
 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DEPARTAMENTO DE ESTUDOS 
JURÍDICOS FUNDAMENTAIS (DEPARTAMENTO I) DA FACULDADE DE 
DIREITO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 
 
Dia: 07 de julho de 2017 (sexta-feira) 
Horário: 10h às 12h 
Local: Sala 105 (1o andar)  
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 s/n. Interessado: Mateus Ângelo Almeida, Assunto: aprovação do 
relatório de monitoria, disciplina Hermenêutica Jurídica, orientação do professor 
Walber Carneiro, semestre 2015.1. Deliberou-se, por unanimidade, pela 
aprovação do relatório e registro da atividade; 
2) Processo n. 23066.011784/2017-99, Interessado: Antônio Sá da Silva, 
Assunto: progressão horizontal, adjunto 1 para adjunto 2, aprovação do parecer 
da comissão. Deliberou-se, por unanimidade, impedido o interessado, pela 
aprovação do parecer da comissão, no sentido do deferimento da 
progressão requerida; 
3) Processo n. 23066.028778/2017-71, Interessada: Laíse Maria Guimaraes 
Santos, Assunto: progressão horizontal, adjunto 1 para adjunto 2, aprovação do 
parecer da comissão (integrada pelos professores Mario Jorge Philocreon, 
Wilson Souza e Maria Auxiliadora Minahim). Deliberou-se, por unanimidade, 
impedida a interessada, pela aprovação do parecer da comissão, no 
sentido do deferimento da progressão requerida; 
4) Processo n. 23066.028780/2017-40, Interessada: Laíse Maria Guimaraes 
Santos, Assunto: progressão horizontal, adjunto 2 para adjunto 3, aprovação do 
parecer da comissão (integrada pelos professores Mario Jorge Philocreon, 
Wilson Souza e Maria Auxiliadora Minahim). Deliberou-se, por unanimidade, 
impedida a interessada, pela aprovação do parecer da comissão, no 
sentido do deferimento da progressão requerida; 
5) Processo n. 23066.019457/2017-85, Interessado: Dirley da Cunha Junior, 
Assunto: promoção vertical, adjunto 4 para associado 1, aprovação do parecer 
da comissão (integrada pelos professores Saulo Bahia, Wilson Souza e Maria 
Auxiliadora Minahim). Deliberou-se, por unanimidade, pela aprovação do 
parecer da comissão, no sentido do deferimento da promoção requerida; 
6) Processo n. 23066.034301/2017-24, Interessado: Mario Jorge Philocreon de 
Castro Lima, Assunto: alteração de regime de trabalho de 40h para DE, Relator: 
Saulo Bahia. Deliberou-se, por unanimidade, impedido o interessado, pelo 
deferimento da alteração de regime de trabalho pretendida; 



 

7) Processo n. 23066.019977/2017-98, Interessada: Camila Magalhães 
Carvalho, Assunto: Relatório ref. 1a etapa do Estágio Probatório. Aprovação do 
parecer da comissão (integrada pelos professores Júlio Rocha, Alessandra 
Prado e Francisco Bertino). Deliberou-se, por unanimidade, impedida a 
interessada, pela aprovação do parecer da comissão, no sentido da 
aprovação no estágio probatório (1a etapa); 
8) Processo n. 23066.030703/2017-50, Interessado: Jaime Barreiros Neto. 
Assunto: Progressão Funcional, da Classe B – Assistente, Nível 1 para a Classe 
B – Assistente, Nível 2. Aprovação do parecer da comissão (integrada pelos 
professores Ricardo Maurício, Wilson Souza e Maria Auxiliadora Minahim). 
Deliberou-se, por unanimidade, pela conversão em diligência do processo, 
para que o parecer inclua o quadro de pontuação do requerente; 
9) Processo n. 23066.030710/2017-51, Interessado: Jaime Barreiros Neto. 
Assunto: Promoção Funcional, da Classe B – Assistente, Nível 2 para a Classe 
C – Adjunto, Nível 1. Aprovação do parecer da comissão (integrada pelos 
professores Ricardo Maurício, Wilson Souza e Maria Auxiliadora Minahim). 
Deliberou-se, por unanimidade, pela conversão em diligência do processo, 
para que o parecer inclua o quadro de pontuação do requerente; 
10) PIT/RIT dos professores do Departamento, Relator: Carlos Ratis. 
Deliberou-se, por unanimidade, pelo adiamento da análise dos formulários 
PIT e RIT encaminhados, devendo o relator apresentar proposta de 
regulamentação da matéria, utilizando modelo padronizado de formulário e 
viabilizando o plano de qualificação docente do departamento. A proposta 
deverá ser encaminhada pela Chefia do Departamento à Congregação da 
Faculdade, a fim de que possa ser adotado procedimento comum a todos 
os departamentos; 
11)  Requerimento, Interessado: Manoel Jorge e Silva Neto, Assunto: 
Solicitação de afastamento para participação no evento “Summer 
Scholl/Migration and Protection Individual and Social Rights in the European and 
South American Perspectives”, em Pescara, Itália, de 10 a 14 de setembro de 
2017. Prejudicado; 
12)  Eleição de suplentes para o Colegiado do Curso de Graduação em Direito 
em razão de vaga, licença ou afastamento. Deliberou-se, por unanimidade, 
pela eleição da docente Camila Carvalho como representante-suplente de 
Filosofia do Direito, completando o período do anterior suplente (sendo 
representante-titular já eleito o docente José Ponciano de Carvalho Jr), 
pela eleição de Daniel Oitaven como representante-titular de Hermenêutica 
Jurídica (completando o mandato do anterior titular) e pela eleição de 
Walber Carneiro como representante-suplente de Hermenêutica Jurídica 
(completando o mandato do anterior suplente); 
13)  Of. 17/2017-FADUFBA-OPS, Interessada: Ana Paula Rocha do Bonfim, 
Assunto: Autorização para ministrar 8 h/a no Curso de Mediação de Conflitos 
promovido pela Associação Comercial da Bahia e a Fundação Faculdade de 
Direito. Deliberou-se, por unanimidade, impedida a interessada, pelo 
deferimento da autorização requerida; 



