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

Aos  treze dias do mês de dezembro 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:  os  Professores  Bernardo  Gonçalves  Figueiredo, 

Cristiana Maria Fortini, Giovani Clark, Adriana Campos Silva e Rodolfo Viana Pereira, representantes do 

DIP,  os Professores João Alberto de Almeida,  Juliana Cordeiro de Faria  e Rodrigo Almeida Magalhães, 

representantes  do  DIC,  o  Professor  Túlio  Lima  Vianna,  representante  do  DIN,  O  Professor  Marcelo 

Galuppo, representante do DIT e os representantes discentes Frederico Malard, Rodolpho Venturnini e 

Maíra  Cristina  Corrêa.  A  Coordenadora  cumprimentou  os  membros  do  Colgrad  e  consultou  sobre  a 

presença e manifestação do Professor Edmur Ferreira de Faria, como advogado do requerente na reunião, 

que foi autorizado pelo plenário. Passou-se à ordem do dia:  Item 1 – Aprovação da ata da reunião de 

vinte e sete de novembro de dois mil e doze. A aprovação da ata foi adiada para a próxima reunião do 

Colegiado, para realizar algumas alterações. Item 2 – Reinclusões administrativas: Relatora: Profª. Yaska 

Fernanda de Lima Campos – Em concordância com o plenário houve inversão de pauta, passando para 

reinclusão do aluno Daniel Prado Vieira. Foi dada a palavra ao aluno e em seguida ao seu procurador, 

Professor Edmur Ferreira de Faria, OAB 22966, que disse haver falhas nas normas da Universidade, que 

não  houve  devido  processo  legal  no  desligamento  do  aluno.  A  Professora  Juliana  informou  que  o 

Colegiado não tem competência para discutir as leis da Universidade. As Professoras Juliana Cordeiro e 

Cristiana  Fortini  pediram vista do processo. O plenário  concedeu vista às professoras por 10 dias.  Os 

demais pedidos de reinclusão foram retirados de pauta.  Item 3 – Solicitação de Dispensa de disciplinas 

Eletivas – Requerente: Thiago Elias Silva Machado – O aluno solicitou dispensa de disciplina cursada em 

outro  curso  de  graduação  como eletiva,  para  o  curso  de  Direito.  A  Coordenadora  informou sobre  o 

procedimento obrigatório de o aluno cursar o número de créditos correspondentes às disciplinas eletivas. 

O plenário decidiu por unanimidade conceder a dispensa ao aluno.  Item 4 – Reapreciação de recurso 

interposto sobre Mudança de Turno – Requerente: Luisa Rocha Cabral – Relator: Prof. Túlio Lima Vianna – 

A  aluna  requer  a  divulgação  de  documento  comprovando  a  quantidade  de  créditos  cursados  em 

disciplinas obrigatórias pela candidata aprovada e, caso, se constate ser inferior aos cursados pela própria 
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requerente, a alteração do resultado final do processo. Requer alternativamente a informação de quantos 

alunos requereram a mudança do turno diurno para o noturno, bem como, do noturno para o diurno, de 

forma a se permitir a permuta entre eles. O Coordenador em exercício indeferiu o pedido ao fundamento 

de que “a aluna classificada Luiza Vidal  Vago tem 162 créditos de disciplinas obrigatórias cursadas.  O 

histórico escolar é documento privativo e somente a interessada pode a ele ter acesso”. O relator vota no 

sentido  de  que  seja  divulgado  documento  tornando  público  o  número  de  créditos  em  disciplinas 

obrigatórias  cursados  pela  aluna selecionada e em se  tornar  públicos  os  nomes dos interessados  em 

mudar de turno,  como forma de conciliar  os interesses confluentes.  Se constatada a possibilidade de 

permuta entre eles, deva ser viabilizada pelos mesmos critérios utilizados no processo seletivo. O Plenário 

acatou  o  voto  do  relator  no  sentido  de  tornar  público  o  número  de  créditos  cursados  pelos  alunos 

selecionados e a divulgação dos nomes dos interessados, porém rejeitou a possibilidade de permuta, por 

ofensa à isonomia a outros alunos que poderiam ter participado do processo seletivo se adotado tal 

critério. O relator propôs uma nova Resolução para determinar permuta nos processos de mudança de 

turno, que foi aprovada pelo plenário.  Foi nomeada uma comissão constituída pelos professores Túlio 

Vianna,  Cristiana Fortini  e  o representante  discente Rodolpho Venturini,  para apresentar  proposta de 

Resolução a ser apresentada na próxima reunião do Colgrad agendada para o dia 15 de março de dois mil 

e treze.Item 5 – Recurso contra decisão de Discpensa de Disciplinas – Relator Prof. Rodrigo Almeida 

Magalhães – Requerente: Felipe Barbosa Alvarenga -  Aluno requereu dispensa da disciplina Economia I 

por ter cursado a referida disciplina na Academia da Força Aérea em 2004, com carga horária de 34 horas. 

Alega que a RFRN o dispensou da disciplina apesar da carga horária se inferior na Academia da Força 

Aérea. O voto do relator é pelo indeferimento do pedido, tendo em vista que a carga horária é muito 

inferior ao da Faculdade de Direito. O Professor João Alberto solicitou constar em Ata que a disciplina não 

foi cursada no curso de Direito e sim no curso de Formação de Oficiais. 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, treze de dezembro de dois 

mil e onze. ATA APROVADA PELO PLENÁRIO DO COLGRAD EM REUNIÃO REALIZADA DIA VINTE E SEIS DE 

MARÇO DE DOIS MIL E TREZE

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

 


