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Ata da reunião do colegiado do PPGD UERJ

No dia 05 de fevereiro de 2019, às 13h, na sala do Colegiado do Curso de Pós-
Graduação em Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (PPGD/UERJ), teve
lugar a reunião ordinária do Colegiado do Programa de Pós-graduação em Direito da UERJ.
Participaram da reunião os Professore(a)s Doutor(a) Gustavo Silveira Siqueira (Coordenador
do PPGD), Leonardo Santana (Representante da linha de Empresa), Raphael Vasconcelos
(Representante da linha de Empresa) e Paulo Emilio Vauthier (Coordenador Adjunto
PPGD), Ricardo Lodi (Direitor da Faculdade), Marcelo Leonardo Tavares (Representante da
linha de Trabalho) e Ivan Simões (Vice Diretor da Faculdade), Patrícia Glioche
(Representante da linha de Penal), Vania Aieta e Mauricio Mota (Representantes da linha de
Cidade), Aluísio Mendes e Bruno Freire (Representantes da linha de Processo), Luiz
Queiroz(Representante da Linha de Finanças) e os representantes discentes Matheus de
Oliveira e Fernanda Raiza Lemos. Os representante da linha de Processo, Professor Bruno
Freire só votou após a ausência do representante titular e Professora Vânia Aieta não teve
direito de voto, diante da presença do representante titular da linha. O Professor Ivan
Simões, vinculado a linha de Direito do Trabalho só votou diante da ausência do
representante da linha. A reunião teve início com a palavra do Professor Doutor Gustavo
Silveira Siqueira, que apresentou os seguintes assuntos a serem tratados: Homologação das
vagas do processo seletivo 2018\2019, Recredenciamento 2019 dos professores do PPGD,
Edital aluno especial, Assunto Administrativo, Pedido de Prorrogação de prazo de defesa,
Homologação de Relatório de Estágio Docente, Homologação de Bancas de Defesa de
Mestrado e Doutorado, Homologação de Relatório Pós-Doutoral, Pedido de Renovação de
bolsa e Processo Seletivo 2018\2019. Iniciada a reunião, o Colegiado homologou as vagas
do processo seletivo 2018\2019 e indeferiu, por maioria de votos, o pedido de aumentos de
vagas, mantendo as restrições previstas no edital. Em seguida foi debatido o
recredenciamento dos professores do PPGD. O colegiado decidiu, por maioria, pelo
descredenciado para 2019 dos docentes: Daniel Queiroz, Diego Malan, Nelson Pinto e
Ronaldo Seroa que não obtiveram a pontuação necessária para seus recredenciamentos. Os
docentes tem tiveram os pedidos de credenciamento e recredenciamento estão em anexo
(Quadro anexo 1). O edital aluno especial, que foi retirado de pauta, para que seja realizada
uma reunião somente para o debate desse assunto. No tópico de assunto administrativo o
colegiado deferiu o pedido do bolsista de Doutorado João Gabriel de Oliveira Filho, que
pediu autorização para se ausentar do pais para realização de um curso no Reino Unido. No
tópico dos pedidos de prorrogação de prazo para defesas de Doutorado e Mestrado. O
colegiado aprovou a prorrogação de prazo de defesa de Doutorado de Elizabeth Goraieb
para o final de março e das Doutorandas Carina de Castro Quirino e Sylvia Chaves para final
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de abril. O mestrando André Luiz de Carvalho Matheus teve sua defesa autorizada para 15
de março e a mestranda Fabrícia Batista Indefonso teve seu pedido deferido para realização
de sua defesa para 11\03. Marina Olegovna também foi autorizada pelo colegiado a realizar
sua defesa de Mestrado em 11\03, Aliekseyev Jacob teve seu prazo de defesa de Mestrado
estendido para 28\03, Fernando Antonio Gammino foi autorizado a realizar sua defesa de
Mestrado até final de março, Felipe Barboza Pereira poderá defender até final de abril,
Renan Luiz Santos da Silva foi autorizado a realizar sua defesa de Mestrado em 15\03,
Larissa Getirana e Lucas Albuquerque tiveram suas defesas autorizadas para 12\03. O
colegiado homologou o relatório Pós-Doutoral de Gustavo Henrique Baptista Andrade. Os
relatórios de estagio docentes de Mestrado e Doutorado foram homologados conforme
(Anexo da ata - Quadro 2). Também foram homologados as bancas de defesa de Mestrado e
Doutorado ( Anexo da ata- Quadro 3). O relatório pós- Doutoral de Gustavo Henrique
Baptista Andrade também foi homologado. O colegiado homologou os pedidos de
renovação de bolsas dos Doutorando(a)s Jordan Vinicius de Oliveira, José Jordão Pinto
Dias, Eduardo Freitas Horácio da Silva, Carolina Rocha dos Santos e Maria Rita Rodrigues
e dos Mestrando(a)s Ethiene Vanila de Souza Wesceslau, Luiza Rita Monteiro Paiva,
Taiara Giffoni Quinta dos Santos , Carolyne Rodrigues de Almeida, Fernanda Raysa de
Queiroz Lemos e Maria Isabel Pomaroli. Em tempo, no tópico do processo seletivo
2018\2019, foram aprovados por maioria, o requerimento de Marcelo Mazzola, que solicitou
o aceite de sua proficiência em Italiano no processo seletivo de Doutorado e o requerimento
da candidata de Mestrado Gabriela Silva de Oliveira, aceito por unanimidade. Sem nada
mais havendo a tratar, o Coordenador do PPGD, o Professor Doutor Gustavo Silveira
Siqueira, encerrou a reunião às 16h30 e a Ata foi lavrada e assinada pelo Coordenador do
PPGD.

Rio de Janeiro, 05 de fevereiro de 2019

________________________________________________________
Professor Doutor Gustavo Silveira Siqueira

Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Direito
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