 

14)  Of. 18/2017-FADUFBA-OPS, Interessada: Ana Paula Rocha do Bonfim, 
Assunto: Autorização para atuar em procedimento de arbitragem expedita com 
duração média de 2h. Deliberou-se, por unanimidade, impedida a 
interessada, pelo deferimento da autorização requerida; 
15)  Processo s/n, Interessada: Bruna Rafaela de Santana Santos, Assunto: 
Aprovação do projeto ref. Programa de Bolsa da Ford Motor Company Global 
Scholars Program Fall 2017 –The Washington Centre – USA. Deliberou-se, por 
unanimidade, pela aprovação da atividade; 
16)  Processo s/n. Interessado: Daniel Oitaven. Assunto: Aprovação de 
relatório de monitoria da disciplina Teoria do Direito I, semestre 2016.1, aluno 
Gustavo Costa Macedo. Deliberou-se, por unanimidade, pela aprovação do 
relatório e registro da atividade; 
17)  Processo s/n. Interessado: Daniel Oitaven. Assunto: Aprovação de relatório 
de monitoria da disciplina Teoria do Direito 2, semestre 2016.2, aluno Gustavo 
Costa Macedo. Deliberou-se, por unanimidade, pela aprovação do relatório 
e registro da atividade; 
18)  Ofício s/n. Interessado: Edilton Meireles de Oliveira Santos. Assunto: 
Autorização para o professor Gabriel Dias Marques da Cruz ministar aulas no 
Mestrado Profissional em Direito e Processo do Trabalho da UFBA. Deliberou-
se, por unanimidade, pelo deferimento da autorização requerida, sem 
prejuízo da carga horária do professor relativamente às disciplinas da 
graduação; 
19)  Processo s/n. Interessada: Tatiana Marocci Lima Bonifácio. Assunto: 
Recurso para recorreção de nota em avaliação de aprendizagem. Deliberou-se, 
por unanimidade, pela conversão em diligência, a fim de que fosse trazida 
manifestação escrita de todos os membros da Comissão;  
20)  Processo s/n. Interessada: Manuella Paixão Novais Santos. Assunto: 
Recurso para recorreção de nota em avaliação de aprendizagem. Deliberou-se, 
por maioria, impedida a profa. Laise Guimarães, pelo desprovimento do 
recurso, nos termos do voto vencedor da Comissão, vencida a 
representação estudantil (esta que acompanhou o voto vencido do 
membro da Comissão Dirley da Cunha Jr); 
21)  Processo s/n. Interessada: Angela França de Brito. Assunto: Recurso contra 
reprovação por falta em disciplina. Deliberou-se, por unanimidade, tendo se 
abstido de votar a representação estudantil, pelo indeferimento do pedido, 
por não ter sido reconhecida a existência de justificativa hábil para a 
reconsideração da decisão de reprovação por faltas; 
22)  No que ocorrer, foi informado que os professores Fabio Periandro 
Hirsch e Cláudia Albagli passaram, desde 21.6.17 e 20.6.17, 
respectivamente, a possuir regime de trabalho de 40h; 
23) No que ocorrer, aprovou-se o calendário de reuniões do 
Departamento I para o segundo semestre, fixando-se reuniões nas datas 
de 8/8 (18h30), 6/9 (10h), 2/10 (10h), 13/11 (18h30) e 14/12 (10h). 
 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 07 de julho de 2017, eu, Chefe de Departamento, lavrei a presente ata. 

 
Saulo Casali Bahia 

Chefe de Departamento I 
Estudos Jurídicos Fundamentais 

FDUFBA 
 


