
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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, 
NO DIA 31 DE MAIO DE 2021. 

 
Ao trigésimo primeiro dia do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um, às onze horas, 
reuniram-se, através do sistema online GOOGLE MEET, os membros do Colegiado do 
Programa de Pós-Graduação em Direito. A reunião foi coordenada pelo Prof. Ricardo 
Maurício Freire Soares, estando presentes os seguintes membros do Colegiado: Professor 
Daniel Oitaven Pamponet Miguel; Professor Saulo José Casali Bahia; Professor Edilton 
Meireles; Professora Alessandra Prado; Professor Leandro da Cunha; Professor Fredie 
Didier Jr.; Professor Maurício Requião; Professor Walber Carneiro; Professor Rodolfo 
Pamplona Filho; o representante discente do Doutorado Fábio da Silva Santos; e o 
representante do corpo técnico-administrativo Victor Dalencar Guimaraes. Iniciou-se 
então a deliberação dos seguintes pontos da pauta: 
1. Homologação da ata da reunião extraordinária do Colegiado ocorrida no dia 
10/05/2021: Aprovada, à unanimidade. 
2. Processos Acadêmicos Diversos de Pós-Graduando(a)s:  

Homologação da Banca de Defesa de Camila Lemos Azi. Aprovada, à unanimidade. 
Homologação da Banca de Defesa de Tamaya Luna Publio Dias. Aprovada, à 
unanimidade. 
Homologação da Banca de Defesa e Homologação da Ata de Defesa de Leonel Pereira 
João Quade. Aprovada, à unanimidade. 
Homologação da Ata de Defesa de Augusto Checue Chaimite. Aprovada, à unanimidade. 
Homologação da Ata de Defesa de Luíza Guimarães Campos Batista Gomes. Aprovada, 
à unanimidade. 
Homologação da Ata de Defesa de Caio Mousinho Hita. Aprovada, à unanimidade. 
Homologação da Ata de Qualificação, Homologação da Banca de Defesa e Homologação 
da Ata de Defesa de Raphael Leal. Aprovada, à unanimidade. 
Homologação da Ata de Qualificação de Braulindo Costa da Cruz. Aprovada, à 
unanimidade. 
Homologação da Ata de Qualificação de Augusto Barbosa. Aprovada, à unanimidade. 
Homologação da Ata de Qualificação de Vanessa Santana de Jesus Souza. Aprovada, à 
unanimidade. 
Homologação da Ata de Qualificação de N’Gnura Luís Alves. Aprovada, à unanimidade. 
Homologação da Ata de Defesa de Marina Schubert. Aprovada, à unanimidade. 
Homologação da Ata de Defesa de Rafael Ribeiro. Aprovada, à unanimidade. 

Requerimento de Dispensa de Exame de Proficiência em Línguas Estrangeiras formulado por 
João Hora Neto, com apresentação dos devidos certificados. Deferido, à unanimidade.  
Requerimento de Dispensa de Exame de Proficiência em Línguas Estrangeiras formulado por 
Sérgio Bezerra, com apresentação dos devidos certificados. Deferido, à unanimidade.  



