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ATA DA REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO DA 

FACULDADE DE DIREITO – UFBA, REALIZADA NO DIA 11 DE MARÇO DE 2019. 
 

 

Ao décimo primeiro dia do mês de março do ano de dois mil e dezenove, às nove 
horas, na Faculdade de Direito da UFBA, foi realizada reunião do Colegiado do PPGD 

coordenada pelo Prof. Heron José de Santana Gordilho, estando presentes os 
professores  Saulo José Casali Bahia, Maria Auxiliadora Minahim, Paulo Roberto Lyrio 
Pimenta, Ricardo Maurício Freire Soares, Rodolfo Mário Veiga Pamplona Filho, Júlio 

César de Sá da Rocha, Jaime Barreiros Neto, a representante do Doutorado Analice 
Nogueira Santos Cunha, bem como a representante dos Técnicos-Administrativos, 

Gemimma Caroline Leal da Silva. Iniciou-se então a deliberação dos seguintes pontos 
da pauta:  
1 – Eleição do Coordenador e Vice coordenador do Colegiado do PPGD para 

o biênio 2019/2021. A sessão foi aberta pelo Professor Heron José de Santana 
Gordilho que oficializou a posse dos novos membros do Colegiado do PPGD, eleitos 

em 26/02/2019 para o biênio 2019/2021. Em seguida, os professores Saulo José 
Casali Bahia e Ricardo Maurício Freire Soares foram, por aclamação, eleitos para os 
cargos de Coordenador e Vice Coordenador, respectivamente, e imediatamente 

empossados. A partir deste momento, o professor Saulo Casali assumiu a presidência 
da mesa e deu continuidade aos demais pontos da pauta.  

2 – Homologação da ata da reunião do Colegiado ocorrida no dia 07.02.2019. 
A ata foi homologada por unanimidade.   
3 – Homologação de exame de qualificação. Preenchidos os requisitos exigidos, 

foram aprovados, por unanimidade, os exames de qualificação dos mestrandos Dulce 
Anne Freitas Feitosa, Luana Gomes Rodrigues Horiuchi, Rafael da Silva 

Santana, Mariana Aquino Corcini Fernandez, Roberto de Oliveira Meyer 
Nascimento, Rafael Blusky Pinto dos Santos, Márcio Augusto Ferreira Moura 

Costa, Leandro Venícius Fonseca Rozeira, Eduarda de Paula Sampaio, 
Alessandra Scherma Schurig; e dos doutorandos Camilo de Oliveira Carvalho, 
Luiz Carlos de Assis Junior, Amanda Souza Barbosa, Flora Augusta Varela 

Aranha, Carliane de Oliveira Carvalho, Juliana Pinheiro Damasceno e Santos.    



4 – Homologação de composição de banca. Preenchidos os requisitos exigidos, 
foram homologadas, por unanimidade, as composições das bancas de Thiago 

Carvalho Borges e Marcus Seixas Souza.  
5 – Homologação de Defesa de Dissertação e Tese. Preenchidos os requisitos 

exigidos, foram homologadas, por unanimidade, as defesas de dissertação de Edem 
Nápoli Guimarães, intitulada “A (in)constitucionalidade da reeleição sem limites no 
poder legislativo: princípio republicano como valor fundamental para a renovação dos 

parlamentares brasileiros”, aprovada com nota 10,0 (dez) pela banca composta pelos 
professores Dirley da Cunha Junior, Ricardo Maurício Freire Soares e Luiz Carlos 

Souza Vasconcelos, no dia 18 de fevereiro de 2019; de Marcello Souza Oliveira, 
intitulada “O princípio da vedação ao efeito confiscatório”, aprovada com nota 7,0 
(sete) pela banca formada pelos professores Edvaldo Pereira de Brito, Paulo Roberto 

Lyrio Pimenta e Raymundo Juliano Rego Feitosa, no dia 19 de fevereiro de 2019; e 
homologada a defesa de tese de Marcus Seixas  Souza, intitulada “Normas 

processuais consuetudinárias: história, teoria e dogmática”, aprovada com nota 10,0 
(dez) pela banca formada pelos professores Fredie Souza Didier Junior, Paula Sarno 
Braga, Antônio Adonias Aguiar Bastos, Beclaute Oliveira Silva, Otávio Luiz Rodrigues 

Junior e Lorena Miranda Santos Barreiros, no dia 14 de fevereiro de 2019.  
6 – Homologação de Pós-Doc. Preenchidos os requisitos exigidos, foi homologado, 

por unanimidade, o relatório de conclusão de pós-doutorado de Ilzver de Matos 
Oliveira. 

7 – Avaliação do Relatório Final da Especialização em Estado e Direito dos 
Povos e Comunidades Tradicionais. O relatório foi aprovado, por unanimidade, 
em acompanhamento ao voto da relatora, professora Maria Auxiliadora Minahim.  

