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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 dias de setembro do ano de dois mil e vinte dois, às onze horas e vinte 
minutos, reuniram-se os membros do Colegiado do PPGD/UFMG, por meio da 

plataforma ZOOM, Professores Doutores Emilio Peluso Neder Meyer (coordenador), 
Fernando Antônio Nogueira Galvão da Rocha, Lívia Mendes Miraglia, Karine Salgado,    

Marcelo Andrade Cattoni de Oliveira, além dos representantes discentes Álvaro Luis 
Reis e Victoria Nicolielo. A Profa. Dra. Camila Nicácio justificou previamente a sua 

ausência em virtude de atividade docente em sala de aula no mesmo horário. Além 
deles, estiveram também presentes o Prof. Dr. Bruno Wanderley e o discente João 

Pedro Carvalho. Verificada a existência de quórum regimental, o senhor Coordenador 

declarou oficialmente aberta a reunião. I – EXPEDIENTE 1. Aprovação da Ata da 
Reunião Ordinária do dia 14/09/2022. Aprovada pelo Colegiado com abstenção dos 

que estiveram ausentes; II – NOTÍCIAS DA COORDENAÇÃO. 2.1 Aula Magna. O 
Coordenador reforçou o convite para a Aula Magna agendada para o mesmo dia da 

reunião e solicitou que os docentes incentivem a presença dos discentes; 2.2 Editais. 
O Coordenador informou que o PPGD submeteu documentação recentemente a dois 

editais: o TAC Carrefour, para estudantes que ingressaram no PPGD por meio de 
ações afirmativas, e o Edital CAPES para pesquisas sobre a condução de políticas de 

ação afirmativa em universidades do Brasil, cuja inscrição foi coordenada pela Profa. 
Nathália Lipovetsky e pela Comissão de Bolsas, a quem o Coordenador registrou 

especial agradecimento; 2.3 Registro de participação na avaliação CAPES. O 
Coordenador pediu que fosse feito, a pedido do Coordenador de Área da Capes, 

agradecimento público e registro da participação da Profa. Maria Fernanda Salcedo 
Repolês na avaliação de cursos de Direito pela CAPES, ficando destacado que ela 

não atuou na avaliação de nenhum curso do Estado de Minas Gerais. III- 

APROVAÇÕES DA COORDENAÇÃO AD REFERENDUM DO COLEGIADO. 3.1a 

Pedido de Prorrogação de prazo para qualificação Requerente: Gabriel Andrade 

Perdigão. Orientador: Vitor Bartoletti Sartori. Pedido de remarcação de qualificação 
deferido, ad referendum do Colegiado, sem compromisso do prazo final de defesa. 
Aprovação ratificada pelo Colegiado; 3.1b Pedido de Prorrogação de prazo para 

qualificação. Requerente: Renata Diniz. Orientador: Leonardo Parentoni. Pedido de 
remarcação de qualificação deferido, ad referendum do Colegiado, sem compromisso 

do prazo final de defesa. Aprovação ratificada pelo Colegiado. 3.2a Pedido de Apoio 
Financeiro. Requerente: Professora Lívia Mendes M Miraglia. Pedido deferido para 
concessão de uma passagem aérea nacional e duas diárias nacionais, ad referendum 

do Colegiado. Aprovação ratificada pelo Colegiado; 3.2b Pedido de Apoio 
Financeiro. Requerente: Professor Thiago Decat. Deferido o pedido de concessão de 

uma passagem nacional e de três diárias nacionais, ad referendum do Colegiado. 
Aprovação ratificada pelo Colegiado; 3.2c Pedido de Apoio Financeiro. Requerente: 
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Discente Mariana Oliveira de Sá. Pedido concedido parcialmente para duas diárias 
internacionais, ad referendum do Colegiado. Aprovação ratificada pelo Colegiado; 
3.2d Pedido de Apoio Financeiro. Requerente: Professor Davi F. L. Gomes. Pedido 

deferido parcialmente para concessão de três diárias para pesquisador estrangeiro, 
no valor de US$320,00 cada. Aprovação ratificada pelo Colegiado; 3.2e Pedido de 

Apoio Financeiro. Requerente: Professora Karine Salgado. Defiro o pedido de 
pagamento de passagem aérea Goiânia-Belo Horizonte e 4 diárias nacionais. 
Aprovação ratificada pelo Colegiado; 3.2f Pedido de Apoio Financeiro. Requerente: 

Discente Gabriel da Silva Reis. Pedido deferido parcialmente para concessão de 3 
diárias nacionais, ad referendum do Colegiado. Aprovação ratificada pelo Colegiado; 

3.2g Pedido de Apoio Financeiro. Requerente: Discente Fernanda de Mendonça 
Melo. Pedido deferido parcialmente para concessão de uma passagem nacional e 
duas diárias nacionais, ad referendum do Colegiado. Aprovação ratificada pelo 

