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ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO 
DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS. Às quatorze horas e quarenta e cinco 
minutos do dia nove de maio de dois mil e dezesseis, na Sala da Congregação da 
Faculdade de Direito, reuniram-se os Professores Doutores Fabrício Bertini Pasquot Polido, 
Coordenador, Marcelo Andrade Cattoni de Oliveira, Subcoordenador, e demais Membros 
Adriana Campos Silva, Camila Silva Nicácio, Daniel Gaio, Emílio Peluso Neder Meyer, 
Fabiana de Menezes Soares, Giordano Bruno Soares Roberto, Gláucio Ferreira Maciel 
Gonçalves, José Luiz Borges Horta, Leonardo Netto Parentoni, Lívia Mendes Miraglia, Luís 
Augusto Sanzo Brodt, Marcelo Maciel Ramos, Maria Fernanda Salcedo Repolês, Maria 
Rosária Barbato, Renato César Cardoso, Ricardo Henrique Carvalho Salgado, Ricardo 
Sontag, Rodolfo Viana, Rúbia Carneiro Neves, Tereza Cristina Sorice Baracho Thibau,  
Vítor Bartoletti Sartori e Theresa Calvet de Magalhães. Justificaram ausência os 
Professores Doutores Adriana Goulart de Sena Orsini, Andityas Soares de Moura Costa 
Matos, Brunello Souza Stancioli, Cristiana Maria Fortini Pinto e Silva, Felipe Martins Pinto, 
Fernando Gonzaga Jayme, Leandro  Martins Zanitelli, Mariah Brochado Ferreira, Mônica 
Sette Lopes e Thomas da Rosa Bustamante. O Coordenador do PPGD, Professor Doutor 
Fabrício Bertini Pasquot Polido deu início aos trabalhos da Assembleia, informando que a 
reunião aberta a docentes, discentes e servidores foi convocada especialmente para a 
discussão de questões relativas à Avaliação Quadrienal do Programa pela Capes, 
estratégias de produção científica do Programa e organização dos currículos Lattes dos 
professores do corpo permanente e colaboradores. Ressaltou que é necessário repensar 
as estratégias de pesquisa ainda este ano, especialmente no que se refere à produção 
intelectual. O Coordenador mencionou ter enviado, com antecedência aos professores do 
Programa, importantes documentos relativos à sistemática da avaliação da CAPES e 
instruções gerais para análise dos membros, a saber: i) excertos do Relatório de Avaliação 
da Área de Direito/CAPES para 2010-2013, contendo a ficha de avaliação e critérios para 
avaliação de produção intelectual dos Programas (especialmente p. 18 a 21); ii) documento 
da Coordenação da Área da CAPES para Propostas de Doutorado e Mestrado de abril de 
2016 - especialmente os itens linhas, projetos e produção intelectual (nível Doutorado);  iii) 
documento de Coordenação  de Área da CAPES - Qualis - critérios Qualificação das 
Revistas/Periódicos no Direito: iv) roteiro de organização do Lattes, refletido em ofício da 
Coordenação de janeiro de 2016; v) documento macro do Relatório Sucupira do PPGD-
UFMG, com relevantes dados quantitativos e qualitativos para avaliação do Programa para 
os anos de 2013, 2014 e  2015. Em seguida, observou que o item “Produção Científica” 
sempre terá maior peso na avaliação em comparação com os demais critérios, englobando 
este item tanto “Produção Bibliográfica” como “Produção Técnica”. Informou que, segundo 
os resultados apurados na última avaliação trienal de 2010-2013, o item “Produção 
Científica” é um dos setores que devem ser aprofundados pelo Programa, com estratégias 
a serem direcionadas pelas quatro Linhas de Pesquisa, e que o perfil da pesquisa no 
Direito tem se concentrado muito em publicações de livros e coletâneas, e que a área do 
Direito vem sofrendo pressão de outras áreas da CAPES para que amplie e diversifique as 
publicações em revistas, o que pode ser absolutamente questionável em virtude das 
peculiaridades dos trabalhos científicos na área do Direito (como importantes publicações 
em coletâneas comemorativas, comentários doutrinários, comentários a legislações, 
verbetes etc.). Relatou  ainda  que  existem  críticas  razoáveis,  entre  os  coordenadores  
