. Assim, a finalidade é 
reconhecer saberes que possibilitem diálogo intercultural. Desse modo, aquele que 
já atua na área jurídica poderia participar do processo seletivo de Mestrado e 
Doutorado, que essa seria a via correta. Destacou que a Resolução disciplina o 
reconhecimento de saberes, mas não da atuação profissional na área jurídica. 
Defende que a Resolução consistiria em outra perspectiva de abertura do Programa. 
Ressaltou, ainda, que há um procedimento a ser observado, que o pedido é 
apresentado ao CEPE por iniciativa do Colegiado. Que o pedido deve ser instruído 
pelo Memorial, que será avaliado por uma banca estabelecida pelo CEPE. Portanto, 
a própria Resolução estabelece as balizas. A Professora Adriana Orsini esclareceu 
que após os dizeres do Professor Marcelo Cattoni entendeu toda a questão, que 
realmente não abrange saberes jurídicos profissionais, como ela havia entendido. A 
Professora Adriana defendeu que deve haver uma restrição na Resolução para que 
não haja nenhum tipo de atalho para profissionais jurídicos. Pediu ao Coordenador 
para desconsiderar a alteração que ela havia proposto anteriormente. O Professor 
Ricardo Salgado discorreu que já possui uma Resolução do CEPE, que a minua 
elaborada pela Professora Maria Fernanda está em conformidade com o Conselho, 
não cabendo ao Colegiado discutir a matéria. Isto porque a Resolução sugerida não 
fere as normas do Conselho. Defendeu que se trata de um querer da Universidade, 
não do Colegiado. Portanto, é a favor da aprovação da minuta apresentada pela 
Professora Maria Fernanda. O Professor Leonardo Parentoni discordou, enfatizando 
que se preocupa pois não há critério objetivo na Norma do CEPE, sendo temerário 
conceder um título que é equiparado ao de Doutorado. O Professor Parentoni 
defende que diante da omissão na norma do CEPE, bem como obscuridade e falta 
de critérios, a resolução do PPGD deveria trazer esses critérios objetivos. O 
Professor Thomas compartilhou com o Colegiado a tela com a Resolução do CEPE 
a qual foi lida pelo Colegiado e demais Professores presentes. A Professora Adriana 
Orsini observou que a Resolução não apresenta balizamentos objetivos, portanto 
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essa norma deveria partir do PPGD. A Professora Maria Fernanda, presente na 
reunião, respondeu dúvidas colocadas pelos Professores. Explicou que outros três 
Programas da Universidade estão debatendo o mesmo tema. Que no âmbito 
nacional a UNB também está nesse processo. Defendeu que é necessário 
demonstrar que o Programa está aberto ao diálogo intercultural e enfatizou o caso 
das culturas indígenas. Defende que seria um ponto forte para o relatório da 
CAPES, pois mostraria a vanguarda do Programa. Pediu um cuidado do Colegiado, 
pois se trata de juízo de equivalência de saberes. Que não se pode exigir que os 
saberes de indígenas e quilombolas sejam iguais aos saberes institucionalizados. 
Que os parâmetros devem ser sensíveis a essas diferenças. O Professor Thomas 
esclareceu que a resolução do CEPE não exige que os Colegiados regulamentem a 
matéria, que a demanda de regulamentação é interna. Defende que não se deveria 
empregar critérios estritamente formais, pois já há regras suficientes para a matéria. 
O Professor Fernando Galvão propôs quórum de deliberação para indicação da 
candidatura ao CEPE. O Professor Paretoni defende ouvir a comunidade acadêmica 
antes de deliberar a matéria no Colegiado. O Professor Thomas disse que ou se 
poderia deliberar nessa reunião ou se convocar uma Assembleia com todos os 
Professores, relatando que por e-mail não seria a melhor maneira de se discutir com 
a comunidade acadêmica. Defende que deveria ser deliberado hoje. Indagou ao 
Colegiado se a matéria deveria ser decidida hoje ou adiada para outra reunião. O 
Professor Fabricio votou por decidir na reunião de hoje. O Professor Fernando 
Galvão prefere prosseguir com a discussão em outro momento, pois necessitará se 
ausentar neste momento. O representante discente Henrique votou pelo adiamento. 
O Professor Leonardo Parentoni votou pelo adiamento. O Professor Lucas Lima, 
pelo adiamento. O Representante Discente Lucio Domingues, pelo adiamento. O 
Professor Marcelo Cattoni votou por deliberar nesta reunião. O Professor Ricardo 
Salgado, pelo adiamento. O Professor Thomas, por deliberar nesta reunião. Por seis 
votos a três votos, ficou decido adiar a deliberação sobre o tema saber notório, o 
qual será inserido como questão urgente na próxima reunião. 3.7 Aprovação de 
Projeto para fins de Submissão ao Comitê de Ética. Requerente: Tamires Vilas 
Bôas da Paixão. Orientadora: Professora Maria Rosaria Barbato. Retirado de 
pauta, devido ao tempo já transcorrido de reunião. O Representante Discente Lucio 
Domingues levantou a questão do desligamento do aluno Gabriel de Souza Oliveira 
e Silva. O Professor Thomas Bustamante explicou que o desligamento partiu de 
decisão judicial e não do Colegiado. Que recebeu da Procuradoria Jurídica da 
UFMG parecer com força executória, motivo pelo qual o referido aluno foi desligado 
pelo DRCA. Portanto, esclareceu que se trata de ato vinculado embasado em 
decisão judicial. Para constar, eu, Priscila Campos Silva, Servidora Pública Federal 
lotada no Programa de Pós-Graduação em Direito, lavrei a presente Ata, a qual é 
assinada pelos membros presentes.  
 
 
 

Belo Horizonte, 18 de agosto de dois mil e vinte. 
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Professor Dr. Thomas da Rosa de Bustamante (Coordenador), 
 
 
Professor Dr. Lucas Carlos Lima (Titular) 
 
 
Professor Dr. Fabrício Bertini Pasquot Polido (Titular)  
 
 
Professor Dr. Marcelo Andrade Cattoni de Oliveira (Titular)  
 
 
Professor Dr. Fernando Antônio Nogueira Galvão da Rocha (Titular) 
 
 
Professor Dr. Ricardo Henrique Carvalho Salgado (Titular) 
 
 
Professor Dr. Leonardo Netto Parentoni (Titular) 
 
 
Henrique José da Silva Souza (Suplente) 
 
 
Lucio Domingues de Medeiros (Titular) 
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