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ATA DA REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO DA 
FACULDADE DE DIREITO – UFBA, REALIZADA NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 

2017. 
 
Aos vinte e três dias do mês de novembro de dois mil e dezessete, às nove horas, na 

Faculdade de Direito da UFBA, foi realizada reunião do Colegiado do PPGD coordenada 
pelo Prof. Saulo José Casali Bahia, estando presentes os professores Alessandra Rapacci 

Mascarenhas Prado, Daniel Oitaven Pamponet Miguel, Julio César de Sá da Rocha, 
Maurício Requião de Sant’Anna, Wilson Alves de Souza, Sebastian Borges de 
Albuquerque Mello, Wálber Araújo Carneiro, e os representantes do Mestrado e do 

Doutorado Rafael Blusky Pinto dos Santos e Rafaela Alban Cerqueira, respectivamente. 
Iniciou-se então a deliberação dos seguintes pontos da pauta: 1 - Homologada a ata da 

reunião de 26.10.2017, por unanimidade, sem os votos dos ausentes naquela reunião. 
2 - Homologados os exames de qualificação dos seguintes alunos: Luciana Mirella 
Lacerda de Jesus, Gilmar Miranda Freire, Lorena Matos Gama, Dafne da Silva 

Duarte e Olívio Albino Canfão. 3 – Homologada a defesa de dissertação de Simone 
Azevedo Rocha, intitulada “A assimetria da relação médico-paciente: repensando o 

poder decisório do médico”, aprovada com nota 7,0 (sete), pela banca composta dos 
professores doutores Mônica Neves Aguiar da Silva, Maria Auxiliadora de Almeida 
Minahim e Mário de Seixas Rocha, no dia 21/11/2017. Homologada a defesa de tese 

Ana Conceição Barbuda Sanches Guimarães Ferreira, intitulada “ A teoria da 
transcendência dos motivos determinantes e o Supremo Tribunal Federal: um estudo a 

partir do Direito Animal”, aprovada com nota 10,0 (dez), pela banca composta dos 
professores doutores Heron José de Santana Gordilho, Tagore Trajano de Almeida Silva, 
Dirley da Cunha Júnior, Lucas Gonçalves da Silva e Thaís Novaes Cavalcanti, no dia 

13/11/2017. 4 - Deliberou-se por unanimidade homologar a composição das bancas dos 
alunos Lorena Matos Gama, Dafne da Silva Duarte, Tamires Vieira Lopes 

Machado, Jamille de Seixas Souza, Géssica Miranda Freire, Felipe Vieira 
Batista, Daniel Nicory do Prado, Luciana Mirella Lacerda de Jesus e Gilmar 

Miranda Freire, sendo que, quanto à banca de Lorena Matos Gama, decidiu-se 
incluir na sua composição a profa. Maria da Graça de Antunes Varella, da UCSal.  5 - 
Deliberou-se por unanimidade formar comissão para análise de admissão de alunos 

estrangeiros, integrada pelos professores Wilson Alves de Souza, Saulo José Casali 
Bahia e Maurício Requião de Sant’Anna. 6 - Deliberou-se por unanimidade admitir a 

matrícula do aluno estrangeiro Domingos Nhamboca Hale Bacião, para o semestre 
2018.1.  Pelo prof. Julio Rocha foi informado que o PPGD foi contemplado no edital 
3/2015 com o recebimento de recursos para infra-estrutura de pesquisa, pela FAPESB. 

Informou ainda que a finalidade do projeto, coordenado pelos professores Julio Rocha e 
Heron Santana, é a aquisição de computadores, livros estrangeiros, estrutura de 

transmissão on line e monitoramento para avaliação do programa. Deliberou-se por 
unanimidade pela realização da próxima reunião do Colegiado, no dia 5/12/17, às 9h, 
Aprovou-se por unanimidade a alteração do edital de (re)credenciamento de 



professores para 2018, com o acréscimo de parágrafo único ao artigo 8o, com o 
seguinte teor: “Terão preferência sobre os credenciamentos os recredenciamentos de 

