
  

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

Faculdade de Direito 
Programa de Pós-Graduação em Direito 

 

ATA DA REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO DA 
FACULDADE DE DIREITO – UFBA, REALIZADA POR MEIO VIRTUAL, INICIADA NO DIA 04 
DE DEZEMBRO DE 2020, RETOMADA E FINALIZADA NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2020. 
 

Aos quatro dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte, às onze horas, reuniram-
se, através do sistema on line ZOOM, os membros do Colegiado do Programa de Pós-
graduação em Direito. A reunião foi coordenada pelo Prof. Saulo José Casali Bahia, 
estando presentes os membros do Colegiado, professores Ricardo Maurício Freire 
Soares, Maria Auxiliadora Minahim, Leandro Reinaldo da Cunha, Fredie Souza Didier 
Junior, Daniel Oitaven Pamponet Miguel, os representantes discentes do mestrado 
Lucas Fernandes de Souza Silva e Mirela Gonçalves Portugal, o representante discente 
do doutorado Fábio da Silva Santos a representante do corpo técnico-administrativo 
Gemimma Caroline Leal da Silva. Iniciou-se então a deliberação dos seguintes pontos da 
pauta:  
1 – Homologação da ata da reunião do Colegiado ocorrida no dia 05/11/2020:  A ata 
foi homologada, por unanimidade, cabendo a observação de que a reunião foi 
efetivamente realizada e concluída em 09/11/2020.  
2 – Seleção 2021.1 - Recursos contra o indeferimento de Anteprojetos de Pesquisa:  
a) Foram providos à unanimidade, quando não indicado diversamente por maioria, 
por se entender existir enquadramento e pertinência do tema do anteprojeto ao projeto 
de pesquisa do orientador indicado, os recursos dos candidatos: Adriana Silva Santos, 
André Rocha Santos, Daniel Soares de Oliveira Pessoa Santana, Gleisiane Pereira Santos 
da Silva, Glória Maria Guimarães Lessa, Hélio Marcio Lopes Carneiro (por maioria), 
Heloisa Jesus Luz Tagliari, José Sérgio Alves Amorim e Lisa Rocha Micheli;   
b) Foram indeferidos à unanimidade, quando não indicado diversamente por maioria, 
por não preenchimento dos requisitos previstos no Edital PPGD 17/2020, os recursos 
de: Adiel Amancio Pereira (por maioria), Analu da Paz Santos Ferreira, André Rocha 
Santos, Camila Oliveira Damasceno Silva, Carlos José Assis Silva, Debora Lima Silva 
Rodrigues (por maioria), Francisco Gonçalves de Cruz Filho, Gaby Maffei dos Santos, 
Gabriela Ornelas Marinho do Espírito Santo, Iasminne Rodrigues Pereira, Ismar dos 
Santos Viana, João Liguori Serrão, Kalita Macedo Paixão, Patrícia Vieira de Melo Ferreira 
Rocha, Pedro Ernesto Celestino Pascoal Sanjuan, Pedro Henrique Lago Peixoto, Ruth 
Santos Lima, Solange Barreto Chaves, Thiara da Silva Vieira Barreto e Vanessa Barreira 
Couto. 
3– Seleção 2021.1 – Recursos diversos: 
a) Recurso de Jade Porto Guerra: à unanimidade foi mantido o indeferimento a 
inscrição da candidata pela ausência de documento obrigatório (currículo lattes);  



