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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 17 DE 
DEZEMBRO DE 2020. 
 

Ao décimo sétimo dia do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte, às nove 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, Julio Cesar de Sá 
da Rocha, Fredie Souza Didier Junior, Daniel Oitaven Pamponet Miguel, o representante 
discente do mestrado e Mirela Gonçalves Portugal, o representante discente do 
doutorado Fábio da Silva Santos 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 04/12/2020:  Adiado.  
2 – Seleção 2021.1 - Recursos da PROVA DE CONHECIMENTOS JURÍDICOS:  
a) Seguindo o raciocínio recorrente deste colegiado de respeitar a soberania das 
bancas nas avaliações de conhecimentos jurídicos, e também pela circunstância dos 
recursos contrariarem o quanto previsto no Edital PPGD 17/2020, foram indeferidos à 
unanimidade os recursos de: Fabiano de Aragão Veiga, Gerson Conceição Cardoso Junior 
(este por maioria, tendo o prof. Julio Rocha se declarado suspeito), Maristela Medina 
Faria, Tomás Almeida Silva de Sousa, Ana Paula Santos Monteiro Pinto, Daniel Soares de 
Oliveira Pessoa Santana, Anderson Mascarenhas Santos, Heitor de Souza Dantas e Lucas 
de Oliveira Cerqueira. 
b) Após consulta às respectivas bancas, que confirmaram a ausência dos candidatos 
recorrentes no momento da verificação de presença, nos termos previstos no Edital 
35/2020, foram indeferidos à unanimidade os recursos de Fabrício dos Santos Simões e 
Jonata Lima Ferreira. 
3 – Seleção 2021.1 – MINTER – Pedido de Marcos Fellipe Gomes de Carvalho Santos – 
Pio Décimo: tendo disputado vaga para orientação do professor Eduardo Viana e obtido 
pontuação inferior à da sua colega Juliana França M. Araújo, que indicou o mesmo 
professor como orientador, o candidato pleiteia preencher vaga para orientação do 
professor Lawrence Estivalet, prevista no edital 21/2020 e disponível por não ter 
recebido inscrições, conforme Edital 23/2020. Deferido à unanimidade, em 
conformidade com o disposto no Edital 21/2020, art 9º, § 4º.  
3 – Edital Seleção de Alunos Especiais 2021.1:  Homologada à unanimidade a versão 
final do Edital de Seleção de Alunos Especiais em 2021.1, com previsão de admissão dos 
alunos especiais matriculados em 2020.1 e que não puderam cursar disciplinas durante 



