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ATA DA REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO DA 
FACULDADE DE DIREITO – UFBA, REALIZADA POR MEIO VIRTUAL, NO DIA 11 DE 
MARÇO DE 2021 
Ao décimo primeiro dia do mês de março do ano de dois mil e vinte e um, às dez horas, 
reuniram-se, através do sistema on line ZOOM, os membros do Colegiado do Programa 
de Pós-graduação em Direito. A reunião foi inicialmente coordenada pelo Prof. Saulo 
José Casali Bahia e posteriormente conduzida pelo professor Ricardo Maurício Freire 
Soares, estando presentes os membros do Colegiado, professores, Fredie Souza Didier 
Junior, Leandro Reinaldo da Cunha, Daniel Oitaven Pamponet Miguel, Alessandra 
Rapacci Mascarenhas Prado, Jaime Barreiros Neto, Walber Carneiro e Edilton Meireles, 
o representante discente do mestrado Lucas Fernandes, o representante discente do 
doutorado Fábio da Silva Santos 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 no dia 05/02/2021: 
Aprovada, à unanimidade.   
2 – Homologação de Exame de Qualificação: Atendidos aos requisitos exigidos, foi 
homologado à unanimidade o exame de qualificação de Sabrine Kauss. 
3 – Homologação de Composição de Banca de Defesa: Atendidos aos requisitos, foram 
homologadas à unanimidade a composição das bancas de Augusto Checue Chaimite e 
Sabrine Silva Kauss. 
4 – Professor Visitante - Edital 01/2021: Foi apreciado pedido de reconsideração de 
Maria Luiza Alencar Feitosa, candidata inscrita no processo seletivo de Professor 
Visitante e desclassificada por, após exame de documentação, ter sido detectado que a 
mesma possuía vínculo ativo com outra IES pública. A candidata, em seu pedido 
apresenta DOU onde foi publicada a sua aposentadoria, elemento em que sustenta sua 
argumentação. O Colegiado, à unanimidade, indeferiu o pedido, uma vez que o 
documento indicativo de sua aposentadoria não foi tempestivamente juntado no prazo 
de inscrição, havendo, ao revés, indicação em seu currículo na Plataforma Lattes de que 
continuava com vínculo ativo junto a IES federal. De todo modo, ainda que se pudesse 
atender ao pedido de reconsideração, o que não fez o Colegiado, o edital já teve prazo 
de indicação (pelo PPG) de nomes selecionados expirado, e a classificação da candidata, 
que seria o quarto lugar, não a colocaria em condição preferencial a qualquer outro 
candidato melhor classificado. 
5 – Homologação de Defesa de Dissertação e Tese: Preenchidos os requisitos exigidos, 
foram homologadas, à unanimidade, as defesas de mestrado de Jailson Ribeiro Soares, 



intitulada “A Natureza da Responsabilidade Civil do Estado Por Violação do Direito a 
Uma Razoável Duração Do Processo Judicial: Considerações Sobre o Tema À Luz Do 
Princípio Da Dignidade Da Pessoa Humana”, aprovada com nota 8,5 (oito e meio) pela 
banca formada pelos professores Ricardo Maurício Freire Soares, Dirley da Cunha Júnior 
e Marcelo Bezerra Ribeiro, no dia 11 de fevereiro de 2021 (sessão virtual ZOOM); e 
Henrique Breda Foltz Cavalcanti, intitulada “O politica e o juridicamente correto: análise 
jurídica das controvérsias de South Park”, aprovada com nota 9,0 (nove) pela banca 
formada pelos professores Daniel Oitaven Pamponet Miguel, Saulo José Casali Bahia e 
Marcus Seixas. 
6 – Processos Acadêmicos:  
a) Requerimento de Vinícius de Souza Assumpção. Assunto: dispensa de tirocínio 
docente, por ter cursado durante o Mestrado no PPGD. Deferido à unanimidade; 
b) Requerimento de Ivy Góis da Fonsêca Lyra. Assunto: Aproveitamento de disciplinas 
cursadas no PPGD como aluna especial. Deferido à unanimidade ficando o 
aproveitamento como se segue: DIRA68 – Relações Jurídicas Privadas e Direitos 
Fundamentais (Optativa). Deferido à unanimidade; 
c) Requerimento de Diego Gabriel Oliveira Budel. Assunto: Aproveitamento de 
disciplinas cursadas no PPGD como aluno especial. Deferido à unanimidade ficando os 
aproveitamentos como se segue: DIRA70 – Estado, Sociedade e Relações de Trabalho 
(Optativa); DIRB99 – Direito, Arte e Literatura (Optativa); DIRA55 – Métodos do Trabalho 
Científico (Optativa); DIRA68 – Relações Jurídicas Privadas e Direitos Fundamentais 
(Optativa). Deferido à unanimidade. 
