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ATA DA REUNIÃO DA EGRÉGIA CONGREGAÇÃO DA FACULDADE 
DE DIREITO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS. Às 
onze horas do dia três de julho de dois mil e treze, reuniram-se os 
membros da Egrégia Congregação da Faculdade de Direito da 
Universidade Federal de Minas Gerais, sob a presidência da Professora 
Amanda Flávio de Oliveira, Diretora da Faculdade. Registradas as 
presenças dos Professores Fernando Gonzaga Jayme, Maria Helena 
Damasceno e Silva Megale, Yaska Fernanda Lima Campos, Sheila Jorge 
Selim de Sales, Hermes Vilchez Guerrero, Arnaldo Afonso Barbosa, Carlos 
Vítor Alves Delamônica, Marcelo Leonardo, Roberto Luiz Silva, Maria 
Fernanda Salcedo Repolês, Thomas da Rosa de Bustamante, Marcelo 
Andrade Cattoni de Oliveira, João Alberto de Almeida, Gláucio Ferreira 
Maciel Gonçalves, Edgard Audomar Marx Neto, dos Servidores Alexandre 
da Silva Guerra, Valéria Maciel de Souza e dos Acadêmicos Felipe Gallo 
da Franca, Leonardo Custódio da Silva, Lucas de Oliveira Gelape, Luiza 
Machado de Oliveira Menezes e Thelma Yanagisawa Shimomura. O 
Professor Felipe Martins Pinto justificou sua ausência na reunião. A 
Senhora Presidente cumprimentou os presentes e saudou o servidor 
Alexandre da Silva Guerra, desejando-lhe boas-vindas como novo 
representante dos servidores técnico-administrativos na Congregação. 01) 
Aprovação da ata da reunião de 05 de junho de 2013 – Aprovada por 
unanimidade, com abstenção dos ausentes na referida reunião. 02) 
Aprovações Ad Referendum – Foram referendadas as seguintes 
decisões da Direção: a) Aprovação do afastamento do país do Professor 
Aziz Tuffi Saliba para cooperação internacional no Instituto Jurídico da 
Academia Polonesa de Ciência, em Varsóvia, Polônia - Aprovado por 
unanimidade; b) Aprovação do Projeto “Núcleo de Suporte Técnico do 
Programa Pólos de Cidadania: Fase 2”. Neste momento a presidência foi 
passada para o professor Fernando Gonzaga Jaime devido ao 
impedimento da professora Amanda. - Aprovado por unanimidade; c) 
Aprovação do Projeto “A força normativa do Direito Judicial: uma análise 
da aplicação prática do precedente no Direito Brasileiro e dos seus 
desafios para a legitimação da autoridade do Poder Judiciário”, 
coordenado pelo Professor Thomas da Rosa de Bustamante - Aprovado 
por unanimidade; d) Aprovação do Curso de Extensão em Direito 
Econômico: a lei 12.529/2011 e o novo regime jurídico da defesa da 
concorrência brasileira, coordenado pela Professora Amanda Flávio de 
Oliveira - Aprovado por unanimidade. Neste momento, o aluno Leonardo 
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Custódio da Silva pediu em nome dos representantes discentes um minuto 
de silêncio pela morte do metalúrgico Douglas Henrique de Oliveira Souza, 
que caiu do viaduto José de Alencar durante um confronto com a Polícia 
Militar na manifestação ocorrida dia 26 de junho, em Belo Horizonte. Após 
discussões, o pedido foi aprovado por maioria dos membros. 03) Criação 
da Assessoria de Tecnologia da Informação e da Coordenação 
administrativa dos Departamentos Acadêmicos – A Presidente 
informou a inexistência, no organograma da Faculdade, de um setor de 
tecnologia da informação e ressaltou a importância de sua criação, dada a 
atual relevância dos recursos tecnológicos para as atividades acadêmicas. 
