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Ata da reunião do colegiado do PPGD UERJ 

No dia 06 de novembro de 2018, às 13h, na sala do Colegiado do Curso de Pós-
Graduação Stricto Sensu 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. Participaramda reunião os 
Professore(a)sDoutor(a)Gustavo Silveira Siqueira (Coordenador do PPGD, Leonardo 
Santana (Empresa), Raphael Vasconcelos (Internacional) Ricardo Lodi (Direitor da 
Faculdade), Marcelo Leonardo Tavares (Trabalho),Carlos Edison (Civil), 
PatriciaGlioche (Penal) e os representantes discentes Matheus de Oliveira e Taisa 
Rodrigues. A reunião teve início com a palavra do Professor Doutor Gustavo Silveira 
Siqueira, que apresentou os seguintes assuntos a serem tratados: 
administrativos;homologação de relatório de estágio docente e Processo seletivo-
Recurso. Iniciada a reunião o Professor Doutor Gustavo Silveira Siqueira abordou os 
seguintes assuntos administrativos:O pedido de autorização do Doutorando Marcio 
Gustavo Senra Faria para realização de  Doutorado em co-tutela com a Universidade 
de Lisboa foi deferido. O discente também apresentou Plano de Pesquisa para o 
Estágio Docente(2019.1 a 2020.2)e o colegiado decidiuque deveria ser aberta vista 
para a representante de linha para, pois análise do pleito junto aochefe de 
departamento, emitir um parecer sobre o requerimento de estágio docente. A  analise 
do calendario academico para 2019.1 para homologação  foi retirado de pauta para 
aguardar o calendário da Graduação, mas a proposta inicial é que o semestre no 
PPGD inicie-se em 12 de Março de 2019 e termine em 07 de Julho de 2019. Também 
foi anunciado pelo professor Doutor Gustavo Silveira Siqueira o lançamento do 
edital para seleção e ingresso de alunos estrangeiros e o colegiado aprovou o 
regulamento para professores visitantes.Por fim o prof.Gustavo Silveira Siqueira 
informou que a UERJ ganhou o edital do CAPES-PRINT e há novas possibilidades 
de verbas para o programa. No tópico dehomologaçõesdos relatórios de estágio 
docente, o colegiado deferiu os pedidos de homolação  da mestranda Michelle 
Cordeiro Rodrigues e dos Doutorandos César Mortari Barreira, Bruno Feigelson, 
Marcelle Mourelle Perez Díos Borges(2015 e 2018), Michele Pedrosa Paumgartten 
(2016.1 e 2016.2) eMarina Olegovna Goncharenok Lobato. E por fim no tópico do 
processo seletivo foi analisado o recurso de Igor Sporch da Costa  que pediu  
reconsideração referente sua nota no projeto de doutorado para ingresso  no processo 
seletivo PPGD 2018/2019, mas a reconsideração não foi conhecida por falta de 
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previsão no edital. Sem nada mais havendo a tratar, o Coordenador do PPGD, o 
Professor Doutor Gustavo Silveira Siqueira, encerrou a reunião às 14h30 e aAta foi 
lavrada e assinada pelo Coordenador do PPGD. 
 

Rio de Janeiro, 06 de novembro de 2018 
 

________________________________________________________ 
Prof. Dr. Gustavo Silveira Siqueira 

Coordenador do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensuem Direito 


