Colegiado Delegado
Ata n. 13 de 10 de outubro de 2017

Ata da reunião do Colegiado Delegado do Programa de Pós-Graduação em Direito (PPGD) da
Universidade Federal de Santa Catarina, realizada no dia 10de outubro de dois mil e dezessete,
às catorze horas e trinta minutos, na Sala 305 do Centro de Ciências Jurídicas da UFSC. A
reunião foi convocada e pautada nos termos do Regimento, artigo 10, inciso I, pelo
Memorando Circular nº 27/PPGD/2017, de 2 de outrubro de 2017, e secretariada por Maria
Aparecida de Oliveira. I. PRESENÇAS DOS MEMBROS DO COLEGIADO: Estiveram presentes os
membros: Professor Arno Dal Ri Jr., Coordenador do Programa e Presidente do Colegiado
Delegado;José Rubens Morato Leite, José Isaac Pilati, Rogério Silva Portanova, Carlos Araújo
Leonetti, Luiz Henrique Urquhart Cademartori,Cláudio Ladeira de Oliveira,Arthur Rodrigues
Dalmarco, representante discente de doutorado, O Presidente deu início aos trabalhos,
IRecurso Administrativo contra a decisão administrativa do Coordenador do Programa de
Pós-Graduação em Direito no Processo Seletivo para o Curso de Mestrado e Doutorado
,Aberta a sessão, o relator dos recursos administrativos contra a decisão do Senhor
Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Direito (PPGD UFSC) proferiu parecer
negando provimento aos recurso.Dada a palavra a candidata-recorrente Cristina Mendes
Bertoncini Corrêa, a mesma trouxe à ciência aos membros do Colegiado Delegado a decisão
judicial do Dr. Gustavo Dias Barcellos, Juiz Federal da 4 Vara Federal de Florianópolis, que
assim determinou: “defiro em parte a medida liminar, em caráter cautelar, para suspender o
curso do Processo Seletivo de candidatos ao curso de Doutorado em Direito do PPGD-UFSC
para o período letivo que terá início em 2018, inclusive da realização da entrevista, com prazo
final marcado para amanhã, dia 10-10-2017, bem como da realização da matrícula, até o
julgamento final do presente mandamus. A presente medida será reavaliada e eventualmente
revogada antes da sentença na hipótese do reconhecimento do direito por parte da UFSC e
perda do objeto, com eventual reabertura das vagas extintas, o que, conforme noticiado na
inicial, é objeto de recurso administrativo ao Colegiado Delegado do Programa, ainda não
julgado.” A recorrente requereu, assim, que o Colegiado mantivesse as vagas e sua
manutenção no processo seletivo.Após, o Colegiado Delegado decidiu que as vagas do
Professor Cancellier serão remanejadas para professores cujo limite de vagas não atingiram o
teto do Programa na seleção do Curso de Mestrado e de Doutorado da Pós-Graduação em
Direito da UFSC. Assim, será ofertado aos candidatos a escolha desses orientadores na data de
hoje e os candidatos terão até as 18 horas do dia 16-10-2017 (segunda-feira), para escolherem
seus novos orientadores e esses professores terão até o dia 20-10-2017 (sexta-feira) para
realizarem as entrevistas e análise dos projetos finalizando o processo seletivo. II. Criação de
Disciplina a) Processo n. 23080.064646/2017-13 - a) Requerente José Sérgio da Silva
Cristóvam - propõe a disciplina Direito Administrativo Contemporanieidade- Relator - Arno
Dal Ri Junior, retirado de pauta, b) Processo n. 23080.064646/2017-24 - Requerente: José
Sérgio da Silva Cristovam - propõe a disciplina Fundamentos de Direito Administrativo Relator: Arno Dal Ri Junior, retirado de pauta, c) Processo n. 23080.06441/2017-00 Requerente: José Sérgio da Silva Cristovam - propõe a disciplina História do Direito Público ,
relator: Arno Dal Ri Junior, retirado de pauta. III. Validação de Créditos . a) Processo n.
23080.064630/2017-11 - Requerente: Jazan Santos - Relator: Arthur Rodrigues Dalmarco,
parecer favorável, aprovado por unanimidade, b) Processo n. 23080;074056/2015-48 Validação de Créditos (anexos 23080.065012/2017-99 e 23080.065023/2017-79 ) -
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Requerente: Fernanda MambriniRudolfo. Relator: Arthur Rodrigues Dalmarco, parecer
favorável, aprovado por unanimidade. c) Processo n. 23080.065029/2017-46 - Requerente:
Ana Paula Rengel Gonçalves, Relator: Arthur Dalmarço Rodrigues, retirado de pauta. IV.
Solicitação de autorização para realização de pesquisa no exterior, Processo n.
23080.064625/207-17 - Requerente: Fernanda Ruy e e Silva, relator: Thatiane Cristina Fontão
Rodrigues, retirado de pauta. V. Prorrogação do prazo para realização do depósito do Projeto
de Tese , por até 60 (sessenta dias. Requerente: Lucilaine Ignácio da Silva . Processo n.
23080.064.993/2017-57 - Relator : Arno Dal Ri Junior, parecer favorável, aprovado por
unanimidade. VI. Solicitação de afastamento do Curso de Mestrado em função da
maternidade, Requerente: Márcia Luisa da Silva - Processo n. 23080.065.006/2017-31,
relator: Luiz Henrique U. Cademartori, parecer favorável, aprovado por unanimidade. VII
.Solicitação de trancamento de matrícula - Processo n. 23080.059;163/2017-72 - Requerente
: Gustavo SwainKfouri- Relator: Cláudio Ladeira de Oliveira , pedido indeferido, aprovado por
unanimidade, VIII. Solicitação de permissão para redigir a dissertação de mestrado em Língua
Inglesa. Requerente: Gabriela Granziska Schoch Santos Carvalhor - Processo n.
23080.056597/2017-56 (cumprimento de diligência) - Relator: Arthur Rodrigues Dalmarco retirado de pauta. INCLUSÃO DE PAUTA. Solicitação de mudança de orientação .
Requerente:Marja Mangili Laurindo - atual orientadora : Jeanine Nicolazzi Philippi, para
Cláudio Ladeira de Oliveira, aprovado por unanimidade, Requerente: Lucilaine Ignágio da
Silva, atual orientação Olga Maria Boschi de Aguiar, para Joana Stelzer, e coorientação do Prof.
Sérgio Ricardo Fernandes de Aquino, aprovado por unanimidade. Validação de atividades
eletivas - Processo n. 23080.066.396/2017-67 -Requerente: Jéssica Gonçalves - relator: Arno
Dal Ri Junior, parecer favorável, aprovado por unanimidade. Relatório de Estágio de Docência
- Processo n. 23080.005464/2017-11 - Requerente: Rogério Silva Portanova - estagiário
Thiago Burlani Neves, Relator: Arthur Rodrigues Dalmarco , parecer favorável, aprovado por
unanimidade . O Coordenador informou ao Colegiado que a posterior que irá nomear
comissão para analisar pedidos de criação de disciplinas no programa. Solicitação de estágio
de docência - Requerente: Marja Mangili Laurindo, com o Prof. Diego Nunes, relator: Arno
Dal Ri Junior, parecer favorável, aprovado por unanimidade. Nada mais a tratar o
Coordenador do Programa deu por encerrada a sessão, na qual eu Maria Aparecida de Oliveira
, lavrei a presente ata.
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