8 – Solicitação de Proposta de MINTER.: Foi autorizada, por unanimidade, a 
realização de MINTER com o Instituto Educacional Santo Agostinho (Vitória da 

Conquista – Ba) e/ou com a UESC – Universidade Estadual de Santa Cruz (Ilhéus – 
BA), com previsão de oferta de vinte e cinco vagas no total.   
9 – DINTER e MINTER - planilhas orçamentárias. O professor Júlio Rocha 

apresentou e detalhou os valores das planilhas elaboradas, em conjunto com a 
FAPEX, para o DINTER e MINTER, contemplando custos e despesas com serviços, 

materiais/equipamentos, passagens aéreas nacionais e internacionais e pessoal. Ao 
tratar de contrapartida aos docentes, ficou clara a necessidade de estabelecer os 
critérios para a participação de professores e rateio dos recursos. O professor Saulo 

Casali se comprometeu a submeter ao colegiado um documento que reúna normas e 
critérios, incorporando inclusive aquelas deliberações normativas sobre outros temas, 

que foram produto de deliberações em reuniões anteriores, funcionando como 
“Normas Complementares do PPGD”. Por fim, a proposta orçamentária foi aprovada, 
por unanimidade.   

10 – Processos Acadêmicos:   
a) Requerimento de Jailton Ribeiro Soares. Assunto: Trancamento do semestre 

2019.1 por motivo de saúde. Deferido, por unanimidade, pelas razões expostas no 
requerimento.  
b) Requerimento de Mônica Antonieta Magalhães da Silva. Assunto: 

Trancamento do semestre 2019.1 por motivo de saúde. Deferido, por unanimidade, 
pelas razões expostas no requerimento.  

c) Requerimento de Raíssa Pimentel Silva Siqueira. Assunto: Dilatação de prazo 
por motivo de pesquisa e curso intensivo na HARVARD LAW SCHOOL. Deferida a 
dilatação por 06 meses, por unanimidade, pelas razões expostas no requerimento. 

d) Requerimento de Márcia Costa Misi. Assunto: Dilatação de prazo para conclusão 
da pesquisa e defesa por motivo de saúde. Deferida a dilatação de 06 meses, por 

unanimidade, pelas razões expostas no requerimento.  



e) Requerimento de Ana Cristina Neri da Conceição Accioly. Assunto: 
Aproveitamento da disciplina DIRA02 – TEORIA DO DIREITO (Optativa - Equivalência 

DIRA02 – Paradigmas Atuais do Conhecimento Jurídico). Deferido, por unanimidade.  
f) Requerimento de Homero Chiaraba Gouveia (1). Assunto: Aproveitamento das 

disciplinas ADMG16 (Métodos Quantitativos), ECOB01 (Desenvolvimento Econômico 
Comparado) e FCHK94 (Tes – A crise da modernidade neo: obj. e subj. dos proc. 
Sociais) como optativas. Convertido em diligência, por unanimidade, a fim de que o 

aluno apresente as ementas das disciplinas.  
g) Requerimento de Homero Chiaraba Gouveia (2): solicitação de auxílio 

financeiro para a participação do doutorando em evento a ser realizado na 
Universidade de Coimbra, no próximo mês de maio. Processo adiado, em razão de 
inexistência de informação sobre a disponibilidade de recursos, em 2019, para o 

PPGD.  
h) Realizado o registro de que a discente de doutorado Gilsely Barbara Barreto 

Santana, entre os meses de março e julho de 2019, estará realizando Doutorado 
Sanduíche na Faculdade de Direito da Universidade Autônoma de Madri (UAM).  
i) Requerimento de Rafael Blusky Pinto dos Santos.  Assunto: Solicitação de 

passagens para o membro externo, Prof. Dr. Artur Stamford da Silva, que comporá 
a sua banca de mestrado. Deferido, por unanimidade.    

11 – O que ocorrer:  
a) o professor Rodolfo Pamplona convidou a todos os presentes, além dos demais 

professores do PPGD, para a cerimônia de posse da nova diretoria e conselho fiscal 
da Academia de Letras Jurídicas da Bahia, da qual ele e a professora Mônica Neves 
Aguiar da Silva foram eleitos presidente e vice-presidente respectivamente;  

b) o professor Ricardo Maurício propôs uma Moção de Gratulação aos referidos 
professores pela eleição e posse na ALJBA. Aprovada, por unanimidade. 

Nada mais havendo a tratar, o Coordenador, professor Saulo José Casali Bahia, 
agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião, da qual, foi lavrada a presente 
ata que segue encaminhada por via eletrônica para aprovação do Colegiado. 

Salvador, 11 de março de 2019. 
 

 
 

Saulo José Casali Bahia 

Coordenador do PPGD 
 

 