o SLS, e com vedação de matrícula para as seguintes disciplinas do mestrado e 
doutorado: Seminários de Pesquisa e Integração (DIRC02 e DIRC03), Redação do 
Trabalho Científico (DIRB88 e DIRC04) e Métodos do Trabalho Científico (DIRA55). O 
documento segue para publicação no site do PPGD. 
4 – Homologação de composição de banca de defesa: Atendidos os requisitos 
regimentais, foram homologadas à unanimidade a composição das bancas de Analice 
Nogueira Cunha, Bianca Silva Oliveira e Alexandre Dória Passos. 
4 – Homologação de Exame de Qualificação: Atendidos os requisitos regimentais, foram 
homologados à unanimidade os exames de qualificação de Guilherme Silva Malheiros 
e Leonel Pereira Quade.  
5 – Homologação de Defesa de Dissertação: Preenchidos os requisitos exigidos, foram 
homologadas, à unanimidade, as defesas de dissertação de Juliana Paiva Costa Samões, 
intitulada “Epistemologias e Hermenêutica Jurídica Feministas: o gênero como categoria 
de análise dos princípios da igualdade e da dignidade das mulheres”, aprovada com nota 
10,0 (dez) pela banca formada pelos professores Leandro Reinaldo da Cunha, Ana Luiza 
Pinheiro Flauzina e Vanessa Ribeiro Simon Cavalcanti, no dia 01 de dezembro de 2020 
(sessão virtual ZOOM); Camila Garcez Leal, intitulada “Ministério Público: A caneta que 
puxa o gatilho – Os homicídios decorrentes de oposição à intervenção policial e o caso 
Cláudia Silva Ferreira”, aprovada com nota 10,0 (dez) pela banca formada pelos 
professores Ana Luiza Pinheiro Flauzina, Renata Queiroz Dutra e Thula Rafaela de 
Oliveira Pires, no dia 11 de dezembro de 2020 (sessão virtual ZOOM); e Daiane Santos 
Ribeiro, intitulada “de Collor a Bolsonaro: continuidades e rupturas nas políticas 
criminais e educacionais enquanto vetores de acirramento do genocídio antinegro”, 
aprovada com nota 10,0 (dez) pela banca formada pelos professores Ana Luiza Pinheiro 
Flauzina, Alessandra Rapacci Mascarenhas Prado e Felipe da Silva Freitas, no dia 15 de 
dezembro de 2020 (sessão virtual ZOOM).  
6 – Processos Acadêmicos:  
a) Requerimento de Itanaina Rechman. Assunto: aproveitamento de disciplinas 
cursadas como aluna especial. Aprovado à unanimidade o aproveitamento para: DIRA69 
– Estatuto Epistemológico da Bioética: Optativa; DIRA56 – Direitos Humanos e Direitos 
Fundamentais: Fundamental; DIRC02 – Seminários de Pesquisa e Integração: Básica; 
DIRA61 – Direito e Ecologia: Optativa. 
b) Requerimento de Adriele Nascimento da Cruz. Assuntos: 1) trancamento por 
motivos de saúde: por já terem sido prorrogados os prazos dos ingressos em 2019.1 para 
Agosto/2021, o Colegiado decidiu à unanimidade por não atender ao pleito e 
recomendar que, caso a condição de saúde da aluna não melhore durante o referido 
prazo, que a mesma realize novo pedido de trancamento; 2) Indicação de nova 
coorientadora: o Colegiado admitiu à unanimidade a indicação da professora Ana 
Flauzina como coorientadora da aluna.  
7 – Candidatura de aluno estrangeiro - AUGUSTO CHECUE CHAIMITE: Aprovado por 
unanimidade o ingresso do candidato AUGUSTO CHECUE CHAIMITE para o 
DOUTORADO ACADÊMICO, com ingresso previsto para 2021.2, sob a orientação da 
professora Ana Flauzina;  
8 – Proposta de criação de nova linha de pesquisa – O professor Edilton Meireles trouxe 
para apreciação a proposta de criação de uma nova linha de pesquisa para o PPGD 
denominada REGULAÇÃO DO TRABALHO, POLÍTICAS SOCIAIS E CONFLITOS COLETIVOS. 
O professor Fredie Didier foi designado relator desta matéria. 



9 – Análise de relatório final do Curso de Especialização em Direitos Humanos e 
Contemporaneidade: Aprovado à unanimidade o relatório, nos termos do parecer do 
relator do processo, professor Ricardo Maurício. 
10 – O que ocorrer: 
a) Foi definido que as turmas de 2021.1 terão capacidade máxima de 21 alunos, 
considerando alunos regulares e especiais; 
b) Foi adiada para Janeiro/2021 a publicação do Edital para Seleção de Professor 
Visitante; 
c) Foi adiada para a próxima reunião a análise da proposta de Curso de Especialização 
realizada pelo professor Leandro Cunha;  
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, 17 
de dezembro de 2020. 
 

 
Saulo José Casali Bahia 
Coordenador do PPGD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 1 
 

Parecer do Professor Ricardo Maurício ao Processo 23066.025947/2020-16 
Curso de Especialização em Direitos Humanos e Contemporaneidade 

 
 

Encaminha a Coordenação da Especialização EAD em Direitos Humanos e 
Contemporaneidade, relatório final do curso de Especialização em DH e 
Contemporaneidade para análise e posterior apreciação na pauta deste Colegiado 
do PPGD. Na análise dos documentos colacionados, verifica-se regularidade da 
Especialização de caráter semipresencial, aprovada pelo Colegiado deste 



PPGD/UFBA, Congregação da Faculdade de Direito, Conselho de Pesquisa e Extensão 
(CAPEX/UFBA) e aprovação em Edital da Universidade Aberta do Brasil (CAPES) e 
apoio da Superintendência de Ensino à Distância/UFBA (Apoio técnico e gestora 
financeira). Foi realizado disputado processo seletivo, oferecidos componentes 
curriculares e realizadas defesas públicas de Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) 
na Faculdade de Direito da UFBA. As aulas aconteceram nos polos UAB de Salvador, 
Seabra, Itaberaba, Vitória da Conquista e Teixeira de Freitas, oferecida 
gratuitamente com carga horária de 442h/aula, com 228 discentes matriculados e 
149 aprovados ao final da pós-graduação. Após conclusão, atendido parecer técnico 
da Superintendência de Ensino à Distância (Parecer SEAD 08/2020, de 16.11.2020). 
Diante do exposto, opino pela aprovação. 
 
Salvador, 16 de dezembro de 2020 
 
Ricardo Maurício Freire Soares. 

 


