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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 30 DE JULHO 
DE 2020. 
 

Ao trigésimo dia do mês de julho do ano de dois mil e vinte, 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 coordenada pelo Prof. Saulo José Casali Bahia, 
estando presentes os professores Ricardo Maurício Freire Soares, Maria Auxiliadora 
Minahim, Júlio Cesar de Sá da Rocha, Leandro Reinaldo da Cunha, Heron José de Santana 
Gordilho, Paulo Roberto Lyrio Pimenta, Rodolfo Mário Veiga Pamplona Filho, 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 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 27/07/2020:  A ata 
foi homologada, por unanimidade.  
2 – MINTER: o coordenador apresentou ao colegiado do PPGD o MINTER, projeto 
firmado entre a UFBA e outras quatro entidades de ensino superior particulares: FAPIDE 
(Canindé do São Francisco/SE), UNIFTC, Faculdade Pio Décimo (Aracaju/SE) e UniRios 
(Paulo Afonso/BA). Serão oferecidas 22 vagas, sendo 07 vagas para o Grupo UniRios e 
05 para cada uma das demais. No caso da UNIFTC, não participarão professores das 
unidades de Salvador e de Feira de Santana. Aprovou-se à unanimidade que o processo 
seletivo deverá ser aberto após o resultado do (re)credenciamento de professores do 
PPGD, em setembro/2020, com regras a ser estabelecidas na reunião do Colegiado de 
27/08/2020; 
3 – Seleção 2021: foi aprovadaà unanimidade proposta do coordenador de, após 
divulgação do resultado do (re)credenciamento de professores do PPGD 2021/2022, 
mantido o prazo de solicitação até 31/08/2020, ser publicado edital de seleção de 
mestrado e doutorado 2021 em setembro/2020, com provas a serem realizadas em 
novembro. As regras do edital deverão ser estabelecidas na reunião do Colegiado de 
27/08/2020, tendo já sido aprovado, à unanimidade, que o limite de orientações por 
professor corresponderá a 8 (oito), incluído nesse número o MINTER ou DINTER, mas 
não 1 (um) eventual aluno estrangeiro, o que poderá eventualmente elevar o número 
máximo de orientações simultâneas para 9 (nove); 
4 – Semestre Letivo Suplementar: Foi aprovado à unanimidade que o PPGD reclamaria 
aos departamentos a alocação de carga horária para os professores que indicassem 



pretender reger disciplinas no SLS, considerando o quadro de disciplinas em 2020.1 e a 
existência de concluintes em praticamente todas elas, podendo haver variação de 
horários e de disciplinas, após consulta aos professores. Foi informado que os alunos 
especiais não serão contemplados no SLS, ficando suas vagas reservadas ainda na 
condição de alunos especiais para o próximo semestre regular, a ser definido;  
5 – Homologação de Composição de Banca: Preenchidos os requisitos exigidos, foram 
homologadas, por unanimidade, a composição das bancas de Lívia Alegria, Lázaro Alves 
Borges, Sarah da Silva Falcão de Freitas Borja e Homero Chiaraba Gouveia.  
6 - Homologação de Exame de Qualificação: Preenchidos os requisitos exigidos, foram 
homologados, por unanimidade, os Exames de Qualificação de Thaize de Carvalho 
Correia, Clarissa Nilo de Magaldi Sabino, Lázaro Alves Borges, Rafael da Silveira 
Petracioli, Sarah da Silva Falcão de Freitas Borja, Caio Mousinho Hita, Cleber Adriano 
Rodrigues Folgado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
7 - Homologação de Defesa de Dissertação: Preenchidos os requisitos exigidos, foi 
aprovada, por unanimidade, a defesa de dissertação de Domingos Nhamboca Hale 
Bacião, intitulada “Direitos Humanos e Sistema Prisional de Moçambique”, aprovada 
com nota 8,5 (oito e meio) pela banca composta pelos professores Julio Cesar de Sá da 
Rocha, Mário Jorge Philocreon de Castro Lima e Elaine Cristina Pimentel Costa, no dia 
30 de junho de 2020 (sessão virtual); Jeremias Arone Donane, intitulada “Tráfico de 
órgãos humanos e a tutela legal: uma perspectiva luso moçambicana”, aprovada com 
nota 7,0 (sete) pela banca composta pelos professores Mônica Neves Aguiar da Silva, 
Maria Auxiliadora Minahim e Jéssica Hind Ribeiro Costa, no dia 28 de julho de 2020 
(sessão virtual ZOOM). 
8 – Processos Acadêmicos:  
a) Requerimento de Claudia de Oliveira Fonseca. Assunto: aproveitamento de estudos 
(disciplinas cursadas durante o mestrado na UnB). Convertido o processo em diligência 
para a interessada informar as disciplinas da UFBA com equivalências pretendidas, 
indicando a correlação; 
b) Requerimento de Daniela Vieira de Melo. Assunto: aproveitamento de disciplinas 
cursadas durante o mestrado no PPGD – UFBA e dispensa de tirocínio docente. Deferiu-
se à unanimidade a dispensa de tirocínio docente e o aproveitamento de: DIRA03 – 
Teoria da Constituição (Equivalência: DIRA03 - Jurisdição Constitucional Comparada e 
Novos Direitos): fundamental; DIRA56 – Direitos Humanos e Direitos Fundamentais: 
optativa; DIRA65 – Jurisdição Constitucional (Equivalência: DIRA65 – Tópicos Especiais 
do Direito do Estado): optativa;  DIRA02 – Teoria Geral do Direito (Equivalência: DIRA02 
– Paradigmas Atuais do Conhecimento Jurídico): optativa; 
c) Requerimento de Marcelo Barros Jobim. Assunto: aproveitamento de estudos 
(disciplina cursada no mestrado em Direito da UFAL). Converteu-se à unanimidade o 
processo em diligência a fim de que o aluno indique uma nova disciplina para 
complementar a carga horária e submeter o pedido a nova análise, uma vez que a 
disciplina indicada não possui carga horária suficiente para aproveitamento no PPGD – 
UFBA; 
d) Requerimento de Adriele Nascimento da Cruz (1). Assunto: troca de orientador. Foi 
apresentado requerimento através do qual a aluna deixa de ser orientada pelo professor 
Antônio Sá e passa a ser orientada pela professora Selma Santana. O pedido foi deferido 
à unanimidade, mantida a orientação formal do professor Antonio Sá, entretanto, até 
que a professora Selma Santana tenha vaga para orientação de mestrado; 



