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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 18 DE 
JANEIRO DE 2021 
 

Ao décimo oitavo dia do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e um, às nove horas, 
reuniram-se, através do sistema on line ZOOM, os membros do Colegiado do Programa 
de Pós-graduação em Direito. A reunião foi coordenada pelo Prof. Saulo José Casali 
Bahia, estando presentes os membros do Colegiado, professores Ricardo Maurício 
Freire Soares, Maria Auxiliadora Minahim, Leandro Reinaldo da Cunha e Daniel Oitaven 
Pamponet Miguel, o representante discente do mestrado Lucas Gonçalves e a suplente 
Mirela Gonçalves Portugal, 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 das atas das reuniões do Colegiado ocorridas nos dias 04/12/2020 e 
17/12/2020: Aprovadas, à unanimidade.  
2 – Seleção 2021.1 - Recursos contra resultados do Edital 2/2021: 
a) Foram indeferidos à unanimidade os recursos dos seguintes candidatos: ANDRÉ LUÍZ 
BATISTA NEVES, ÂNGELO MACIEL SANTOS REIS, BÁRBARA FERREIRA DE FREITAS, DIEGO 
BUDEL, GABRIELA SEPÚLVEDA, GEISA LOPES DE ANDRADE, GEORGIA FERNANDES LIMA, 
GERSON CARLOS DE OLIVEIRA, JÚLIO BOA SORTE, LEONARDO PEREIRA MELLO MIGUEL, 
MARA HABIB, MIGUEL DE SANTANA SOARES, PRISCILA PEIXINHO MAIA, RODRIGO BRITO 
PEREIRA LIMA, WELLITON DA SILVA CARVALHO e YURI RANGEL SALES FELICIANO. 
b) Por maioria, foi indeferido o recurso de ANA PAULA LIMA LEAL; 
c) Obtiveram à unanimidade provimento parcial ou integral os recursos dos seguintes 
candidatos: HEITOR DANTAS (acréscimo à soma de títulos de cinco pontos), JOÃO PAULO 
SOARES E SILVA (acréscimo à soma de títulos de cinco pontos), JOÃO VICTOR SANTOS 
CUNHA (acréscimo à soma de títulos de vinte pontos), LIGIA ALONSO CATELA (acréscimo 
à soma de títulos de cinco pontos), MARIA PAULA DA ROSA FERREIRA (acréscimo à soma 
de títulos de cinco pontos), PALOMA TELES MASCARENHAS (acréscimo à soma de títulos 
de vinte e cinco pontos), MARIA RAFAELA SILVEIRA (acréscimo à soma de títulos de dez 
pontos), RITA ANDREA REHEM TOURINHO (acréscimo à soma de títulos de duzentos 
pontos), SAMANTHA MENDONÇA LINS BASTOS (acréscimo à soma de títulos de trinta 
pontos, impedido o prof. Ricardo Maurício), TAISE MACÊDO REIS (acréscimo à soma de 
títulos de dez pontos, sendo a deliberação por maioria), TEILA ROCHA LINS 



