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ATA DA REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO DA
FACULDADE DE DIREITO – UFBA, REALIZADA NO DIA 23 DE MARÇO DE 2018.
No vigésimo terceiro dia do mês de março de dois mil e dezoito, às nove horas, na
Faculdade de Direito da UFBA, foi realizada reunião do Colegiado do PPGD coordenada pelo
Prof. Heron José de Santana Gordilho, estando presentes os professores Daniel Oitaven
Pamponet Miguel, Julio César de Sá da Rocha, Maria Auxiliadora de Almeida Minahim
Wilson Alves de Souza e o representante do Mestrado Rafael Blusky Pinto dos Santos.
Iniciou-se então a deliberação dos seguintes pontos da pauta: 1- Homologada a ata da
reunião do Colegiado realizada em 01.02.2018. 2 – Homologados os exames de
qualificação dos seguintes alunos: Loan Kizzi Reina, Leandro Aragão Werneck,
Virgínia Santana Corrêa Oliveira, Yuri Fernandes Lima, Jessica Hind Ribeiro Costa,
Rafael Barbosa de Carvalho Figueiredo, Rafael Luengo Felipe, Dermeval Rocha da
Silva Filho, Marcel Engrácio leal da Silva, Yago Daltro Ferraro Almeida, Caio
Vinícius de Jesus Ferreira dos Santos, Tássia Louise de Moraes Oliveira. 3 –
Homologadas as defesas de mestrado dos seguintes alunos: Lorena Matos Gama,
intitulada “ Uma análise no Direito comparado das comissões de trabalhadores como
instrumento de densificação da dignidade da pessoa humana nas relações laborais”,
aprovada com nota 10 (dez), pela banca composta dos professores doutores Ricardo
Maurício Freire Soares, Luciano Dórea Martinez Carreiro e Maria da Graça Bellino de
Athayde de Antunes Varela, no dia 13 de dezembro de 2017. Dafne da Silva Duarte,
intitulada “ O sistema sancionatório da exigibilidade da sobrejornada nas relações de
emprego”, aprovada com nota 8,0 (oito), pela banca composta dos professores doutores
Rodolfo Mário Veiga Pamplona Filho, Luciano Dórea Martinez Carreiro e Maria da Graça
Bellino de Athayde de Antunes Varela, no dia 10 de janeiro de 2018. Homologadas as
defesas de doutorado dos seguintes alunos: Tâmara Luz Miranda Rêgo, intitulada “
Medidas alternativas e desjudicialização da saúde: uma análise sobre a situação no Estado
da Bahia”, aprovada com nota 9,0 (nove), pela banca composta dos professores doutores
Saulo José Casali Bahia, André Alves Portella, Dirley da Cunha Júnior Charles Silva Barbosa
e Lucas Gonçalves da Silva. Marcos Youji Minami, intitulada Proposta de concretização
dogmática das cláusulas gerias executivas do Código de Processo Civil brasileiro de 2015”,
aprovado com nota 9,5 (neve vírgula cinco), pela banca composta dos professores
doutores Fredie Souza Didier júnior, Técio Spínola Gomes, Antonio adonias Aguiar Bastos,
Humberto Theododo Júnior e Rodrigo Reis Mazzei. Vicente da Cunha Passos Júnior,
intitulada “ A possibilidade do princípio da solidariedade para a ampliação do conceito de
superendividamento”, aprovada com nota 8,0 (oito), pela banca composta dos professores
doutores Roxana Cardoso Brasileiro Borges, Maurício Requião de Sant’Ana, João Glicério
de Oliveira Filho, Marcos Augusto de A. Ehahardt e Laurício Alves Carvalho Pedrosa, no dia
19 de janeiro de 2018. 4 – Processos acadêmicos: Parecer favorável ao reconhecimento

do título de mestre de Marília Moraes Soares, obtido na Universidade de Coimbra, dada
a notória qualidade da instituição. Deferida a mudança de orientação formal de Larissa
Andrade Teixeira Pereira para o Prof.Nelson Cerqueira, podendo a professora Marília
Muricy continuar como coorientadora. Decidiu-se ouvir a comissão de recredenciamento
sobre o recurso interposto por Fábio Periandro de Almeida Hirsch. Deferido o pedido
de desligamento do curso do aluno Arthur Lavigne Gesteira Slaibi. Convertido em
diligência o pedido de Andrea Biasin Dias. Deferido o pedido de trancamento total de
curso por um semestre em razão de gravidez de alto risco da estudante Karine Góes e
Góes. Convertido em diligência o pedido de pós-doutorado Paulo Mendes de Oliveira,
de modo que o interessado possa juntar cópia do diploma de doutorado. Deferidos os
pedidos de matrícula como alunos especial de Marco Aurélio Nascimento Amado e
Fernando de Azevedo Alves Brito nos componentes solicitados. Sobrestado o pedido de
aproveitamento de tirocínio de Diego Gabriel Budel, dado o fato de a condição de aluno
regular do estudante estar “sub judice”. Deferido o pedido de registro de ter cursado a
disciplina “Direitos Humanos e Direitos Fundamentais” como aluno especial formulado pelo
estudante Diego Gabriel Budel. Deferido o pedido de registro de ter cursado a disciplina
“Tutela Constitucional do Processo” como aluno especial formulado pelo estudante Lázaro
Alves Borges. Deferido o pedido de inscrição na disciplina Teoria Constitucional do
Processo, como aluno especial, formulado pelo estudante Lázaro Alves Borges.