e) Requerimento de Adriele Nascimento da Cruz (2). Assunto: pedido de trancamento 
por motivo de saúde. Apesar de o pedido estar instruído com relatório médico, o 
colegiado entendeu à unanimidade que não seria possível atendê-lo no momento, pois 
o semestre regular possui suspensão, não podendo, portanto, ser trancado. Foi decidido 
portanto que o pedido de trancamento poderia ser renovado oportunamente, se não 
houver alteração do quadro de saúde. Pedido arquivado, assim; 
f) Requerimento de Juliana Paiva Costa Samões. Assunto: dilação de prazo para 
depósito e defesa de dissertação. Seguindo precedentes, foi admitido à unanimidade o 
depósito e composição de banca até 15/10/2020; 
g) Requerimento de Janaína Muniz da Silva: adiado para a próxima reunião; 
9 – Proposta de Curso de Especialização – Leandro Cunha: Decidiu-se à unanimidade 
designar o professor Saulo Casali como relator para analisar o projeto de curso de 
Especialização Direito Civil e seus Paradigmas Contemporâneos, de autoria do professor 
Leandro Cunha, que deverá ser apreciado novamente na próxima reunião do colegiado, 
para em seguida ser encaminhado para a Congregação da Faculdade de Direito; 
10 – Propostas de eventos: a) Título: “Congresso Internacional Virtual de Direitos, 
Justiça e Literatura em Horas de Pandemia”. Proposto pelos professores Antônio Sá da 
Silva e Wilson Alves de Souza. Aprovado à unanimidade; b) Título “II Semana de Altos 
Estudos Jurídicos do PPGD – UFBA / I Encontro dos Egressos do PPGD – UFBA / 
Homenagem à professora Maria Auxiliadora Minahim”. Proposto pelos professores 
Ricardo Maurício Freire Soares e Rodolfo Pamplona. Aprovado à unanimidade. O 
detalhamento deste último deverá ser apresentado para análise do colegiado em tempo 
oportuno. 
11 – Candidatura de Aluno Estrangeiro ao Doutorado: Délcio João Lopes Fernandes, 
mestrando provável concluinte em agosto/2020, com projeto intitulado “Judicialização 
do Direito à Saúde: obtenção de atendimento médico, medicamentos e insumos 
terapêuticos via judicial no Estado da Guiné-Bissau”. Aprovado à unanimidade, sem 
definição prévia de orientador. 
12 – O que ocorrer:  
a) Por solicitação do professor Julio Rocha, que se encontra com um número expressivo 
de orientandos, deferiu-se à unanimidade a mudança de orientação do doutorando 
Lucas Correia, que sairá de sua orientação e terá novo orientador designado pela 
Coordenação do PPGD, após aceitação pelo novo orientador; 
b) Para atender aos discentes que estão preocupados com os prazos de finalização dos 
seus cursos, especialmente os mestrandos de 2018.2, cujo termo original seria 
20/08/2020 para defesa, ficou estabelecido, à unanimidade, a dilatação automática para 
todos, com novo prazo de defesa fixado em 15/10/2020 (e depósito devendo acontecer 
até 15/09/2020). Foi estabelecido ainda, à unanimidade, que solicitações de dilatação 
além do prazo informado deverão ser encaminhadas ao PPGD para análise individual;  
c) Foi autorizada à unanimidade proposta de missão de trabalho apresentada pelo prof. 
Saulo Casali Bahia, entre 18 e 23/01/2021, junto à Universidade de Tours (Université 
François Rabelais), no âmbito do Edital CAPESPRINT-UFBA; 
d) Para melhor absorção de conhecimento e desenvolvimento do trabalho científico, foi 
recomendado à unanimidade que os alunos estrangeiros se matriculassem em aulas de 
Português, no Instituto de Letras; 
e) Em atendimento à deliberação da reunião de 27/06/2020, que criou a Comissão de 
Mídia do PPGD, o professor Rodolfo Pamplona fez saber que criou e vem alimentando a 



conta do PPGD no Instagram, bem como no Twitter, e estaria em preparação da lista do 
Telegram, ampliando assim a visibilidade do nosso programa. 
f) Foi informado pelo prof. Rodolfo Pamplona que a Comissão de Egressos do PPGD 
estaria com questionário pronto para ser aplicado junto aos ex-alunos. Os dados obtidos 
serão utilizados para posterior alimentação da Plataforma Sucupira.  
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, 30 
de julho de 2020. 
 

 
 

Saulo José Casali Bahia 
Coordenador do PPGD 

 