D´ALBUQUERQUE (acréscimo à soma de títulos de dez pontos), e VICTOR CHANG 
ALMEIDA CARVALHO (acréscimo à soma de títulos de quinze pontos); 
d)  Foram considerados NÃO CONHECIDOS por motivo de INTEMPESTIVIDADE ou 
PREJUDICADOS os recursos de: GERSON CARLOS DE OLIVEIRA, MARISTELA MEDINA 
FARIA, PEDRO VITOR REBOUÇAS e ROLEMBERG MACEDO DOS SANTOS FILHO; 
e) Foi retificada de ofício a nota de títulos de MIGUEL DE SANTANA SOARES, para zero; 
de JÚLIO CÉSAR BOA SORTE LEÃO GAMA para 1,62, e de CONSTANTINO FRANCISCO DOS 
SANTOS NETO, para 2,12. 
3 – Seleção 2021 – realocação de vagas não ocupadas no MINTER: em função da 
seleção para o Mestrado Interinstitucional 2021.1 (Edital PPGD 21/2020 MINTER) não 
ter aprovado o número de alunos previsto, e atendendo à previsão editalícia de 
redistribuição das vagas remanescentes desta seleção para candidatos aos Cursos de 
Doutorado e Mestrado na seleção regular regida pelo Edital PPGD 17/2020, o Colegiado 
do PPGD decidiu à unanimidade alocar as vagas remanescentes para os candidatos que 
obtiveram as maiores médias finais, sendo duas para o doutorado e uma para o 
mestrado, considerando ainda a proporção de alocação ao MINTER das vagas que 
seriam destinadas aos Cursos de Doutorado e de Mestrado caso não destinadas ao 
MINTER. Ficaram assim contemplados os candidatos DIEGO GABRIEL OLIVEIRA BUDEL, 
ANDRÉ LUÍZ BATISTA NEVES e BÁRBARA FERREIRA DE FREITAS. 
4 – Homologação de composição de banca de defesa: Atendidos aos requisitos 
regimentais, foram homologadas à unanimidade as bancas de Henrique Breda Foltz 
Cavalanti e Jailton Ribeiro Soares. 
5 – Homologação de Defesa de Dissertação e Tese: Preenchidos os requisitos 
regimentais exigidos, foi homologada, a unanimidade, a defesa de tese de Analice 
Nogueira Santos Cunha, intitulada “A (Des)Construção do Paradigma Jurídico-
Urbanístico”, aprovada com nota 9,5 (nove e meio) pela banca formada pelos 
professores Julio Cesar de Sá da Rocha, Heron José de Santana Gordilho, Sônia Cristina 
Lima Chaves, Maria Cleonice de Souza Vergne e Eduardo Lima de Matos, no dia 19 de 
dezembro de 2020 (sessão virtual ZOOM);  e a dissertação de Alexandre Dória Passos, 
intitulada “A Tutela Administrativa do Consumidor e o Acesso À Justiça: Reflexões A 
Partir do Procedimento da Reclamação”, aprovada com nota 10,0 (dez) pela banca 
formada pelos professores Wilson Alves de Souza, Fábio Periandro de Almeida Hirsch e 
Salomão Resedá, no dia 29 de dezembro de 2020 (sessão virtual ZOOM). 
6 – Processos Acadêmicos:  
a) Requerimento de Filipe Xavier Ribeiro. Assunto: dispensa de tirocínio docente. 
Deferido, à unanimidade; 
b) Requerimento de Igor de Lucena Mascarenhas. Assunto: dispensa de tirocínio 
docente. Deferido, à unanimidade; 
c) Requerimento de Juliana Merten Padilha. Assunto: dispensa de tirocínio docente. 
Deferido, à unanimidade; 
d) Requerimento de Lucas Pereira Oliveira. Assunto: Aproveitamento de disciplinas 
cursadas no Mestrado PPGD e dispensa de tirocínio docente. Deferido, à unanimidade, 
ficando os aproveitamentos como se segue: DIRA63 – Tutela Constitucional do Processo 
(optativa) e DIRA57 – Teoria do Processo (Equivalência – DIRA57 – Direito Processual 
em Transformação - optativa); 
e) Requerimento de Marcos Camilo Silva Souza Rios. Assunto: Aproveitamento de 
disciplinas cursadas no Mestrado PPGD e dispensa de tirocínio docente. Deferido, à 



unanimidade, ficando os aproveitamentos como se segue: DIRA56 – Direitos Humanos 
e Direitos Fundamentais (optativa), DIRA62 – Direito Penal Comparado (Equivalência - 
DIRA62 – Fundamentos das Garantias Penais - optativa), DIRB18 – Sistemas Jurídicos 
Contemporâneos (Equivalência – DIRB94 – Novas Manifestações Punitivas e a Tutela da 
Ordem Econômica – optativa); 
f) Requerimento de Wilton Sobrinho da Silva. Assunto: dispensa de tirocínio docente. 
Deferido, à unanimidade; 
g) Requerimento de Raphael Leal Roldão Lima. Assunto: Prorrogação de prazo para os 
ingressos em 2019.2. Ficou definido à unanimidade que as turmas de Mestrado que 
ingressaram em 2019.2 terão seus prazos dilatados em um semestre, fixando-se assim 
a data-limite para defesa de 31/01/2022 (MESTRADO). Não se deliberou sobre 
prorrogação relativa ao doutorado, considerando a conclusão deste prevista para 
2022.1; 
h) Requerimento de Natanael Nogá de Souza Santana. Assunto: Aproveitamento de 
disciplinas. Deferiu-se à unanimidade o aproveitamento da disciplina DIR01 – Teoria do 
Direito e da Justiça. 
7 – Pedido de reconsideração – Resultado de Seleção de Bolsas Doutorado 2020: A 
candidata Natália Silveira de Carvalho, classificada em 3º lugar na Seleção de Bolsas de 
Doutorado (Edital 30/2020), encaminhou pedido de reconsideração em face de eventos 
ocorridos após a publicação do resultado do processo seletivo. O Colegiado do PPGD, à 
unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo assim a decisão da banca e a 
classificação final publicada no Edital 39/2020.  
8 – Candidatura de aluno estrangeiro – THOMAS BREILLAT: Aprovada por 
unanimidade a admissão do candidato estrangeiro THOMAS BREILLAT para o 
DOUTORADO ACADÊMICO, com ingresso previsto para 2021.1, sob orientação a definir 
pela coordenação do programa. 
9 – Proposta de criação de nova linha de pesquisa para o PPGD denominada 
REGULAÇÃO DO TRABALHO, POLÍTICAS SOCIAIS E CONFLITOS COLETIVOS (autor: 
Edilton Meireles). Foi apreciado o parecer do relator, prof. Fredie Didier, sendo a 
matéria colocada em diligência para ouvir os professores Luciano Martinez e Rodolfo 
Pamplona Filho sobre o interesse em migrar para a nova área; para ser instruído com a 
ementa das três novas disciplinas optativas previstas; e para serem indicadas as 
eventuais alterações nos projetos de pesquisa dos professores envolvidos na nova linha. 
10 – Proposta de Curso de Especialização em Direito Civil – Direito Civil e seus 
paradigmas contemporâneos (Apresentada pelo professor Leandro Cunha): Aprovado, 
à unanimidade, acompanhando o parecer do relator do processo, professor Saulo Casali, 
que recomendou revisão do cronograma e dos valores de “BOLSA DE COORDENAÇÃO”, 
seguindo precedente da Congregação da Faculdade de Direito, limitada a R$2.500,00. 
11– PÓS-DOC: 
a) Homologação de Relatório de Estágio Pós-doutoral realizado por Maria Cleonice de 
Souza Vergne, realizado sob supervisão do professor Julio Cesar de Sá da Rocha. 
Aprovado, à unanimidade; 
b) Solicitação de Estágio Pós-doutoral de Eduardo Lima Matos, para supervisão do 
professor Julio Cesar de Sá da Rocha. Convertido em diligência, nos termos da 
manifestação da Relatora, Profa Maria Auxiliadora Minahim. 
12– O que ocorrer: 



