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

DIREITO DA UFBA, REALIZADA POR MEIO VIRTUAL NO DIA 22 DE AGOSTO

DE 2022.

No vigésimo segundo dia do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois, às oito 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 Alessandra Prado, Leandro da Cunha, Saulo Casali,

Maurício Requião e Wálber Carneiro; 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 Recursos do PROAP: Aprovou-se, por unanimidade, a compra de passagens e diária para

Brasília em nome do professor Ricardo Maurício Freire Soares, que, como coordenador do

PPGD/UFBa no período de elaboração do relatório enviado ao Coleta CAPES durante o ano de

2021, representará a coordenação do programa em reunião de Coordenações dos Programas de

Pós-Graduação em Direito organizada pela área de Direito da CAPES a ser realizada no dia 31

de agosto de 2021. Em seguida, aprovaram-se as seguintes diretrizes para a alocação de recursos

do PROAP: (a) parte dos recursos será utilizada para custear a publicação de livro em

homenagem à professora Maria Auxiliadora Minahim, por meio de contratação com editora a

ser definida após cotação; (b) parte dos recursos será utilizada para custear a renovação das

plataformas digitais de periódicos/livros HeinOnline e Biblioteca Digital (RTOnline e

Proview); (c) os professores do PPGD/UFBA deverão enviar eventuais pedidos de utilização

de recursos para a composição de bancas examinadoras de dissertação/tese e realização de

viagens nacionais e/ou internacionais até o dia 08 de setembro de 2022; e (d) no caso de não



ser possível contemplar todas as demandas mencionados no item anterior, o Colegiado do

PPGD estabelecerá critérios de prioridade para o atendimento aos pedidos formulados pelos

docentes do programa.

2 Processos acadêmicos

2.1 Requerimentos de tirocínio docente: foram aprovados, por unanimidade, os pedidos

formulados pelos estudantes Gabriel César dos Santos e Lívia Cardoso Louzada.

2.2 Relatórios de tirocínio docente: foram aprovados, por unanimidade, os relatórios

apresentados pelos estudantes Augusto Alberto da Silva, Giúlia Karine Vasconcelos

Ribeiro, Paulo Afonso de Andrade Carvalho e Pedro de Oliveira Duarte.

2.3 Homologação de atas de exames de qualificação: foram homologadas, por unanimidade,

as atas dos exames de qualificação dos estudantes Luiz Gabriel Batista Neves e Tiago Soares

Vicente.

2.4 Homologação de composição de bancas de defesa de dissertação/tese: foram

homologadas, por unanimidade, as composições das bancas dos estudantes Ariadne Muricy

Barreto (ad referendum), Emilio Elias Melo de Britto, Leonardo Alves dos Santos, Luiz

Gabriel Batista Neves, Mônica Antonieta Magalhães da Silva (ad referendum) e Rafael

Carvalho Ribeiro (ad referendum).

2.5 Homologação de atas de defesa de dissertação/tese: foram homologadas, por

unanimidade, as atas das defesas dos estudantes Danilo Oitaven Schindler, Rafael Carvalho

Ribeiro eMônica Antonieta Magalhães da Silva.

2.6 Pedido de dispensa de realização de exame de proficiência formulado pelo estudante

Marcos Fellipe Gomes de Carvalho Santos: deferido por unanimidade.

2.7 Pedidos de aproveitamento de disciplinas

2.7.1 Alexandra Maciel Veiga: deferido por unanimidade o aproveitamento da

disciplina optativa "DIRA70 – Estado, sociedade e relações de trabalho", cursada pela

requerente como aluno especial.

2.7.2 André Luiz Batista Neves: deferido por unanimidade o aproveitamento da

disciplina "Elementos de teoria constitucional", cursada no PPGD/UNB, como disciplina

optativa, por equivalência com o componente curricular do PPGD/UFBA "DIRA03 –

Jurisdição constitucional comparada e novos direitos".



2.7.3 Felipe Ventin da Silva: deferido por unanimidade o aproveitamento, como

disciplinas optativas, dos componentes "Direitos humanos e direitos fundamentais",

"Autonomia privada", "Teoria geral do direito civil" e "Fundamentos do direito civil", cursados

durante o mestrado no próprio PPGD, por equivalência, respectivamente, com as disciplinas do

currículo vigente "DIRA56 – Direitos humanos e direitos fundamentais”, "DIRA68 – Relações

Jurídicas Privadas e Direitos Fundamentais", "DIRA02 – Paradigmas Atuais do Conhecimento

Jurídico" e "DIRB91 – "Tópicos em Direito, Cultura e Relações Sociais".

2.7.4 Jaqueline Matos Ferreira: deferido por unanimidade o aproveitamento das

disciplinas “DIRA55 – Métodos do trabalho científico" (básica), “DIRA63 – Tutela

constitucional do processo” (optativa), “DIRA70 – Estado, sociedade e relações de trabalho"

(optativa) e “DIRA56 – Direitos humanos e direitos fundamentais” (fundamental), cursadas

pela requerente como aluna especial.

2.7.5 Rafael Silva Verdival dos Santos: deferido por unanimidade o aproveitamento

das disciplinas "Bioética e elaboração simbólica da linguagem" e "Autonomia, bioética e

situações existenciais", cursadas no PPGD/UCSAL, como disciplina optativa, por equivalência

com o componente curricular "DIRA69 – Estatuto Epistemológico da Bioética".

