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No vigésimo segundo dia do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um, às dez horas, 

reuniram-se, por meio do sistema online ZOOM, os membros do Colegiado do Programa de 

Pós-graduação em Direito. A reunião foi conduzida pelo Prof. Daniel Oitaven Pamponet 

Miguel, coordenador do PPGD/UFBa, estando presentes os seguintes membros do Colegiado: 

os professores Edilton Meireles, Alessandra Prado, Leandro da Cunha, Wálber Carneiro, 

Fredie Didier Jr., Rodolfo Pamplona Filho, Lawrence Estivallet, Murilo Sampaio e Saulo 

Casali; o representante discente do mestrado Gerson Conceição Cardoso Jr.; o representante 

discente do Doutorado Fábio da Silva Santos; e o representante do corpo técnico-

administrativo Victor Guimarães. Iniciou-se então a deliberação sobre os seguintes pontos da 

pauta: 

 

1. Homologação da ata da reunião do Colegiado de 13/09/2021:  

Aprovada por unanimidade. 

 

2. Criação de nova linha de pesquisa:  

Aprovou-se, por unanimidade: (1) a caracterização das investigações sobre "Regulação do 

trabalho, políticas sociais e conflitos coletivos" como uma espécie de "sublinha” autônoma 

em relação às demais pesquisas desenvolvidas no âmbito da Linha 3 ("Direito, cultura e 

relações sociais") no que se refere à composição de bancas examinadoras e à indicação de 



bibliografia para os processos seletivos de ingresso de novos estudantes de mestrado e 

doutorado; (2) a criação das disciplinas "Sindicalismo e organizações coletivas de 

trabalhadores no Brasil”, "Trabalho, estrutura social e políticas sociais" e “Tópicos especiais 

em Direito do Trabalho”; e (3) a criação de uma comissão, composta pelos professores Daniel 

Oitaven, Edilton Meireles, Maria Auxiliadora Minahim, Leandro da Cunha e Saulo Casali, 

para apresentar uma proposta de absorção dos impactos de eventual criação de uma nova linha 

de pesquisa em Direito do Trabalho, especialmente no que se refere à realocação dos 

professores da atual Linha 3 que não desenvolvem pesquisas nessa área, ao equilíbrio da 

quantidade de professores em cada uma das linhas de pesquisa do PPGD e à estabilidade de 

tais linhas, tendo como referência os resultados da avaliação do PPGD pela CAPES no que se 

refere ao quadriênio 2017-2020. 

 

3. Utilização de recursos do PROAP:  

O professor Daniel Oitaven informou que a contratação de acesso do PPGD/UFBA às bases 

de dados da HeinOnline custaria, conforme orçamento obtido, R$ 59.385.24, valor que daria 

acesso a tal ferramenta de pesquisa a toda a comunidade universitária, visto não existir uma 

opção de contratação restrita ao PPGD ou à Faculdade de Direito. Em seguida, o professor 

Daniel informou que, conforme informações obtidas junto à EDUFBa, a publicação de 14 

livros organizados por professores do PPGD, sendo 13 deles em formato digital, custaria 

cerca de R$ 90.000,00. O professor Daniel relatou também que solicitou à EDUFBa uma 

proposta alternativa de contratação que continuasse a incluir os serviços de 

editoração/diagramação e arte final, mas que não incluísse o serviço de revisão de texto, 

cabendo ao professor organizador de cada obra providenciar o ajuste do respectivo texto às 

exigências da EDUFBa, o que permitiria a redução dos custos do PPGD em mais de 40%, 

cenário em que seria viável conjugar a publicação dos livros e a contratação do acesso às 

bases de dados da HeinOnline. Contudo, segundo o professor Daniel, a EDUFBa recusou-se a 

formular uma proposta alternativa que não incluísse a contratação dos serviços de revisão de 

texto. Encerrando o relato, o professor Daniel informou que a editora havia se comprometido 

a enviar uma proposta de orçamento da qual constassem os custos individualizados de 

publicação de cada um dos livros enviados, inclusive com o detalhamento dos valores a serem 

pagos especificamente pelo serviço de revisão dos textos dos livros. Abertos os debates, o 

professor Wálber Carneiro afirmou que os custos de contratação de acesso às bases de dados 

da HeinOnline seriam muito altos, especialmente ao se considerar que o Portal de Periódicos 

da CAPES raramente é acessado pelos integrantes do corpo discente do PPGD, o que 



revelaria a inexistência de uma cultura de consulta a fontes em língua estrangeira entre os 

estudantes do programa. Em seguida, alguns estudantes, dentre eles os representantes do 

corpo discente Gerson Conceição e Fábio Santos, destacaram a importância da ampliação das 

ferramentas de pesquisa disponibilizadas aos alunos do PPGD, especialmente no contexto da 

dificuldade de acesso a livros/periódicos em meio físico por conta da pandemia. O professor 

