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ATA DE REUNIÃO DO COLEGIADO DO CURSO DE MESTRADO EM DIREITO DA FACULDADE 
DE DIREITO DE ALAGOAS – FDA/UFAL REALIZADA EM 13 DE NOVEMBRO DE 2014. 

 

No dia 13 (treze) de novembro 2014, às dez horas, na sala da secretaria do Programa de Mestrado em 

Direito, foi iniciada a reunião do Colegiado do Curso de Mestrado de Direito da FDA/UFAL, com a presença dos 

professores doutores Marcos Ehrhardt, Adrualdo Catão, Elaine Pimentel e Andreas Krell e a representante dos 

discentes, Jéssica Caparica. Foi lida e aprovada a ata da reunião do Colegiado anterior, realizada em 

14/10/2014. O objetivo principal da reunião consistia na apuração dos votos para a eleição do novo 

Colegiado do Curso, que foi conduzida pelo Presidente da Comissão Eleitoral, Professor Adrualdo Catão. A 

contagem dos votos ocorreu na presença dos professores Andreas Krell e Elaine Pimentel, e do representante 

discente Arthur Toledo. Participaram da eleição 8 (oito) professores e 13 (treze) alunos, sendo o seguinte 

resultado: 18 (dezoito) votos para a Chapa 1 e 3 (três) votos nulos. Por conseguinte, foi eleita para o biênio 

novembro de 2014 a novembro de 2016, a Chapa 1, que apresenta a seguinte composição: MARCOS 

EHRHARDT JUNIOR (Coordenador), tendo como suplente José Barros Correia Júnior, GEORGE SARMENTO 

(Vice Coordenador), tendo como suplente  Marcos Bernardes de Mello, ADRUALDO DE LIMA CATAO, tendo 

como suplente Elaine Pimentel, ANDREAS JOACHIM KRELL, tendo como suplente Frederico Wildson da Silva 

Dantas, ALBERTO JORGE CORREIA DE BARROS LIMA, tendo como suplente Beclaute Oliveira. Registre-se que 

a composição do Colegiado ainda não está completa, restando a indicação dos representantes discentes e dos 

técnico-administrativos. Iniciando os trabalhos da nova gestão, o Coordenador expôs as dificuldades de 

manutenção das atividades administrativas do Mestrado pela ausência de servidores, ressaltando a 

impossibilidade dos bolsistas atuarem sem supervisão. No momento atual, não existe pessoal que permita 

manter aberta a Secretaria do Curso, o que vem causando transtornos aos alunos e professores. Além disso, 

considerando que o processo seletivo para a Turma 2015 encontra-se em curso, a situação tornou-se 

insustentável, na medida em que não existe nenhum funcionário habilitado para prestar esclarecimentos aos 

candidatos. A coordenação não tem condições de assumir os encargos da gestão administrativa e da execução 

dos trabalhos da secretaria, sem extremo prejuízo das atividades docentes, o que reflete inclusive no curso de 

Graduação. Discutiu-se, inclusive, a paralisação das atividades. Como medida emergencial, foi editada Portaria 

para garantir o mínimo de funcionamento da Secretaria, contando com o suporte da Secretaria geral da FDA. 

No entanto, trata-se de providência insuficiente, na medida em que até a segurança dos documentos do 

processo seletivo e dos arquivos do Programa resta comprometida, diante da ausência de pessoa responsável 
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na Secretaria do Curso por sua conservação. Em sua última participação como represente discente, a 

mestranda Jéssica Caparica sugeriu revisão de pontos do regimento do Programa, em especial no que pertine 

ao número de vias para depósito das dissertações e melhor regulamentação da atividade dos bolsistas. Ficou 

deliberado que estes tópicos seriam objeto de consideração da Comissão que está analisando a reforma do 

Regimento. Por fim, foram designadas as bancas de qualificação do mestrando Kleverton Halleysson Bibiano 

de Oliveira, a saber: Professor George Sarmento (Presidente), Professora Olga Krell e na condição de suplente 

a Professora Elaine Pimentel e do mestrando Thiago Maia Nobre Rocha, que terá a seguinte composição: 

Professor Gabriel Ivo (Presidente), Professor Frederico Dantas e na condição de suplente o Professor Beclaute 

Oliveira. Nada mais havendo a ser tratado, a ata foi lavrada pelo próprio coordenador, em face da ausência de 

servidores e assinada com os demais presentes. 
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