
 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DEPARTAMENTO DE ESTUDOS 
JURÍDICOS FUNDAMENTAIS (DEPARTAMENTO I) DA FACULDADE DE 
DIREITO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 
 
Dia: 08 de agosto de 2017 (terça-feira) 
Horário: 18h30h às 19h30h 
Local: Sala de Reuniões dos Órgãos Colegiados J.J. Calmon de Passos  
Presidência: Professor Saulo José Casali Bahia, Chefe do Departamento I 
Secretaria: Joaquim Cirne, 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 n. 23066.042628/2017-70, Interessado: Bernardo Montalvão 
Varjão de Azevedo, Assunto: promoção vertical, de assistente 2 para adjunto 1, 
formação de comissão. Deliberou-se, por unanimidade, pela formação de 
comissão, integrada pelos professores Julio Rocha, do Departamento I, 
Cristiane Santos, do Departamento de Direito Privado, e Alessandra 
Mascarenhas, do Departamento de Direito Público; 
2.. Processo n. 23066.042116/2017-11, Interessado: Coordenação Acadêmica – 
EAD/FCC, Assunto: Indicação de docente para compor o colegiado do curso de 
bacharelado em ciências contábeis EaD. Deliberou-se, por unanimidade, pela 
indicação da profa. Camila Magalhães, como titular, e do prof. Jaime 
Barreiros Neto, como suplente, devendo ser feita de modo imediato as 
comunicações necessárias; 
3.. Processo s/n, Interessado: Iuri Mattos de Carvalho, Assunto: Prorrogação até 
25.7.2018 do projeto de pesquisa “Padrões de argumentação por precedentes”. 
Deliberou-se, por unanimidade, impedido o interessado, pela aprovação da 
prorrogação; 
4.. Ofícios 27/2017-FADUFBA-OPS, 28/2017-FADUFBA-OPS, 29/2017-
FADUFBA-OPS, 30/2017-FADUFBA-OPS e 31/2017-FADUFBA-OPS, 
Interessada: Ana Paula Rocha do Bonfim, Assunto: Ciência do relatório final dos 
Cursos Livres UFBA-MAM, do Manual de Mediação – Teoria e Prática, da I 
Competição UFBA-Mediar, do Curso de Extensão de Capacitação em Mediação 
de Conflitos e do Manual de Mediação Escolar Teoria e Prática, já submetidos à 
instância de aprovação (Congregação). Pelo Chefe do Departamento foi dada 
ciência aos presentes dos relatórios apresentados, e determinado a 
juntada dos mesmos na pasta própria da docente para o competente 
registro, considerando ser a Congregação a instância de aprovação dos 
relatórios. 
5.. Proc. n. 23066.023382/2015-75. Interessado: Professor Wálber Araújo 

Carneiro. Assunto: Progressão Funcional, na Classe C – Adjunto, do Nível 2 para 

o Nível 3, Aprovação do parecer da comissão. Deliberou-se, por unanimidade, 



 

pela aprovação do parecer da Comissão no sentido do deferimento da 

progressão requerida. 

6.. Ofício circular 2/2017-CPPD, Interessada: Comissão Permanente de Pessoal 
Docente - CPPD, Assunto: Indicação de professor para participar como membro 
da CPPD. Deliberou-se, por unanimidade, pela indicação da profa. Laíse 
Guimarães para integrar, como membro, a CPPD, com imediata 
comunicação à Congregação. 
7.. Ofício 26/2017-CSTSP/FADUFBA, Interessada: Coordenação do Curso 
Superior de Tecnologia em Segurança Pública, Assunto: Inserção da disciplina 
Mediação e Arbitragem como disciplina optativa do Curso Superior de 
Tecnologia em Segurança Pública, e ainda criação de código de disciplina para 
oferta na modalidade EaD. Deliberou-se, por unanimidade, pela inserção da 
disciplina Mediação e Arbitragem como disciplina optativa do Curso 
Superior de Tecnologia em Segurança Pública, e pela solicitação de criação 
de código de disciplina para oferta na modalidade EaD. 
8..Processo n. 23066.039379/2017-35, Interessada: Camila Magalhães 
Carvalho, Assunto: Afastamento para curso de pós-graduação (doutorado) na 
Universidade de São Paulo de outubro/2017 a fevereiro/2018. Deliberou-se, por 
unanimidade, pelo deferimento do afastamento pretendido. 
9.. Processo s/n. Interessado: Iuri Mattos. Assunto: Homologação da seleção 
para monitoria da disciplina Hermenêutica Jurídica, semestre 2017.1. Deliberou-
se, por unanimidade, impedido o interessado, pela homologação da 
seleção para monitoria realizada. 
10.. Processo s/n. Interessado: Antônio Sá. Assunto: Homologação da seleção 
para monitoria da disciplina Filosofia do Direito, semestre 2017.1. Deliberou-se, 
por unanimidade, pela homologação da seleção para monitoria realizada. 
11.. Processo s/n. Interessado: Ana Paula Bonfim. Assunto: Homologação da 
seleção para monitoria da disciplina Direito Internacional Público, semestre 
2017.1. Deliberou-se, por unanimidade, pela homologação da seleção para 
monitoria realizada. 
12.. Processo s/n. Interessado: Ana Paula Bonfim. Assunto: Homologação da 
seleção para monitoria da disciplina Direito Internacional Privado, semestre 
2017.1. Deliberou-se, por unanimidade, pela homologação da seleção para 
monitoria realizada. 
13.. Processo s/n. Interessado: Júlio Rocha. Assunto: Homologação da seleção 
para monitoria da disciplina História do Direito, semestre 2017.1. Deliberou-se, 
por unanimidade, pela homologação da seleção para monitoria realizada. 
14.. Processo s/n. Interessado: Walber Carneiro. Assunto: Homologação da 
seleção para monitoria da disciplina História do Direito, semestre 2017.1. 
Deliberou-se, por unanimidade, pela homologação da seleção para 
monitoria realizada. 
15.. Processo s/n. Interessado: José Ponciano. Assunto: Homologação da 
seleção para monitoria da disciplina Filosofia do Direito, semestre 2017.1. 