Indeferido o pedido de aproveitamento como aluna regular formulado por Flávia Sulz
Campos Machado. Aprovada proposta de curso de Especialização em Direitos
Humanos e Contemporaneidade, atendendo a Edital da CAPES (Universidade Aberta do
Brasil), anteriormente aprovada “ad referendum” pelo coordenador do PPGD. Deferido o
pedido do Prof. Julio César de Sá da Rocha, de registro da atividade de extensão “Golpe
(s) e o genocídio do povo negro”. Deferido o pedido de inscrição de Delcio João Lopes
Fernandes como aluno estrangeiro de mestrado, sob orientação do professor Julio Rocha.
Deferido o pedido de aproveitamento do aluno de doutorado Ney Menezes de Oliveira Filho,
aceitando-se a disciplina “Fundamentos do Estado Social” como disciplina optativa livre, e
indeferimento do pedido de aproveitamento das demais disciplinas, visto teriam sido
cursadas em nível de mestrado. Deferido parcialmente o pedido de auxílio financeiro de
Taysa Matos do Amparo, limitando-se o valor concedido ao de três diárias. Convertido
em diligência o pedido de aproveitamento de disciplinas de José Leandro Pinho
Gesteira, de modo que seja juntado o histórico do estudante como aluno especial.
Deferido o pedido de alteração de matrícula de José Leandro Pinho Gesteira, com a
consequente inclusão da disciplina de “Direitos Humanos e Direitos Fundamentais” e a
correlata exclusão da disciplina “Fundamentos e garantias penais para a disciplina”.
Deferido o pedido de aproveitamento de tirocínio docente da doutoranda Fernanda Maria
Costa Cerqueira. Deferido o pedido de aproveitamento de tirocínio docente do
doutorando Lucas Gabriel Santos Costa. Aprovado o relatório de tirocínio docente de
Camila Bastos Bacelar Costa, realizado sob orientação do professor Miguel Calmon.
Decidiu-se solicitar à direção da Faculdade que reabra o prazo para inscrição de
interessados em ocupar gabinetes durante os semestres letivos de 2018. Registrada
atividade de extensão de 34 h/aula a ser desenvolvida sob coordenação do professor Júlio
Rocha e com participação de docentes convidados no semestre letivo 2018.1, em 8
encontros quinzenais de 4 horas/aula, com base na obra “Genocídio do povo negro no
Brasil”, de Abdias do Nascimento, com previsão de continuidade das discussões no
semestre 2018.2 mediante a oferta da disciplina DIRA72 – “Direito, racismo e políticas
afirmativas”. Aprovada a composição de banca para defesa da doutoranda Jessica Hind
Ribeiro Costa, composta pelo Professores Doutores: Mônica Neves Aguiar da Silva, Maria
Auxiliadora de Almeida Minahim, João Glicério de Oliveira Filho, Anna Amélia de Faria e
Gabrielle Bezerra Sales, no dia 06.04.2018. Nada mais havendo a tratar, o Prof. Heron
Gordilho agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião, da qual, foi lavrada a
presente ata que segue encaminhada por via eletrônica para aprovação do Colegiado.
Salvador, 23 de março de 2018.

