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ATA DA REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO DA FACULDADE DE DIREITO – UFBA, REALIZADA NO DIA 
26 DE JULHO DE 2019. 
 
Ao vigésimo sexto dia do mês de julho do ano de dois mil e dezenove, às 
onze horas, na sala 112 da Faculdade de Direito da UFBA, foi realizada 
reunião do Colegiado do Programa, coordenada pelo Prof. Saulo José Casali 
Bahia, estando presentes os professores Maria Auxiliadora Minahim, Fredie 
Souza Didier Júnior, Daniel Oitaven Pamponet Miguel, Ricardo Maurício 
Soares, Mario Jorge Philocreon, as representantes estudantis Analice Cunha 
e Nicole Porcari e 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 nos dias 
12.07.2019 e 22.07.2019.  As atas foram homologadas, por unanimidade.  
2 – Julgamento de recursos Prova de Títulos (Seleção Mestrado e 
Doutorado 2019.2. Obs: pontos eventualmente acrescidos, em razão 
de cômputo não realizado, ou reduzidos, em razão de cômputo 
indevido, ainda sem divisão por 80 no caso de doutorado e de 40 no 
caso de mestrado): 

1.   Aline Santana Alves. Por unanimidade, prejudicado quanto à prova 
de conhecimento, por já haver sido apreciado e julgado o recurso, e 
deferido em parte quanto aos títulos, acrescendo-se cinco pontos; 

2.   Ana Luiza Teixeira Nazário. Por unanimidade, deferido em parte, 
acrescendo-se trinta pontos; 

3.   André Navarro Silva Guedes. Por maioria, deferido em parte, 
acrescendo-se cinquenta pontos; 

4.   Antoniel Figueiredo Oliveira. Por unanimidade, deferido em parte, 
acrescendo-se vinte pontos; 

5.   Aquiles Santos Mascarenhas. Por unanimidade, deferido em parte, 
atribuindo-se a pontuação total e final de 385 pontos; 

6.   Arthur Argolo. Por unanimidade, deferido em parte, acrescendo-se 
sessenta e cinco pontos; 

7.   Arthur de Oliveira D´Arede. Por unanimidade, deferido em parte, 
atribuindo-se a pontuação total e final de 55 pontos; 

8.   Bruna Alencar Carvalho. Por unanimidade, foi inalterada a nota 
atribuída na prova de conhecimento, considerando-se a inscrição para 
o mestrado e a prova respectiva, com o que se deixou de atribuir 
pontuação aos títulos apresentados, sendo a candidata excluída da 
seleção; 



9.   Dalila Lima Marques. Por unanimidade, foi indeferido o recurso, 
considerando a inexistência de omissão no cômputo dos títulos; 

10.  Daniela Lima de Andrade Borges. Por unanimidade, deferido em 
parte, atribuindo-se a pontuação total e final de 295 pontos. Em 
relação ao outro objeto do recurso e considerando também a 
possibilidade de retificação de erro material de ofício pelo Colegiado, 
foram reduzidos 15 pontos da nota de títulos do candidato Leandro 
Aragão Wernek; 

11.  Fernanda Rego Oliveira Dias. Por unanimidade, deferido em parte, 
acrescendo-se quinze pontos; 

12.  Flavvya Wanessa Abreu Marques. Por unanimidade, deferido em 
parte, considerando também a possibilidade de retificação de erro 
material de ofício pelo Colegiado, foram reduzidos 55 pontos da nota 
de títulos da candidata Kesia Costa Magalhães; 

13.  Gustavo Cunha Prazeres. O candidato desistiu do recurso por 
manifestação oral durante a reunião. Recurso prejudicado. 

14.  Hiolanda Silva Rego. Por unanimidade, deferido, atribuindo-se a 
pontuação total e final de 175 pontos; 

15.  Isabella Lucia Poidomani. Por unanimidade, deferido em parte, 
acrescendo-se vinte pontos; 

16.  João Victor Marques da Silva. O Colegiado manteve a decisão 
anterior indeferindo o recurso, pelos motivos indicados na ata da 
reunião respectiva. 

17.  Juliana Castro Gavazza. Por unanimidade, foi indeferido o recurso, 
considerando a inexistência de omissão no cômputo dos títulos; 

18.  Juliana Manciola Mascarenhas Guerra. Por unanimidade, deferido 
em parte, acrescendo-se cento e vinte pontos; 

19.  Larissa Peixoto Silva. Por maioria, deferido em parte, considerando 
também a possibilidade de retificação de erro material de ofício pelo 
Colegiado: reduzidos 35 pontos da nota de títulos da candidata Laísla 
Carla de Carvalho Silva; 

20.  Lara Oliveira Sampaio. Por unanimidade, foi indeferido o recurso, 
considerando a inexistência de omissão no cômputo dos títulos; 

21.  Maiana Guimarães de Sousa e Silva. Por unanimidade, deferido em 
parte o recurso, considerando também a possibilidade de retificação 
de erro material de ofício pelo Colegiado. Foram reduzidos pontos da 
nota de títulos do candidato Usiel Brito Santos, cujo total, já aplicado 
o divisor, correspondeu a 3,25; 

22.  Marcos Paulo Santa Rosa Matos. Por unanimidade, deferido em 
parte, acrescendo-se sessenta pontos; 

23.  Marina Azevedo Schubert. Por maioria, foi indeferido o recurso, 
considerando a inexistência de omissão no cômputo dos títulos; 

24.  Michele Maria Costa Machado. Por unanimidade, foi indeferido o 
recurso, considerando a inexistência de omissão no cômputo dos 
títulos; 

25.  Naiara Carneiro Nunes. Por unanimidade, foi indeferido o recurso, 
considerando a inexistência de omissão no cômputo dos títulos; 

26.  Paloma Braga Araújo de Souza. Por unanimidade, deferido em 
parte, atribuindo-se a pontuação total e final de 315 pontos; 

27.  Patrícia de Menezes Brandão. Por unanimidade, deferido em parte, 
acrescendo-se cem pontos; 



28.  Paulo Pryston. Por unanimidade, deferido em parte, acrescendo-se 
cento e quinze pontos; 

29.  Raphael Leal Roldão Lima. Por unanimidade, deferido, para 
estabelecer a nota de títulos, já aplicado o divisor, correspondendo a 
6,25; 

30.   Renata Cerqueira Nabuco Oliveira. Por unanimidade, deferido em 
parte, acrescendo-se vinte e cinco pontos; 

31.  Ricardo Duarte Guimaraes. Por maioria, deferido em parte, 
considerando também a possibilidade de retificação de erro material 
de ofício pelo Colegiado, foram reduzidos 10 pontos da nota de títulos 
do candidato Gustavo Cunha Prazeres; 

32.  Rodrigo do Valle Oliveira. Por unanimidade, foi indeferido o recurso, 
considerando a inexistência de omissão no cômputo dos títulos; 

33.  Tamaya Luna Publio Dias. Por unanimidade, deferido em parte, 
acrescendo-se cinco pontos; 

34.  Vicente Coni. Por unanimidade, deferido em parte, atribuindo-se a 
pontuação total e final de 245 pontos; 

3 – Pedidos de aproveitamento de vaga (Aline Santana Alves e Daniela 
Lima de Andrade Borges). Adiados, uma vez que o prazo somente se iniciaria 
a partir da divulgação do resultado final. 
Nada mais havendo a tratar, o Coordenador, professor Saulo José Casali 
Bahia, agradeceu a atuação e 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, 26 de julho de 2019. 
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