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

DIREITO DA UFBA, REALIZADA POR MEIO VIRTUAL NO DIA 06 DE JULHO DE 

2022. 

 

No sexto dia do mês de julho do ano de dois mil e vinte e dois, às nove 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 conduzida pelo Prof. Daniel Oitaven 

Pearce Pamponet Miguel, coordenador do PPGD/UFBA, estando presentes os seguintes 

membros do Colegiado: os professores Saulo Casali, Wálber Carneiro, Alessandra Prado, 

Leandro da Cunha, Lawrence Estivalet, Maurício Requião e Murilo Oliveira; o representante 

discente do mestrado Gerson Cardoso Junior; o representante discente do doutorado Fábio da 

Silva Santos; e a representante do corpo técnico-administrativo Gemimma Caroline Leal da 

Silva. Iniciou-se então a deliberação sobre os seguintes pontos de pauta:  

 

1 Homologação da ata da reunião do Colegiado ocorrida no dia 21/06/2022: Aprovou-se, 

por unanimidade, que seria realizada via SIPAC. 

 
2 Edital de aluno especial 2022.2 e limite de vagas de alunos de graduação nas turmas do 

PPGD: O professor Daniel apresentou minuta de edital de seleção de alunos especiais. Posta a 

matéria em discussão, os membros do Colegiado do PPGD formularam sugestões pontuais de 

mudança no texto. A versão final do edital foi aprovada por unanimidade, conforme texto anexo 

a esta ata. Em seguida, colocou-se em discussão a quantidade máxima de alunos de graduação 

que poderiam ser matriculados em cada turma do PPGD (com exceção das disciplinas básicas, 

as quais não comportam matrículas de alunos especiais, tampouco de alunos regulares de 

graduação). Após a discussão, aprovou-se, por maioria, o número máximo de três alunos de 



graduação, vencidos o professor Murilo e o representante do mestrado Gerson, que votaram 

pelo número de máximo de oito alunos, e o professor Daniel, que votou pelo número máximo 

de cinco alunos. 

 

3 Desligamento de estudantes por descumprimento dos prazos máximos de conclusão do 

curso e/ou das exigências de realização de matrícula: colocou-se em discussão o status da 

estudante Mônica Antonieta Magalhães Silva, que: 1) por não ter realizado matrícula em quatro 

semestres letivos seguidos (semestre letivo suplementar, 2021.1, 2021.2 e 2022.1), teria 

infringido o art. 36, IV, do Regimento do PPGD e o art. 76, IV, do Regulamento de Ensino de 

Graduação e Pós-graduação stricto sensu da UFBa; e 2) por não ter concluído o curso dentro 

do prazo máximo, teria infringido o art. 36, VII, do Regimento do PPGD e o art. 76, V, do 

Regulamento de Ensino de Graduação e Pós-graduação stricto sensu da UFBa. Inicialmente, o 

professor Daniel descreveu a linha temporal relativa à trajetória acadêmica da estudante desde 

seu ingresso no curso (semestre letivo 2016.2) até a data da reunião. Em seguida, o Colegiado 

do PPGD limitou a presença na sala virtual de reunião aos seus próprios membros e à 

interessada, de modo a resguardar o sigilo dos detalhes relativos aos problemas de saúde e de 

vida pessoal relatados pela estudante em sua manifestação. Após a discussão da matéria, 

deliberou-se, por maioria – vencidos o representante estudantil Gerson, o professor Lawrence 

e o professor Wálber – que a estudante será desligada do curso caso não defenda sua tese de 

doutorado até 1o/08/2022. 

 

Às 13:30, deliberou-se, por unanimidade, pelo encerramento da reunião, a qual já tinha 

duração de quatro horas, aprovando-se a realização de uma reunião na semana seguinte, na qual 

os demais itens da pauta seriam apreciados. Em seguida, o professor Daniel Oitaven Pearce 

Pamponet Miguel agradeceu a todos e lavrou a presente ata, encaminhada por via eletrônica 

para aprovação do Colegiado do PPGD. 

 

 Salvador, 06 de julho de 2022. 

 
 

 
Daniel Oitaven Pearce Pamponet Miguel 

Coordenador do PPGD/UFBa 

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 
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 NÃO PROTOCOLADO)(Nº do Protocolo:

 (Assinado eletronicamente em 27/07/2022 09:25 )
ALESSANDRA RAPACCI MASCARENHAS PRADO

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

DDPUB/FADIR (12.01.22.01)

Matrícula: 1920054

 (Assinado eletronicamente em 27/07/2022 06:40 )
DANIEL OITAVEN PEARCE PAMPONET MIGUEL

COORDENADOR DE CURSO - TITULAR

PPGD (12.01.22.03)

Matrícula: 3788998

 (Assinado eletronicamente em 28/07/2022 09:03 )
GEMIMMA CAROLINE LEAL DA SILVA

ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO

FADIR (12.01.22)

Matrícula: 3062540

 (Assinado eletronicamente em 27/07/2022 10:05 )
LAWRENCE ESTIVALET DE MELLO

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

DDPRIV/FADIR (12.01.22.06)

Matrícula: 3194265

 (Assinado eletronicamente em 27/07/2022 11:03 )
LEANDRO REINALDO DA CUNHA
PROFESSOR TITULAR-LIVRE MAG SUPERIOR

DDPRIV/FADIR (12.01.22.06)

Matrícula: 2354186

 (Assinado eletronicamente em 27/07/2022 07:38 )
MAURICIO REQUIAO DE SANT ANA

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

DDPRIV/FADIR (12.01.22.06)

Matrícula: 2898558

 (Assinado eletronicamente em 27/07/2022 17:33 )
MURILO CARVALHO SAMPAIO OLIVEIRA

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

DDPRIV/FADIR (12.01.22.06)

Matrícula: 2493765

 (Assinado eletronicamente em 28/07/2022 19:45 )
SAULO JOSE CASALI BAHIA

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

DEJF/FADIR (12.01.22.15)

Matrícula: 1076103

 (Assinado eletronicamente em 28/07/2022 11:06 )
WALBER ARAUJO CARNEIRO

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

DEJF/FADIR (12.01.22.15)

Matrícula: 1843318

 (Assinado eletronicamente em 27/07/2022 06:54 )
FABIO DA SILVA SANTOS

DISCENTE

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO (PPGD)

Matrícula: 2019135467

 (Assinado eletronicamente em 27/07/2022 11:36 )
GERSON CONCEIÇÃO CARDOSO JÚNIOR

DISCENTE

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO (PPGD)

Matrícula: 2021110189
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