A Presidente propôs que o setor fique vinculado à Direção e que a chefia 
seja designada ao servidor Alexandre da Silva Guerra. Aprovado por 
unanimidade. Em seguida, a Presidente comunicou que, em reunião da 
Diretoria com os chefes e secretárias dos departamentos, foi sugerida a 
criação de uma coordenação administrativa dos departamentos 
acadêmicos, em especial tendo em contas as constantes novas atribuições 
que vêm sendo destinadas aos Departamento. Igualmente comunicou que, 
por indicação de todos os chefes e secretárias, sugere-se que o cargo seja 
ocupado pela servidora Valéria Maciel de Souza. A Professora Yaska 
Fernanda Lima Campos elogiou a iniciativa e a escolha da servidora 
Valéria como coordenadora dos departamentos, em reconhecimento pela 
dedicação da funcionária à Faculdade. Aprovada por unanimidade. 04) 
Arrombamento ocorrido na Secretaria e Gabinete da Diretoria no dia 
23 de maio e medidas tomadas -  A Presidente relatou o fato ocorrido na 
noite de 23 de maio, em que duas portas da Diretoria foram arrombadas e 
foi furtado o notebook institucional da Diretora, além de documentos terem 
sido revirados no gabinete. Ressaltou que, embora houvesse material de 
valor na Secretaria, eles não foram furtados. Em seguida, explicou as 
providências imediatas que foram tomadas, como o chamado da Divisão 
de Segurança Universitária, o boletim de ocorrência feito na delegacia de 
Polícia Civil e a criação de uma comissão de sindicância para apuração do 
caso, conforme portaria 038/2013. A Presidente ressaltou que considera o 
ocorrido uma grave agressão à Instituição, devido à presença no gabinete 
de documentos “sensíveis” e de caráter sigiloso de membros da 
comunidade acadêmica, e diante da seriedade do fato decidiu pautá-lo na 
reunião, bem como levar a referendo a medida tomada de instalação de 
câmeras de segurança no andar da diretoria e no laboratório de 
informática, para proteção de documentos institucionais. A Presidente 
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informou ainda que na mesma semana do arrombamento na diretoria foi 
furtado um equipamento de datashow de um dos auditórios do 16º andar 
do Edifício Vilas Boas. Foi concedida a palavra ao servidor Sérgio Rosetti, 
que informou que os auditórios do 16o andar têm sido ambientes de furtos 
recorrentes. Em razão disso, sugeriu-se a instalação de uma câmera 
também no 16º andar. Neste momento a reunião passou a contar com a 
participação das Professoras Misabel de Abreu Machado Derzi, Mônica 
Sette Lopes e Tereza Cristina Sorice Baracho Thibau. Por fim, a 
Presidente informou sobre o projeto da UFMG de instalação de câmeras e 
catracas nas Unidades, que serão monitoradas pela Segurança do 
Campus e chamou a atenção para o fato de que as medidas propostas 
não se inserem nesse Projeto. Após discussões, a decisão de instalação 
das câmeras foi referendada por maioria. 05) Recurso administrativo da 
aluna Viviane Raposo Pimenta - Pedido de vista do Professor Gláucio 
Ferreira Maciel – Após leitura do voto do Professor Gláucio Ferreira 
Maciel pelo indeferimento do pedido, o mesmo voto foi colocado em 
votação e  aprovado por unanimidade. Neste momento, a reunião passou 
a contar com a presença do Professor César Fiuza. 06) Processos de 
Progressão Horizontal de Docentes – Submetidos à votação os 
processos aprovados pelas câmaras departamentais com os seguintes 
pareceres: parecer do Professor Roberto Luiz Silva, favorável à aprovação 
do processo de progressão horizontal docente da professora Jamile 
Bergamaschine Mata Diz; parecer da Professora Adriana Campos Silva, 
favorável à aprovação do processo de progressão horizontal docente do 
professor Márcio Luís de Oliveira; parecer do Professor Marcelo Andrade 
Cattoni , favorável à aprovação do processo de progressão horizontal 
docente da professora Iara Menezes Lima; parecer do Professor Arnaldo 
Afonso Barbosa, favorável à aprovação do processo de progressão 
horizontal docente do professor Leonardo Nemer Caldeira Brant; parecer 
da Professora Adriana Campos Silva, favorável à aprovação do processo 
de progressão horizontal docente do professor Roberto Luiz Silva – 
Aprovados por unanimidade, com abstenção do professor Roberto Luiz 
Silva, quanto ao próprio processo. 07) Processo de Estágio Probatório 
