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Aos vinte e dois dias do mês de junho do ano de 2017, às 09:00 horas, sob a coordenação do 

Prof. Heron José de Santana Gordilho, após regular convocação, reuniu-se o colegiado do 

Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia, 

registrando-se a presença dos professores doutores Saulo José Casali Bahia, Maria 

Auxiliadora de Almeida Minahim, Mônica Neves Aguiar da Silva, João Glicério de Oliveira Filho, 

Alessandra Rapacci Mascarenhas Prado, Maurício Requião, Daniel Oitaven, e os 

representantes estudantis Analice Cunha e  Frederico Magalhães Costa. Aberta a reunião, 1) 
passou-se a deliberar sobre a homologação da ata da reunião passada, em cuja pauta 

constavam, dentre outras matérias, processos acadêmicos de aproveitamento de disciplinas do 

mestrado por estudantes do doutorado que ingressaram em 2017. Tendo havido dúvida acerca 

do teor do quanto decidido na reunião passada quanto aos aludidos processos acadêmicos, 

decidiu-se por homologar a ata de modo parcial na presente reunião, excluindo-se a menção 

aos ditos processos acadêmicos. Assim, foi a ata da reunião anterior aprovada de modo 

parcial, por unanimidade, nos termos acima. Deliberou-se ainda, por unanimidade, formar 

comissão constituída pelos membros do Colegiado Saulo Casali Bahia e Maria Auxiliadora 

Minahim, e como representante estudantil Frederico Magalhães Costa, a fim de ouvir a 

gravação da reunião passada e elaborar relatório, para deliberação na próxima reunião, quanto 

à parte da ata de reunião cuja aprovação foi adiada. 2) foram eleitas, por unanimidade, as 

seguintes comissões: Comissão de Seleção:  Maria Auxiliadora Minahim, Saulo Casali, João 

Glicério, Daniel Oitaven (suplente). Comissão de Bolsas: Monica Aguiar, Alessandra Rapacci 



e um representante discente, sendo suplente João Glicério. Comissão de Revalidação de 
Diplomas: Wilson Alves de Souza, Maurício Requião, Daniel Oitaven, e Sebastian Mello 

(suplente). Comissão de (Re)Credenciamento: Heron Gordilho, Maria Auxiliadora Minahim, 

Fredie Didier, e Alessandra Rapacci (suplente). 3) Deliberou-se, por unanimidade, oficiar a 

SUPAC informando que a disciplina  Redação do Trabalho Científico possui carga horária de 

68 h. 4) Indeferiu-se, por maioria, o pedido de Alessandro Timbó Nilo de retorno à lista de 

classificação da seleção de 2017, uma vez que o requerente não possuía à época da matrícula 

o título de bacharel em Direito.  5) Indeferiu-se, por unanimidade, registrando-se 4 abstenções, 

uma declaração de suspeição, o recurso de Hiolanda Silva Rêgo contra a decisão da 

Comissão de Bolsa de Estudos, considerando-se não haver sido comprovado pela Recorrente 

qualquer razão que justificasse a alteração de sua classificação. Indeferiu-se, ainda, pela 

mesma razão e com o mesmo quorum, o recurso de Érica Silva Teixeira contra a decisão da 

Comissão de Bolsa de Estudos. 6)  Solicitação de Thaize de Carvalho Correia para 

trancamento total do semestre 2017.1. Deferido nos termos do voto da relatora. 7) Solicitação 

Edenildo Souza Couto, para trancamento da disciplina DIRA 57 – Teoria do Processo. 

Deferido  nos termos do voto da relatora. 8) Solicitação de Thiago Carvalho Borges para 

trancamento da disciplina DIRB67 – Seminário de Pesquisa em Direito. Deferido nos termos do 

voto da relatora. 9) Solicitação de Larissa Peixoto Valente para trancamento da disciplina 

DIRA 01 – Filosofia do Direito. Deferido nos termos do voto da relatora. 10) Solicitação de 

Andréa Biasin Dias para trancamento da disciplina DIRA 02 – Teoria Geral do Direito. 

Deferido nos termos do voto da relatora. 11) Solicitação de Raissa Pimentel Silva para 

trancamento das disciplinas DIRA 04 – Direitos Administrativo Econômico e DIRB 88 – 

Redação do trabalho científico. Deferido nos termos do voto da relatora. 12) Solicitação de 

Maria Paulo Rebelo para trancamento da disciplina DIRB 18 – Sistemas Jurídicos 

contemporâneos. Deferido nos termos do voto da relatora. 13) Solicitação de Homero 
Chiaraba Gouveia para trancamento da disciplina DIRA 70- Estado, sociedade e relações de 

trabalho. Deferido nos termos do voto da relatora. 14) Solicitação de Ana Cristina Neri da 
Conceição Accioly para trancamento da disciplina DIRA 57 – Teoria do Processo. Deferido 

nos termos do voto da relatora. Foram aprovados auxílios financeiros para as seguintes 

atividades: viagem do professor Eduardo Viana para palestrar em Salvador (diárias e 

passagens); viagem da professora Alessandra Rapacci e Monica Aguiar para apresentarem 

trabalhos  no Conpedi – Brasília (diárias e passagens); viagem dos professores Saulo Casali 
Bahia e Heron Gordilho para apresentarem trabalhos em eventos acadêmicos em 

Montenegro e na Croácia (diárias); viagem do professor Heron Gordilho para apresentar 

trabalho na Faculdade de Direito de Lisboa (diárias). 7) Decidiu-se pela aprovação das 

seguintes candidaturas de professor visitante em ordem de classificação: Marta Carolina 



Giménez Pereira e Gustavo Frederico de Baggis. Nada mais havendo a tratar, o 

Coordenador 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, 22 de junho de 2017. 
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