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

Aos dez dias do mês de setembro 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 da professora Yaska Fernanda de Lima Campos, coordenadora, para deliberar sobre 

a pauta do dia. Estiveram presentes os seguintes membros: o Subcoordenador do Colgrad, Professor 

Rodrigo Almeida Magalhães, os Professores Emilio Peluso Neder, Cristiana Maria Fortini e Bernardo 

Gonçalves Alfredo, representantes do DIP, os Professores João Alberto de Almeida e Renata 

Guimarães Pompeu, representante do DIC, o Professor Túlio Lima Viana, representante do DIN e os 

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

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

reuniões dos dias vinte e seis de março e vinte e oito de maio de dois mil e treze – As referidas atas 

foram aprovadas por unanimidade pelo Plenário do Colgrad. Item 2 – Aprovação da proposta de 

alteração do conteúdo programático da disciplina Psicologia Jurídica – A Profª. Yaska leu o conteúdo 

programático da disciplina que foi aprovado por unanimidade pelos membros do Colegiado. Item 3 – 

Recurso contra intempestividade do requerimento de dispensa de disciplinas. Requerente: 

Valentina Noronha Pinto – Relator – Professor Túlio Lima Viana – Aluna do 10º período do curso de 

Direito, inconformada com o indeferimento do pedido de dispensa de disciplinas por 

intempestividade, pedindo reconsideração da decisão ao argumento de ter perdido o prazo por estar 

em viagem para o exterior. O voto do relator foi pelo indeferimento do recurso, com o fundamento 

de que a aluna teve todo o período do curso de Direito para solicitar a dispensa, tendo em vista que 

as disciplinas com as quais a requerente solicita a dispensa foram cursadas no ano de 2008. O 

Plenário aprovou o voto do relator por unanimidade. Item 4 – Solicitação de defesa de Monografia 

na Fundação João Pinheiro – Requerente Bruna de Paula Ferreira Costa – Relator Prof. Rodrigo 

Almeida Magalhães – Aluna matriculada em Trabalho de Curso III, solicita defender sua Monografia 

na Fundação João Pinheiro, tendo em vista que sua orientadora, a Professora Maria Isabel, bem como 

a sua examinadora, Profª Ana Luiza Araujo, não são Professoras da UFMG, e o Professor Vicente de 

Paula Mendes, possui escritório no bairro Santa Rosa. O parecer do relator é pelo deferimento do 
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pedido. A Professora Cristiana Fortini citou o Art. 5 § 2 da Resolução Nº 12 do Colegiado que 

determina que “ a defesa somente poderá ocorrer em sala de aula ou auditório da Faculdade de 

Direito da UFMG, na data e horário divulgados, conforme o § 1.º, sob pena de nulidade absoluta e 

necessidade de realização de nova defesa, a ser designada pelo Coordenador do Colegiado.”  e os 

membros votaram contra o parecer do relator, ficando indeferido o pedido da aluna. Item 5 – 

Recurso contra indeferimento de matrícula – Requerentes: Cora de Alvarenga Guimarães e Danton 

Fillipe Gangana. Relator Prof. Rodrigo Almeida Magalhães. Os referidos alunos solicitaram 

matriculas nas disciplinas no turno noturno por desejarem cursar a disciplina Direito Processual Civil 

IV no turno diurno. O parecer do relator é pelo deferimento dos pedidos, considerando a Resolução 

09/2009, que determina em seu artigo 4º, § 1º que é permitido a matricula em até oito créditos em 

outro turno, a fim de regularizar o curso e, apesar dos turnos dos alunos serem o diurno, a exceção se 

justifica pelo desejo de cursar disciplina ministrada pela Professora Juliana Cordeiro. A Professora 

Yaska se absteve de votar. Ocorreu empate na votação, cabendo ao subcoordenador, Professor 

Rodrigo o voto de desempate, nos termos do § 3º do Art. 16 do Regimento Geral da UFMG. O 

Professor Rodrigo votou pelo deferimento dos recursos. Item 6 – Reinclusões administrativas – 

Requerente Sérgio Luiz Felizardo Ribeiro – Relatora Profª. Yaska – Aluno desligado da UFMG por 

tempo máximo de integralização esgotado e Rendimento semestral global insuficiente. O parecer da 

relatora foi pelo indeferimento do pedido, verificando a intempestividade do mesmo, uma vez que a 

exclusão ocorreu em 2011. No mérito, verifica-se que o requerente foi reincluído em 2009 com a 

condição de concluir os créditos faltantes, o que não foi feito. O voto da relatora foi proferido 

oralmente e aprovado por unanimidade pelo plenário. Requerente Gustavo Jannotti Siqueira – aluno 

excluído da UFMG por rendimento semestral global insuficiente solicita reconsideração da decisão de 

desligamento alegando não ter sido oportunizado a ele o exercício das garantias constitucionais do 

contraditório e da ampla defesa. Foi cedida a palavra ao advogado do aluno, Sr. Fábio Coelho Caetano 

Baptista, OAB 147692, que ressaltou que não foi dado ao aluno a oportunidade de participar do seu 

processo de desligamento. O voto da relatora foi para baixar o processo em diligência para que, no 

prazo de 10 dias, a contar da data do dia seguinte ao da reunião, o aluno apresente justificativa para 

o seu rendimento semestral global insuficiente. O aluno e o seu advogado assinaram, juntamente 
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com a Coordenadora do Colegiado, Profª Yaska, o Termo de Intimação e Concessão de Prazo. A 

Coordenadora informou sobre as duas premiações do curso de Direito, como a melhor avaliação de 

ensino pelo Ranking da Folha de São Paulo e recebeu o Selo 5 Estrelas pelo Guia do Estudante da 

Editora Abril. 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, dez de setembro de dois mil e treze. ATA APROVADA PELO PLENÁRIO 

DO COLGRAD EM OITO DE OUTUBRO DE DOIS MIL E TREZE 