do Professor Rodolfo Viana Pereira - Submetidos à votação o parecer 
favorável da comissão de avaliação final do estágio probatório e o relatório 
e voto favorável à aprovação do estágio do Professor Arnaldo Afonso 
Barbosa – Aprovado por unanimidade. 08) Processos de afastamento do 
país de Docentes – I) Afastamento do país do Professor Onofre Alves 
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Batista Júnior, para participação no “Seminário específico do programa de 
Pós-Doutoramento em Democracia e Direitos Humanos” na Faculdade de 
Direito da Universidade de Coimbra, Portugal. II) Afastamento do país do 
Professor Thomas da Rosa de Bustamante, para participação no “23º 
Congresso Mundial de Filosofia”, em Atenas, Grécia. III) Afastamento do 
país do Professor Leonardo Nemer Caldeira Brant, para intercâmbio 
acadêmico na Universidade Paris Ouest, França - Aprovados por 
unanimidade, com abstenção dos representantes discentes do CAAP. 09) 
Outros assuntos – I) Solicitação pelo Colegiado de Graduação em Direito 
de alteração da Resolução nº 02/2008 da Diretoria para incluir o curso de 
Ciências do Estado na distribuição de vagas remanescentes, nas 
modalidades de reopção e rematrícula. Aprovada por unanimidade. II) 
Solicitação do CAAP de inclusão de assuntos em pauta na reunião da 
Congregação, conforme ofício 50/2013, encaminhado à diretoria. Após 
leitura do ofício pela Presidente, foi colocado em discussão o primeiro 
ponto: Elaboração de uma nota de repúdio às ações da Polícia Militar de 
Minas Gerais durante as manifestações ocorridas na cidade de Belo 
Horizonte - Depois de um amplo debate sobre o assunto, foi aprovada, por 
maioria dos votos, a seguinte nota: A Congregação da Faculdade de 
Direito da UFMG, em reunião no dia 03 de julho de 2013, reitera seu 
compromisso intransigente com o respeito à Constituição e a defesa dos 
direitos humanos e repudia as ações arbitrárias e violentas praticadas 
pelas forças de segurança pública e autoridades administrativas e judiciais 
nas manifestações populares ocorridas recentemente em todo o país, bem 
como repudia a tentativa de criminalização dos movimentos sociais e 
entidades da sociedade civil envolvidas nas manifestações. Segundo 
ponto solicitado pelo ofício do CAAP: Abertura da Faculdade durante as 
manifestações para abrigar manifestantes, além de alunos. Questionado 
quanto ao ponto, os representantes discentes disseram não poderem 
assumir a responsabilidade pelo patrimônio da Faculdade na hipótese de 
abertura da Faculdade aos manifestantes.  – Após ampla discussão, foi 
aprovada por maioria a manutenção da decisão da Diretoria, concedida em 
hipótese anterior, de autorizar a permanência de representantes do CAAP 
e CACE no 3o andar nos dias de manifestação, desde que previamente 
informado à Diretoria os nomes dos representantes, com abstenção dos 
professores Marcelo Cattoni e Maria Fernanda Salcedo Repolês. Neste 
momento, a Presidente pondera sobre a vontade da Congregaçao de 
prosseguir com a reunião, considerando-se o transcurso de 4 horas de 
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ininterruptas de reunião, o esgotamento da pauta prevista e a existência de 
outros pontos de solicitação de pauta do CAAP e CACE, inseridos a título 
de “outros assuntos”. e consulta a Congregação para deliberar sobre a 
continuidade, suspensão para retomada no dia seguinte ou encerramento 
da reunião. Foram encaminhadas para votação as seguintes propostas: a) 
continuar a reunião; b) suspender a reunião, reiniciando-se no dia 
seguinte; c) encerrar a reunião, ficando os pontos inseridos a título de 
“outros assuntos”, ainda pendentes, para serem deliberados em agosto. 
Foi aprovado por maioria dos votos o encerramento da sessão, devendo 
os pontos remanescentes ser discutidos em agosto. A Presidente 
agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a sessão. Para 
constar, eu, Fernanda Bueno de Oliveira, Secretária ad hoc da Faculdade 
de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, lavrei a presente ata, 
que aprovada, vai assinada por mim ..............................................., pela 
Diretora e pelos membros da Congregação. Belo Horizonte, 03 de julho de 
2013. 
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