Pedido de aproveitamento de disciplinas cursadas no Mestrado formulado por João Francisco 
Liberato. Deferimento, à unanimidade, do aproveitamento das seguintes disciplinas como 
optativas: "DIRA63 – Tutela Constitucional do Processo", "DIRA56 – Direitos Humanos e 
Direitos Fundamentais”, "DIRA57 – Teoria do Processo” (equivalência – "DIRA57 – Direito 
Processual em Transformação") e "DIRA02 – Teoria Geral do Direito” (equivalência – 
“DIRA02 – Paradigmas atuais do conhecimento jurídico"). 
Pedido de trancamento das disciplinas DIRA56 e DIRB90 formulado por Christiane Rabelo 
de Souza, com apresentação de atestados médicos. Deferido à unanimidade.  
Pedido de trancamento do presente semestre letivo formulado por Arnaldo Pereira Souza, 
com apresentação de atestados médicos. Deferido à unanimidade.   
Requerimento de Dispensa de Exame de Proficiência em Língua Estrangeira formulado por 
Frank Land Ribeiro Bastos, com apresentação dos devidos certificados. Deferido à 
unanimidade. 
Requerimento de Dispensa de Exame de Proficiência em Língua Estrangeira formulado por  
Raíssa Fernanda Cardoso Toledo, com apresentação dos devidos certificados. Deferido à 
unanimidade. 
Requerimento de Dispensa de Exame de Proficiência em Língua Estrangeira formulado por  
Vanessa de Castro Dória Melo, com apresentação dos devidos certificados. Deferido à 
unanimidade. 
Requerimento de alteração de idioma para Dispensa de Exame de Proficiência em Língua 
Estrangeira, formulado por Siomara Campos Moreira. Deferido à unanimidade. 
Consulta de Siomara Campos Moreira sobre aceitação de eventuais certificados de exames 
de proficiência online em língua estrangeira. Resposta positiva a partir da fixação pelo 
Colegiado do PPGD/UFBA do seguinte entendimento para casos similares: “Possibilidade de 
Dispensa de Exames de Proficiência em Língua Estrangeira, presenciais ou remotos, realizados 
por instituições de ensino superior, públicas ou privadas, inclusive, com aproveitamento de 
aprovações anteriores de candidato(a)s em processos seletivos de ingresso para Mestrado e 
Doutorado, bem como aqueles realizados por governos estrangeiros ou por entidades 
certificadoras internacionais, desde que haja menção expressa à aprovação do(a) requerente ou, 
em caso negativo, a referência ao aproveitamento de, ao menos, 50 % (cinquenta por cento) 
dos patamares de avaliação”.        
Apresentação de Parecer de Conclusão de Estágio Pós-Doutoral de Ana Conceição Barbuda 
Ferreira, sob a supervisão pedagógica do Professor Heron Santana. Retirado de pauta para 
verificação pelo Professor Fredie Didier Jr. da adequação às normas complementares acerca da 
matéria. Aprovado, à unanimidade. 
Apresentação do Projeto de Pós-Doutorado do Prof. Dr. Eduardo Matos, sob a orientação 
pedagógica do Professor Júlio Rocha. Aprovado, à unanimidade. 
Apresentação do Relatório Final de Atividades de Pós-Doutoramento do Prof. Dr. Cláudio 
Jannotti da Rocha, sob a orientação pedagógica do Professor Edilton Meireles (Processo n. 
23066.021057/2021-16.). Aprovado, à unanimidade. 
3. Situações dos Alunos Especiais ingressos em 2021.1: Aprovada, por maioria, a 
possibilidade de matrícula no semestre letivo 2021.2 em até 2 (dois) componentes curriculares, 
respeitado o limite máximo de registro de quatro disciplinas no respectivo histórico de aluno 
especial, após a devida matrícula dos alunos regulares. 
4. Dispensa de Exame de Proficiência de Língua Estrangeira: Fixação pelo Colegiado do 
PPGD/UFBA do seguinte entendimento para a matéria:  “Possibilidade de Dispensa de Exames 
de Proficiência em Língua Estrangeira, presenciais ou remotos, realizados por instituições de 
ensino superior, públicas ou privadas, inclusive, com aproveitamento de aprovações anteriores 
de candidato(a)s em processos seletivos de ingresso para Mestrado e Doutorado, bem como 
aqueles realizados por governos estrangeiros ou por entidades certificadoras internacionais, 
desde que haja menção expressa à aprovação do(a) requerente ou, em caso negativo, ou a 



referência ao aproveitamento de, ao menos,  50 % (cinquenta por cento) dos patamares de 
avaliação”.        
5. Consulta do Prof. Fábio Periandro. Retirado de pauta para análise na próxima reunião 
ordinária do Colegiado do PPGD/UFBA.   
6. Pedido de Reconsideração Administrativa de Geisa Lopes de Andrade, figurando, como 
interessado, Thiago A. Guimarães de Oliveira. Declaração de impedimento do Professor 
Fredie Didier Jr. para conhecer e apreciar o pleito. Abstenção do Professor Maurício Requião 
e do Professor Wálber Carneiro. Após nova exposição dos motivos do pedido pela requerente 
e pelo interessado, em igual tempo, em respeito à garantia do devido processo legal, o Relator, 
Professor Saulo Casali Bahia, pronunciou-se pelo não conhecimento do pedido, considerando 
a ocorrência de preclusão temporal, sendo tal entendimento acompanhado pela unanimidade 
do Colegiado do PPGD/UFBA. 
7. Requerimento de Gabriel Cesar dos Santos, figurando, como interessado, Júlio Boa Sorte. 
Após nova exposição dos motivos do pedido pelo requerente e pelo interessado, em igual 
tempo, em respeito à garantia do devido processo legal, o Relator, Professor Daniel Oitaven, 
pronunciou-se pelo não conhecimento do pedido, considerando a ocorrência de preclusão 
temporal, sendo tal entendimento acompanhado pela unanimidade do Colegiado do 
PPGD/UFBA. 
8. O que ocorrer: 8.1. Foi deliberada a participação do PPGD/UFBA no EDITAL nº. 001/2021 
PRINT/UFBA, referente à concessão de bolsas de Doutorado Sanduíche no Exterior, com a 
aprovação de Comissão de Seleção, composta pelos seguintes membros: Professor Doutor 
Daniel Oitaven Pamponet Miguel (PPGD/UFBA – Presidente), Professor Doutor Dirley da 
Cunha Júnior (PPGD/UFBA), Professora Doutora Cleide Calgaro (PPGD/Universidade de 
Caxias do Sul) e Doutorando Fábio da Silva Santos (Representante Discente dos Doutorandos 
do PPGD/UFBA). 8.2. Foi informada a realização do “II Papo com a Coordenação” no dia 
28.06.2021, às 11:00 h. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada 
a presente Ata, que segue abaixo assinada.  

 
Salvador, 31 de maio de 2021.  

 
 
 

Ricardo Maurício Freire Soares 
Coordenador do PPGD - UFBA 

 

 

 


