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Aos dezesseis dias do mês de abril de dois mil e vinte e um, às catorze horas, via plataforma

online Google Meets (sob o domínio “ufersa.edu.br”), realizou-se a 2ª Reunião Ordinária do

Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Direito da Ufersa do ano de 2021, sob a

Presidência do Professor Luiz Felipe Monteiro Seixas. Atendendo à convocação,

compareceram à reunião, além do Presidente, os Professores Ulisses Levy Silvério dos Reis,

Felipe Araújo Castro e Rafael Lamera Giesta Cabral, na condição de conselheiros docentes;

compareceu também a estudante Amanda Oliveira de Sousa, na condição de representante

discente. Ausente, sob justificativa, o conselheiro Rodrigo Vieira Costa. Verificado o quórum

de instalação, o Prof. Luiz Seixas saudou os presentes e leu a matéria posta em pauta: I -

Apreciação e deliberação sobre a criação e composição da Comissão de Bolsas do

PPGD; II - Apreciação e deliberação da prestação de contas do orçamento Proapinho

2020; III - Apreciação e deliberação sobre Orçamento (Proapinho/Ufersa) para 2021;

IV - Apreciação e deliberação sobre a realização de seminário institucional voltado a

apresentar e discutir, com os docentes e discentes, o resultado da autoavaliação do

PPGD de 2020; V - Apreciação e deliberação sobre a homologação ad referendum das

defesas de dissertações dos discentes Eduarda Shirley Fernandes O. V. Pedrosa,



Gustavo Henrique de Sá Honorato, Thomas Blackstone de Medeiros e Vládia Marques

Monteiro; e VI - Informes gerais. Colocada em discussão a pauta, o Presidente solicitou a

substituição no ponto II do recurso Proapinho/Ufersa 2020 por Proap/Capes 2020, o que foi

aprovado por unanimidade. Assim definido, iniciou-se a apreciação dos pontos. I -

Apreciação e deliberação sobre a criação e composição da Comissão de Bolsas do

PPGD: o Prof. Luiz Seixas informou aos novos membros do Colegiado a necessidade de

institucionalização da Comissão de Bolsas a partir de determinação da PROPPG; que o

PPGD já possui a norma referente à concessão das bolsas; que, além dos membros

determinados pela normativa, precisa-se indicar mais dois docentes do corpo permanente e

um discente; que, no momento, o Programa não tem necessidade de fazer troca de bolsas em

razão de a desocupação das bolsas só ocorrer no fim de 2021 ou início de 2022; que

recomenda que a Comissão seja composta pelos membros do Colegiado pelo fato de já

estarem integrados às atividades administrativas do PPGD. O Professor Felipe Castro se

voluntariou para participar da Comissão. O Professor Luiz Seixas informou que o ideal é que

a representação discente seja feita pela discente que representa a categoria no Colegiado.

Posto em discussão o ponto de pauta, os membros do Colegiado, por unanimidade, decidiram

que a Comissão de Bolsas seja composta pelo Professor Luiz Felipe Monteiro Seixas, na

condição de Coordenador/Presidente, pelo Professor Felipe Araújo Castro, pelo Professor

Ramon Rebouças Nolasco de Oliveira, indicado pelo Colegiado, e pela representante discente

(atualmente Amanda Oliveira de Sousa). II - Apreciação e deliberação da prestação de

contas do Proap 2020: o Prof. Luiz Seixas informou que perguntou à Secretaria da

Pós-Graduação sobre a utilização dos recursos no ano de 2020; que a Secretaria informou que

os Professores Rodrigo Vieira e Rafael Cabral fizeram uso parcial dos recursos. O Professor

Rafael Cabral informou que foram recebidas duas parcelas no ano de 2020; que, em virtude

da pandemia, foi difícil utilizar o dinheiro; que foi solicitada a compra de materiais de

trabalho para eventos com as sobras da utilização dos recursos; que parte do recurso retornou

pela sua não utilização em virtude de a Ufersa não ter realizado o procedimento de aquisição

via licitação, não sendo possível a finalização do processo; que o recurso foi devolvido. O

Professor Luiz Seixas informou que, pela sua análise, a prestação de contas está correta.