a) Foi adiada para a próxima reunião do Colegiado a discussão sobre a revisão do 
número de orientandos e remanejamento entre os orientadores; 
b) Foi estabelecido à unanimidade que as turmas regulares de 2021.1 poderão receber 
até dois alunos de graduação, a critério do professor respectivo, ampliando-se assim o 
número total de alunos para até 23 alunos, considerando regulares, especiais e 
graduação; 
c) Foi reiterada a determinação de imediato envio à Congregação do recurso contra o 
credenciamento, interposto pelo professor Carlos Freitas;  
d) Por sugestão da profa. Maria Auxiliadora Minahim, aprovou-se à unanimidade por 
comunicar aos professores do Programa que o impacto social avaliado pela CAPES e que 
carece ser comunicado à Coordenação do PPGD até 31.01.2021 para inclusão no 
relatório Sucupira é hoje atualmente definido como: “1.Impacto tecnológico/econômico 
– contribuição para o desenvolvimento microrregional, regional e/ou nacional 
destacando os avanços produtivos gerados; aumento da produtividade; disseminação 
de técnicas e conhecimentos que melhorem o desempenho econômico, respeitando e 
considerando seus efeitos sociais e ambientais; 2. Impacto educacional: contribuição 
para a melhoria do ensino básico, médio, graduação, técnico/profissional e para o 
desenvolvimento de propostas inovadoras de ensino. Um exemplo de contribuição 
nesse campo, passível de ocorrer em algumas áreas, seria a geração pelo programa de 
“livros-textos” para a graduação e de livros didáticos para o ensino fundamental e 
médio. Contudo, recomendamos também que esses trabalhos sejam pontuados 
positivamente, apenas quando forem excelentes ou muito bons. O objetivo desta idéia 
é estimular a produção de tais trabalhos só quando forem excelentes, uma vez que, se 
forem de qualidade média, não trarão nada de novo e, sempre, representam um esforço 
que afasta o professor de outras atividades prioritárias para o desempenho do 
programa, como a produção cientifica e orientação de alunos; 3. Impacto propriamente 
social – formação de recursos humanos qualificados para a administração pública ou a 
sociedade civil que possam contribuir para o aprimoramento da gestão pública e a 
redução da dívida social, ou para a formação de um público que faça uso dos recursos 
da ciência e do conhecimento; 4. Impacto cultural – formação de recursos humanos 
qualificados para o desenvolvimento cultural e artístico, formulando políticas culturais 
e ampliando o acesso à cultura e às artes e ao conhecimento nesse campo. 
Nada mais havendo a tratar, o Coordenador, professor Saulo José Casali Bahia, 
agradeceu a atuação de todos e encerrou a reunião, da qual, foi lavrada a presente ata 
que segue encaminhada por via eletrônica para aprovação do Colegiado. Salvador, 18 
de janeiro de 2021. 
 

 
Saulo José Casali Bahia 
Coordenador do PPGD 

 


