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Ata da Reunião do Colegiado de Coordenação Didática do Curso de Direito da UFMG 

Aos oito dias do mês de outubro de dois mil e treze, às onze horas e quinze minutos, na sala da 

Coordenação do Colegiado de Graduação, quarto andar do Edifício Professor Vale Ferreira, Faculdade 

de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, reuniu-se o Colegiado de Graduação em Direito 

sob a presidência do Subcoordenador, professor Rodrigo Almeida Magalhães, para deliberar sobre a 

pauta do dia. Estiveram presentes os seguintes membros: os Professores Emilio Peluso Neder, 

Cristiana Maria Fortini e Rodolfo Viana Pereira, representantes do DIP, os Professores João Alberto de 

Almeida, Sérgio Mourão Correa Lima e Renata Guimarães Pompeu, representante do DIC e os 

representantes discentes Frederico Malard, Orlando Vignoli e Maíra Cristina Corrêa. O 

Subcoordenador cumprimentou os membros do Colgrad e passou-se à ordem do dia: Item 1 – 

Aprovação da Ata da reunião do dia 10 de setembro de dois mil e treze – A ata foi aprovada por 

unanimidade pelo Plenário do Colgrad. Item 2 – Aprovação do projeto DIREITO PROCESSUAL DO 

TRABALHO – ACESSO À JUSTIÇA E EFETIVIDADE DE DIREITOS – Aprovado “Ad referendum” do 

Colgrad – O projeto foi aprovado por unanimidade pelos membros do Colegiado. Item 3 – Eleição 

para Coordenador do Colegiado de Graduação – A Profª. Yaska foi eleita com cem por cento dos 

votos. Item 4 – Reinclusões administrativas – Relatora Profª. Yaska – Requerente: Aldo Lamarche 

Castro Pereira – Aluno desligado da UFMG por rendimento semestral global insuficiente por três 

semestres consecutivos. O parecer da relatora foi pelo indeferimento do pedido, considerando que o 

requerente já é aluno desta Faculdade desde 2001 e por não ter aproveitado as duas chances 

proporcionadas para conclusão de seu curso, uma vez que o mesmo já foi excluído e reincluído por 

duas vezes e não tendo sido demonstrado qualquer motivo razoável para a reinclusão do aluno. O 

voto da relatora foi aprovado por unanimidade pelo plenário. Requerente: Eduardo de Brito Moreira 

Morais – aluno excluído da UFMG por rendimento semestral global insuficiente por três semestres 

consecutivos e solicita sua reinclusão alegando restar somente elaboração e defesa da Monografia, 

não concluídas em virtude de problemas de saúde do pai, devidamente comprovada conforme 

atestados. O voto da relatora, proferido oralmente, foi pela reinclusão condicionada ao depósito da 

monografia devidamente assinada pelo orientador no prazo de trinta dias. O voto foi aprovado por 

unanimidade. Requerente: Fernanda Macedo Menezes – aluna excluída da UFMG por rendimento 
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semestral global insuficiente solicita sua reinclusão alegando não ter se atentado aos estudos devido 

aos cuidados com doença grave da mãe que, por ser filha única, ter que se dedicar mais 

assiduamente ao tratamento da mesma. O voto da relatora, proferido oralmente, foi pela reinclusão 

da aluna, considerando que os problemas de saúde da mãe foram devidamente comprovados por 

relatórios médicos. O voto foi aprovado por unanimidade.  Requerente: Fernando de Paula Ávila – 

aluno excluído por não matrícula, alega não ter disciplinas obrigatórias disponíveis no sistema para 

matricular-se. Foi concedida a palavra ao aluno que solicitou a reinclusão e analise das dispensas das 

disciplinas cursadas anteriormente em outra instituição. Justificou o nascimento da filha como motivo 

por não ter cursado as disciplinas optativas no primeiro semestre de dois mil e treze. O voto da 

relatora, proferido oralmente, foi pela reinclusão do aluno por ele ter acessado e sistema de 

matrícula no prazo, aceitando a justificativa do nascimento da filha por não ter cursado as disciplinas 

optativas no primeiro semestre e recomendar o aluno a ficar atento ao calendário acadêmico para 

cumprir os créditos restantes. O voto foi aprovado por unanimidade. Requerente: Hudson Costa 

Magalhães – aluno desligado por não matrícula, alega problemas com o sistema. O voto da relatora 

foi pelo deferimento do pedido, considerando que o mesmo comprovou o acesso ao sistema de 

matrícula. O voto da relatora foi aprovado por unanimidade. Requerente: Marcos Henrique Barbosa 

– aluno excluído por rendimento semestral global insuficiente por três semestres consecutivos e 

solicita sua reinclusão alegando só restarem as disciplinas elaboração e defesa de Monografia para 

conclusão do curso. O voto da relatora foi por baixar o processo em diligência para que o aluno, no 

prazo de vinte dias justifique e comprove os motivos que ocasionaram o seu desligamento, e, depois 

de cumprida a diligência o Plenário analisar o processo. Requerente: Mateus Henrique Braga Batista 

– aluno desligado por rendimento semestral global insuficiente por três semestres consecutivos e 

solicita sua reinclusão alegando problemas familiares. O voto da relatora foi por baixar o processo em 

diligência para que o aluno, no prazo de vinte dias justifique e comprove os motivos que ocasionaram 

o seu desligamento, e, depois de cumprida a diligência o Plenário analisar o processo. Requerente: 

Rhane Ferraz Maciel – aluno excluído por rendimento semestral global insuficiente por três 

semestres consecutivos e justifica o baixo rendimento por ter se dedicado aos cuidados com a mãe, 

que teve sérios problemas de saúde. O voto da relatora foi pelo deferimento do pedido, 
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considerando que os problemas de saúde da mãe do aluno foram devidamente comprovados por 

relatórios médicos. O Professor Sérgio Mourão questionou a situação em que os alunos da Pós-

Graduação assumem turmas na Graduação, tendo sido indicados as Professoras Cristiana Maria 

Fortini e Renata Guimarães Pompeu e a representante discente Maíra Cristina C. Fernandes para 

elaborarem uma análise da questão cujos resultados serão apresentados na próxima reunião do 

Colegiado. Não havendo nada mais a tratar, a Presidente agradeceu a presença de todos e deu por 

encerrada a reunião da qual eu, Luciana Michel, na qualidade de Secretária, lavrei a presente ata, 

que, depois de lida e aprovada, será por mim assinada juntamente com a Coordenadora do Colegiado 

de Graduação. Belo Horizonte, oito de outubro de dois mil e treze. ATA APROVADA PELO PLENÁRIO 

DO COLGRAD EM DOZE DE NOVEMBRO DE DOIS MIL E TREZE 


