
 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DEPARTAMENTO DE ESTUDOS 
JURÍDICOS FUNDAMENTAIS (DEPARTAMENTO I) DA FACULDADE DE 
DIREITO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 
 
Dia: 06 de setembro de 2017 (quarta-feira) 
Horário: 10h às 12h 
Local: Sala de Reuniões dos Órgãos Colegiados J.J. Calmon de Passos  
Presidência: Professor Saulo José Casali Bahia, Chefe do Departamento I 
Secretaria: Jomar Ramos de Melo, servidor FDUFBA 
Presenças Professores, representantes discentes e Ausências justificadas: 
conforme relação anexa 
Deliberações e ocorrências sobre processos incluídos em pauta ou 
trazidos em mesa sem oposição dos presentes: 
Processos: 
1. Processo 23066.045181/2017-91, Interessado: José Ponciano de Carvalho 
Jr. Assunto: Alteração de regime de trabalho para dedicação exclusiva. 
Deliberou-se, por unanimidade, impedido o interessado, pela aprovação do 
parecer da comissão pelo deferimento da alteração do regime de trabalho 
para dedicação exclusiva. 
2. Processo n. 23066.042628/2017-70, Interessado: Bernardo Montalvão 
Varjão de Azevedo, Assunto: promoção vertical, de assistente 2 para adjunto 1. 
Deliberou-se, por unanimidade, pela aprovação do parecer da comissão 
pelo deferimento da promoção pretendida. 
3. Ofício 39/2017-FADUFBA-OPS, Interessada: Ana Paula Rocha do Bonfim, 
Assunto: Autorização para atuar como mediadora no procedimento 0001-08/17 
MC. Deliberou-se, por unanimidade, pelo deferimento da autorização 
pretendida. 
4. Ofício 40/2017-FADUFBA-OPS, Interessada: Ana Paula Rocha do Bonfim, 
Assunto: Aprovação do Curso de Capacitação Básica em Mediação de Conflitos 
PROGRAD, cadastrado na Plataforma SIATEX sob n. 11062. Deliberou-se, por 
unanimidade, pelo deferimento da aprovação pretendida. 
5. Processo s/n, Interessada: Elenice Ribeiro Nunes dos Santos, Assunto: 
Prorrogação até 30.1.2018 do projeto de pesquisa “Garantias Constitucionais na 
Jurisprudência do STF: uma análise crítica a partir dos modelos de 
constitucionalismo principialista e garantista”. Deliberou-se, por unanimidade, 
impedida a interessada, pelo deferimento da prorrogação pretendida. 
6. Processo n. 23066./2017-, Interessada: Elenice Ribeiro Nunes dos Santos, 
Assunto: estágio probatório, 1a etapa. Deliberação sobre parecer da comissão. 
Processo adiado. 
7. Processo n. 23066. /2017-, Interessado: Geovane de Mori Peixoto, 
Assunto: estágio probatório, 1a etapa. Deliberação sobre parecer da comissão. 
Processo adiado. 
8. Seleção de professor substituto para Instituições de Direito Público e 
Privado (IDPP). Formação de banca e escolha de pontos. Deliberou-se, à 
unanimidade, pela formação de banca integrada pelos professores Jayme 



 

