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

Aos vinte e seis dias do mês de março 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: os Professores Giovani Clark, Adriana 

Campos Silva e Rodolfo Viana Pereira, representantes do DIP, os Professores Rodrigo Almeida 

Magalhães, Sérgio Mourão Correa Lima e Juliana Cordeiro de Faria, representantes do DIC, o 

Professor Túlio Lima Vianna, representante do DIN, O Professor Marcelo Galuppo, representante do 

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

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

atas das reuniões de vinte e sete de novembro e treze de dezembro de dois mil e doze. A ata do dia 

vinte e sete de novembro foi aprovada com alterações e a ata do dia treze de dezembro foi aprovada 

por unanimidade pelo plenário do Colgrad. Item 2 – Eleição para Subcoordenador do Colgrad – Não 

houve professores inscritos para o cargo, a Coordenadora vai solicitar à Direção a reabertura das 

inscrições e comunicou que, caso não houver inscrições, será solicitado a nomeação de um professor 

em regime de Dedicação Exclusiva. Em concordância com o plenário houve inversão de pauta e 

passou-se ao quarto item, Nova Comissão de ACG. A Coordenadora nomeou os professores Rodrigo 

Almeida Magalhães, como Presidente, Rodolfo Viana Pereira e professora Adriana Campos Silva, que 

se dispôs a participar da Comissão. Item 3 – Reinclusões Administrativas – Requerente: Daniel Prado 

Vieira – Aluno excluído por Rendimento semestral Global insuficiente por três semestres 

consecutivos. As Professoras Juliana Cordeiro e Cristiana Fortini, em reunião realizada dia treze de 

dezembro de dois mil e doze, pediram vista do processo, que foi concedida pelo plenário. Foi 

apresentado parecer da Professora Cristiana Fortini que vota pelo provimento do recurso, com o 

fundamento de que o aluno fora comunicado da sua exclusão no meio do semestre após ser 

matriculado regularmente, por Rendimento Semestral Global insuficiente, o qual não apresenta sua 

demonstração na correspondência, e que a atuação administrativa ocorreu sem se instaurar o prévio 

debate e a ampla defesa pela UFMG, não acatando os princípios do contraditório e da confiança, em 
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que o aluno foi surpreendido por ato prolatado sem sua participação ou conhecimento, além da 

afronta ao princípio da segurança jurídica, que enaltece a confiança depositada no particular na 

seriedade dos atos estatais. Em seguida foi apresentado o voto da Professora Juliana Cordeiro, que 

nega o pedido de reinclusão do aluno, mantendo o desligamento em observância às normas 

acadêmicas e ao Regimento Geral da Universidade, cujo controle deve observar o procedimento legal 

e a competência do Conselho Universitário, com o fundamento de que o aluno teve acesso a toda 

informação e comunicação prévia via seu histórico escolar (meio legítimo e único razoável para a 

publicidade da vida acadêmica do aluno) e que, perante esse Colegiado, que tem a competência para 

rever o ato, teve assegurada a plenitude de defesa. O Plenário acatou o voto da Professora Juliana 

Cordeiro. A representação discente se absteve de votar, em razão de esperar o Conselho de Ensino 

Pesquisa e Extensão - CEPE se manifestar sobre o pedido de revisão das normas de graduação. 

Requerente: Leando César Pereira – Relatora: Profª Yaska Campos. Aluno excluído da Universidade 

por ter obtido Rendimento Semestral Global insuficiente em três semestres, alegando 

desconhecimento da norma acadêmica que determina o desligamento. O voto da relatora é pelo 

indeferimento do pedido, com o fundamento de que o aluno ocupa vaga pública, impedindo a outros 

a oportunidade de acesso ao ensino. O voto não foi acatado pelo Plenário, que baixou o processo em 

diligência para que o aluno apresente, no prazo de trinta dias, o Projeto de Monografia, 

documentação do estágio e o processo de Atividade Complementar de Graduação – ACG, 

determinando o primeiro semestre do corrente ano, o prazo para conclusão do curso. Requerente: 

José Maria Figueiredo Júnior - Relatora: Profª Yaska Campos. Aluno excluído da Universidade por ter 

obtido Rendimento Semestral Global insuficiente em três semestres. O voto da relatora é pela 

diligência do processo para que o aluno apresente, no prazo de 30 dias, o Projeto de Monografia 

assinado pelo orientador e a defesa da Monografia no final do primeiro semestre de 2013. O voto foi 

acatado pelo Plenário. Requerente: Guilherme Bernard Valadares Lobato – Relatora: Profª. Yaska 

Campos – aluno desligado da Universidade por ter obtido Rendimento Semestral Global insuficiente 

em três semestres. O voto da relatora é pela diligência do processo, concedendo ao aluno prazo de 

trinta dias para a entrega do Trabalho de Curso devidamente assinado pelo orientador e o prazo até o 

final do primeiro semestre do corrente ano para conclusão do curso. Voto acatado pelo Plenário. 
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Requerente: Marcelo Habib Bahia – Relatora: Profª. Yaska Campos – aluno desligado da 

Universidade por ter obtido Rendimento Semestral Global insuficiente em três semestres. O voto da 

relatora é pela diligência do processo, concedendo ao aluno prazo de trinta dias para a entrega do 

Trabalho de Curso devidamente assinado pelo orientador e o prazo até o final do primeiro semestre 

do corrente ano para conclusão do curso. Voto acatado pelo Plenário. Requerente: Tiago Guerra 

Oliveira – Relatora: Profª Yaska Campos – aluno desligado da Universidade por ter obtido 

Rendimento Semestral Global insuficiente em três semestres. O voto da relatora é pela diligência do 

processo, concedendo ao aluno prazo de trinta dias para a entrega do Trabalho de Curso 

devidamente assinado pelo orientador e o prazo até o final do primeiro semestre do corrente ano 

para conclusão do curso. Voto acatado pelo Plenário. Requerente: Joel da Paz Rodrigues Oliveira 

Braga – Relatora: Profª. Yaska Campos – aluno desligado da instituição por não matrícula, alegando 

problemas de saúde. A relatora pede o deferimento do aluno, considerando o parecer enviado pelo 

serviço de saúde mental da Fump, que é favorável pela reinclusão do aluno, considerando que o 

acompanhamento psicológico ajudará a compreensão de sua condição e a superar suas dificuldades, 

conseguindo cumprir suas atividades acadêmicas neste semestre letivo. O Plenário acatou o voto da 

relatora com o acréscimo de que o aluno conclua a disciplina Trabalho de Curso III (única matéria que 

falta no currículo) neste primeiro semestre de dois mil e treze, para proceder a reinclusão. Item 4 – 

Aprovação do Projeto: Novas perspectivas para a Educação Jurídica – O projeto apresentado pelo 

Departamento de Direito Público, coordenado pelo Professor Aziz Tuffi Saliba foi aprovado “ad 

referendum” em fevereiro do corrente ano e apresentado pela representação discente. O Plenário 

aprovou o referido projeto. 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 seis de março de dois mil e treze. ATA 

APROVADA PELO PLENÁRIO DO COLGRAD EM VINTE E OITO DE MAIO DE DOIS MIL E TREZE 