dos Programas,  
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sobre os constantes problemas de atrasos de publicação e financiamento de periódicos, 
ambos confirmados pelo excessivo tempo decorrido entre datas de submissões e datas de 
aceitação de publicações (até em mais de três anos), com negativas e pela falta de 
incentivos, por parte da CAPES e das respectivas instituições de ensino, em termos de 
infraestrutura para as revistas eletrônicas e/ou impressas, divulgação e composição de um 
corpo consistente de pareceiristas, todos sobrecarregados com múltiplas demandas. 
Especialmente em relação ao PPGD e linhas de pesquisa, o Coordenador informou que  
tem recebido convites para publicar capítulos em livros, contudo tem recusado diversos 
deles, pelo fato de a temática não possuir qualquer aderência ao projeto de pesquisa ao 
qual está vinculado ou falta de sistematicidade na proposta científica dos organizadores. 
Prosseguiu explicando que, por haver certa fragilidade no item Produção Científica entre os 
docentes do PPGD, particularmente a produção bibliográfica, os professores devem pensar 
de forma estratégica os produtos de pesquisa de impacto e aderência, como mesmo 
definidos no documento de área do Direito. Observou, ainda, que eventos sediados no 
âmbito do PPGD têm sido bem sucedidos e devem ser estimulados, sobretudo aqueles que 
associam docentes das linhas e permitem a geração de produtos consistentes de pesquisa, 
sendo precisamente essas publicações as que mais pontuam segundo a avaliação da 
Capes, a exemplo do que ocorreu no Seminário Avançado de Pesquisa “Direito e 
Vulnerabilidade”, realizado no ano passado, com a participação de universidades 
estrangeiras cooperadas. Lembrou também de outros projetos com grande apelo na 
Avaliação, tais como as publicações conjuntas do Professor Doutor José Luiz Borges Horta 
com a Universidade de Barcelona, das Professoras Doutoras Mônica Sette Lopes e Camila 
Silva Nicácio com a Universidade Laval, Canadá, e do Professor Doutor Fabiano Lara 
Rezende, com a Universidade de Trento, Itália. Segundo o Coordenador, são iniciativas de 
alto impacto nos itens “Intercâmbios”, “Internacionalização” e “Produção”. Lembrou também 
que o CONPEDI em 2015 contribuiu muito com a produção do Programa. O 
Subcoordenador, Professor Doutor Marcelo Andrade Cattoni de Oliveira, destacou que a 
nota de corte de produção por professor na última avaliação do Programa foi baixa se 
comparada a programas considerados individualmente mais produtivos, ou seja, aqueles  
de nível 6. O Professor Doutor José Luiz Borges Horta pediu a palavra. Inicialmente  
saudou a todos os presentes. Prosseguiu dizendo que gostaria de contribuir com algumas 
observações e sugestões. Primeiramente observou que a predileção pela produção em 
periódicos é insustentável a curto, médio e longo prazos, e que não se deve gastar tempo 
com essa discussão, pois ela não tem como gerar efeitos. O Subcoordenador opinou não 
haver número suficiente de periódicos no Brasil para atender à elevada demanda de 
publicação e que esse modelo de periódicos é adotado apenas nos Estados Unidos, não 
sendo o mesmo, em larga escala, praticado na Europa. O Professor Doutor José Luiz 
Borges Horta afirmou que a realização do CONPEDI no ano passado resultou na maior 
produção intelectual que o Programa teve em muito tempo. Porém, no ano de 2016 a 
produção certamente ficará abaixo da de 2015, de modo que o Programa deve incentivar 
mecanismos de estímulo para que essa queda não seja tão expressiva. Sugeriu que o 
PPGD busque recursos para publicação. Ressaltou que as obras que a Capes atualmente 
exige são diferentes das que o Programa vem produzindo e que a Pós-Graduação deveria 
reservar, obter, solicitar verba, da Fundação Valle Ferreira e da Reitoria, para que exista,  
ao menos, um Edital de publicação, permitindo minimamente o financiamento de uma  obra 
