
 

 

DEPARTAMENTO DE ESTUDOS JURÍDICOS FUNDAMENTAIS- DEJF/ FDUFBA 

PAUTA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO DEPARTAMENTO DE ESTUDOS 
JURÍDICOS FUNDAMENTAIS (DEPARTAMENTO I) DA FACULDADE DE DIREITO DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 
 

Data: 25 de novembro de 2019 

Período: 11:00 h às 12:30h 

Local: Sala da Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia 

Presidência: Professor Carlos Rátis 

Presenças Professores, representantes discentes e Ausências justificadas: conforme 

relação anexa 

Deliberações e ocorrências: 

 

1- Deliberação sobre a vaga para concurso de professor efetivo, originária da vacância 

decorrente da aposentadoria da Profa. Laíse Guimarães. Deliberação: Foi decidido por 

maioria, que o departamento pleiteará a realização de concurso público para uma 

vaga pelo menos para a disciplina Direito Constitucional e Direitos Humanos, 

mudando posição tomada em reuniões anteriores do departamento que havia 

decidido pela realização de concurso para a disciplina Filosofia.  

2- Proc. s/n. Interessado: Professor Bernardo Montalvão. Assunto: aprovação do Projeto de 

Pesquisa Refletindo sobre a Teoria do Direito de Thomas Vesting. Deliberação: Aprovou-

se, por unanimidade, o parecer apresentado pelo Relator  Professor Antônio Sá da 

Silva que opinou favoravelmente ao Projeto.  

3- Proc. s/n. Interessado: Professor Leonardo Tocchetto Paupério. Assunto: solicitação de 

migração do professor das disciplinas História do Direito e Sociologia do Direito para as 

disciplinas Ciência Política, Teoria da Constituição e Direito Constitucional. Deliberação: 

processo foi retirado de pauta em face à deliberação do Departamento em encaminhar a 

solicitação de novo concurso e a manifestação de outros interessados em também migrar 

para as disciplinas, sugerindo a adoção de critérios para resolver possível concorrência de 

pedidos.  

4- Autorização da Professora Ana Paula Rocha do Bomfim para colaborar no Projeto “Verão 

Consciente”. 



5- Solicitação mais uma vez da representação estudantil para tratar da questão da falta de 

assiduidade nas disciplinas ministradas pelo Professor Leonardo Paupério, o que vem 

comprometendo o conteúdo a ser estudado pelos alunos. A representação estudantil 

comprometeu-se novamente a encaminhar representação escrita a ser apresentada ao 

Departamento.  

6- Aprovação do “ad referendum” à Proposta de ACCS FORPOP 2020.1 Observatório da 

Pacificação Social. 

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 25 de novembro de 2019, eu, Chefe de Departamento, lavrei a presente ata. 

 

 

Chefe de Departamento I 

Estudos Jurídicos Fundamentais 
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