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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 24 DE
SETEMBRO DE 2020.
Ao vigésimo quarto dia do mês de setembro do ano de dois mil e vinte, às onze 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, Fredie Souza
Didier Junior, Daniel Oitaven Pamponet Miguel, os representantes discentes do
mestrado Lucas Fernandes de Souza Silva e Mirela Gonçalves Portugal, o representante
discente do doutorado Fábio da Silva Santos e a representante do corpo técnicoadministrativo Gemimma Caroline Leal da Silva além de convidados e interessados na
matéria do dia, professores Gabriel Dias Marques da Cruz, Isabela Fadul, Lawrence
Stivalet de Mello e Murilo Carvalho Sampaio Oliveira. Iniciou-se então a deliberação dos
seguintes pontos da pauta:
1 – Homologação da ata da reunião do Colegiado ocorrida no dia 17/09/2020: A ata
foi homologada, por unanimidade.
2 – Homologação de resultado de (Re)Credenciamento Docente 2021/2022 após
recursos: Foram recebidos recursos dos professores: Antônio Sá, Caio Santiago, Carlos
Freitas, Gabriel Marques, Gamil Foppel, Isabel Fadul e Murilo Oliveira. Após reanálise
dos títulos juntados e das justificativas apresentadas (conforme parecer
circunstanciado, em anexo), chegou-se ao resultado final indicado no parecer,
homologado à unanimidade:
3 – Processos Acadêmicos:
a) Comunicado de Marlon Conceição Luz: o aluno fez conhecer o seu pedido de
desligamento do curso de mestrado, por motivos pessoais;
b) Requerimento de Iuri Mattos de Carvalho. Assunto: prorrogação de prazo de defesa
para FEV/2022. Deferido, à unanimidade;
c) Requerimento de Leonardo Carvalho Tenório de Albuquerque. Assunto: dilatação
de prazo de qualificação e defesa para JUN/2021 e OUT/2021 respectivamente. O
colegiado, à unanimidade, deu provimento parcial ao pedido, fixando os seguintes
prazos para a qualificação e defesa: JUN/2021 e AGO/2021. Admitiu o colegiado, ainda,
à unanimidade, que a prorrogação poderá ser estendida a todos os alunos do mestrado
que ingressaram em 2019.1;

d) Requerimento de Suzana Morena Torres. Assunto: preenchimento de vaga de
mestrado (processo seletivo 2019.2). Por se tratar de um recurso intempestivo, o
colegiado, à unanimidade, decidiu não conhecer o pedido.
4 – Homologação de Defesa de Tese: Preenchidos os requisitos exigidos, foi
homologada, à unanimidade, a defesa de tese de Misael Neto Bispo da França,
intitulada “O compliance na criminalidade societária como expressão do eficientismo
penal”, aprovada com nota 9,5 (nove e meio) pela banca composta pelos professores
Alessandra Rapacci Mascaranhas Prado, Maria Auxiliadora Minahim, Selma Pereira de
Santana, André Luíz Nicolitt e Marcus Alan de Melo Gomes, no dia 16 de setembro de
2020 (sessão virtual ZOOM).
5 – O que ocorrer:
a) Foi sugerido o remanejamento de orientação do doutorando VINÍCIUS PALES
QUARESMA, assunto a ser tratado na próxima reunião;
b) Ao perceber os equívocos e dificuldades mais comuns enfrentados pelos professores
durante o processo de (re)credenciamento, foi sugerido pela Comissão de
Credenciamento que a Comissão de Acompanhamento de Produção Qualificada,
aproximadamente um ano antes do próximo processo de (re)credenciamento, realize
uma ação/evento instruindo os professores da FDUFBA, credenciados ou não, sobre as
exigências CAPES para o credenciamento a um PPG, podendo expandir a temática para
uma apresentação do PPGD, do ponto de visto do docente, para os professores que
pretendam futuramente compor o seu quadro.
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, 24
de setembro de 2020.
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