Colegiado; 3.2h Pedido de Apoio Financeiro. Requerente: Discente Bianca de Paiva 
Francisco Beraldo Borges de Sant’Ana Tito. Pedido deferido parcialmente para 

concessão de duas diárias internacionais no valor de referência do Chile, ou seja, 
cada diária de US$180,00, ad referendum do Colegiado. Aprovação ratificada pelo 
Colegiado; 3.2i Pedido de Apoio Financeiro. Requerente: Professor Andityas Soares 

de Moura Costa Matos. Pedido concedido parcialmente para duas diárias 
internacionais de US180,00 e uma passagem internacional, ad referendum do 

Colegiado. Aprovação ratificada pelo Colegiado; 3.2j Pedido de Apoio Financeiro. 
Requerente: Professor Fernando Gonzaga Jayme. Pedido deferido para concessão 
de uma passagem internacional, ad referendum do Colegiado. Aprovação ratificada 

pelo Colegiado; 3.2k Pedido de apoio financeiro. Requerente: discente Dante 
Chagas. Pedido deferido parcialmente, ad referendum do Colegiado, para concessão de 

3 diárias nacionais. Aprovação ratificada pelo Colegiado; 3.2l Pedido de apoio 

financeiro. Requerente: Profa. Maria Tereza Fonseca Dias. Pedido deferido, ad 
referendum do Colegiado, para concessão de uma passagem nacional e três diárias 

nacionais, considerando a vinculação institucional do projeto entre a UFMG e a UFPA. 

Aprovação ratificada pelo Colegiado. 3.3 Pedido de Recredenciamento. 
Requerente: Professor Brunello Stancioli. Pedido de recredenciamento deferido ad 

referendum do Colegiado. Aprovação ratificada pelo Colegiado. 3.4 DINTER: 
Aproveitamento de Estágio de Docência. Requerente: Cláudia de Santana. 
Orientador: Fernando Gonzaga Jayme. Pedido deferido, ad referendum do Colegiado. 

Decisão não ratificada pelo Colegiado para determinar que discente e seu orientador 

juntem plano com atividades de estágio de docência substitutivas da presença em 

sala de aula (preparação de material, provas, trabalhos, etc.). 3.5 Reinclusão 

administrativa para conclusão de RPD. Requerente: Fernando Nogueira Martins 
Júnior. Orientador: Andityas Soares de Moura Costa Matos. Pedido deferido, ad 

referendum do Colegiado. Aprovação ratificada pelo Colegiado. 3.6 Impedimento de 
expedição de diploma. Discente: Ana Beatriz da Silva Gomes. Orientador: Luis 

Brodt. O Colegiado determinou o depósito final em 30 dias, nos termos indicados pela 
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banca e com aprovação das correções pelo orientador, sob pena de exclusão do 
programa sem obtenção do diploma. No debate, foram suscitadas ainda a 
necessidade de o Colegiado pensar em um dispositivo regulamentar apenando o 

candidato que não altera o trabalho nos termos determinados pela banca, bem como 
de fixar prazo para depósito na reforma do regulamento. IV – PAUTA 

DELIBERATIVA. 4.1 Mudança do quadro da sala do Colegiado. Foi sugerido ao 
Colegiado que o quadro da Yara Tupinambá hoje disponível na sala de reuniões do 

Colegiado seja mudado de lugar e se torne disponível para visualização por mais 
pessoas. Aprovado pelo Colegiado. O Coordenador vai informar à Diretoria para que 

dê nova destinação ao quadro. 4.2 Destinação da sala de alunos da Pós. O 
Coordenador relembrou caso já exposto em outra reunião, sobre a existência de uma 

sala situada no 13º andar, anexa ao Colegiado de Ciências do Estado e atualmente 
utilizada como sala de estudos dos alunos da pós-graduação. Essa vinculação ao 

PPGD, no entanto, não foi confirmada por qualquer documentação. O Coordenador 
manifestou apoio à destinação da sala para utilização pela empresa júnior e a revista 

do curso de Ciências do Estado. O Prof. Bruno Wanderley informou que não houve 

uma designação formal da vinculação dessa sala ao PPGD. Além disso, que os alunos 
que utilizam essa sala para estudos têm como opções as salas de estudos da 

biblioteca e as salas de aula em seus horários disponíveis. O representante discente 
Álvaro Reis solicitou que essa discussão seja adiada para a próxima reunião para que 

a representação discente tenha tempo de avaliar o requerimento e se manifestar. O 
ponto foi retirado de pauta e será retomado na próxima reunião. 4.3 Outros assuntos. 

A representação discente solicitou que seja publicada uma nota no site do PPGD 
sobre a discussão atualmente existente acerca do prazo máximo que poderá ser 

concedido para conclusão do Mestrado aos discentes que forem aprovados no 
Doutorado. Nada mais havendo a constar, eu, Caio Benevides Pedra, Servidor Público 

Federal lotado na UFMG, lavro a presente ata que segue assinada pelos Membros 
abaixo. 
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Representação Discente: 
 

Álvaro Luis Reis  
 

Victoria Nicolielo 
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