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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 vinte e oito de maio de dois mil e quatorze, reuniram-se os membros da 
Egrégia Congregação da Faculdade de Direito da Universidade Federal de 
Minas Gerais, sob a presidência do Professor Fernando Gonzaga Jayme, Vice-
Diretor da Faculdade. Registradas as presenças dos Professores Maria Helena 
Damasceno e Silva Megale, Misabel de Abreu Machado Derzi, Sheila Jorge 
Selim de Sales, Mônica Sette Lopes, Roberto Luiz Silva, Maria Fernanda 
Salcedo Repolês, Marcelo Cattoni, Juliana Cordeiro, dos servidores Alexandre 
da Silva Guerra e Valéria Maciel de Souza, e dos Acadêmicos Henrique 
Gomides Zatti, Marina Araújo Almeida, Pedro Couto Gontijo, João Pedro Silva 
Galvão e Vinícius Brandão. Os Professores João Alberto de Almeida, Marcelo 
Leonardo, Felipe Martins Pinto, Arnaldo Afonso Barbosa e César Augusto de 
Castro Fiuza justificaram suas ausências na reunião. Projeto de Mestrado 
Profissional em Educação em Direitos Humanos - Após discussão, foi 
aprovado por maioria dos votos o seguinte encaminhamento: Aprovação do 
Projeto mediante o cumprimento das condições estabelecidas  nos artigos 9º e 
10 das normas gerais de Pós-Graduação da UFMG, constantes no anexo à 
Resolução Complementar nº 01/2009, de 27/10/2009. Art. 9º -  A proposição de 
cursos de Mestrado ou de Doutorado será condicionada à comprovação de: I - 
condições propícias à atividade criadora de pesquisa demonstrada  por  
grupo(s) de pesquisa responsável(veis) pela produção de trabalhos originais, 
de qualidade reconhecida na respectiva área de atuação;  II - corpo docente 
com qualificação e dedicação na(s) área(s) e/ou linha(s) de pesquisa 
contempladas; III - disponibilidade de pessoal técnico-administrativo; IV - 
disponibilidade de recursos materiais e financeiros. Art. 10. A proposta de 
criação de cursos de Mestrado ou de Doutorado será encaminhada à Câmara 
de Pós-Graduação pela(s) Unidade(s) Acadêmica(s) interessadas, mediante 
projeto que contenha, em cada caso, as seguintes informações: I - objetivos do 
curso, com justificativa em que se evidencie sua relevância na área específica 
do conhecimento; II - caracterização da(s) área(s) de concentração e da(s) 
linha(s) de pesquisa contempladas; III - relação dos integrantes do corpo 
docente, com identificação da categoria funcional, titulação e regime de 
trabalho de cada um deles, bem como anexação do respectivo curriculum vitae; 
IV - explicitação dos critérios de credenciamento do corpo docente; V - 
estrutura curricular do curso, em que se determine, para cada uma das 
atividades acadêmicas programadas: o caráter obrigatório ou optativo, a carga 
horária, o número de créditos correspondentes, o objetivo ou a ementa, o(s) 
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Departamento(s), ou estrutura(s) equivalente(s), envolvidos e o(s) docente(s) 
responsável(veis); VI - regulamento do curso; VII - cronograma de oferta das 
atividades acadêmicas programadas; VIII - descrição sucinta das instalações, 
equipamentos e recursos bibliográficos disponíveis;  IX - autorização da(s) 
Unidade(s) proponente(s), do(s) Departamento(s), ou estrutura(s) 
equivalente(s), e de outros órgãos envolvidos no programa proposto quanto à 
utilização de instalações, equipamentos e material a ele(s) pertencentes e 
quanto à participação de pessoal nele(s) lotado; X - número inicial de vagas 
previstas; XI - data prevista para início das atividades; XII - relação dos projetos 
de pesquisa em desenvolvimento pelo corpo docente; XIII - indicação, quando 
cabível, da anuência de Instituição(ções)  Pública(s), Privada(s) ou do Terceiro 
Setor que darão apoio ao curso. O Senhor Presidente cumprimentou os 
presentes. O 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 
.............................................................................., pelo Vice-Diretor e pelos 
membros da Congregação. Belo Horizonte, 28 de maio de 2014. 
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