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ATA DE ELEIÇÃO 
DA REPRESENTAÇÃO DISCENTE DO PPGD-UFMG GESTÃO 2021/2022 

 
Em 27 de agosto, às 18h03, 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 2020/2021 e por Sofia Harumi Moraes, 
representante do Centro Acadêmico Afonso Pena - CAAP, tendo como Presidente de Mesa o discente Lúcio 
Domingues de Medeiros. Às 18:05, a Representação Discente 2020/2021 efetuou a Prestação de 
Contas das atividades que foram realizadas ao longo da gestão. 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. Na sequência alguns dos representantes que compuseram a 
representação discente 2020/2021 falaram dos êxitos e das dificuldades impostos pela 
pandemia, ainda assim, do sucesso na maioria dos pleitos enquanto aos prazos, que se 
encontraram altamente afetados pelo contexto pandêmico. Finalizada a prestação de contas, 
que foram APROVADAS, 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: Henrique José da Silva Souza – doutorando, 
linha 4, matrícula nº 2020701159, Candidato a 1º Representante discente no Colegiado de Pós-Graduação; 
Lucas Henrique Filardi Mendonça – mestrando, linha 1, matrícula nº 2021662009 Candidato a 1º, 
Suplente da Representação Discente no Colegiado de Pós-Graduação; Luzia Cecília Costa Miranda – 
mestranda, linha 4, matrícula nº 2021653921 Candidata a 2ª , Representante discente no Colegiado de Pós-
Graduação; Isaac Maynart Carvalho Moyses Souza – mestrando, linha 4, matrícula nº 2021653905 
Candidato a 2º , Suplente da Representação Discente no Colegiado de Pós-Graduação; Renato Amaral Braga 
da Rocha – doutorando, linha 4, matrícula nº 2020651895 Candidato a Representante discente na 
Congregação; Isabela de Souza Damasceno – mestranda, linha 3, matrícula nº 2020657982 Candidata a 
suplente da Representação Discente na Congregação. Na seguinte ordem falaram os candidatos Lucas, 
Luzia, Isaac, Isabela, e Renato Amaral, apresentando a chapa com a leitura da carta de 
proposta e as ideias que os candidatos pretendem colocar em prática ao longo do mandato. 
Em seguida, abriu-se o debate para perguntas e considerações dos presentes acerca da 
candidatura da Chapa inscrita. Após leitura da carta de apresentação o presidente da 
assembleia ler o parágrafo 15 do artigo 13 do edital publicado no site do programa para dar 
sequência à votação. Art. 13. § 5º “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 inciso II do art. 2º deste Edital.” Por conta de uma inicial previsão de 
que a votação ocorreria à partir das 19:00 o discente João Protásio indaga sobre o fato de 
restarem ainda cerca de vinte e cinco minutos para o horário exato previsto no edital. Mesmo 
com o entendimento comum da assembleia de que o horário serviria como referência caso a 
eleição ocorresse na plataforma Helios Voting, Lúcio, enquanto presidente da assembleia, relê o 
artigo e para que não seja colocada sob suspeita a legitimidade do processo em questão; 
decidiu-se que a chapa responderia algumas perguntas há mais, no intuito de se passarem os 
vinte e cinco minutos. Assembleia então por sugestão do discente João Protásio volta a 
discutir a carta de apresentação e proposta dos candidatos e dentre os assuntos debatidos 
destacou se as Ideias de criação de uma revista acadêmica eletrônica dos discentes da pós-
graduação em direito da faculdade de direito de Minas Gerais. ainda ficou sinalizadas a 
sugestão para que a chapa cria-se uma comissão paritária com membros de todas as 4 linhas 
que compõem o programa no intuito de discutir e criar a revista dos discentes na pós 
graduação. foi debatido também a questão do anteprojeto do estatuto que regulamentaria a 
representação discente, hoje sediada como braço do CAAP. O discente Henrique José deixa 
claro a intenção da chapa de se retirar a representação de dentro do centro acadêmico de 
direito e reforça a importância de que os centros acadêmicos de Direito e Ciências do Estado 
ajudem a construir nestas duas empreitadas, visto a vasta experiência de ambos. Encerrado o 
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debate às 19:03 deu início a votação. Treze eram os presentes, Sofia era representante do 
CAAP não votou, totalizando doze votantes. Seguiu-se a votação iniciando por aqueles que 
eram contra a eleição da chapa e por contraste não foi apurado nenhum voto. O mesmo 
ocorreu para aqueles que se abstiveram, totalizando também, nenhum voto. E por fim todos 
os 12 votantes hábitos da assembleia, também por contraste, elegeram a chapa 
Representação Democrática de forma unânime. Encerrou-se a votação às 19:09. Como não 
houve mais oposições a chapa foi considerada eleita e empossada. A seguir, seus membros 
pediram a palavra para considerações finais. Em seguida, Sofia Moraes 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 às 19:15, 
sendo encerrada a sessão e lavrada a presente ata, que, lida e achada conforme, foi assinada 
pelos Representantes Discentes 2020/2021 e pelos integrantes do Centro Acadêmico Afonso 
Pena - CAAP. Sem mais a declarar, a presente ata foi redigida por mim, Gabriel de Souza 
Oliveira e Silva e também assinada por Lucio Domingues de Medeiros e Sofia Harumi de 
Moraes. Belo Horizonte/MG, 27 de agosto de 2021. 
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ANEXO 1 

 

 
Representação discente da Pós-Graduação da UFMG 2020-2021 

Receitas 

Tipo Data Valor Observações 

Saldo da gestão anterior (2019-2020) 18/08/2020  R$  313,94  R$324,44 - 
R$10,50 

(Tarifa TED 
Itaú) 

   

TOTAL    R$  313,94      

Saldo da gestão autal (2020- -2021) 27/08/2021 313,94 

Dinheiro 
investido em 
CDB liquidez 

diária no 
Banco Inter 

Rendimentos do dinheiro investido 27/08/2021 15,1 
Rendimentos 

do CDB 

TOTAL 27/08/2021 329,04     

 

 


