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

Aos vinte e sete dias do mês de novembro 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, 

Professor João Alberto de Almeida, Juliana Cordeiro de Faria, Sérgio Mourão Correa Lima, representantes 

do DIC, Professora Maria Tereza Fonseca e Professor Fabiano Teodoro de Rezende Lara, representantes 

do  DIP,  Professor  Túlio  Lima  Vianna,  representante  do  DIN,  Professor  Marcelo  Campos  Galuppo, 

representante  do DIT,  e  os  representantes  discentes  Letícia  Soares  Peixoto Aleixo,  Lucas  de Oliveira 

Gelape e Orlando Vignoli  Neto.   Foram aceitas as justificativas de ausências dos Professores Rodrigo 

Almeida  Magalhães,  Giovani  Clarck,  Rodolfo  Viana,  Edgard  Audomar  Marx  Neto,  Adriana  Campos, 

Cristiana Maria Fortini Pinto e Silva. A Coordenadora cumprimentou os membros do Colgrad e passou-se 

à ordem do dia: Item 1 – Aprovação da ata da reunião de vinte e dois de maio de dois mil e doze. A Ata 

foi aprovada com abstenção dos Professores Juliana Cordeiro, Marcelo Galuppo e Fabiano Teodoro. Item. 

2  –  Recurso  contra  decisão  de  trancamento  de  matrícula  –  Relator:  Prof.  Túlio  Lima  Vianna  - 

Requerente: Daila Oliveira Martins da Costa – Aluna pede recurso contra indeferimento de trancamento 

de matrícula por dois semestres de 2012. Foi concedido à aluna trancamento sem justificativa para o 

primeiro semestre de 2012 e indeferido o trancamento de matrícula para o segundo semestre de 2012, 

por não acatar a justificativa da aluna. O voto do plenário,  com abstenção da Profª.Yaska e do Prof. 

Fabiano, foi contrário ao do relator, Professor Túlio Vianna, que votou pelo trancamento com justificativa 

para o primeiro semestre de 2012 e trancamento sem justificativa para o segundo semestre de 2012, 

voto  que  a  representação  discente  acompanhou.  A  representante  discente  Letícia  Peixoto  solicitou 

constar em ata que a greve causou muitos prejuízos aos alunos, bem como as licenças da Profª. Yaska e 

do  Prof.  Edgard,  Coordenadora  e  subcoordenador  do  Colegiado  de  Graduação. - Requerente:  Otto 

Hilário de Campos Cardoso – Aluno pede reconsideração da decisão da Coordenadora do indeferimento 

de  trancamento  total  de  matrícula  para  os  anos  de  2012  e  2013.  Alternativamente  requer  que  o 

trancamento total seja concedido ao menos para o ano de 2012. Justifica a necessidade em virtude do 
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estágio probatório no Banco Central em Brasília. O aluno já usufruiu de trancamento desde o 2º semestre 

de 2010 e pretende trancar até o final de 2013, quando retorna a Belo Horizonte. O voto do relator é por 

manter a decisão da Coordenadora, por não poder, o trancamento de matrícula se prestar a resolver 

problemas de tão longa duração, e manter uma vaga pública ociosa quando o aluno, por opção própria 

mudou-se de cidade. O voto foi aprovado pelo Plenário com abstenção da representação discente. Item. 

3 – Reinclusões Administrativas:  Relator:  Prof:  Rodolfo Viana Pereira  – Requerente:  Ana Karine de 

Oliveira –  Aluna excluída por não matrícula,  alega equívoco, já que, ao se inscrever para a prova do 

ENADE, pensou que sua matrícula teria sido renovada. O voto do relator foi pelo deferimento do pedido, 

considerando-se  faltar-lhe  apenas  duas  disciplinas  atinentes  à  preparação  e  defesa  do  Trabalho  de 

Conclusão de Curso e também por se tratar de primeiro pedido de reinclusão. O Plenário aprovou o voto 

do relator por unanimidade e concedeu à aluna o primeiro semestre de dois mil e treze para a conclusão 

do  curso.  Requerente:  Bruno  Schuch  Leão  –  Relator:  Rodolfo  Viana  Pereira  –  Aluno  excluído  por 

apresentar  rendimento  semestral  global  insuficiente  por  três  períodos,  tendo  como  fundamento  o 

trabalho em empresa familiar no período noturno. O voto do relator foi pelo deferimento do pedido, por 

ter o aluno cumprido mais da metade dos créditos exigidos para a conclusão do curso e por se tratar do 

primeiro pedido de reinclusão. O plenário não acatou o voto, por não aceitar a justificativa apresentada 

pelo aluno (trabalho noturno) nem a do relator. Considerou que o aluno não priorizou o Curso de Direito 

e  que as  reinclusões  não são  automáticas.   Requerente:  Lia  Barbosa  Silva  –  Relator:  Prof.  Rodrigo 

Almeida Magalhães – Aluna desligada por apresentar rendimento semestral global insuficiente por três 

períodos. Alega que falta apenas Trabalho de Curso II e III e uma disciplina presencial para a conclusão do 

Curso e justifica que, por motivo de trabalho não pode concluí-lo. O voto do relator foi pelo deferimento 

do pedido, considerando faltar pouca carga horária para o término do curso e pelos gastos realizados 

pelo poder público com a aluna. O plenário não acatou o voto do relator, por não aceitar a justificativa 

apresentada pelo aluno nem a do relator, com quatro votos a favor, seis votos contra e uma abstenção. 

Considerou que o aluno não priorizou o Curso de Direito e que as reinclusões não são automáticas. A 

representação discente  votou  a favor  da  reinclusão da  aluna.  Requerente:  Flávio  Willian  Braga dos 

Santos  –  Relator:  Prof.  Rodrigo  Almeida  Magalhães  –  Aluno  desligado  por  ter  obtido  rendimento 

semestral global insuficiente, alega seu intenso trabalho no Departamento de Investigação Antidrogas. O 
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voto do relator foi pelo indeferimento do pedido, tendo em vista que o aluno propôs o recurso sem uma 

fundamentação jurídica suficiente para deferir seu pedido. O voto foi aprovado por unanimidade pelo 

Plenário.   Requerente:  Joel da Paz Rodrigues Oliveira– Relator:  Prof.  Rodrigo Almeida Magalhães  – 

Aluno desligado por não matrícula, alega problemas de saúde. O voto do relator foi pelo deferimento do 

pedido, tendo em vista restar apenas a defesa da Monografia para a conclusão do Curso. O processo foi 

baixado em diligência para que o aluno seja encaminhado ao Serviço de Saúde Mental da FUMP para 

realização de perícia médica. A Coordenadora manifestou contra a colocação no Jornal do CAAP de uma 

nota  sobre  o  Colegiado  não  realizar  reuniões  mesmo  após  a  greve  e  justificou  que  a  ausência  das 

reuniões se deu por licença médica da Coordenadora seguida de afastamento do Subcoordenador em 

virtude do falecimento de seu pai e por licença médica. Imediatamente após seu retorno uma reunião foi 

convocada. Requereu retratação do CAAP no que foi apoiada pelo Plenário por unanimidade. 

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 sete de novembro de dois mil e doze. ATA APROVADA PELO PLENÁRIO EM REUNIÃO 

REALIZADA DIA VINTE E SEIS DE MARÇO DE DOIS MIL E TREZE.
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