
 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DEPARTAMENTO DE ESTUDOS 
JURÍDICOS FUNDAMENTAIS (DEPARTAMENTO I) DA FACULDADE DE 
DIREITO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 
Dia: 12 de dezembro de 2017 (terça-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 23066.54150/2017-21. Interessado: Maurício Azevedo de Araújo. 
Assunto: Estágio Probatório, 3a etapa. Deliberação sobre parecer de comissão. 
Deliberou-se, por unanimidade, preliminarmente, por referendar a 
substituição do professor Miguel Calmon Dantas por Wilson Alves de 
Souza na comissão, e, em seguida, pela aprovação do parecer da comissão 
no sentido do cumprimento da 3a etapa do estágio probatório. 
2. Processo 23066.54149/2017-04. Interessado: Maurício Azevedo de Araújo. 
Assunto: Progressão Vertical de assistente 2 para adjunto 1. Deliberação sobre 
parecer de comissão. Deliberou-se, por unanimidade, pela aprovação do 
parecer da comissão no sentido do deferimento da progressão requerida. 
3. Processo n. 23066./2017-, Interessada: Elenice Ribeiro Nunes dos Santos, 
Assunto: estágio probatório, 1a etapa. Deliberação sobre parecer da comissão. 
Deliberou-se, por unanimidade, pela aprovação do parecer da comissão no 
sentido do cumprimento da 1a etapa do estágio probatório. 
4. Processo n. 23066. /2017-, Interessado: Geovane de Mori Peixoto, Assunto: 
estágio probatório, 1a etapa. Deliberação sobre parecer da comissão. Processo 
adiado. 
5. Processo n. 23066.034301/2017-24. Interessado: Mário Jorge Philocreon. 
Assunto: Alteração de regime de trabalho. Deliberação sobre parecer de 
comissão. Deliberou-se, por unanimidade, impedido o interessado, pela 
aprovação do parecer da comissão no sentido da alteração pretendida. 
6. Processo n. 23066.070241/2017-11. Interessada: Sara da Nova Quadros 
Cortes. Assunto: Promoção funcional de Assistente 2 para Adjunto 1. Assunto: 
Formação de comissão. Deliberou-se, por unanimidade, impedida a 
interessada, pela formação de comissão integrada pelos professores 
Walber Carneiro, Isabela Fadul e Maria Auxiliadora Minahim 
7. Processo n. 23066.070242/2017-58. Interessada: Sara da Nova Quadros 
Cortes. Assunto: Progressão funcional de Adjunto 1 para Adjunto 2. Assunto: 
Formação de comissão. Deliberou-se, por unanimidade, impedida a 
interessada, pela formação de comissão integrada pelos professores 
Walber Carneiro, Isabela Fadul e Maria Auxiliadora Minahim. 



 

8. Processo n. 23066.067758/2017-15. Interessado: Vladimir Carvalho Luz. 
Assunto: Redistribuição para a UFBA. Manifestação sobre condições para a 
cessão. Adiado em razão de vista concedida ao professor Carlos Eduardo 
Freitas. 
9. Ofícios 97/2017 e 103/2017, do Diretor da FDUFBA. Assunto: Indicação de 
matérias, classe, regime de trabalho, titulação exigida, lista de pontos e lista com 
nomes de professores para composição de banca de concurso ao magistério 
superior, do quadro permanente do Departamento. Deliberou-se, por 
unanimidade, não participando da decisão os membros do corpo discente 
presentes, pela indicação das seguintes matérias para concurso: História 
do Direito, Filosofia do Direito, Metodologia da Pesquisa em Direito e Teoria 
do Direito, nessa ordem (sendo que a preferência de ordem em relação a 
Metodologia da Pesquisa em Direito foi adotada por oito votos a três), 
considerando a carência atualmente existente nas disciplinas ofertadas 
para o curso de graduação em Direito e para o bacheralado interdisciplinar, 
a ser explicitadas no ofício a ser enviada à Congregação. Em seguida 
deliberou-se por unanimidade que o regime de trabalho seria de 40h, na 
classe de assistente para todos os concursos, e que a titulação exigida 
deveria ser: 

a) em relação a História do Direito, graduação em direito ou história 
(oito votos a dois e uma abstenção), e mestrado em direito, outro 
Curso de Ciências Sociais Aplicadas, Ciências Humanas ou Filosofia 
(unanimidade); 

b) em relação a Filosofia do Direito, graduação em direito ou filosofia 
(sete votos a quatro), e mestrado em direito, outro Curso de Ciências 
Sociais Aplicadas, Ciências Humanas ou Filosofia (oito votos a três); 

c) em relação a Metodologia da Pesquisa em Direito, graduação em 
direito, outro Curso de Ciências Sociais Aplicadas, Ciências 
Humanas ou Filosofia (sete votos a quatro), e mestrado em direito, 
outro Curso de Ciências Sociais Aplicadas, Ciências Humanas ou 
Filosofia (unanimidade); 

d) em relação a Teoria do Direito, graduação em direito (dez votos a 
um), e mestrado em direito, outro Curso de Ciências Sociais 
Aplicadas, Ciências Humanas ou Filosofia (unanimidade). 

Em seguida deliberou-se que a lista de pontos e a lista de nomes de 
professores para composição da banca examinadora seria encaminhada à 
Congregação pelo Chefe de Departamento, a partir de sugestões 
encaminhadas até a data de 15.12.2017 por comissões assim integradas: 

a) História do Direito, professores Júlio Rocha, Sara Quadros e Carlos 
Eduardo Freitas; 

b) Filosofia do Direito, professores Walber Carneiro, Daniel Oitaven e 
José Ponciano; 

c) Metodologia da Pesquisa em Direito, professores Sara Quadros, 
Carlos Eduardo Freitas e Iuri Carvalho; 



 

d) Teoria do Direito, professores Iuri Carvalho, Daniel Oitaven e Ricardo 
Maurício. 

