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Ata da reunião do colegiado do PPGD UERJ 

No dia 07 de agosto de 2018, às 13h, na sala do Colegiado do Curso de Pós-
Graduação Stricto Sensu em Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro 
(PPGD/UERJ), reuniram-se  para reunião mensal do colegiado do PPGD.O ProfessorDoutor 
Gustavo Silveira Siqueira (Coordenador do PPGD), asProfessoras Doutoras Patrícia Glioche 
eFlavia Hill; os professores Doutores Ricardo Lodi, Carlos Edson e Raphael Vasconcelose 
os representantes discentes, Matheus Farinha, Fernanda Raysa(vice), e 
GuilhermeCanderolo( vice).A reunião iniciou com a palavra do Professor Doutor Gustavo 
Silveira Siqueira (Coordenador do PPGD). Que apresentou aos presentes os assuntos que 
seriam debatidos na reunião.Iniciada a reunião o Professor Doutor Gustavo Silveira Siqueira 
(Coordenador do PPGD) oficializou a nomeação dos novos representantes discentes: 
Matheus Farinha, Fernanda Raysa(vice), Taísa Rodrigues e GuilhermeCanderolo(vice). Em 
seguida o colegiado aprovou a homenagem ao prof. Ricardo Lobo Torres e a criação da 
Comissão de História do PPGD.No tópico dos assuntos administrativos o colegiado iniciou 
avaliando  o pedido o aluno do Mestrado Matheus Andrade de Oliveira que solicitou 
autorização para realizar sua defesa. Matheus explicou aos membros do colegiado que sua 
defesa não ocorreu no prazo por ele tratamento de depressão. Após as discussões e diante do 
exposto por Matheus, colegiado autorizou sua defesa até o dia 31 de agosto de 2018 
impreterivelmente. Logo após foi analisado o pedido da aluna Julia Iunes Monteiro que 
pediu a prorrogação do prazo da sua defesa de dissertação, por motivo de falecimento. O 
colegiado decidiu pela suspenção  do requerimento para que seja revalidado após a 
qualificação da aluna. Sugerida para ocorrer  até o mês de outubro de 2018. Dando 
prosseguimento na analise dos  pedidos, o mestrando Felipe Barboza Pereira solicitou sua 
participação no projeto de extensão “Laboratório de Regulação da UERJ – UERJ Reg.”, 
tendo o sendo pedido deferido. Em seguida o mestrando  João Marcos Braga Melo solicitou 
o trancamento de sua matricula por 6 meses em razão de estar fora do Estado. Seu pedido foi 
deferido pelo colegiado, destacando-se que o período de trancamento não interfere no prazo 
final para sua defesa. Não havendo nenhum tipo de prorrogação por esse motivo. O próximo 
pedido foi do aluno de pós- Doutorado Daniel Brantes Ferreira. Que solicitou a 
homologação do Relatório de pesquisa do Estágio Pós-doutoral supervisionado pelo prof. 
Dr. Humberto Dalla. Tendo seu pedido homologado pelo colegiado. Também solicitando 
homologação do Relatório de pesquisa do Estágio Pós-doutoral o aluno Marcelo Pereira de 
Almeida supervisionado pelo prof. Dr. Aluisio Mendes. Que teve seu pedido também 
homologado. Larissa Clare Pochmann da Silvasolicitou ingresso no Programa de  Pós- 
doutoramento sob supervisão do prof. Dr. AluisioMendes. Tendo seu pedido homologado. 
Bianca Oliveira de Farias também solicitou ingresso no Programa  de  Pós- doutoramento 
sob supervisão do prof. Dr. Humberto Dalla e também teve seu pedido homologado. E por 
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fim foi homologado o pedido de renovação de bolsa  do  Doutorando Guilherme Leal 
Roorda.No tópico direcionado ao processo seletivo do PPGD 2018/2019. Foram analisados 
os pedidos de autorização para realização de inscrição. Dos candidatos com formação em 
outras áreas do conhecimento. Gustavo Souza Veiga de Paula, Hermelindo Silvano Chico e 
Leonardo Vieira de Oliveira.Tendo eles seus pedidos deferidos pelo colegiado.No tópico do 
assunto homologação de banca de defesas. O colegiado analisou e deferiu os pedidos da 
aluna de mestrado Fernanda Borges Theodoro para o dia 29/08/2018 e de LidiaSpitzSpilberg  
aluna de doutorado para o dia 20/08/2018.Finalizando a análise dos assuntos   na reunião. 
Foram homologados os relatórios de estagio docentes dos alunos(as): Marcus Vinícius de 
Barros Magalhães Ribeiro, Camila Almeida Porfiro, Pedro Farias Oliveira, Fábio Fernandes 
Malta Stocker. Livia Vilas Boas Carr, Fernanda Borges Theodoro, María Laura Fornasar, 
Agatha AccorsiVoss,Aline Della Vittoria, Aline FrimmKrieger, Leonardo Figueiredo 
Barbosa, Antonio dos Reis Pereira da Silva Júnior, LidiaSpitz Spielberg, Gustavo Flausino 
Coelho, Bianca jandussi Walther de Almeida Costa Guedes.Sem nada mais havendo tratar, o 
coordenador do PPGD, o Professor  Doutor  Gustavo Silveira Siqueira(Coordenador do 
PPGD) encerrou a reunião às 15h30 e a presente ata foi lavrada e assinada pelos presentes. 
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Prof. Dr. Gustavo Silveira Siqueira 
Coordenador do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensuem Direito 

 
 
 
 