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por Linha de Pesquisa. Essas obras, segundo o Professor, representem uma retomada a 
coleção que a Faculdade de Direito manteve durante muito tempo. A Professora Doutora 
Fabiana de Menezes Soares se manifestou endossando as palavras do Professor Doutor 
José Luiz Borges Horta, no que se refere ao Edital de publicações e manutenção de uma 
coleção da Faculdade de Direito e propôs encaminhamento de mecanismos dirigidos às 
Linhas de Pesquisa para que elas produzissem material centrado nas pesquisas que 
estejam sendo, de fato, desenvolvidas. O Subcoordenador afirmou que o trabalho 
coordenado pela Professora Doutora Fabiana de Menezes Soares na Revista da  
Faculdade de Direito, digitalizando toda a produção, foi excepcional. Informou que, pelo  
que pôde acompanhar da avaliação de livros e capítulos de outros programas, houve 
reação negativa de boa parte da comunidade acadêmica, com diversas críticas feitas à 
Comissão Qualis, sobretudo porque as comissões inicialmente estruturadas pela CAPES  
na área de Direito estavam compostas de professores recém ingressados em Programas  
de Pós-Graduação, que não tinham experiência suficiente e que nivelaram por baixo a 
avaliação. Em relação aos outros Programas, tomou conhecimento de que enfrentaram 
enormes dificuldades de identificar de que maneira determinada publicação encontrava ou 
não aderência aos projetos. Em relação ao financiamento, o Subcoordenador observou que 
dificilmente haveria tempo hábil para solicitações, mas lembrou que existem agências de 
fomento que poderiam de alguma forma contribuir. O Coordenador afirmou que a Ata da 
Assembleia seria enviada à Direção, em especial relativamente à questão do financiamento 
pela Fundação Valle Ferreira e editais de fomento. Outra questão relembrada pelo 
Coordenador, e discutida no passado, foi a importância de se aproveitar a exigência de 
membros externos para bancas de doutorado para trazer pesquisadores estratégicos para 
colaboração com o Programa. Explicou que a PRPG conta com fundo emergencial 
disponível para custeio da participação de membros externos exclusivamente para as 
bancas de Doutorado, desde que o orientador formule o pedido com antecedência de 30 
(trinta) dias. Disse que, lamentavelmente, as bancas de doutorado tem sido formadas com 
professores externos que agregam pouco ou quase nada ao PPGD, e que deve ser 
pesando estrategicamente o convite a professores que possam contribuir com o Programa. 
A Professora Doutora Theresa Calvet de Magalhães agradeceu o convite para participar da 
Assembléia e passou a relatar os diversos problemas em relação aos periódicos, 
principalmente o fato de não haver verdadeiros editores e os trabalhos enviados para 
publicação serem corrigidos e modificados por alunos de graduação. A Professora Doutora 
Maria Fernanda Salcedo Repolês pediu a palavra para dizer que com relação ao 
financiamento pela Fundação Valle Ferreira sugerido há pouco, as revistas não podem 
contar com financiamento intermitente, devendo haver certeza quanto à estabilidade e 
continuidade. Propôs o encaminhamento de consulta sobre unificação das plataformas das 
revistas. Louvou a iniciativa de realização da Assembleia, afirmando que a decisão sobre o 
que publicar somente pode ser tomada pelos professores. Observou, igualmente, que 
devem ser alternadas as publicações entre livros e revistas, pois, pela experiência que tem 
com revistas, percebeu que o conteúdo publicado nas revistas é mais lido entre os 
programas do que o conteúdo publicado em livros. Sugeriu encaminhamento de 
colaboração com professores externos com os quais o Programa já tenha contato, com o 
convite para professores de outros programas para colaborarem. Afirmou, também, que as 
modalidades de financiamento público hoje existentes para eventos e publicações 
proíbem a comercialização das obras, de modo que os produtos 



