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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 cinco de dezembro de dois mil 
e doze, 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, Giordano Bruno Soares Roberto, Sheila Jorge Selim 
de Sales, Maria Helena Damasceno e Silva Megale, João Alberto de 
Almeida, Thomas da Rosa de Bustamante, Mônica Sette Lopes, 
Hermes Vilchez Guerrero, César Augusto de Castro Fiúza, Carlos Vítor 
Alves Delamônica, Yaska Fernanda Lima Campos, Felipe Martins 
Pinto, Renato César Cardoso, das Servidoras Valéria Maciel de Souza 
e Maria Elisa Americano do Sul Barcelos e dos Acadêmicos Felipe 
Gallo da Franca, Leonardo Custódio da Silva, Daniel Geraldo Oliveira 
Santos e Lucas de Oliveira Gelape. Os Professores Gláucio Ferreira 
Maciel, Roberto Luiz Silva, Edgard Audomar Marx Neto e Daniela 
Muradas Reis justificaram suas ausências na reunião. A Senhora 
Presidente cumprimentou os presentes e saudou os novos 
representantes discentes na Congregação desejando-lhes boas 
vindas. Antes de iniciar a sessão a Presidente comunicou que em 
encontro com o Procurador de Justiça do Estado de Minas Gerais, Dr. 
Carlos Weber Veado, foi informada sobre a existência de um desenho 
em bico de pena do Prédio Antigo da Faculdade de Direito, feito pelo 
pai do Procurador e ex-aluno da Faculdade, Wilson Veado, formado na 
turma de 1944. Na ocasião, o Procurador teria manifestado a intenção 
de ofertar o desenho à Faculdade de Direito, pela comemoração dos 
120 anos. A diretora sugeriu que o presente fosse entregue em sessão 
solene junto à Congregação, neste dia 05 de dezembro de 2012. Após 
considerações pela Presidente, foi dada a palavra ao Procurador de 
Justiça Carlos Veado, que, em breve discurso, relatou um pouco da 
vida do pai e autor do desenho, Wilson Veado. Em seguida o quadro 
foi entregue à Presidente, que agradeceu em nome da Congregação e 
da Faculdade de Direito e se comprometeu a fixar o desenho em local 
de destaque no Prédio da Faculdade. Neste momento o Professor 
João Alberto de Almeida registrou que teve a oportunidade de trabalhar 
com a ilustre pessoa que foi Wilson Veado, que engrandeceu a 
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Magistratura Mineira. O Professor também manifestou a honra da 
Faculdade de Direito em receber o desenho presenteado pelos 
familiares do ex-aluno.  Estiveram presentes os seguintes familiares do 
Dr. Wilson Veado, além do Sr. Carlos Weber Veado, seu filho, a Sra. 
Ana Lúcia, nora e esposa do Dr. Carlos, a Dra. Maria Luiza, filha do Dr. 
Wilson, o Dr. Marcelo Gomes, sobrinho do Dr. Wilson e filho do ex-
professor desta Casa Walter Veado e o Dr. Marcos Caldeira Brant, 
amigo da família. 01) Aprovação da Ata da reunião de 31 de outubro 
de 2012 – Aprovada por unanimidade, com abstenção dos Professores 
João Alberto de Almeida, Yaska Fernanda Lima Campos, Giordano 
Bruno Soares Roberto, Thomas da Rosa de Bustamante e dos novos 
membros representantes discentes na Congregação. 02) Aprovações 
Ad Referendum – Foram referendadas as seguintes decisões da 
Direção: a) Aprovação do afastamento do país do Professor José Luiz 
Borges Horta para Cooperação Internacional na Universidade de 
Barcelona, Espanha – Aprovado por unanimidade; b) Aprovação do 
afastamento do país da Professora Marcella Furtado de Magalhães 
para participação no “IX Internacional Political Philosophy Conference”, 
na Universidade de Barcelona, Espanha – Aprovado por unanimidade; 
c) Aprovação do afastamento do país do Professor Andityas Soares de 
Moura Costa para participação no “IX Internacional Political Philosophy 
Conference”  na Universidade de Barcelona, Espanha – Aprovado por 
unanimidade; d) Aprovação do afastamento do país do Professor 
Leonardo Nemer Caldeira Brant para Intercâmbio acadêmico na 
Universidade de Paris X , França – Aprovado por unanimidade; e) 
Aprovação do afastamento do país do Professor Flávio Couto 
Bernardes para participação na Semana do Brasil em Moçambique, na 
cidade de Maputo, Moçambique – Aprovado por unanimidade; f) 
Aprovação para estudo no exterior do Professor Rodrigo Almeida 
Magalhães, Pós-doutorado na “Universidad de Alcalá de Hernares”, na 
cidade de Madri, Espanha– Aprovado por unanimidade; g) Aprovação 
do Projeto “Núcleo de Mediação e Cidadania”, coordenado pela 
Professora Maria Fernanda Salcedo Repolês- Aprovado por 
unanimidade; h) Aprovação do Projeto “Cidade de Alteridade: 
Convivência multicultural e justiça urbana”, coordenado pela 
Professora Miracy Barbosa de Sousa Gustin- Aprovado por 
unanimidade. 03) Nova minuta do Estatuto da Fundação Professor 
Valle Ferreira, com sugestões do Ministério Público do Estado de 
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Minas Gerais- Neste momento, em conformidade com o Estatuto 
da Fundação Professor Valle Ferreira, participaram da discussão e 
deliberação tão-somente os membros docentes da Congregação. 