2.7.6 Raphael Leal Roldão Lima: deliberou-se por unanimidade: (a) pelo

indeferimento do pedido de aproveitamento de estudos da disciplina "Seminário de Pesquisa e

Integração", cursada pelo requerente durante o mestrado, para fins de dispensa da disciplina

homônima de doutorado. O Colegiado adotou a ratio, estabelecida em decisões anteriores, de

que a avaliação, em tais disciplinas (assim como em todas as disciplinas básicas), é voltada

especificamente para o projeto de pesquisa desenvolvido pelo(a) aluno(a) durante o curso de

mestrado/doutorado, motivo pelo qual os estudos realizados no curso de mestrado não podem

ser aproveitados para o curso de doutorado, o que se depreende, inclusive, do fato de os

componentes curriculares, a despeito de serem homônimos, terem códigos distintos; e (b) pelo

deferimento dos pedidos de aproveitamento dos componentes curriculares "DIRA61 – Direito

e Ecologia", "DIRB97 – Direito Animal Comparado" e "DIRA56 – Direitos Humanos e

Direitos Fundamentais”, cursados durante o mestrado, como disciplinas optativas.

2.7.7 Rubens Lira Barros Pacheco: deferido por unanimidade o aproveitamento como

disciplinas optativas: do componente curricular "Modelos alternativos de intervenção penal",

cursado pelo requerente como aluno especial no próprio PPGD; e dos componentes curriculares

"Direitos fundamentais e justiça penal consensual" e “Direitos humanos de vulneráveis em

perspectiva", cursados no Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal de



Sergipe, por equivalência, respectivamente, com as disciplinas do PPGD/UFBa “Tópicos

especiais em Direito Penal” e “Direitos Humanos e Direitos Fundamentais”.

2.7.8 Talita Benaion Thevenin: deferido por unanimidade o aproveitamento das

disciplinas “DIRA01 – Teorias do Direito e da Justiça" (fundamental) e “DIRB90 – Tópicos

especiais em Direito e pós-modernidade” (optativa), cursadas como aluna especial.

2.8 Pedidos de dispensa de realização de tirocínio docente

2.8.1 Felipe Ventin da Silva, Fernanda Ferreira dos Santos Bacelar Silva eRaphael

Leal Roldão Lima: deferidos por unanimidade.

2.8.2 Rafael Silva Verdival dos Santos: indeferido por unanimidade, dado o fato de o

estudante ter fundamentado o seu requerimento no fato de ter desenvolvido atividade de

tirocínio em instituição de ensino superior privada.

2.9 Relatório de estágio pós-doutoral apresentado por Luciano Rocha Santana: convertido

em diligência para retificação do documento, de modo que sejam satisfeitas as seguintes

exigências das Normas Complementares nº 01 do PPGD/UFBa: (a) comprovar

documentalmente as duas publicações e a realização da exposição presencial aberta; (b) retirar

do relatório as publicações dos anos de 2019 e 2020, já que o estágio pós-doutoral se iniciou

em 2021; e (c) inserir análise/reflexão da contribuição que o pós-doutorando considera ter

recebido da UFBA e vice-versa.

3 O que ocorrer: aprovado por unanimidade o registro do 1º Congresso Baiano de Direito Civil

Professor Orlando Gomes, a ser realizado nos dias 05 e 06 de outubro de 2022, como evento

interinstitucional organizado pelo PPGD/UFBa (coordenação do professor Leandro da Cunha),

pela Faculdade Baiana de Direito e pela UCSAL.

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, 22 de agosto de 2022.

Daniel Oitaven Pearce Pamponet Miguel

Coordenador do PPGD/UFBa
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ATA Nº 6233/2022 - FADIR (12.01.22) 

 NÃO PROTOCOLADO)(Nº do Protocolo:

(Assinado eletronicamente em 23/08/2022 16:56 )
ALESSANDRA RAPACCI MASCARENHAS PRADO

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

DDPUB/FADIR (12.01.22.01)

Matrícula: 1920054

(Assinado eletronicamente em 22/08/2022 22:16 )
DANIEL OITAVEN PEARCE PAMPONET MIGUEL

COORDENADOR DE CURSO - TITULAR

PPGD (12.01.22.03)

Matrícula: 3788998

 (Assinado eletronicamente em 23/08/2022 17:58 )
GEMIMMA CAROLINE LEAL DA SILVA

ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO

FADIR (12.01.22)

Matrícula: 3062540

 (Assinado eletronicamente em 22/08/2022 22:43 )
LEANDRO REINALDO DA CUNHA
PROFESSOR TITULAR-LIVRE MAG SUPERIOR

DDPRIV/FADIR (12.01.22.06)

Matrícula: 2354186

 (Assinado eletronicamente em 23/08/2022 16:12 )
MAURICIO REQUIAO DE SANT ANA

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

DDPRIV/FADIR (12.01.22.06)

Matrícula: 2898558

 (Assinado eletronicamente em 23/08/2022 08:08 )
SAULO JOSE CASALI BAHIA

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

DEJF/FADIR (12.01.22.15)

Matrícula: 1076103

 (Assinado eletronicamente em 23/08/2022 16:20 )
WALBER ARAUJO CARNEIRO

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

DEJF/FADIR (12.01.22.15)

Matrícula: 1843318

 (Assinado eletronicamente em 23/08/2022 09:46 )
FABIO DA SILVA SANTOS

DISCENTE

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO (PPGD)

Matrícula: 2019135467
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