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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM DIREITO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS 
Aos vinte e oito de abril do ano de 2022, às onze horas e treze minutos reuniram-se 
os membros do Colegiado do PPGD/UFMG, por meio da plataforma ZOOM, 
Professores Doutores Emilio Peluso Neder Meyer (Coordenador), Marcelo Maciel 
Ramos (Subcoordenador), Karine Salgado, Marcelo Andrade Cattoni de Oliveira, 
Tereza Cristina Sorice Baracho Thibau e Brunello Souza Stancioli, além dos 
representantes discentes Lucas Henrique Filardi Mendonça e Isaac Maynart 
Carvalho Moyses Souza. Ausências justificadas: Professores Doutores Fernando 
Galvão, Ricardo Salgado e Camila Silva Nicácio. I – EXPEDIENTE. 1 Aprovação da 
Ata da Reunião Ordinária do dia 19/04/2022. Aprovado, com abstenção dos 
membros ausentes. II – NOTÍCIAS DA COORDENAÇÃO. O professor Emilio 
informa sobre o credenciamento do Professor Brunello Souza Stancioli junto ao 
Programa de Pós-Graduação em Inovação Tecnológica. III – APROVAÇÕES DA 
COORDENAÇÃO AD REFERENDUM DO COLEGIADO. 3.1 Pedido de 
Credenciamento Professora Nathália Lipovetsky e Silva. O coordenador informa 
que o pedido veio documentado de acordo com a resolução específica e apresenta 
parecer favorável do Professor David Gomes pela aprovação. Aprovado pelo 
Colegiado. 3.2 Pedido de Recredenciamento do Professor Gustavo Seferian. 
Professor Emilio relata que o pedido veio com a solicitação para orientação de 
alunos de Doutorado, uma vez que o Professor Gustavo apresenta alunos de 
mestrado que já defenderam e apresenta parecer favorável do Professor David 
Gomes pela aprovação. Aprovado pelo Colegiado. 3.3a Pedido de prorrogação do 
prazo de qualificação. Requerente: Renata Diniz. Orientador: Leonardo Parentoni. 
3.3b Pedido de prorrogação do prazo de qualificação. Requerente: Ana Clara 
Matias Brasileiro. Orientadora: Camila Silva Nicácio. 3.3c Pedido de prorrogação 
do prazo de qualificação. Requerente: Newton Rodrigues Miranda Neto Orientador: 
Eurico Bittencourt Neto. 3.3d Pedido de prorrogação do prazo de qualificação 
(DINTER). Requerente: Arlindo Corrêa de Almeida. Orientador: Luís Augusto Sanzo 
Brodt. 3.3e Pedido de prorrogação do prazo de qualificação (DINTER). 
Requerente: Vania Marinho. Orientador: Mônica Sette Lopes. O Professor Emilio 
informa que há o entendimento de que os pedidos de prorrogação de banca de 
qualificação são deferidos desde que não interfira no prazo final de defesa. 
Aprovado pelo Colegiado. 3.4 Pedido de Prorrogação do prazo de defesa sob 
requerimento de sigilo(1). Como é sob sigilo o Coordenador avaliou o pedido e 
aprovou ad referendum. Aprovado pelo Colegiado. 3.5 Ata da Reunião da 
Comissão Avaliadora dos Prêmios CAPES e UFMG de Teses. O professor Emilio 
agradece ao trabalho da Professora Tereza Baracho pela disponibilidade e avaliação 
das teses e à aluna Tatiana Baptista e seu orientador Luis Brodt pela indicação da 
tese aos prêmios CAPES e UFMG de Teses. O Professor Emilio pediu registro em 
ata da parabenização pela Coordenação e pelo Colegiado da indicação. Ata da 
Comissão aprovada com abstenção da Professora Tereza Baracho. 3.6a Pedido de 
prorrogação de bolsa Capes. Requerente: Flávia Resende Ferreira e Melo. 
Orientador: Roberto Luiz Silva. O coordenador deferiu o pedido com o 
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comprometimento da aluna reportar ao colegiado a produção de 2 em 2 meses para 
verificação do cumprimento do tempo de prorrogação da bolsa. Aprovado pelo 
Colegiado. 3.6b Pedido de prorrogação de bolsa Capes. Requerente: Lucas 
Estevão Ribeiro da Silva. Orientador: Rodolfo Viana Pereira. O coordenador informa 
que a solicitação é para prorrogação de 4 meses e por se tratar de um prazo curto e 
não onerando o sistema de bolsas de forma significativa, defere-se o pedido também 
com o comprometimento de informar ao Colegiado sobre o andamento do trabalho 
de 2 em 2 meses. Aprovado pelo Colegiado. IV – PAUTA DELIBERATIVA. 4.1 
Recurso contra nota em disciplina. Requerente: Madson Alves de Oliveira 
Ferreira. O professor Emilio explica que a comissão formada para avaliar esta 
solicitação manteve a decisão de nota dada pelo Professor Fernando Galvão. 
Colegiado aprovou a decisão da comissão e indefere o pedido de recurso. 4.3 
Pedido de cumulação de bolsa. Requerente: Lorena Fonseca Silva. Orientador: 
Leandro Martins Zanitelli. O coordenador relata que o pedido é bem justificado, 
sendo uma atividade de docência que está dentro do permitido pelo edital de bolsas. 
Aprovado pelo Colegiado. 4.4 Pedido de coorientação. Requerente: Wilson de 
Freitas Monteiro. Orientadora: Adriana Goulart de Sena Orsini. Professor Emilio 
