
 

 

Colegiado de Graduação da Faculdade de Direito da UFMG 
Av. João Pinheiro, nº 100 – Centro – CEP. 30130-180 – Fone: 3409-8632 - e-mail: colgrad@direito.ufmg.br 

Belo Horizonte / MG 

 

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

Aos vinte e dois dias do mês de maio de dois mil e doze, 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 Colegiado, Professor Edgard 

Audomar Marx Neto, os Professores Bernardo Gonçalves Figueiredo, Professor João Alberto de Almeida, 

representante do DIC, Professora Adriana Campos, representante do DIP, e os representantes discentes 

Letícia Soares Peixoto Aleixo, Lucas de Oliveira Gelape e Orlando Vignoli Neto. A Coordenadora 

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

reunião de treze de dezembro de dois mil e onze. A Ata foi aprovada com abstenção dos Professores 

Túlio Lima Vianna, João Alberto e Adriana Campos. Item. 2 – Ofício PROGRAD DA – Flexibilização 

Curricular – Formação Complementar -  Após esclarecimentos prestados pela Profª. Yaska, o Plenário 

decidiu nomear comissão para elaborar proposta de Resolução de Formação Complementar. Item 3 – 

Reinclusões Administrativas -  Requerente: Gustavo Garcia Vieira de Almeida -  Relator: Prof: Túlio Lima 

Vianna – Aluno excluído por não matrícula. O voto foi proferido oralmente pela reinclusão, destacando 

que a responsabilidade não pode ser da administração. O Plenário aprovou por unanimidade. Requrente: 

Aldo Lamarche Castro Preira – Relator: Profª. Yaska Fernanda de Lima Campos – Aluno excluído por ter 

obtido rendimento semestral global insuficiente. A relatora leu o parecer votando pelo indeferimento do 

pedido, considerando o tempo do aluno na Instituição e a desídia do mesmo. O Plenário decidiu, com 

voto vencido da Profª. Yaska e abstenção do Prof. Edgard e Prof. Túlio, pela reinclusão condicionada a 

apresentação do Termo do Núcleo de Prática Jurídica no prazo de 30 (trinta) dias e a conclusão do estágio 

até dezembro de 2012. Requerente: Anselmo Luiz Pereira Campos – Relator: Prof. Túlio Lima Vianna – 

Aluno desligado por não matrícula. Voto proferido oralmente. O processo foi baixado em diligência para 

que, no período de 10 (dez) dias, o aluno justifique a perda do prazo para a realização da matrícula. 

Requerente: Lucas Ávila Guimarães Guimarães – Relator: Relator: Florivaldo Dutra Araújo – Aluno 

desligado por ter obtido rendimento semestral global insuficiente, o Prof. Edgard leu parecer, que optou 

pela reinclusão do aluno, considerando que resta pouca carga horária para o término do curso, restando 
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apenas disciplinas optativas e trabalho de curso (monografias). O voto foi aprovado por unanimidade 

pelo Plenário. Item 4 – Outros assuntos – Orientandos do Prof. Felipe Mucci – O Prof. Felipe Santana 

Mucci assumiu um número de orientandos superior ao autorizado pela Resolução do Colgrad. Os alunos 

apresentaram requerimento solicitando o aceite de número maior de orientandos do que aquele previsto 

na referida Resolução. O pedido foi indeferido por unanimidade pelo Colegiado por ser contrário às 

normas previstas na Resolução. 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, vinte e dois de maio de dois mil e doze. ATA APROVADA EM 

REUNIÃO REALIZADA NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2012. 


