
Carta de intenções – Chapa Polis

A Chapa Polis se apresenta aos discentes do Programa de Pós-Graduação em Direito da
Universidade Federal de Minas Gerais - PPGD/UFMG como uma alternativa sólida, diversa,
transparente, engajada e democrática. Nosso objetivo maior é garantir a devida representação
dos alunos, obrigação que assumimos dia e noite, sem medir esforços.

Unindo a experiência e dedicação de integrantes anteriores da Representação e o entusiasmo de
novos colegas, buscamos dar continuidade às iniciativas em defesa dos interesses do corpo
discente do PPGD/UFMG e incrementar a integração com o corpo docente, de servidores
técnicos e dos discentes da graduação. Acreditamos na Representação Discente como função
voluntária e de muito trabalho, mas extremamente importante, indispensável para o orgânico
desenvolvimento do Programa e da própria Universidade, de forma que queremos contribuir
cada vez mais com o progresso da educação pública, gratuita e de excelência.

Buscamos, seguindo a luta das gestões passadas, garantir junto aos órgãos colegiados a
manutenção da capilaridade às demandas do corpo estudantil, sobretudo diante do fato de que
ainda sofremos os reflexos da Pandemia e da histórica escassez de recursos para pesquisa, ensino
e extensão. Mediante a manutenção de constante diálogo com tais órgãos e de um canal de
comunicação aberto com todos os discentes, objetivamos a construção de uma gestão
transparente e presente, apta a garantir os interesses dos atuais alunos e daqueles que virão.

Cientes do compromisso de todo o alunado com a representação discente, apresentamos as
seguintes propostas para apreciação dos colegas:

● Apoiar o processo de alteração do estatuto do Centro Acadêmico Afonso Pena, com o
intuito de garantir a autonomia da representação dos discentes da pós-graduação;

● Coordenar o processo democrático de redação e regularização de estatuto e regimento
próprios para a representação dos discentes da pós-graduação;

● Atuar proativa, assertiva e transparentemente no Colegiado do PPGD, na Congregação e
no Conselho de Representantes de Turma (CRT), com a devida atenção às pautas
individuais, mas, sobretudo, com especial abordagem nas pautas de impacto coletivo;

● Aumentar os canais de diálogo entre as decisões institucionais tomadas pelo PPGD e os
discentes;

● Manter constante diálogo com a representação estudantil dos cursos de graduação em
Direito e em Ciências do Estado, bem como de outros órgãos e instâncias universitárias,
como os órgãos de representação central da UFMG;

● Pleitear a prorrogação, em 3 meses, do prazo de defesa dos ingressantes no mestrado no
ano de 2021, devido aos prejuízos da pandemia de Covid-19, proporcionando a
regularização dos prazos de defesa com o calendário acadêmico;



● Possibilitar uma discussão ampla e democrática sobre os procedimentos para a
distribuição dos recursos do PPGD, especialmente no que se refere ao auxílio para
participação em eventos acadêmicos;

● Incentivar eventos acadêmicos e oportunidades de pesquisa por meio da representação
nos órgãos colegiados;

● Iniciar os debates para a construção de uma Revista Acadêmica própria dos discentes da
pós-graduação, bem como para criação de um banco de periódicos, a fim de auxiliar as
atividades de pesquisa/divulgação científica;

● Fomentar a adequação do PPGD às futuras diretrizes do Plano Nacional de
Pós-Graduação (PNPG) 2021-2030;

● Propor mobilizações institucionais frente ao congelamento de nove anos do valor das
bolsas de pós-graduação da CAPES e do CNPq, tendo atingido o menor valor real em
três décadas;

● Estimular o constante aprimoramento do processo seletivo do PPGD;

● Fomentar estratégias de reconhecimento, promoção e efetivação da saúde mental, no
âmbito do PPGD/UFMG;

● Criar o Congresso discente do Programa de pós-graduação, com comissão estruturada
por alunos e alunas de todas as linhas de pesquisa, a fim de incentivar a produção
acadêmica do Programa.

A composição da Chapa Polis, delineada em discussão com integrantes das diversas linhas e áreas
do PPGD/UFMG, de forma a garantir representação diversa dos discentes, é a que se segue:

COLEGIADO
1° Titular: Lucas Henrique Filardi Mendonça
Suplente: Victoria Nicolielo Reginatto Noviscki
2° Titular: Isaac Maynart Carvalho Moyses Souza
Suplente: Álvaro Luis Ribeiro Reis

CONGREGAÇÃO
Titular: João Pedro Braga de Carvalho
Suplente: Renato Amaral Braga da Rocha

CRT/Mestrando: Dante Alexandre Ribeiro das Chagas
CRT/Doutorando: Otávio Morato de Andrade

Reforçamos a importância da participação de todos os alunos e todas as alunas do
PPGD/UFMG nas eleições, cientes de que somente essa atuação conjunta é capaz de garantir o
atendimento das nossas tão importantes demandas.

Belo Horizonte, 24 de agosto de 2022