relata que o pedido está bem fundamentado nos termos da resolução sobre o 
assunto. Aprovado pelo Colegiado. 4.5 Plano de estágio 2022/1 - Protocolo 
atemporal. Requerente: Bruno Freire de Jesus. Orientador: Renata Maia. O 
coordenador explica que o pedido veio para fins de observância pelo tempo. Relata 
ainda que o prazo para a entrega é importante, mas o estágio deve acontecer 
mesmo que a juntada da documentação não ocorra no tempo estipulado 
previamente. Aprovado pelo Colegiado. 4.6 Pedido para não cursar créditos no 
PPGD. Requerente: Gabriela Dantas Rubal. Orientador: Pedro Gravatá Nicoli. O 
coordenador explica o pedido da aluna e o Colegiado define pelo deferimento, uma 
vez que o regulamento não expressa que os 8 créditos em disciplina a ser 
cumpridos tem que ser no PPGD. Aprovado pelo Colegiado. 4.7 Pedido de 
Prorrogação de residência pós-doutoral. Requerente: Luís Fernando Belém 
Peres. O coordenador relata que solicitou para o requerente uma fundamentação 
mais clara do seu pedido e ele juntou a Resolução do Conselho Universitário da 
UFMG que permite a renovação pelo período de até 12 meses. Aprovado pelo 
Colegiado. 4.8 Pedido de Dispensa de Disciplina-Seminários Metodológicos. 
Requerente: Igor Sousa Gonçalves. Orientadora: Adriana Goulart de Sena Orsini. 
Professor Emilio explica que pedido semelhante já foi discutido pelo Colegiado 
anteriormente e mantém o entendimento de que no caso de o aluno ser ingressante 
tem a possibilidade de realização da disciplina em outros semestres. Indeferido pelo 
Colegiado. 4.9a Pedido de auxílio financeiro PROEX. Requerente: Professor 
Lucas Carlos Lima para professor estrangeiro Mikael Rask Madsen. O coordenador 
e os professores discutem sobre o valor a ser pago e o número de diárias a ser 
concedidas e optam por levar em consideração a regra de liberação de 1 diária a 
cada 2 dias e por isso razoável o pagamento de 3 diárias de 260 dólares cada. 
Aprovado pelo Colegiado. 4.9b Pedido de auxílio financeiro PROEX. Requerente: 
Professora Camila Silva Nicácio. O Professor Emilio informa que o pedido é bastante 
fundamentado e de grande importância para o Colegiado, sendo a solicitação de 
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passagem aérea, 3 diárias de 370 dólares cada e a inscrição em evento. Aprovado 
pelo Colegiado. 4.9d Pedido de auxílio financeiro PROEX. Requerente: Professor 
Emilio Peluso Neder Meyer. O Professor explica que o pedido é para inscrição em 
evento e a importância da sua participação, além de ter feito a juntada de toda a 
documentação. Aprovado pelo Colegiado com abstenção do Professor Emilio. 4.10 
Da não obrigatoriedade de depósito de teses/dissertações via física na 
biblioteca de Direito. O professor Emilio agradece ao trabalho do servidor Marlon 
pela prontidão em trazer as informações para serem discutidas sobre o assunto. Em 
discussão, o Colegiado decide por revogar o inc. II do art. 64 do regulamento do 
PPGD, renumerando-se o inc. III como inc. II. Revoga também § 2º do art. 71 e do 
art. 72. 4.11 Pedido de Trancamento de Matrícula. Requerente: Jéssica Luiza 
Moreira Barbosa. Orientador: Daniel Gaio. O coordenador relata que o pedido é para 
o trancamento do primeiro e segundo semestres de 2022 e o Colegiado entende que 
o deferimento seja dado apenas para o primeiro semestre de 2022. Deferido o 
trancamento do primeiro semestre de 2022. Em tempo Professora Tereza Baracho 
solicita o apoio institucional para o encontro que irá ocorrer dentro da disciplina que 
ministra no PPGD com a participação de professores estrangeiros. Aprovado pelo 
Colegiado. 4.12 Recurso pós resultado final- Processo seletivo de Bolsas. 
Requerente: Samuel Pereira de Farias. Não conhecimento do pedido pelo 
Colegiado. Indeferido pelo Colegiado com abstenção do representante discente 
Lucas Filardi. 4.13 Parecer de vista- Complementação Financeira. Requerente: 
Membros da Representação discente. O representante discente Isaac Maynart vota 
pela manutenção da nota da comissão de bolsas. A coordenador proclama o 
resultado em que o Colegiado em sua maioria votou nos termos do parecer do 
Professor José Luiz Borges de promover o arquivamento da nota da comissão de 
bolsas. Restou vencida a representação discente, que votava a favor da 
manutenção da nota da comissão de bolsas. Nada mais havendo a constar, eu, 
Camila Ferreira Fernandes, Servidora Pública Federal lotada na UFMG, lavro a 
presente ata que segue assinada pelos Membros abaixo. 
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Tereza Cristina Sorice Baracho Thibau, 

 

Brunello Souza Stancioli 

 

Representação Discente:  

Lucas Henrique Filardi Mendonça, 

 

Isaac Maynart Carvalho Moyses Souza 
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