Posto em discussão o ponto de pauta, os membros do Colegiado, por unanimidade,

aprovaram a prestação de contas do orçamento Proap 2020. III - Apreciação e deliberação

sobre Orçamento (Proapinho/Ufersa) para 2021: o Prof. Luiz Seixas informou que o

recurso ainda não foi recebido, mas chegará em breve; que o PPGD receberá R$ 15.000,00

para 2021, mas ainda não há data fixada. O Professor Rafael Cabral informou aos membros



do Colegiado quais rubricas podem ser escolhidas, dentre as disponíveis pela Ufersa;

recomendou a destinação, tendo em vista o cenário da pandemia, para serviços de terceiros

(pessoas física e jurídica) e auxílio aos estudantes. O Professor Luiz Seixas propôs a divisão

de R$ 10.000,00 para a primeira rubrica e R$ 5.000,00 para a segunda. O Professor Felipe

Castro informou que considera as propostas interessantes a partir do cenário de pandemia.

Posto em discussão o ponto de pauta, os membros do Colegiado, por unanimidade, decidiram

dividir os recursos do Proapinho/Ufersa 2021, no valor total de R$ 15.000,00 nos montantes

de R$ 10.000,00 para financiamento de serviços de terceiros e R$ 5.000,00 para

auxílio-estudantil, nos termos definidos pela PROPPG. IV - Apreciação e deliberação sobre

a realização de seminário institucional voltado a apresentar e discutir, com os docentes e

discentes, o resultado da autoavaliação do PPGD de 2020: o Prof. Luiz Seixas informou

que o processo de autoavaliação 2020 foi realizado nos últimos meses; agradeceu o Professor

Felipe Castro pela sua disponibilidade em elaborar o relatório; que tem a preocupação de

utilizar o resultado da avaliação para melhorar a qualidade do PPGD; que o ideal é realizar o

seminário após o protocolo do relatório Sucupira 2020. O Professor Rafael Cabral informou

que sua preocupação é discutir os dados do relatório com os docentes e discentes do

Programa. O Professor Luiz Seixas informou que precisa-se refletir sobre a publicação no site

do relatório de autoavaliação; que é necessário também dialogar com os docentes e discentes

sobre o resultado da autoavaliação. O Professor Rafael Cabral informou que o ideal é fazer o

seminário de autoavaliação semestralmente. O Professor Ulisses Reis informou que considera

mais interessante fazer um seminário por ano, por volta de junho ou julho. O Professor Rafael

Cabral informou que sua proposição é fazer em junho e outubro de cada ano. O Professor

Luiz Seixas propôs fazer o primeiro seminário do ano de 2021 na noite do dia 27/05/2021.

Posto em discussão o ponto de pauta, os membros do Colegiado, por unanimidade,

aprovaram a realização do primeiro seminário de autoavaliação do ano de 2021 para

apresentação dos resultados do relatório para a noite do dia 27/05/2021, às 19h, com

apresentação do documento no site do PPGD/Ufersa. V - Apreciação e deliberação sobre a

homologação ad referendum das defesas de dissertações dos discentes Eduarda Shirley

Fernandes O. V. Pedrosa, Gustavo Henrique de Sá Honorato, Thomas Blackstone de

Medeiros e Vládia Marques Monteiro: o Prof. Luiz Seixas informou que as defesas já

foram realizadas e homologadas ad referendum para viabilizar a emissão dos diplomas dos

discentes; que a documentação deles está toda regular. Posto em discussão o ponto de pauta,

os membros do Colegiado, por unanimidade, homologou as defesas de dissertações dos

discentes. VI - Informes gerais: o Professor Luiz Seixas informou que não possui informes a



apresentar. Nada mais havendo a tratar, às quinze horas e quinze minutos, o Presidente

encerrou os trabalhos agradecendo a presença de todos e finalizando a ata, que foi por ele

lavrada para ser lida e assinada pelos membros do Colegiado de Curso.

Mossoró/RN, 16 de abril de 2021.
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