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

FACULDADE DE DIREITO – UFBA, REALIZADA POR MEIO VIRTUAL, NO DIA 

13 DE SETEMBRO DE 2021 

 

No décimo terceiro dia do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um, às dez horas e 

trinta minutos, reuniram-se, por meio do sistema online ZOOM, os membros do Colegiado do 

Programa de Pós-graduação em Direito. A reunião foi inicialmente coordenada pelo Prof. 

Ricardo Maurício Freire Soares e posteriormente conduzida pelo professor Daniel Oitaven 

Pamponet Miguel. Também estavam presentes os seguintes membros do Colegiado: os 

professores Edilton Meireles, Alessandra Prado, Leandro da Cunha, Wálber Carneiro, Fredie 

Didier Jr. e Rodolfo Pamplona Filho; o representante discente do mestrado Gerson Conceição 

Cardoso Jr.; o representante discente do Doutorado Fábio da Silva Santos; e o representante 

do corpo técnico-administrativo Victor Dalencar Guimaraes. Iniciou-se então a deliberação 

sobre os seguintes pontos da pauta: 

 

1. Homologação da ata da reunião do Colegiado de 30/08/2021:  

Aprovada por unanimidade. 

 

3. Utilização de recursos do PROAP para publicação das obras do PPGD/UFBa:  

Após a formação de um consenso quanto à conveniência de inversão da ordem dos pontos 2 e 

3 da pauta, aprovou-se por unanimidade a sugestão do professor Ricardo Maurício Freire 

Soares de que o título da coleção de livros coordenados pelos professores do PPGD/UFBa a 



serem editados pela EDUFBa e custeados com recursos do PROAP homenageie o professor 

Edvaldo Brito.  

 

2. Mudança da titularidade da coordenação e balanço da gestão:  

O professor Ricardo Maurício Freire Soares realizou uma sintética exposição daqueles que 

considerou serem alguns dos principais pontos de destaque de sua gestão como coordenador: 

a elaboração do relatório Coleta CAPES e sua respectiva inserção na Plataforma Sucupira; o 

projeto "PPGD/UFBa nas Escolas"; o trabalho de racionalização das rotinas administrativas; a 

criação do “Papo com a Coordenação"; a criação do novo site do PPGD/UFBa; a constituição 

de uma parceria com o CEPEJ para a realização de eventos jurídicos e outras iniciativas 

acadêmicas; a criação, junto à EDUFBa, de uma coleção de livros organizados pelos 

professores do PPGD em homenagem ao professor Edvaldo Brito; a realização de processo 

seletivo para bolsas do Programa Capes Print; a contratação do professor visitante Francesco 

Rubino, iniciativa que contribui para o aprofundamento da internacionalização do Programa;  

a organização de eventos virtuais em homenagem ao professor e ex-coordenador Hermano 

Machado e à professora Marília Muricy; e a criação das premiações discentes Esperança 

Garcia (melhor tese de doutorado), Zuzu Angel (melhor tese de mestrado) e Luís Gama 

(melhor artigo científico). Posteriormente, o Professor Ricardo Maurício, conforme já havia 

anunciado no grupo de Whatsapp do corpo docente do Programa, formalizou o seu 

afastamento definitivo da coordenação por força de um novo convite profissional, o qual se 

revela incompatível com a sua continuação como coordenador, permanecendo, contudo, como 

membro do Colegiado do PPGD/UFBa. Em seguida, diversos integrantes do Colegiado, do 

corpo docente e do corpo discente do Programa elogiaram a gestão do professor Ricardo 

Maurício e agradeceram por seus esforços durante a atuação como coordenador do 

PPGD/UFBa. Em sequência, o Colegiado conduziu o professor Daniel Oitaven Pamponet 

Miguel à posição de coordenador do PPGD/UFBa, com mandato até o dia 11 de março de 

2023, tendo como seu substituto eventual durante esse período o professor Rodolfo Mário 

Veiga Pamplona Filho, docente mais antigo no Programa dentre os atuais membros titulares 

do Colegiado. Ato contínuo, o professor Daniel Oitaven assumiu a condução da reunião. 