Barreiros, Carlos Ratis e Iran Furtado, e como suplentes, nessa ordem, 
Maria Elisa Villas Boas, José Ponciano de Carvalho Jr e Geovane Peixoto. 
Deliberou-se, ainda, por unanimidade, pela utilização dos pontos 
(conteúdo para as provas) utilizados na última seleção para a mesma 
disciplina. 
9. Processo n° 23066.047988/2017-68. Interessado: Antonio Sá. Assunto: 
Progressão Horizontal de Adjunto 1 para adjunto 2. Deliberou-se, à 
unanimidade, pela formação de comissão integrada pelos professores 
Julio Rocha, Wilson Alves de Souza e Maria Auxiliadora Minahim. 
10. Processo n° 23066.047968/2017-97. Interessado: Antonio Sá. Assunto: 
Progressão Horizontal de Assistente 2 para assistente 3. Deliberou-se, à 
unanimidade, pela formação de comissão integrada pelos professores 
Julio Rocha, Wilson Alves de Souza e Maria Auxiliadora Minahim. 
11. Processo n° 23066.047978/2017-22. Interessado: Antonio Sá. Assunto: 
Progressão Vertical de assistente 3 para adjunto 1. Deliberou-se, à 
unanimidade, pela formação de comissão integrada pelos professores 
Julio Rocha, Wilson Alves de Souza e Maria Auxiliadora Minahim. 
12. Processo s/no. Interessado: Dirley da Cunha Jr, trazido em mesa sem 
oposição dos presentes. Assunto: Abertura de Seleção para Monitoria voluntária 
em Direito Constitucional (DIRA 84, semestre 2017.2). Deliberou-se, por 
unanimidade, pela abertura da seleção pretendida. 
13. Processo s/no. Interessado: Miguel Calmon Dantas, trazido em mesa sem 
oposição dos presentes. Assunto: Abertura de Seleção para Monitoria voluntária 
em Direitos Fundamentais (DIR007, semestre 2017.2). Deliberou-se, por 
unanimidade, pela abertura da seleção pretendida. 
14. Ofício s/n. Interessada: Tatiana Emilia Dias Gomes, trazido em mesa sem 
oposição dos presentes. Assunto: Autorização para ministrar, sem prejuízo de 
sua carga horária, a disciplina Política Criminal e Criminologia, no semestre 
2017.2. Deliberou-se, por unanimidade, pelo deferimento da autorização 
pretendida. 
15. Processo s/n, Interessado: Mário Jorge Philocreon, trazido em mesa sem 
oposição dos presentes. Assunto: Relatório de Tirocínio Docente da mestranda 
Simone Thay Wey Lee. Deliberou-se, por unanimidade, pela aprovação do 
relatório. 
16. No que ocorrer, assunto: Aplicação de faltas em aulas extras ou de 
compensação. Pelo Chefe do Departamento foi exposto que o assunto lhe 
foi trazido através de correspondência eletrônica enviada por 
representante do Centro Acadêmico Ruy Barbosa, que recebeu, por sua 
vez, reclamação de alunos de que alguns professores estariam anotando 
faltas no caso de ausência do aluno a aulas extras ou de compensação, 
inclusive impedindo a realização da verificação de aprendizagem no caso 
destas faltas implicarem em reprovação por falta. Foi dito pelo Chefe do 
Departamento que o regulamento de graduação da UFBA é de fato omisso 
a respeito da questão, e que em pesquisa realizada apenas encontrou nas 
rotinas acadêmicas (regulamento da graduação – normas e 



 

procedimentos) da UERN indicação no sentido da impossibilidade do 
cômputo de faltas em aulas extras ou de compensação. Disse, por fim, 
haver realizado consulta eletrônica aos professores do Departamento, que 
se manifestaram desfavoravelmente à aplicação de faltas quando a 
realização da aula extra ou de compensação fosse em dia ou horário 
distinto da aula normal da disciplina, havendo obtido 19 manifestações 
através da consulta (apenas uma delas admitindo o cômputo desde que no 
mesmo turno e dia da aula da disciplina, ainda que em outro horário). O 
Plenário do Departamento deliberou então, por unanimidade, 
RECOMENDAR que os professores do Departamento não anotassem faltas 
em relação aos alunos ausentes em aulas extras ou de compensação, 
quando realizadas em dias ou horários distintos das aulas regulares ou 
fora do período letivo. O Chefe do Departamento disse, ainda, que irá 
propor perante a Congregação da Faculdade a aprovação de 
recomendação no mesmo sentido, de modo que a mesma pudesse ser 
estendida aos demais departamentos da Faculdade.  
17. No que ocorrer, assunto: Moção de Elogio à professora Maria Elisa Villas 
Boas, que teve citação de obra de sua autoria (A atuação da jurisprudência pátria 
na materialização de um mínimo existencial) em parecer do PGR Rodrigo Janot 
na ADI 5766, proposta por Geovane Peixoto. Deliberou-se aprovar, por 
unanimidade, a moção de elogio. 
Nada mais havendo, atesto, para os devidos fins, que as deliberações e 
ocorrências acima referidas se deram na forma descrita na presente ata, que foi 
lida à medida em que adotadas as deliberações ou registradas as ocorrências, 
sendo seu texto assim desde logo aprovado. 
Em 06 de setembro de 2017, eu, Chefe de Departamento, lavrei a presente ata. 

 
Saulo Casali Bahia 

Chefe de Departamento I 
Estudos Jurídicos Fundamentais 

FDUFBA 
 