7 – Doutorado Sanduíche: preenchido todos os requisitos exigidos, foi aprovado à 
unanimidade o pedido de Janaína Muniz da Silva para realização de Doutorado 
Sanduíche junto à Universidade de Coimbra, no semestre 2021.2; 
8 – Pós-Doc: Relatório final de Keyla Cristina Farias dos Santos: Homologado à 
unanimidade o relatório de pesquisa de pós-doc de Keyla Cristina Farias dos Santos, 
realizado sob a supervisão do professor Mário Jorge Philocreon de Castro Lima, 
comprovado o atendimento às exigências descritas nas Normas Complementares do 
PPGD. O relatório seguirá para apreciação da Congregação da Faculdade de Direito. 
9 – Pós-Doc: pedido de dilatação de prazo de Vladimir de Carvalho Luz: considerando 
exclusivamente as restrições impostas pela pandemia de COVID-19 que levaram à 
suspensão das aulas presenciais e dos prazos acadêmicos e assim impossibilitaram a 
continuidade da pesquisa do requerente, o colegiado aprovou, à unanimidade e com a 
aquiescência do supervisor, professor Walber Carneiro, a suspensão do prazo de 
realização do pós-doc, que deverá ser retomado pelo interessado impreterivelmente no 
semestre que se iniciar após o restabelecimento das atividades presenciais na UFBA. 
10 – Coorientação – Fábio da Silva Santos: o colegiado admitiu à unanimidade a 
indicação do professor Saulo Casali para coorientação do doutorando Fábio da Silva 
Santos, cujo pedido trouxe a anuência do orientador, professor Mário Jorge Philocreon. 
11 – O que ocorrer: 
a) Foi aprovada a participação do PPGD no evento intitulado “Processo Coletivo 
Estrutural: Brasil – Estados Unidos”, em colaboração, por meio do professor Antônio 
Gidi, com a PUC-PR e a UFMG; 
b) Foi aprovado o apoio do PPGD ao evento intitulado “Minicurso de Processo Coletivo 
Estrutural: uma análise comparada” e “III Colóquio de Direito e Processo coletivo da 
FDUFMG”, por meio do professor Antônio Gidi; 



c) Foi aprovada a realização da aula Magna Inaugural do PPGD – UFBA, intitulada “Os 
novos rumos da Pós-graduação em Direito no Brasil”, a ser ministrada pelo professor 
Felipe Chiarello; 
d) Foi aprovada a realização do “2° Workshop/Seminário de Pesquisa e Integração do 
DINTER”, sob a coordenação dos professores Heron Gordilho e Julio Rocha; 
e) Foi adiada a deliberação sobre a publicação de obras individuais de professores do 
Programa com recursos MINTER/DINTER, em razão da necessidade de se auferir a 
disponibilidade de recursos, após a publicação das obras coletivas já aprovadas; 
f) Foi adiada a deliberação sobre a estratégia de designação de bolsas exclusivas para 
estrangeiros, para que estudantes estrangeiros e brasileiros possam ser contemplados 
de forma equivalente; 
g) Foi adiada a deliberação sobre a criação de uma associação de ex-alunos, com 
atribuição de auxiliar no acompanhamento de egressos e de criação de fundo de apoio 
material aos estrangeiros e alunos de baixo poder aquisitivo; 
h) Despedindo-se das atribuições de coordenador, o professor Saulo Casali informou 
sobre os desafios e pendências que serão assumidas pela nova gestão, especialmente o 
envio final do relatório SUCUPIRA ref. 2020. O professor se comprometeu a dar suporte 
nesta tarefa, e ficou incumbido da supervisão administrativa das obras coletivas que 
deverão ser publicadas com recursos do DINTER e MINTER. 
12 – Eleição da nova coordenação e posse dos novos membros do Colegiado do PPGD 
biênio 2021/2023: Foram formalmente empossados como titulares do Colegiado, para 
o biênio de 11.3.2021 a 11.3.2023, os professores Ricardo Maurício Freire Soares, 
Leandro Cunha, Fredier Didier Junior, Daniel Oitaven Pamponet Miguel, Walber 
Carneiro, Alessandra Rapacci, Jaime Barreiros, Rodolfo Pamplona e Edilton Meireles, e 
como suplentes, nessa ordem, os professores Maurício Requião, Dirley da Cunha, 
Lawrence Estivalet, Murilo Sampaio e Saulo Casali.  Em seguida foram eleitos por 
aclamação de todos os presentes, para o biênio de 11.3.2021 a 11.3.2023, os 
professores Ricardo Maurício Freire Soares e Daniel Oitaven Pamponet Miguel, para os 
cargos, respectivamente, de Coordenador e Vice coordenador do PPGD, 
respectivamente.  
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata. 
Salvador, 11 de março de 2021. 
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