Após leitura pela Presidente das alterações no texto do Estatuto 
sugeridas pelo Ministério Público, o assunto foi discutido e a 
Congregação decidiu por modificar o texto do artigo sete, parágrafo 
único, para o seguinte: “Dependerão de aprovação do Conselho 
curador, ouvido o Ministério Público (Curadoria de Fundações) os 
seguintes atos: a) aceitação de doações e legados com encargos; b) 
contratação de empréstimos e financiamentos; c) alienação, oneração 
ou permuta de bens imóveis.” Aprovado pela unanimidade dos 
membros docentes presentes. O novo texto do Estatuto segue 
anexado à presente ata. Neste momento, a Presidente registrou a 
presença, como visitante, do Professor Nicolau Crispino, da 
Universidade Federal do Amapá. 04) Retificação da ata de 
homologação do concurso do DIC- edital 174/2012, aprovado pela 
Congregação em reunião de 14 de agosto de 2012- A Presidente 
informou que o processo de nomeação do candidato aprovado no 
concurso foi devolvido à Faculdade de Direito pela Pró-Reitoria de 
Recursos Humanos da UFMG por não constar na ata da reunião da 
Congregação que homologou o concurso o nome do candidato. A 
retificação foi feita no item quatro da ata da reunião de 14 de agosto de 
2012, para o seguinte texto: “04) Homologação do concurso para 
Professor Adjunto do Departamento de Direito e Processo Civil e 
Comercial, área de conhecimento: Direito Civil- Edital 174/2012 – 
Autorizado pelos membros da Egrégia Congregação, conforme 
consulta da Presidente, a secretária do Departamento, Valéria Maciel 
de Souza, informou a existência de recurso de um candidato do 
concurso em questão. Entretanto, ela informou que, em consulta à 
Comissão Permanente de Pessoal Docente (CPPD), foi obtida a 
orientação de que o concurso deveria ser homologado, uma vez que a 
existência de recurso não interrompe esse prazo, segundo Resolução 
13/2010. Neste momento a reunião contou com a participação do 
Professor César Fiúza, chefe do Departamento, que confirmou com a 
Presidente as informações referentes à comissão examinadora e ao 
resultado do concurso, que aprovou em primeiro lugar o candidato 
Marcelo de Oliveira Milagres.” Retificação aprovada por unanimidade. 
05) Acordo de cooperação da UFMG com a Universidade de 
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Barcelona- A Presidente solicitou aos Professores do DIT presentes, 
Departamento que aprovou o Acordo em reunião da assembléia, que 
esclarecessem o teor do termo de cooperação a ser firmado. Após 
discussões, o Acordo foi aprovado por unanimidade, desde que 
atendidas às normas acadêmicas aplicáveis. 06) Proposta de 
regulamento para a filmagem das reuniões dos órgãos colegiados 
da Faculdade, conforme ofício nº 85/2012 entregue pelo CAAP na 
última reunião -O Professor Giordano Bruno Soares Roberto, 
Coordenador do Programa de Pós-Graduação, pediu o registro em ata 
das seguintes considerações: a) O Colegiado do Programa de Pós-
Graduação autorizou desde setembro de 2011 que qualquer 
interessado pode filmar as reuniões do órgão. b) O Colegiado do 
Programa de Pós-Graduação não possui número de servidores 
suficientes e capacitados para assumir a responsabilidade da filmagem 
das reuniões. c) Temor do Coordenador por uma decisão judicial que 
determine a entrega de gravação que por alguma circunstância não 
tenha sido realizada. Após ampla discussão foi sugerido o seguinte 
encaminhamento: Assunto retirado de pauta e pedido de vista pelo 
CAAP, para que apresente à Congregação uma análise sobre as 
possibilidades técnicas para adoção do procedimento de filmagem das 
reuniões. Aprovado por unanimidade. 07) Regulamento para as 
festas dentro da Faculdade, a ser elaborado a partir de proposta 
dos representantes discentes na Congregação- Tendo em vista a 
mudança de gestão do CAAP e a falta de tempo hábil para 
manifestação da nova Presidência sobre o assunto, a ex-Presidente, 
Letícia Birchal Domingues solicitou à Presidente que o item fosse 
retirado de pauta para que o regulamento seja apresentado pela nova 
gestão do Centro Acadêmico em uma próxima reunião. Ficou acordado 
que as manifestações festivas na Faculdade permanecerão suspensas 
até que a Congregação aprove a nova regulamentação. Aprovado por 
unanimidade. 08) Outros assuntos- I) Ofício 045/2012 do 
Departamento de Direito Civil sobre os pedidos formulados pelos 
Professores Giordano Bruno Soares Roberto e Yaska Fernanda de 
Lima Campos para liberação parcial de encargos docentes, em 
razão de sobrecarga com as atividades inerentes aos cargos 
exercidos pelos mesmos de Coordenador do Programa de Pós-
Graduação e de Coordenadora do Colegiado de Graduação em 
Direito, respectivamente- Após leitura do ofício pela Presidente, o 
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Professor Giordano Bruno Soares se manifestou retirando o pedido 
feito por ele. Após o assunto ser colocado em discussão a 
Congregação deliberou por encaminhar à Comissão Permanente de 
Pessoal Docente da UFMG (CPPD) solicitação de novas vagas para 
que o Departamento de Direito e Processo Civil e Comercial, 
considerada a alta carga de encargos docentes a que têm sido 
submetidos seus professores e de forma a autorizar o atendimento à 
reivindicação dos Coordenadores, nos termos da Resolução n. 01/89, 
do CEPE. Aprovado por unanimidade. II) Votos de pesar- O Professor 
João Alberto de Almeida manifestou em nome da Congregação os 
votos de pesar pelo falecimento do pai do servidor Rogério Vieira 
Ribeiro.  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, 05 de dezembro de 2012. 
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