FACULDADE DE DIREITO UFMG 

- 4 

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS 
GATEARADIAS, DE 9 DE MAIO DE 2016 

 

 

 

originados devem ser todos tornados disponíveis online para haver disseminação do 
conteúdo, sendo essa forma de publicação a mais livre para acesso ao conhecimento em 
relação aos textos publicados. O Professor Doutor Daniel Gaio sugeriu ligar os critérios de 
credenciamento e recredenciamento com as diretrizes e recomendações de publicação, de 
modo que as decisões estratégicas para melhorar os índices do Programa sejam refletidas 
nas exigências para credenciamento de docente. Afirmou, também, concordar com a 
Professora Doutora Maria Fernanda Salcedo Repolês, no que se refere ao livre acesso ao 
conhecimento das obras publicadas. O Subcoordenador informou que há projeto para se 
criar, na página do Programa, uma página específica para cada professor, contendo foto, 
descrição de perfil, link para publicações, e diversas outras informações acadêmicas. O 
Coordenador acrescentou que existem boas plataformas para essa finalidade, como o 
Academia.Edu, Research Gate e SSRN, muitas delas já utilizadas por professores do 
PPGD. Em seguida, o Coordenador passou a expor as informações sobre o Lattes/CNPq e 
instruções sobre como melhor aproveitá-las na formatação dos currículos. Observou que o 
Lattes de cada docente do PPGD deve espelhar exatamente a Linha de Pesquisa e o 
Projeto Coletivo a que o professor esteja vinculado, e que essas informações devem ser 
descritas exatamente igual ao que está contido na página do PPGD, não havendo, 
entretanto, necessidade de informar os projetos vinculantes. Pediu aos professores que 
urgentemente revisem as descrições dos projetos coletivos e que as palavras-chave a 
serem informadas nas ações do Lattes reflitam as descrições dos projetos coletivos. Disse, 
também, que o ideal seria a contratação, pelo PPGD, de consultor, com experiência, para 
auxiliar individualmente os professores nessa tarefa, mas que não haverá tempo hábil para 
fazê-lo ou verba de custeio para essa rubrica atualmente. Informou aos professores que o 
item “Produção Técnica” foi muito mal avaliado na última Avaliação Trienal, particularmente 
porque os professores deixaram de informar as atividades que a compõem. Por exemplo, 
seria necessário sempre descrever, em cada item da produção técnica no Lattes, ações 
relativas a pareceres, consultorias, avaliações de periódicos e outras atividades dentro e 
fora da UFMG. Declarou que algumas áreas do Currículo Lattes vêm sendo negligenciadas 
pelos docentes, como as informações sobre Linha de Pesquisa, Projetos Coletivos e 
Produção Técnica. Exemplificou que a edição de livro tem que ser considerada duplamente 
no Lattes, como produção bibliográfica e como produção técnica. O Subcoordenador 
explicou que no lançamento de produção técnica podem ser consideradas entrevistas, 
mesas redondas, participação em programas de rádio e televisão, comentários,  entre 
outras atividades. A Coordenação ainda solicitou que os professores acompanhassem a 
rotina de atualização do Lattes, pois muitas das informações são importadas pelo Sucupira 
quando do fechamento dos relatórios anuais e propostas dos Programas. Nada mais 
havendo a tratar, o Coordenador agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a 
Assembléia. Para constar, eu, Rodrigo Boechat de Sousa, Secretário do Programa de Pós- 
Graduação em Direito, lavrei a presente Ata, a qual é assinada pelos presentes. 

 
Belo Horizonte, 09 de maio de 2016. 
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