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Aos 11 dias do mês de dezembro de 2018 às 13h00 na sala do colegiado do curso de pósgraduação estrito senso em Direito da Universidade do estado do Rio de Janeiro Pepe G de
uerj iniciou-se a reunião ordinária do colegiado do programa de pós-graduação em Direito da
UERJ participaram da reunião dos professores doutores Gustavo Silveira Siqueira Luís
Queiroz Mauricio Mota Leonardo Santana Rafael Vasconcelos Patrícia Glioche e a
representante discente Fernanda Rhaysa.
A reunião teve início com a palavra do prof. Dr. Gustavo Silveira Siqueira que apresentou os
seguintes assuntos a serem tratados: assuntos administrativos, homologação de relatórios de
estágio docente e homologação de bancas de defesa. Iniciada a reunião, o prof. Dr. Gustavo
Silveira Siqueira abordou os seguintes assuntos administrativos:
O pedido de autorização para que o Doutorando César Mortari Barreira, realize pesquisa e
coleta de dados referente à tese no exterior, tendo sido autorizado pelos presentes. Após a
decisão, foi avaliado o pedido de autorização para acúmulo de bolsas da aluna bolsista
Ethiene Vanila de Souza Wenceslau tendo sido deferido. O pedido de autorização para
prorrogação de prazos por motivos de falecimento de ente querido da aluna Júlia Iunes
Monteiro, também foi deferido, com a ressalva de que a defesa de sua dissertação ocorra até
o final do mês de abril. Em continuidade a reunião, foi avaliado o pedido de autorização para
prorrogação de prazo de homologação de banca e defesa de dissertação ou tese por motivos
de saúde solicitado pelo aluno Pedro Molica da Costa Ribeiro tendo sido deferido. Pedro
Molica da Costa Ribeiro terá até o final de abril para realizar sua defesa mantendo-se a
necessidade de realizar os trâmites burocráticos, 30 dias antes da data da defesa. Na
sequência foi avaliado o pedido de autorização para realizar atividade docente externa em
substituição à disciplina que lecionaria na graduação da UERJ tendo sido deferido e sendo
solicitado pelo Colegiado a juntada do projeto em formato de projeto de extensão. Em
continuidade foi apreciado o pedido de aprovação do plano de estágio docente em pesquisa a
ser realizado no período de 2019 um a 2022 pelo aluno Marcio Gustavo senra faria. O aluno
já havia realizado o pedido Em reunião anterior, porém o colegiado solicitou vistas da
professora Jane Reis desta forma o assunto retornou a pauta com a aprovação da professora
Jane Reis e foi deferido. A reunião seguiu com a avaliação do pedido de aprovação para
realização de estágio pós doutoral do candidato Rafael Barros Vieira, sobre orientação do
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professor Guilherme Leite. Foi deferido a partir de fevereiro de 2019. O colegiado
homologou os relatórios de estágio docente dos alunos Luiz Cláudio Senna Consentino,
Felipe da Silva Pinheiro, Vinicius de Assis Romão, João Pedro Accioly Teixeira, Raíza
Sampaio Ruas da Fonseca e Érico de Carvalho Pimentel, Eduardo Alberto Manjarrés Trelles,
Felipe Tavares Boechem, Isabel de Albuquerque Maranhão, Natália Sales Oliveira e
Adriano Corrêa de Souza. O colegiado retirou de pauta os pedidos de homologação do
relatório de estágio docente dos alunos André Luiz de Carvalho Matheus e Fabrícia Batista
Ildefonso por não conterem as assinaturas dos seus orientadores. Na sequência, o Colegiado
homologou as bancas de defesa de dissertaçã/ tese dos alunos Érico de Carvalho Pimentel,
Caio César Tomioto Mendes, Antenor Mafra Pereira Lima, Felipe Carvalho Gonçalves da
Silva, Agatha Accorsi Voss e João Pedro Accioly Teixeira.
Sem nada mais havendo a tratar, o coordenador do PPGD, prof. Dr. Gustavo Silveira
Siqueira, encerrou a reunião às 14h30 e a ata foi lavrada e assinada pelo coordenador do
PPGD.
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