
ATA DE REUNIÃO DO COLEGIADO DO CURSO DE MESTRADO EM DIREITO DA 

FACULDADE DE DIREITO DE ALAGOAS – FDA/UFAL REALIZADA EM 23 DE 

ABRIL DE 2014 

 

Aos dias vinte e três de abril de dois mil e quatorze, às onze horas, na sala da secretaria do 

Mestrado, iniciou-se a reunião do Colegiado do Curso de Mestrado de Direito da 

FDA/UFAL, com a presença professores doutores: Marcos Ehrhardt, Andreas Krell,  

Alberto Jorge e Adrualdo Catão, a representante dos discentes Jéssica Caparica, o 

mestrando Kleverton Bibiano, e os Secretários do Mestrado, Sara Albuquerque e Rodolfo 

Silva. Foi lida e aprovada a ata da reunião do Colegiado anterior, realizada em 02/04/2014. 

Prosseguindo a reunião, em relação ao recurso de Raimundo Martins Neiva Filho 

(processo nº 23065.0366638/2013-52) que havia sido enviado ao professor Gabriel Ivo para 

parecer, o Colegiado decide reenviar o recurso ao referido professor para que seja avaliado 

o seu mérito, uma vez que o mesmo foi admitido pela PROPEP. Deve a secretaria 

comunicar ao professor Gabriel da necessidade de que o mesmo se manifeste sobre o 

cabimento e o mérito do recurso para posterior apreciação do Colegiado. Foi deferido o 

requerimento da aluna Cláudia Maria Aragão de Lima Vieira Gonzales (PI nº 

03/2014-PPGD), dilatando-se o prazo para entrega de sua dissertação final para 22 de julho 

de 2014. Foi homologado o pedido do Prof. Gabriel Ivo à Coordenação (PI nº 01/2014-

PPGD), sendo repassada ao professor Beclaute Oliveira a orientação do aluno Carlos 

Humberto Rodrigues Silva. O professor Beclaute deverá se pronunciar sobre o 

aproveitamento dos créditos cursados pelo mestrando Carlos Humberto e sobre a 

necessidade de este cursar alguma das disciplinas oferecidas neste semestre letivo, ficando 

reaberto o prazo de matrícula para o referido aluno. Em seguida o colegiado, por 

unanimidade deliberou acerca dos livros obrigatórios da turma 10, que assim ficaram 

definidos: fichamento do livro “Teoria da Argumentação Jurídica” (Robert Alexy), com o 

prazo para entrega em 31/10/2014; fichamento do livro “História do Direito Privado 

Moderno” (Franz Wieacker - Fundação Calouste Gulbenkian), com o prazo para entrega 

em 29/05/2015; os outros dois fichamentos devem ser escolhidos dentre os constantes da 

lista de indicação dos orientadores, com prazos para 19/12/2014 e 30/09/2015, 

respectivamente. Em relação às atividades da Secretaria do Mestrado, ficou decidido 

que: (1) deve enviar e-mails: (a) ao professor Beclaute informando-lhe as disciplinas que 

estão disponíveis e que ele indique se é necessário que o aluno Carlos Humberto Rodrigues 

Silva deve pagar alguma disciplina e se deve haver o aproveitamento das disciplinas; (b) 

aos orientadores solicitando até a próxima quarta-feira (30/04) indicação de membros 

externos (no mínimo dois) para participação nas bancas de defesa final; (c) ao professor 

Marcos Mello para saber se ele irá participar como membro interno da Banca de Defesa 

Final do mestrando Bruno Leitão; (d) aos professores que não depositaram as teses de 

doutorado na Secretaria do Mestrado solicitando o envio virtual/impresso de suas 

respectivas teses até o dia 05 de maio de 2014; (e) aos mestrandos da turma 10 e a seus 

respectivos orientadores informando os livros que deverão ser fichados durante o decorrer 

do curso de Mestrado. Acordou-se que o Prof. Alberto Jorge tem até 30 de abril de 

2014 para analisar se tem interesse em orientar o candidato Martinho Joerge Pereira 

(estudante em Guiné-Bissau) (PI nº 02/2014-PPGD). Quanto à indicação de professores 

externos que comporão as Bancas de defesas finais, ficou decidido até o presente 

momento que: a) aluno Bruno Sarmento Barbosa terá como externo o Prof. Henrique 

Cardoso; b) aluna Lorena Carla Santos Vasconcelos Sotto-Mayor, Prof. Leonardo Do Bem; 



c) aluno Raphaela Sant’ana Batista, Prof.ª Lorena Freitas (titular) ou Prof. Enoque Feitosa 

(suplente); d) aluno Ricardo Schneider Rodrigues, Prof. Marcos Nóbrega; e) aluna Kaline 

Pacífico, Prof. Geilson Salomão. Para a turma 10, fica definido quanto aos artigos dos 

discentes que o cumprimento deste requisito depende da efetiva publicação ou da sua 

aceitação para publicação por periódico que apresente Qualis B no mínimo, devendo tal 

alteração ser comunicada pela Secretaria aos alunos. Ficou definido que a Revista do 

Mestrado em Direito será coordenada pelo professor Andreas Krell e este fará reunião com 

os discentes interessados em ajudar na organização daquela. Por fim, 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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