professores quando estes postularem o mesmo regime possuído (20h ou 10h). No caso 
de a postulação envolver alteração do regime de 20h para 10h ou vice-versa, esta 

preferência não se verificará”. Deliberou-se ainda que o vice-coordenador em exercício 
deveria imediatamente subscrever e publicar edital retificador. Deliberou-se ainda que 
os editais 8 e 9/2017 deveriam possuir ampla publicidade através de envio por e-mail 

aos professores da FUFBA e publicação na página da FDUFBA. Adiou-se por 
unanimidade a deliberação sobre o edital de seleção de alunos para o mestrado e 

doutorado (2018), devendo o prof. Saulo Casali encaminhar minuta para análise e 
formulação de destaques até 4/12/17, a fim de que apenas os mesmos possam ser 
apreciados na reunião de 5/12/2017. Deliberou-se por unanimidade pelo deferimento 

da dispensa de tirocínio docente requerida por João Paulo Lordelo Guimarães 
Tavares. Deliberou-se por unanimidade pelo deferimento do trancamento requerido por 

Simone Santana da Cruz, sob condição suspensiva de juntada do atestado médico 
referido no requerimento, no prazo de dez dias. Deliberou-se por unanimidade remeter 
ao Departamento onde lotado o requerente os Projetos de Sarau Literário I e II. 

Deliberou-se por unanimidade pelo deferimento do aproveitamento de disciplinas 
requerido por Dafne da Silva Duarte, observada as respectivas equivalências. 

Deliberou-se por unanimidade deferir o trancamento do semestre 2017.2 requerido por 
Debora Achy de Afonseca. Deliberou-se por unanimidade por indeferir a indicação de 

co-orientadora apresentado por Kathiuscia Gil Santos, em razão de não comprovação 
de preenchimento das condições estabelecidas pelo PPGD/UFBA para orientação de 
doutores.  Deliberou-se por unanimidade pelo deferimento do trancamento de disciplina 

(DIRA70) requerido por Hiolanda da Silva Rego, sob condição suspensiva de juntada 
do atestado médico referido no requerimento, no prazo de dez dias. Deliberou-se por 

unanimidade converter em diligência o requerimento de Leandro Vinicius Fonseca 
Rozeira, para que fosse apresentada comprovação e justificativa para o pedido. 
Deliberou-se por unanimidade pelo deferimento do trancamento do semestre 2017.2 

requerido por Isabella Borges de Araújo, considerando o impacto da atual reforma 
trabalhista sobre a pesquisa em desenvolvimento.  Deliberou-se por unanimidade pelo 

deferimento da exclusão do histórico, requerida por Vicente da Cunha Passos Júnior, 
da atividade seminário de pesquisa, no semestre onde constou sua reprovação. 
Deliberou-se por unanimidade pelo deferimento do aproveitamento de seminário de 

pesquisa, requerido por Lázaro Alves Borges, e por converter em diligência o pedido 
quanto à outra disciplina indicada, a fim de que o professor da mesma informe a 

frequência e nota obtidas pelo requerente. Deliberou-se por unanimidade pela imediata 
e urgente cobrança dos processos com carga, relacionados a reconhecimento de 
diploma estrangeiro. Deliberou-se por unanimidade pela aprovação do parecer favorável 

da comissão, quanto a Seabra Fábio de Oliveira (reconhecimento de diploma 
estrangeiro). Deliberou-se por unanimidade, impedido o interessado, pela aprovação do 

parecer favorável da comissão, quanto a Wilson Alves de Souza (reconhecimento de 
diploma estrangeiro). Deliberou-se por unanimidade pelo desligamento dos cursos de 
mestrado e de doutorado dos alunos indicados nas listas anexadas a esta ata, em razão 

de ausência de matrícula em semestre anterior ou em curso, exceto quanto a Lorena 
Matos Gama e Vinicius Soares Carvalho (mestrado) e Raissa Pimentel Silva 

(doutorado), que tiveram as justificativas apresentadas já acolhidas pelo Colegiado do 
PPGD. Nada mais havendo a tratar, o Prof. Saulo Casali agradeceu a 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, 23 de novembro de 2017. 
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