 

Deliberou-se, por unanimidade, impedido o interessado, pela homologação 
da seleção para monitoria realizada. 
16.. Processo s/n. Interessado: José Ponciano. Assunto: Homologação da 
seleção para monitoria da disciplina Hermenêutica Jurídica, semestre 2017.1, 
Deliberou-se, por unanimidade, impedido o interessado, pela homologação 
da seleção para monitoria realizada. 
17.. Processo s/n. Interessado: Miguel Calmon Dantas. Assunto: Homologação 
da seleção para monitoria da disciplina Direitos Fundamentais, semestre 2017.1. 
Deliberou-se, por unanimidade, pela homologação da seleção para 
monitoria realizada. 
18.. Processo s/n. Interessado: Geovane Peixoto. Assunto: Homologação da 
seleção para monitoria da disciplina Ciência Política, semestre 2017.1. 
Deliberou-se, por unanimidade, pela homologação da seleção para 
monitoria realizada. 
19.. Processo s/n, trazido em mesa sem oposição dos presentes. Interessado: 
José Ponciano de Carvalho Jr. Assunto: Alteração de regime de trabalho para 
dedicação exclusiva. Deliberou-se, por unanimidade, impedido o 
interessado, pela formação da Comissão, integrada pelos professores 
Julio Rocha, do Departamento I, Isabela Fadul, do Departamento de Direito 
Privado, e Wilson Alves de Souza, do Departamento de Direito Público; 
20.. Controle de Estágio Probatório dos professores do Departamento, tema 
trazido em mesa sem oposição dos presentes. Deliberou-se, por unanimidade, 
pela abertura ex officio de processos para acompanhamento do estágio 
dos docentes Elenice Ribeiro Nunes dos Santos e Geovane de Mori 
Peixoto, com intimação dos professores acima indicados para informarem 
as atividades realizadas nos períodos a ser avaliados, e ainda pela 
formação de comissões para acompanhamento do estágio probatório, 
integradas, cada uma, pelos professores Carlos Freitas, do Departamento 
I, Wilson Alves de Souza, do Departamento de Direito Público, e Joseane 
Suzart, do Departamento de Direito Privado, que deverão emitir pareceres 
a ser submetidos ao Departamento. 
21.. Ofício 33/2017-FADUFBA-OPS, trazido em mesa sem oposição dos 
presentes. Interessada: Ana Paula Rocha do Bonfim, Assunto: Autorização para 
ministrar 24 h/a no Curso de Capacitação em Conciliação e Mediação de 
Conflitos. Deliberou-se, por unanimidade, pelo deferimento da autorização 
pretendida. 
22.. Ofícios 34/2017-FADUFBA-OPS, 35/2017-FADUFBA-OPS, 36/2017-
FADUFBA-OPS, 37/2017-FADUFBA-OPS e 38/2017-FADUFBA-OPS, trazidos 
em mesa sem oposição dos presentes. Interessada: Ana Paula Rocha do 
Bonfim, Assunto: Ciência dos relatórios finais das atividades, respectivamente, 
Mediar UFBA, Projeto Mediar 2014, I Mostra de Filmes de Enfrentamento de 
Tráfico de Pessoas, do Curso de Capacitação Básica em Mediação de Conflitos 
e do Curso de Capacitação Básica em MASC, já submetidos à instância de 
aprovação (Congregação). Pelo Chefe do Departamento foi dada ciência aos 
presentes dos relatórios apresentados, e determinado a juntada dos 



 

mesmos na pasta própria da docente para o competente registro, 
considerando ser a Congregação a instância de aprovação dos relatórios. 
23.. No que ocorrer, o prof. Carlos Ratis comunicou os esforços no sentido 
da padronização do formulário PIT/RIT, cujo modelo está sendo discutido 
entre os departamentos para oferecimento de proposta à Congregação; 
24.. No que ocorrer, foi feito o registro do lançamento do Livro Cidadania 
Participativa pelo docente Homero Chiaraba, com seminário a respeito, 
parabenizando-se a realização acadêmica. 
25.. No que ocorrer, o Chefe do Departamento comunicou haver recebido 
o Ofício 69/2017, do Colegiado do Curso de Graduação em Direito, onde o 
mesmo, para fim de atendimento às ações propostas em Termo de 
Compromisso firmado com o MEC, solicita que, em 30 dias, sejam 
atualizadas as pastas dos professores, que deverão encaminhar ao 
Departamento toda a documentação relativa a seus títulos acadêmicos e 
científicos, produção acadêmica e experiência profissional. 
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 08 de agosto de 2017, eu, Chefe de Departamento, lavrei a presente ata. 

 
Saulo Casali Bahia 

Chefe de Departamento I 
Estudos Jurídicos Fundamentais 

FDUFBA 
 