 

4. Seleção 2022:  

Deliberou-se, por unanimidade, que a próxima seleção de ingresso de estudantes de 

mestrado/doutorado do PPGD/UFBa será realizada durante o semestre letivo 2022.1, com 

ingresso dos aprovados no semestre letivo 2022.2, pelas seguintes razões: existe uma 



quantidade muito pequena de vagas de orientação disponíveis; e, por conta da suspensão dos 

prazos de conclusão de curso determinada por resoluções do CONSUNI, não é possível 

estimar a quantidade de alunos que concluirão o curso até o início do semestre letivo 2022.1, 

informação essencial para fins de determinação em edital da quantidade de vagas a serem 

ofertadas. Em seguida, deliberou-se, também por unanimidade, que o PPGD/UFBa admitirá o 

ingresso de novos alunos especiais no semestre letivo 2022.1 mediante seleção com 

calendário a ser posteriormente definido. 

 

5. Criação de nova linha de pesquisa:  

O professor Daniel Oitaven sugeriu que a eventual criação de uma linha específica de Direito 

do Trabalho seja acompanhada de uma decisão sobre a organização das demais linhas de 

pesquisa do programa, especialmente no que se refere ao equilíbrio da quantidade de 

professores em cada uma delas e à realocação dos professores da atual linha 3 ("Direito, 

Cultura e Relações Sociais") que não desenvolvem pesquisas na área do Direito do Trabalho. 

O professor Leandro da Cunha, em linha semelhante, disponibilizou-se para dialogar com os 

demais professores da Linha 3 que não desenvolvem pesquisas em Direito do Trabalho, com o 

propósito de formulação de um modelo que absorva adequadamente tais impactos. Em 

seguida, o professor Daniel Oitaven sugeriu que todos os professores da atual Linha 3 

participem desse diálogo, de modo que possam encontrar uma solução que equilibre os 

diversos interesses de pesquisa dos docentes envolvidos e a estabilidade das linhas de 

pesquisa do programa. Ao final da discussão, deliberou-se, por unanimidade, que os 

professores da linha 3 apresentarão a mencionada proposta em reunião no dia 22 de setembro 

de 2021, às 10 horas, oportunidade em que o Colegiado do PPGD/UFBa deliberará sobre o 

pleito de criação da nova linha de pesquisa. 

 

6. O que ocorrer:  

6.1 Deliberou-se, por unanimidade, que o professor Daniel Oitaven, como coordenador do 

PPGD/UFBa, entrará em contato com HeinOnline, de modo a obter informações que 

subsidiem uma futura deliberação do Colegiado sobre a contratação de acesso do Programa às 

suas bases de dados.  

6.2 A professora visitante Marta Giménez apresentou os fundamentos de requerimento em 

que pleiteia que o PPGD solicite a renovação de seu contrato com a UFBa. O professor Daniel 

Oitaven ponderou a necessidade de que eventual solicitação de renovação do contrato pelo 

PPGD/UFBa seja lastreada em fundamentação que atente para as potenciais vedações da Lei 



8.745 (Parágrafo único, III, do Art. 4o) e do edital de seleção de professor(a) visitante com 

base no qual a docente foi contratada. Em seguida, deliberou-se, por unanimidade, que o 

professor Wálber Carneiro será o relator do pedido apresentado pela professora visitante ao 

PPGD/UFBa. 

 

Salvador, 13 de setembro de 2021. 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

 

 

 

 Daniel Oitaven Pamponet Miguel, professor adjunto “A” – 40h DE – do 

Departamento de Ciência Política da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, n. SIAPE 

2788998, declara sua anuência em permanecer como docente do mencionado departamento 

após a criação do Departamento de Gênero e Diversidade. 

 

Salvador, 28 de junho de 2015. 

 

 
____________________________ 
Daniel Oitaven Pamponet Miguel 

 
Daniel Oitaven Pamponet Miguel 

Coordenador do PPGD/UFBa 


