
ATA DE REUNIÃO DO COLEGIADO DO CURSO DE MESTRADO 
EM DIREITO DA FACULDADE DE DIREITO DE ALAGOAS – 
FDA/UFAL REALIZADA EM 19 DE AGOSTO DE 2014 
 

Aos dias dezenove de agosto de dois mil e quatorze, às onze horas e trinta minutos, 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, Marcos Mello e José Barros, o representante ad hoc dos discentes, 

Kleverton Bibiano, e a secretária do Mestrado, Sara Albuquerque. Foi lida e aprovada a ata 

da reunião do Colegiado anterior, realizada em 02/07/2014. Questionada a secretaria sobre 

o cumprimento das portarias nºs 12, 13 e 14 publicadas pela Coordenação em julho de 

2014, foi informado que os professores Pedro Nogueira, Marcos Mello e Beclaute Silva se 

apresentaram para preenchimento da plataforma sucupira junto à secretaria; que os 

professores Elaine Pimentel, Fábio Lins, José Barros e Gabriel Ivo têm suas ausências 

justificadas por impedimento da secretaria; os demais professores, embora alguns tenham 

marcado data para comparecimento à secretaria, não se apresentaram até então. Quanto ao 

envio do diploma Doutorado à secretaria do Mestrado para arquivamento, foi comunicado 

que somente o professor Beclaute Silva cumpriu a referida exigência. Sobre o assunto, 

ficou a secretaria do Mestrado incumbida de fazer levantamento junto à Graduação dos 

diplomas de Graduação, Mestrado e Doutorado de todos os professores do Programa. Após, 

foi discutida a questão da produtividade dos docentes e o coordenador ficou de marcar 

reunião com todos os professores do Programa para a referida discussão. Foi lido e 

deliberado o requerimento da mestranda Vanessa Paes sobre sua continuidade no curso de 

Mestrado, pelo que ficou o professor Adrualdo de se manifestar sobre o pedido da 

orientanda e apresentar parecer conclusivo. Sobre o mestrando Isaac Calaça, ficou decidido 

que o discente foi desligado do Programa, pois não cumpriu os requisitos exigidos pelo 

Regimento Interno. Quanto ao processo de revalidação nº 23065.019184/2014-36, ficou 

decidido para compor a comissão de avaliação os professores Marcos Ehrhardt, Alberto 

Jorge e George Sarmento. Todavia, antes de repassar o aludido processo aos docentes 

respectivos, deve a secretaria devolvê-lo à Propep para que esta entre em contato com o 

requerente e solicite a estes três cópias de sua dissertação, a fim de contribuir para a 

celeridade da avaliação. Por fim, ficou deliberado que o primeiro seminário de dissertação 

da turma 10 ocorrerá nos dias 17 e 18 de setembro. No dia 17, apresentar-se-ão os 

mestrandos vinculados à linha 1 (Direitos fundamentais e sua aplicação na modernidade) e, 

no dia 18, os das linhas 2 (Constitucionalização dos direitos) e 3 (Constituição e Processo). 

A banca do seminário será constituída pelos seguintes professores: Andreas Krell (titular e 

presidente) e Alberto (suplente), Pedro Nogueira (titular) e Frederico Dantas (suplente), 

Gabriel Ivo (titular) e Beclaute Silva (suplente), Elaine Pimentel (titular) e Graça Gurgel 

(suplente), Fábio Lins (titular) e Querino Mallmann (suplente). Nada mais havendo a ser 

tratado, eu, Sara Albuquerque ______, Secretária do Mestrado, lavrei a presente ata e 

assinei junto aos demais presentes. 
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