Wálber, então, sugeriu a contratação de uma ferramenta alternativa que privilegiasse o acesso 

a obras em português, dando o exemplo de ferramenta disponibilizada pela Editora RT. O 

professor Daniel, após destacar que a maioria dos programas avaliados pela CAPES com 

conceito 6 ou 7 já tem acesso à HeinOnline, afirmou que eventual contratação deveria ser 

acompanhada de uma oficina que ensinasse aos alunos como utilizar a ferramenta e de ações 

de estímulo à consulta de obras em inglês pelo corpo discente do PPGD. Após a discussão, 

deliberou-se, por unanimidade, que: (1) o professor Daniel Oitaven, como coordenador do 

PPGD/UFBa, entrará em contato com a RT, de modo a obter informações sobre os custos de 

eventual contratação de acesso do programa à sua base de dados; e (2) o Colegiado do PPGD 

deliberará sobre a alocação dos recursos do PROAP em reunião a ser realizada no dia 1o de 

outubro de 2021, às 10 horas. 

 

4. Requerimento de renovação de contrato da professora visitante Marta Giménez:  

O professor Wálber Carneiro, na condição de relator, apresentou as razões de seu voto, 

sustentando que, a despeito das potenciais vedações da Lei 8.745 (Parágrafo único, III, do Art. 

4o) e do edital de seleção de professor(a) visitante com base no qual a docente foi contratada 

(item 6.1, b), a pandemia dificultou a conclusão do plano de trabalho da professora em um 

período de quatro anos, circunstância que respaldaria que o PPGD/UFBa declarasse, junto à 

PROPG, considerar conveniente e oportuna a renovação do respectivo contrato por mais 2 

(dois) anos ou a sua prorrogação por um período que compense, na medida do possível, os 

impactos pandêmicos. Em seguida, o pedido foi aprovado por unanimidade nos termos do 

voto do relator, concedendo-se um prazo de 20 (vinte) dias para que a professora Marta 

entregue à coordenação do PPGD os documentos, dentre os listados no item 9.2 do Edital de 

Professor Visitante 2017-2018, dependentes de sua lavra. 

 

5. O que ocorrer:  

5.1 Homologou-se, por unanimidade, a ata da sessão do exame de qualificação da doutoranda 

Flora Ribeiro 



5.2 Homologou-se, por unanimidade, a ata da sessão do exame de qualificação do mestrando  

Filipe Xavier Pinheiro 

5.3 Aprovou-se, por unanimidade, a alteração do período da missão de trabalho do professor 

Saulo Casali na Universidade de Tours para 6 a 16 de dezembro de 2021. 

5.4 Deferiu-se, por unanimidade, o pedido de dispensa da necessidade de realização da prova 

de proficiência em língua estrangeira formulado pelo mestrando Gabriel Cesar dos Santos, 

nos termos do art. 13, par. 4o, do Edital n. 17/2020, dado que o estudante foi aprovado em 

prova de proficiência em inglês em seleção anterior do PPGD/UFBa. 

5.5 O professor Daniel Oitaven informou que, conforme solicitação da Pró-Reitoria de Pós-

graduação da UFBa recebida no dia 21 de setembro de 2021, o PPGD/UFBa teria até o dia 28 

de setembro para indicar um professor permanente para concorrer ao Prêmio CONFAP de 

Ciência, Tecnologia e Inovação (Edital FAPESB n. 06/2021) na área de Ciências Sociais 

Aplicadas. Por sugestão do professor Saulo Casali, aprovou-se, por unanimidade, a indicação 

do professor Heron para concorrer na categoria "Pesquisador Destaque”, dada a sua atuação 

para o desenvolvimento e bem-estar da população da Bahia no âmbito das políticas públicas 

de proteção ambiental e animal, destacando-se, exemplificativamente, a sua contribuição para 

o combate à pesca proibida com o uso de explosivos em Salvador durante os anos de 2020 e 

2021. 

 

Salvador, 22 de setembro de 2021. 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

 

 

 

 Daniel Oitaven Pamponet Miguel, professor adjunto “A” – 40h DE – do 

Departamento de Ciência Política da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, n. SIAPE 

2788998, declara sua anuência em permanecer como docente do mencionado departamento 

após a criação do Departamento de Gênero e Diversidade. 

 

Salvador, 28 de junho de 2015. 

 

 
____________________________ 
Daniel Oitaven Pamponet Miguel 

 
Daniel Oitaven Pamponet Miguel 

Coordenador do PPGD/UFBa 