b) Recurso de Jeffson Oliveira Braga: por unanimidade foi mantido o indeferimento 
da inscrição do candidato, publicado no edital 25/2020, considerando inclusive a 
intempestividade do recurso, visto que o instrumento deveria ter sido interposto no 
prazo após a publicação do referido edital.  
4 – Homologação de Exame de Qualificação: Atendidos os requisitos, foram 
homologados à unanimidade os exames de qualificação de Mário Soares Neto e 
Henrique Breda Foltz Cavalcanti.  
5 – Homologação de Defesa de Tese: Preenchidos os requisitos exigidos, foi 
homologada, à unanimidade, a defesa de dissertação de Marcus Vinícius Almeida 
Magalhães, intitulada “Política nacional de justiça restaurativa no âmbito do poder 
judiciário brasileiro como estratégia alternativa de intervenção penal”, aprovada com 
nota 10,0 (dez) pela banca formada pelos professores Selma Pereira de Santana, Antônio 
Sá da Silva e Fernando Oliveira Piedade, no dia 13 de novembro de 2020 (sessão virtual 
ZOOM). 
6 – Processos Acadêmicos:  
a) Pedido de coorientação de Mirela Gonçalves Portugal, instrumentalizado com a 
aprovação do orientador, professor Gabriel Marques, e do coorientador, professor 
Jaime Barreiros. Aprovado à unanimidade; 
b) Pedido de coorientação de Leandro Fernandez Teixeira, instrumentalizado com a 
aprovação do orientador, professor Rodolfo Pamplona, e do coorientador, professor 
Fredie Didier. Aprovado à unanimidade; 
c) Requerimento de Fernando Azevedo Alves Brito. Assunto: trancamento do 
semestre letivo suplementar por motivo de saúde. Considerando que o SLS tem caráter 
especial e facultativo, ficou o pedido, à unanimidade, provido parcialmente para 
cancelar a matrícula em todos os componentes curriculares nas quais o aluno tenha se 
inscrito no SLS; e, para o próximo semestre, de acordo com o estado de saúde do aluno, 
o colegiado analisará novo pedido de trancamento; 
d) Requerimento de Nairo Elo de Cerqueira Lima Neto. Assunto: convocação de 
matrícula para preenchimento de suposta vaga residual. Indeferido, por maioria, por 
contrariar o edital e as normas de ingresso da UFBA. 
7 – Proposta de criação da disciplina optativa MICROSSISTEMA DOS PROCESSOS 
COLETIVOS - para a grade dos cursos de Mestrado e Doutorado do PPGD: foi 
apresentado pelo professor Fredie Didier o plano de aprendizagem para uma nova 
disciplina optativa que tratará de estudos sobre os processos coletivos intitulada 
MICROSSISTEMAS DOS PROCESSOS COLETIVOS. A proposta vem justificada pela 
necessidade de uma nova disciplina para ampliar os estudos e investigação da tutela 
coletiva de direitos. A proposta foi aprovada à unanimidade e será encaminhada para o 
CAE; 
8 – Apresentação de programa para a disciplina DIRB90 – Tópicos Especiais em Direito 
e Pós-modernidade (antiga DIRB23), pelo professor Heron Gordilho para o semestre 
2021.1. A disciplina trará conteúdos sobre o direito dos animais (Animal Law) e deverá 
ser ministrada totalmente em língua inglesa. Aprovado, à unanimidade. 
9 – Análise de relatório final do Curso de Especialização em Direitos Humanos e 
Contemporaneidade: o professor Ricardo Maurício foi designado como relator, cujo 
parecer deverá ser emitido na próxima reunião, marcada para o dia 17/12/2020. 
10 – O que ocorrer: 



a) o professor Saulo Casali expôs oralmente situação ocorrida em sua turma de DHDF 
no SLS, em relação à aluna Maria Eliane Alves de Sousa. Diante do fato, e por solicitação 
do professor, foi indicado à unanimidade outro professor da área de direito 
constitucional (Dirley da Cunha Junior) para realizar a avaliação da aluna na disciplina;    
b) Aprovado à unanimidade o orçamento para a revisão e normatização do livro 
“DIREITO E RELAÇÕES SOCIAIS”, obra de autoria do professor Julio Rocha em parceria 
com os alunos do DINTER;  
c) Foi aprovada à unanimidade a utilização de recursos existentes, através das rubricas 
próprias relacionadas aos recursos DINTER/MINTER/FAPEX, para editoração de livros 
organizados por professores do programa e que tiveram requerimento dirigido ao 
Programa até a data da presente reunião; 
d) Aprovada à unanimidade, por proposta do professor Ricardo Maurício, uma moção 
de agradecimento à empresa LGV, que deu apoio técnico na 2ª SAEJ – PPGD; 
e) Aprovada à unanimidade, por proposta do professor Julio Rocha, moção de 
aclamação ao professor Ricardo Maurício realização e condução da 2ª SAEJ – PPGD; 
f) Registrada a aprovação ao WEBINAR INTERNACIONAL "As verdades no saber 
científico". Realizado no dia 27/11, o evento foi orientado pelos professores Nelson 
Cerqueira e Rodolfo Pamplona e organizado pelos alunos do mestrado vinculados à 
disciplina MÉTODOS DO TRABALHO CIENTÍFICO; 
g) Para o planejamento 2021.1, foi solicitado o levantamento de demanda; 
h) Ficou definido à unanimidade que, em 2021.1, não haverá turma específica para o 
DINTER, visto que a maior parte da turma já cursou quase todos os créditos obrigatórios, 
entre eles as disciplinas básicas e fundamentais, admitindo-se a matrícula dos alunos do 
DINTER interessados em disciplinas regulares do PPGD; 
i) Ficou definido à unanimidade que, em 2021.1, serão oferecidas 03 turmas 
exclusivas para o MINTER, sendo 01 básica, 01 fundamental e 01 optativa;  
Nada mais havendo a tratar, o Coordenador, professor Saulo José Casali Bahia, 
agradeceu a atuação de todos e encerrou a reunião, da qual, foi lavrada a presente ata 
que segue encaminhada por via eletrônica para aprovação do Colegiado. Salvador, 04 
de dezembro de 2020. 
 

 
Saulo José Casali Bahia 
Coordenador do PPGD 


