
ATA DE ELEIÇÃO 

DA REPRESENTAÇÃO DISCENTE DO PPGD-UFMG GESTÃO 2020/2021 

 

Em 12 de agosto, às 17h27, foi aberta a Assembleia Geral da Representação Discente do 

Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Direito da UFMG (PPGD-UFMG), realizada na 

plataforma Conferência Web e gerida pelos membros da Representação Discente 2019/2020 e por 

Gabriel Procópio, representante do Centro Acadêmico Afonso Pena - CAAP, tendo como 

Presidente de Mesa o discente Raul Salvador Blasi Veyl. 

 

Às 17:40, a Representação Discente 2019/2020 prestou parcialmente as contas das atividades que 

foram realizadas ao longo da gestão, tendo em vista que os recibos só poderão ser acessados no 

dia 19/08/2020, uma vez que se encontram inacessíveis devido ao distanciamento social necessário 

durante a pandemia. Diante disso, foi compartilhado com os alunos presentes 1 (um) anexo, de 1 

(uma) lauda, em que constava a relação de despesas, receitas e saldo remanescente dos valores 

movimentados durante a gestão. O inteiro teor do anexo está copiado no fim deste documento 

como “Anexo 1”. Posta em debate a prestação de contas foi aprovada, ressalvada apresentação dos 

comprovantes perante a próxima representação discente. 

Finalizada a prestação de contas, foi aberta a eleição da Representação Discente 2020/2021.  

Conforme divulgado anteriormente pela atual gestão através do e-mail oficial da Secretaria do 

PPGD-UFMG, houve a inscrição de uma única chapa: 

Gabriel de Souza Oliveira e Silva, como 1º Representante discente no colegiado de pós-

graduação da FD-UFMG 

Henrique José da Silva Souza, como 1º Suplente Representação discente no colegiado de 

pós-graduação da FD-UFMG 

Lucio Domingues de Medeiros, como 2º Representante discente no colegiado de pós-

graduação da FD-UFMG 

Isabela de Souza Damasceno, como 2º Suplente Representação discente no colegiado de 

pós-graduação da FD-UFMG 

Renato Amaral Braga da Rocha, como 1º Representante discente na Congregação da FD-

UFMG 



João Lucas Rodrigues Rocha, como 1º Suplente Representação discente na Congregação 

da FD-UFMG 

O candidato Lucio Domingues de Medeiros apresentou a chapa e leu a carta proposta por 

elaborada pela Chapa autointitulada "Representação". Em seguida, abriu-se o debate para 

perguntas e considerações dos presentes acerca da candidatura da Chapa inscrita. A Discente Lahis 

Pasquali Kurtz fez uma pergunta sobre as propostas de integração dos alunos da pós e de 

utilização dos espaços da universidade, a pergunta foi prontamente respondida pela chapa. Ato 

contínuo, Zilda Manuela Onofri Patente fez um questionamento sobre as formas de incentivar 

as publicações e participações dos alunos do programa em eventos, dúvida esta que também foi 

prontamente respondida, encerrando o momento dos debates. 

Finalizados os debates, o presidente da assembleia, Raul Salvador Blasi Veyl, fez considerações 

sobre o início à votação de modo ordinário, tal como previsto no edital, pa plataforma Helios 

Voting. Entretanto foi interpelado por membros da chapa, demandado que se aplicasse o parágrafo 

único do artigo 13 (treze) do edital que determina que “Caso haja apenas uma chapa inscrita, é 

facultado à Assembleia Geral deliberar pela realização de votação aberta, por contraste a ser 

apurado na plataforma indicada no art. 2º, II, do presente edital.” 

Diante dessa manifestação foi colocada em deliberação a possibilidade de se aplicar o dispositivo 

mencionado. Lahis Pasquali Kurtz se pronunciou por meio do bate-papo da sala afirmando que 

era contrária a uma eleição por contraste na plataforma Web Conferência, uma vez que, apesar de 

haver apenas uma chapa, o processo de votação seria mais democrático se realizado de modo 

ordinário. A chapa respondeu reiterando a previsão de tal ato no edital e asseverando, ademais, 

que a legitimidade do processo não estava abalada, permanecendo hígido o seu caráter 

democrático, mormente porque o edital, com a possibilidade de votação nos termos sugeridos, teria 

sido amplamente divulgado. 

Encerradas as manifestações sobre a proposta submetida pelos membros da Chapa candidata à 

Representação Discente, o Presidente de Mesa convocou uma votação aberta e nominal, para a 

deliberação da Assembleia a respeito da eleição da nova Gestão da Representação Discente por 

meio de votação aberta, por contraste, nos termos do art. 13, parágrafo único do Edital. A votação 

foi realizada na seguinte ordem: primeiro Raul Salvador Blasi Veyl, que votou contra a eleição 

por contraste, logo após votaram Lucas Ribeiro Garro Lourenço, Renato Amaral Braga da 

Rocha, Gabriel Afonso Campos, Gabriel de Souza Oliveira e Silva, Henrique José da Silva 

Souza, Isabela de Souza Damasceno, João Lucas Rodrigues Rocha, todos votando a favor da 

aplicação do parágrafo único do artigo 13 do edital. O próximo voto foi de  Lahis Pasquali Kurtz 

que votou contra a eleição por contraste, demandando que ficasse registrado em ata que “acho que 

é infeliz essa escolha, espero que fique registrado em ata que houve essa discussão.” 

Após essa argumentação votaram ainda Lucio Domingues de Medeiros, que foi a favor e Zilda 

Manuela Onofri Patente que votou contra. Contabilizados os votos a eleição por contraste foi 



aprovada por 8 votos a favor e 3 votos contrários. Diante disso, às 18:20 deu-se início a votação 

por contraste na própria plataforma, em estrita observância ao art. 13, parágrafo único do edital. O 

Presidente da chapa pediu para que se alguém fosse contrário à eleição da chapa se pronunciasse, 

momento em que, por meio do bate-papo, Lahis Pasquali Kurtz apresentou seu voto contrário, 

em suas palavras:  “Eu voto contra, pois não concordo com a maneira como se procedeu a essa 

votação, e foi opção da chapa. Sinto muito, mas não concordo com essa representação dessa 

forma. Votaria a favor, se houvesse maior abertura. Acho que a chapa deveria se mostrar 

mais aberta a participação, em vez de sugerir algo que supre a possibilidade participativa. 

Previsto ou não em edital, é uma escolha da chapa.”  

Como não houve mais oposições a chapa foi considerada eleita e seus membros pediram a palavra 

para considerações finais. Em seguida, Gabriel Procópio manifestou-se em agradecimento aos 

alunos da pós-graduação e reafirmando a intenção do Centro Acadêmico Afonso Pena - CAAP de 

estabelecer parcerias e estreitar o diálogo entre a graduação e a pós-graduação, assim como entre 

seus respectivos representantes. Foram também realizados compromissos entre a chapa e a atual 

representação discente de trabalharem em conjunto para que ocorra uma boa transição entre as 

representações. 

Nada mais havendo a tratar e sem mais pedidos para o uso da palavra, determinou o Presidente 

que se encerrasse a reunião, sendo encerrada a sessão e lavrada a presente ata, que, lida e achada 

conforme, foi assinada pelos Representantes Discentes 2019/2020 e pelos integrantes do Centro 

Acadêmico Afonso Pena - CAAP. 

Sem mais a declarar. 

Belo Horizonte/MG, 12 de agosto de 2020. 
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