10. Assunto: Formação de banca, escolha de disciplinas e indicação de pontos 
de Seleção para professor substituto em razão do afastamento do prof. Bernardo 
Montalvão Azevedo a partir de 12.4.2018. Deliberou-se, por unanimidade, não 
participando da decisão os membros do corpo discente presentes, pela 
formação de banca integrada pelos professores Daniel Oitaven, Iuri 
Carvalho e Isabela Fadul, para seleção relacionada à disciplina Teoria do 
Direito, utilizando-se dos pontos utilizados na última seleção. 
11. Assunto: Formação de banca, escolha de disciplinas e indicação de pontos 
de Seleção para professor substituto em razão do afastamento do prof. José 
Ponciano de Carvalho Filho a partir de 12.4.2018. Deliberou-se, por 
unanimidade, pela formação de banca integrada pelos professores Sara 
Quadros, Walber Carneiro e Murilo para seleção relacionada às disciplinas 
Filosofia do Direito e Hermenêutica Jurídica, utilizando-se dos pontos 
utilizados na última seleção. 
12. Processo n. 23066.023382/2015-75. Interessado: Walber Carneiro. Assunto: 
Progressão horizontal de Nível 2 para nível 3, classe professor adjunto. 
Manifestação sobre parecer da comissão. Deliberou-se, por unanimidade pela 
aprovação do parecer da comissão de fls. 21/25 no sentido do deferimento 
da progressão requerida. 
13. Ofício s/n. Interessado: Programa de Pós- graduação ProfÁgua da Escola 
Politécnica/Departamento de Engenharia Ambiental. Assunto: Autorização para 
o prof. Julio Rocha compor o quadro de docentes como colaborador ou 
permanente do Programa de Pós-graduação ProfÁgua do Mestrado profissional 
em Rede Nacional em Gestão e Regulação de Recursos Hídricos, sem prejuízo 
de sua carga horária em disciplinas do Departamento. Deliberou-se, por 
unanimidade, impedido o interessado, pelo deferimento da autorização 
requerida. 
14. Processo s/n. Interessado: Txapuã Menezes Magalhães. Relatório de 
tirocínio docente. Deliberou-se, por unanimidade, pela aprovação do 
relatório. 
15. Processo s/n. Interessada: Gabriela Batista Pires Ramos. Relatório de 
tirocínio docente. Deliberou-se, por unanimidade, pela aprovação do 
relatório. 
16. Assunto: Proposta de fixação da antecedência mínima de cinco dias quanto 
à solicitação de impressão de provas pela Secretaria do Departamento. 
Deliberou-se, por unanimidade, pela aprovação da orientação aos 
professores de que a impressão de verificações de aprendizagem pela 
Secretaria do Departamento somente será atendida caso exista 
antecedência mínima de cinco dias entre o pedido e a data de realização da 
verificação. 
17. No que ocorrer, aprovou-se por maioria a proposta trazida pelo Chefe 
de Departamento no sentido de que o componente curricular Bioética e 
Direito (atualmente ministrado pela professora Mônica Aguiar) fosse 



 

deslocado do Departamento de Estudos Jurídicos Fundamentais para o 
Departamento de Direito Privado, alterando-se a Resolução 2/2016 da 
Congregação da Faculdade de Direito da UFBA, e que o componente 
curricular Direito Educacional passasse a constar dentre aqueles 
oferecidos pelo Departamento de Estudos Jurídicos Fundamentais, bem 
como o componente Direito Constitucional do Trabalho, alterando-se para 
tanto a referida Resolução, devendo o Chefe de Departamento oficiar à 
Congregação nesse sentido. 
18. No que ocorrer, em relação ao pedido de progressão funcional de 
Associado 2 para Associado 3, relacionada ao professor Mário Jorge de 
Castro Lima, deliberou-se por unanimidade, impedido o interessado, desde 
logo formar comissão integrada pelos professores Saulo Casali, Maria 
Auxiliadora Minahim e Wilson Alves de Souza. 
19. No que ocorrer, deliberou-se por unanimidade, tendo em vista 
manifestação expressa dos interessados envolvidos, presentes à reunião, 
pela alteração da indicação do representante do Departamento no 
Colegiado do Curso de Graduação quanto ao componente curricular 
Metodologia da Pesquisa em Direito, passando a professora Sara Quadros 
a ser titular e o professor Carlos Eduardo Freitas a ser suplente, devendo 
o Chefe de Departamento oficiar ao Colegiado da Graduação nesse sentido. 
20. No que ocorrer, deliberou-se por unanimidade, impedidos os 
interessados, pela aprovação do projeto de atividade de extensão 
“Sociedade de Debates e Simulações”, coordenada pelos professores 
Carlos Ratis e Jaime Barreiros Neto. 
21. No que ocorrer, deliberou-se por unanimidade pela aprovação do 
calendário de reuniões do 1o semestre de 2018, a saber:  
29.1.18 (segunda), 10h-11h30 
20.2.18 (quarta), 19h30-21h 
26.3.18 (segunda) 10h-11h30 
28.4.18 (sexta) 10h-11h30 
31.5.18 (quinta) 19h30-21h 
20.6.18 (terça) 10h-11h30 
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 12 de dezembro de 2017, eu, Chefe de Departamento, lavrei a presente ata. 

 
Saulo Casali Bahia 

Chefe de Departamento I 
Estudos Jurídicos Fundamentais 

FDUFBA 


